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For those who want some proof
that physicists are human, the
proof is in the idiocy of all the
different units which they use for
measuring energy.1

Richard Feynman

1R. Feynman, The Character of Physical Law, 20th printing, 1985



Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia UNEDF0, UNEDF1 ja UNEDF2-
parametrisaatioiden ennustamia sidosenergioita ja näiden tilastollisia virheitä eri
ytimille HFBTHO-tietokone-ohjelmaa käyttäen. Tilastollisena virheenä käytin keski-
hajontaa. Tarkasteltavana olivat parillis-parilliset Gd-ytimet (A = 130− 180), parillis-
parilliset Dy-ytimet (A = 140− 182) sekä UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa
parametrien sovitukseen käytetyt ytimien 226U, 238U, 240Pu ja 242Cm fissioisomeerit.
Vertasin laskennallisia sidosenergioita ja näiden virheitä niin toisiinsa kuin kokeellisesti
määritettyihin arvoihin. Lisäksi tutkin, mitkä käytettyjen mallien parametreista ovat
eniten vastuussa tilastollisesta virheestä ja miten paljon laskennalliset fissioisomeerien
viritysenergiat eroavat kokeellisesti mitatuista arvoista.

Parametrisaatioiden antamat ennusteet ytimien sidosenergioille ovat samankaltaisia
kokeellisten tulosten kanssa, mutta vain osa tuloksista virherajat mukaan lukien ovat ko-
keellisten tulosten kanssa yhtenevät. Tilastolliset virheet vaihtelevat välillä 0,3-1,4 MeV
tutkitusta ytimestä ja parametrisaatiosta riippuen. Havaitsin UNEDF0-parametrisaation
antavan parempia tuloksia kevyimmillä tutkituilla ytimillä, kun taas keskiraskailla ja
raskailla tutkituilla ytimillä UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatiot antavat paremmat
arviot.

Jokaisen UNEDF-parametrisaation tilastollinen virhe kasvaa nopeasti massaluvun funk-
tiona neutronirikkaissa ytimissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä neutronirikkaammille
ytimille annettaan sidosenergiaennusteita, sitä suurempi on näiden ennusteiden epä-
varmuus. Parametrisaatioiden kesken on paljon yhteisiä tekijöitä eniten virhettä kerryt-
tävien parametrien joukoissa. Malliparametri Cρ∆ρ

0 on merkittävästi vastuussa virheestä
jokaisen UNEDF-parametrisaation antamissa ennusteissa. Lisäksi symmetriaenergian
tiheysriippuvuus LNM

sym ja symmetriaenergiakerroin aNM
sym ovat paljon vastuussa virheestä

UNEDF0- ja UNEDF1-parametrisaatioissa, ja efektiivisen massan käänteisluku 1/M∗s
on kahden uudemman parametrisaation yhteinen merkitsevä virheenmuodostaja.

ii



Abstract

The goal of this Master’s Thesis was to investigate theoretical nuclear binding energies
and their statistical errors predicted by UNEDF0, UNEDF1, and UNEDF2 parameteriza-
tions by using the computer code HFBTHO. I used the standard deviation as a statistical
error. I studied the even-even nuclei of 130Gd-180Gd and 140Dy-182Dy, together with the
fission isomers in 226U, 238U, 240Pu and 242Cm which were also used in optimization of
UNEDF1 and UNEDF2 parameterizations. I compared the calculated binding energies
and errors with each other and with the experimental ones. In addition to that, I stud-
ied which of the used parameters yield the largest contribution to the statistical error
and how much the calculated excitation energies of the fission isomers differ from the
experimentally measured values.

The predictions for the nuclear binding energies given by these parameterizations
are similar to the experimental results. However, even with the statistical uncertainty
bar included, only few of these results coincided with the experimental ones. The
statistical error varies between 0.3 and 1.4 MeV depending on a considered nucleus and
parameterization. I obseved that UNEDF0 gives better results for the binding energies
of lighter nuclei whereas UNEDF1 and UNEDF2 parameterizations give more exact
values for heavier nuclei when comparing results with the experimental data.

The statistical error of every UNEDF parametrization grows quickly as a function of
mass number in neutron rich nuclei. This means that when giving predictions for the
binding energies, the more neutron rich nuclei are studied, the larger errors are. There
are many common and significant parametres between UNEDF parametrizations which
contribute to statistical error. The parameter Cρ∆ρ

0 has large impact on the error of every
UNEDF parameterization. In addition, the density dependence of the symmetry energy
LNM

sym and the symmetry energy coefficient aNM
sym contribute considerably to the total error

budget of UNEDF0 and UNEDF1 parameterizations, and the inverse of the isoscalar
effective mass, 1/M∗s , is the common significant contributor to the statistical error of
theoretical binding energies of two later parameterizations.

iii



Kiitokset

Tämä työ ei olisi onnistunut ilman kaikkea sitä apua, mitä olen saanut pro gradun
työstämisen ja koko opintojeni aikana. Ensiksi haluan kiittää ohjaajaani FT Markus
Kortelaista kaikesta avusta ja neuvoista, joita olen saanut reilun vuoden yhteistyön
aikana niin erikoistyön kuin gradun merkeissä. Kiitos siitä kärsivällisyydestä, jolla olet
kysymyksiini vastannut - jopa kesälomalla. Kiitos myös koko prof. Jacek Dobaczewskin
luotsaamalle Fidipro-ryhmälle [1], olette ottaneet minut lämpimästi vastaan ensihetkestä
alkaen ja johdatelleet minut tämän mielenkiintoisen aiheen pariin. Olen onnekas, kun
saan työskennellä kanssanne jatkossakin.

Näen tämän pro gradu -tutkielman eräänlaisena koko ”koulutieni” etappina. Suuri kii-
tos perheelleni, ystävilleni ja opettajilleni, jotka ovat tukeneet minua niin kotiseudullani
Valtimolla kuin yliopistoaikanani Jyväskylässä. Kiitos fysiikan laitoksen henkilökun-
nalle lehtoreineen ja amanuensseineen, olen oppinut teiltä paljon, saanut valtavan
määrän neuvoja, ja ennen kaikkea olette saaneet minutkin uskomaan itseeni. Eri-
tyiskiitos FT Heikki Mäntysaarelle, joka on auttanut minua aivan ensimmäisestä
yliopistopäivästäni saakka, oli kyse ollut sitten LATEX-jutuista, saunailloista tai toh-
torikoulutukseen hakemisesta. Kiitos sankalle joukolle FYS4-laskuharjoitustilan opiske-
lijoita, kanssanne on tullut toisinaan vietettyä enemmän aikaa laitoksella kuin mitä olen
ollut kotonani.

Viimeisinpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, haluan kiittää rakasta aviomiestäni
Henriä. Kiitos, että olet tukenut minua niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Sen
lisäksi, että saat minut tarpeen tullen unohtamaan fysiikan lait ja opit, uhraudut
vaikkapa seminaariesityksen testiyleisöksi tai etsimään graduni kirjoitusvirheitä. Se on
paljon se. Kiitos, kun olet olemassa ja ymmärrät.
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1 Johdanto

Atomien ytimien ominaisuuksien ymmärtäminen on monelta kannalta erittäin tärkeää.
Itse ydinteorian lisäksi muun muassa alkuaineiden muodostuminen, tähtien ominaisuu-
det kuin energiasovelluksetkin perustuvat juuri ytimien ominaisuuksien ympärille [2].
Edistysaskeleet harvinaisten isotooppien tuotannossa ja uudet laskennalliset, teoreettiset
lähestymistavat ovat avanneet uusia näkymiä ydinfysiikan saralle. Ripeä kokeellisen
fysiikan kehittyminen on saanut aikaan uutta tietoa aiemmin tutkimattomista ytimistä.
Tämä johtaa siihen, että tarvitaan yhä parempia malleja ytimien rakenteen selittämiseen
- malleja, jotka ovat yhä luotettavampia, ja jotka antavat yhä tarkempia ennusteita. [3]

Ytimien rakennetta ja ominaisuuksia on yritetty ymmärtää useiden vuosikymmenten
ajan erilaisten mallien avulla. Niin ab initio-, mic-mac- kuin itseytyvät keskeiskenttä-
ja kuorimalliteoriat antavat oman selityksensä kokeellisesti havaituille ilmiöille ja an-
tavat mahdollisesti ennusteita ytimille, joita ei vielä ole pystytty kokeellisesti tutki-
maan. Mallit eroavat toisistaan jo siten, mistä näkökulmasta ydinfysiikan ilmiöitä
on lähdetty tutkimaan. Ab initio -menetelmät pyrkivät selittämään ytimen erilaisia
ominaisuuksia lähtien liikkeelle sirontakokeiden avulla määritetystä nukleoni-nukleoni-
vuorovaikutuksesta (NN) [4]. Jotta näillä malleilla voidaan kuvata ydintä, on käytettävä
apuna kehittyneitä monihiukkasteorioita. Aiemmin käytössä olivat mm. relativisti-
nen Brueckner-Hartree-Fock-teoria [5] ja korreloivat kantafunktiot (correlated basis
functions) [6]. Näillä menetelmillä on kuitenkin heikkouksia, sillä ne epäonnistuvat
mm. ydinaineen saturaatiopisteen kuvaamisessa, jollei malleihin lisätä kokeellista
kolmihiukkasvuorovaikutusta [7]. Tänä päivänä apuvälineinä käytetäänkin enemmän
mm. SRG- [8] ja Vlow-k-malleja [9]. Näiden avulla paljaasta NN-vuorovaikutuksesta
saadaan unitaarimuunnoksella matalan energiaskaalan pehmennetty (softened) NN-
vuorovaikutus, ja siten saadaan yksinkertaistettua suuren mittakaavan ytimien raken-
teisiin ja reaktioihin liittyviä laskuja.

Ytimien mallintamiseksi on luotu myös nestepisaramalli (macroscopic liquid-drop mod-
el, LDM) [10], jossa ytimen kuvataan olevan kokoonpuristumaton, nukleoneista koostu-
va ydinainepisara. Menetelmässä energia parametrisoidaan ytimen yleisten ominaisuuk-
sien avulla ja parametrit selvitetään sovittamalla dataan. Tätä teoriaa useimmiten tue-
taan kuoriin liittyvillä korjauksilla, joita nestepisaramalli ei ota huomioon [11]. Näitä
teorioita kutsutaan yhteisnimityksellä mic-mac-menetelmät (microscopic-macroscopic
methods). Mic-mac-mallit perustuvat paljolti ad hoc-tyyppiseen mallintamiseen, mil-
lä viitataan siihen, että mallit on luotu kokeellisen aineiston avulla, eikä niitä voi
suoranaisesti johtaa.

Kuorimalli ja itseytyvä keskeiskenttämalli jäävät jossakin mielessä kahden edellisen
mallin välimaastoon. Nämä mallit ovat mikroskooppisia, mutta kuitenkin hyödyn-
tävät efektiivisiä vuorovaikutuksia. Kuorimallissa keskeiskenttänä toimii perinteinen
yksihiukkasmalli, jonka Hamiltonin operaattori jaetaan nukleonien vuorovaikutta-
matonta liikettä kuvaavaan yksihiukkasosaan ja jäljelle jäävään residuaaliosaan [12].
Residuaaliosa yleensä sovitetaan [13]. Itseytyvät keskeiskenttämallit (self-consistent
mean field, SCMF) puolestaan keskittyvät nimensä mukaisesti määrittämään yti-
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men keskeiskentän itseytyvästi, esimerkiksi energiatiheysfunktionaalia käyttäen. Tämä
ytimien kuvaamiseen käytetty lähestymistapa liittyy läheisesti elektronisysteemien ener-
giatiheysfunktionaaleihin [3], sillä elektronisysteemien kuvaamiseen käytetään hyvin
samankaltaisia menetelmiä kuin ytimiin.

Tässä tutkielmassa käsiteltävä Skyrme-energiantiheysfunktionaali parametrisaatioineen
on yksi SCMF-malli. SCMF-malleja on kehitelty noin 50 vuoden ajan, mutta alkuvuo-
sina sovellusten määrä oli niukka, sillä mallit eivät kyenneet jäljittelemään aivan perus-
ominaisuuksia mutkikkaampia ytimien ilmiöitä. [3] Itseytyvät Hartree-Fock-laskut [14]
sekä laskuissa käytettävä lokaalin tiheyden approksimaatio [15] esiteltiin jo 60-luvun
loppupuolella, mutta menestystä alkoi tulla vasta Vautherinin et al. [16] ja Gognyn [17–
19] uraauurtavien tutkimusten jälkeen.

SCMF-mallien kehitystyö jatkuu edelleen. UNEDF-projekti (Universal Nuclear Energy
Density Functional, 2006–2012) [20,21] on ollut mukana kehittämässä kokonaisvaltaista,
kvantitatiivista ja yhtenäistä ytimien ja näiden reaktioiden kuvausta, joka perustuu osal-
lisena olevien ytimien välisiin vuorovaikutuksiin. Tavoitteena on ollut löytää perusteltu
mikroskooppinen teoria, energiatiheysfunktionaali (EDF), joka antaa mahdollisimman
tarkkoja ennusteita hyvinmääriteltyine epävarmuuksineen. Jotta löydetyn, optimoidun
energiatiheysfunktionaalin voidaan uskoa pitävän paikkansa, pitää teorian antamia
laskennallisia tuloksia verrata kokeellisesti mitattuihin arvoihin. Pätevän teorian löydyt-
tyä sen avulla kyettäisiin puolestaan ennustamaan joitakin ytimien ominaisuuksia, joita
ei olisi toistaiseksi pystytty mittaamaan. [20]

Kaikkein optimaalisimman parametrisaation löytämiseksi on kehitetty useita parametri-
saatiota. Tämän edellä mainitun projektin alla on kehitelty kolme eri parametrisaatiota,
niin kutsutut UNEDF0, UNEDF1 ja UNEDF2, jotka ovat tässä tutkielmassa erityisesti
käsiteltävänä. Kuten kaikki energiafunktionaalit, myös nämä riippuvat dataan sovite-
tuista parametreistä, mistä syntyy virhettä [22]. Tämän työn tarkoituksena on laskea
muun muassa sidosenergioita virheineen dysprosiumin ja gadoliniumin eri isotoopeille
ja verrata näiden kolmen eri parametrisaation antamia tuloksia toisiinsa. Voidaan siis
selvittää, kuinka paljon eri parametrisaatiot eroavat toisistaan ja miltä osin, mitkä
parametrit vaikuttavat syntyvään virheeseen eniten, ja miten virhe etenee ennusteissa.
Virheitä tutkimalla saadaan tarkempaa tietoa ytimien rakenteiden mallintamisesta.

UNEDF-parametrisaatiot eivät toki ole lajinsa ainoita, vaan vuosien saatossa on kehitetty
kasoittain muitakin malleja. Ensimmäiset Skyrme-parametrisaatiot olivat 1970-luvun
alussa kehitetyt SI ja SII [16], joita seurasivat muutaman vuoden kuluttua SIII ja SIV
-parametrisaatiot [23]. Eräitä alalla usein käytettyjä parametrisaatioita ovat mm. SLy4 ja
SLy5 [24]. Sv-min on puolestaan ensimmäinen parametrisaatio, jonka pallosymmetristen
ytimien optimoinnin parametreille tehtiin tilastollinen herkkyysanalyysi [25]. Lupaavia
parametrisaatiota on myös kehitetty eteenpäin: SkM-parametrisaation [26] parametreja
säädettiin 240Pu:n fissiovallin avulla, ja tulokseksi saatiin uusi SkM*-parametrisaa-
tio [27]. Parametrisaatiosarjat voivat kasvaa hyvinkin pitkiksi. On kehitetty joukko HFB-
nimillä kutsuttuja malleja, joista esimerkiksi BSk9-parametrisaatiota käyttävä HFB9 [28]
julkaistiin 1990-luvun puolivälissä. Nykyjään HFB-parametrisaatiosarjan uusin tulokas
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lienee jo HFB-29 BSk29-parametrisaatiollaan, joka on julkaistu tammikuussa 2015 [29].
Kaiken kaikkiaan kehitettyjä parametrisaatioita (mm. [30–40]) on hyvin paljon enemmän
ja jopa liikaa esiteltäväksi, mutta kiinnostunut lukija pääsee näillä jo hyvään alkuun.

Tässä tutkielmassa keskitytään Skyrme-vuorovaikutukseen [16] ja siihen pohjautuvaan
energiatiheysfunktionaaliin. Tulemme tarkastelemaan näitä myöhemmin yksityiskoh-
taisemmin. Skyrme-vuorovaikutus on toki vanhin, mutta ei kuitenkaan ainut ener-
giatiheysfunktionaali, jolla ytimiä on kuvattu. Toinen paljon käytetty malli on niin
kutsuttu Gogny-vuorovaikutus [17]. Vaikka Skyrme-vuorovaikutus niitti menestys-
tä jo alkuaikoinaan, oli Gogny 1970-luvulla sitä mieltä, ettei tämä lyhyen kantaman
voima kuvannut riittävän hyvin ytimen pidemmän kantaman ilmiöitä. Näin ollen
Gogny mukautti Skyrme-vuorovaikutuksen paria osaa ja loi näin uuden vuorovaiku-
tuksen [13]. Skyrme- ja Gogny-vuorovaikutusten lisäksi näiden SCMF-mallien eräät
perustavanlaatuiset teoreettiset mallit ovat ns. RMF-mallit (relativistic mean field). 1950-
luvun puolivälissä Hans-Peter Duerr [41] esitti, kuinka esimerkiksi ytimen saturaatio-
ominaisuudet ja spinratavuorovaikutus saadaan kuvattua relativistisella teorialla. Eri-
tyyppisiä SCMF-malleja on esitelty ja verrattu kattavassa artikkelissa Self-consistent
mean-field models for nuclear structure [3].

Jokaiseen malliin liittyy aina virhettä, sillä mallien parametrit on ratkaistava kokeel-
lisen aineiston avulla sekä malleissa itsessään on puutteita. Kokonaisvirhe koostuukin
useammasta eri tekijästä. Tässä työssä tarkasteltujen UNEDF-parametrisaatioiden si-
dosenergioiden tilastollinen virhe (keskihajonta) ei kata kaikkea sitä epävarmuutta,
mitä tästä teoreettisesta mallista voi syntyä. Systemaattisen virheen selvittäminen on
kuitenkin valitettavasti astetta vaikeampi tehtävä. Systemaattista virhettä on tutkittu
ainakin neutronikuoren paksuuden tapauksessa, jolloin havaittu systemaattinen virhe
oli tilastollista virhettä pienempi [42]. Voitaneen siis uskoa, että tilastollinen virhe antaa
vähintäänkin arvion kokonaisvirheen suuruusluokasta.

Jatkuvasti ilmestyvät uudet kokeelliset tutkimustulokset testaavat kehittämiemme teori-
oiden paikkansapitävyyttä, joten ennusteita antaessa on hyvä tietää, millä tarkkuudella
niitä annetaan. Hyvin määritellyillä virheillä varustettujen mallien kehittämiseksi mei-
dän tulee tutkia tarkasti virheen etenemistä parametreistä itse ennusteisiin. Tämän
pro gradu -tutkielman tavoitteena onkin tutkia kolmen eri käytössä olevan mallin
tilastollista virhettä ja saada parempaa tietoa näiden mallien antamien ennusteiden luo-
tettavuudesta. Luvussa 2 johdatellaan lukija ydinfysiikan, ja erityisesti sidosenergian,
maailmaan ja käydään läpi tämän pro gradun kannalta tärkeimpiä käsitteitä, esitellään
vaadittavat teoreettiset lähtökohdat ja lopulta käsitellään käytössä olleen ohjelman teo-
riaa. Näiden pohjalta on pystytty laskemaan käytännössä mm. ytimen sidosenergioita.
Se, miten kokeelliset sidosenergiat käytännössä määritettiin, löytyy luvusta 3. Tulokset
esitellään luvussa 4 ja niistä tehdyt johtopäätökset on tiivistetty lukuun 5.
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2 Teoria

Se, miten ytimiä mallinnetaan tänä päivänä, perustuu laajaan joukkoon erilaisia teorioi-
ta. Jokaisella mallilla on oma lähestymistapansa, jolla ydinfysiikan ilmiöitä lähdetään
kuvaamaan. Tässä tutkielmassa käytettyjen UNEDF-parametrisaatioiden ja HFBTHO-
ohjelman pohja on Skyrme-vuorovaikutuksen sisältävässä Hartree-Fock-Bogoliubov-
teoriassa. Valitettavasti se teoria, joka tarvitaan tämän työn tulosten saavuttamiseksi,
on mahdotonta käydä läpi yksityiskohtaisesti yhdessä pro gradu -tutkielmassa. Tämän
luvun tarkoituksena onkin tutustua tähän Skyrme-HFB-teoriaan, kerrata tämän tutkiel-
man kannalta oleellisia käsitteitä ja antaa lukijalle kuva siitä, mitä kaikkea tähän teoriaan
liittyy. Teoria on esitelty yksityiskohtaisemmin alaluvuissa esitellyissä perusteoksissa ja
julkaisuissa.

Teoria-luku alkaa palauttelemalla mieleen mahdollisesti hyvinkin tuttuja ydinfysiikan
termejä ja ilmiöitä selityksineen. Tästä etenemme Bogoliubov-muunnoksen ja HFB-
teorian kautta Skyrme-energiatiheysfunktionaaliin, parametrisaatioihin ja Skyrme-HFB-
yhtälöiden ratkaisemiseen. Lopuksi tutustumme HFBTHO-ohjelman teoriaan sekä tässä
työssä käytettyihin ominaisuuksiin.

2.1 Ydin ja sidosenergia

2.1.1 Ydinfysiikan alkeita

1900-luvun alussa havaittiin, että atomien sisältä löytyy pieni, raskas ydin. Yrityksien ja
erehdyksien kautta pari vuosikymmentä myöhemmin ymmärrettiin ytimen koostuvan
positiivisesti varautuneista protoneista ja varauksettomista neutroneista, joita yhteis-
nimellä kutsutaan nukleoneiksi. Tuolloin havaittiin myös negatiivisesti varautuneen
elektroniverhon ympäröivän tätä ydintä. Jotta atomilla ei olisi varausta, on elektroneja
oltava yhtä paljon kuin protoneja. Näin ollen, protonien ja neutronien ollessa noin
2000 kertaa raskaampia kuin näitä kiertävät elektronit, on atomin massa todellakin
keskittynyt ytimeen. Vieläpä pieneen ytimeen, sillä atomin säteen suuruusluokka on
50–100 pikometriä, kun taas ytimen säde on femtometrien suuruusluokkaa.

Jokaista atomia, ja siten ydintä, voidaan kuvata järjestysluvulla Z, joka ilmoittaa atomin
protonien lukumäärän. Massaluvulla A ilmoitetaan nukleonien yhteismäärä, joten neut-
roneja on atomissa A−Z kappaletta. Ytimien neutroni- ja protoniluvuista voidaan myös
käyttää termejä parillinen ja pariton: esimerkiksi parillis-parillinen ydin on ydin, jolla on
sekä parillinen neutroni että protoniluku. Huomattakoon, että protoni- ja neutroniluvut
eivät ole kiinnitettyjä toisiinsa. Saman alkuaineen neutronien lukumäärä voi vaihdella,
jolloin puhutaan alkuaineen eri isotoopeista. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastel-
laan erityisesti dysprosiumin (Z = 66) ja gadoliniumin (Z = 64) parillis-parillisia
isotooppeja.

Useimmiten ydintä kuvataan käyttäen kuorimallirakennetta. Kuorimallin lähtökohtana
on approksimoida ytimessä olevien nukleonien vuorovaikutusta potentiaalikuopalla.
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Tämä approksimaation ei luulisi olevan kovin tarkka, sillä usean kappaleen ongel-
ma palautetaan yhden hiukkasen potentiaalikuopan ongelmaan. On kuitenkin osoit-
tautunut, että arvio on yllättävän toimiva. Potentiaalikuoppa-approksimaatio tuottaa
kiertoratamaisen ratkaisun ytimessä sijaitseville nukleoneille, ja kiertoratoja kutsutaan
orbitaaleiksi. Samanlainen orbitaalirakenne on havaittu myös ydintä kiertävillä elek-
troneilla, vaikkakin näiden kahden systeemin välillä on eräs merkittävä ero. Toisin kuin
elektronit, nukleonit eivät kierrä minkään massallisen kappaleen tai rykelmän ympäril-
lä, vaan ainoastaan niiden itsensä muodostaman massakeskipisteen ympäristössä.

Potentiaalikuoppa-approksimaatio ei toimisi, jos nukleonien liike olisi aivan satun-
naista. Siisti orbitaalikäyttäytyminen selittyy pitkälti Paulin kieltosäännön avulla, jonka
mukaan orbitaalilla ei voi olla koskaan enempää kuin yksi samanlainen nukleoni.
Lisäksi ytimen ollessa kvanttimekaaninen systeemi, on ytimessä vain rajallinen määrä
sallittuja orbitaaleja, joissa nukleonit voivat sijaita. Nämä kaksi huomiota rajaavat
huomattavasti nukleonien törmäyksien määrää, joita klassisessa systeemissä olisi ääret-
tömästi. [43]

Ytimessä sijaitseville nukleoneille voidaan selvittää niiden tilojen energiat ja aaltofunk-
tiot. Aaltofunktioiden itseisarvojen neliöt kuvaavat hiukkasten todennäköisyystiheyttä
eräänä hetkenä tietyssä pisteessä. Ydinfysiikkaan liittyvissä teksteissä käsitellään usein
myös käsitettä pariteetti, joka liittyy ytimen tilaan ja on aaltofunktion ominaisuus.
Parillisella pariteetilla (π = +) aaltofunktiolle pätee φ(x,y,z) = φ(−x,− y,− z) ja parit-
tomalla pariteetilla (π = −) aaltofunktiolle pätee φ(x,y,z) = −φ(−x,− y,− z). Kyse on
siis eräänlaisesta symmetriasta.

Kokeelliset tutkimukset tukevat orbitaaliteoriaa. Teorian mukaan ytimissä on orbitaali-
rakenne, johon on muodostunut eräänlaisia kuoria. Pääsääntöisesti näiden kuorien
välillä on energiassa suurempi ero kuin yhden kuoren sisällä olevien eri energiatasojen
välillä, mikä tekee tällaisista täysistä kuorirakenteista erityisen sidotun. Maagiseksi
luvuksi kutsuttu luku kertoo, millä määrällä protoneita tai neutroneita energiassa on
hyppäys. Kokeellisesti on havaittu maagisten lukujen olevan 2, 8, 20, 28, 50, 82 ja 126.

2.1.2 Ytimen sidosenergia

Melko varhaisessa vaiheessa ydinfysiikan tutkimuksessa havaittiin, ettei protoneista
ja neutroneista koostuvan ytimen massa ole sen osasten eli nukleonien massojen
summa. Tätä nukleonien ja koko ytimen massojen erotusta kutsutaan sidosenergiaksi B.
Tarkka ytimen sidosenergia saadaan ottamalla vielä elektronien massat ja sidosenergia
huomioon. Matemaattisesti ilmaistuna

BN = M(Z,N)− Nmn − Zmp − Nme − BE, (1)

missä BN merkitsee ytimen sidosenergiaa, BE elektronien sidosenergiaa, Z protonien
lukumäärää ja N neutronien lukumäärää. Vakiot mp = 1,00727648 u, mn = 1,008664502
u sekä me = 0,0005485803 u ovat protonien, neutronien ja elektronien massoja [44].
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Kuva 1: Atomimallit historian saatossa. Muinaisen Kreikan aikaan uskottiin atomin
olevan aineen jakamaton osa (kuva a.). Vuonna 1904 J.J. Thomson esitti atomin olevan
malliltaan kuin rusinakakku (kuva b.), mutta muutaman vuoden kuluttua havaittiinkin
atomin sisältävän raskaan pienen ytimen, jota elektroniverho ympäröi (kuva c.). Huo-
mattakoon, että erityisesti kuvassa c. mittasuhteet eivät ole oikeat, sillä ydin on atomin
suhteen hyvin paljon pienempi.

M(Z,N) merkitsee koko atomin massaa, joka riippuu protonien ja neutronien lukumää-
ristä.

Ytimen sidosenergian selvittämiseksi on siis otettava huomioon elektronien sidosenergia
BE. Elektronien sidosenergiaa voidaan arvioida yhtälön

BE = −1,433 · 10−5 · Z2,39 [MeV] (2)

avulla [22]. Tässä arviossa elektronien sidosenergia riippuu ainoastaan järjestysluvusta
Z, eli yhtäpitävästi elektronien lukumäärästä. Huomattakoon, että vaikka protonien,
elektronien ja neutronien massat on ilmoitettu atomimassayksikössä ja elektronien
sidosenergiaa arvioidaan MeV:ssa, voidaan atomimassayksiköt lausua elektronivoltteina.
Yksi atomimassayksikkö on noin 931,502 MeV/c2.

Tässä työssä tarkastelen ytimen sidosenergiaa negatiivisena lukuna, kuten voidaan
havaita yhtälöstä (1). Koko atomin massa on pienempi kuin yhteenlaskettu nukleonien
ja elektronien massa, ja elektronien sidosenergia on itseisarvoltaan ytimen sidosenergiaa
pienempi. Ytimien sidosenergioiden tarkasteleminen negatiivisina lukuina on perustel-
tua, sillä ytimien sidosenergian laskemiseksi joudumme etsimään kvanttimekaanisen
variaatiomenetelmän avulla minimiarvoa. Tällöin sidosenergian ääriarvo on minimi, eli
toisin sanoen sidotuin tila löytyy etsimällä sidosenergian minimikohtaa.

Sidosenergialla tarkoitetaan siis sitä energiamäärää, joka tarvitaan ytimen hajottamiseen
yksittäisiksi nukleoneiksi. Vastaavasti tämä energiamäärä vapautuu, kun nämä samat
nukleonit kootaan yhdeksi ytimeksi. Kokeellisesti voidaan havaita, että sidosenergia
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Kuva 2: Karkeahko luonnoskuva sidosenergian käyttäytymisestä yhtä nukleonia koh-
den massaluvun funktiona. Kevyempien ytimien kohdalla sidosenergia nukleonia
kohden kasvaa jyrkästi, saavuttaa huippunsa noin järjestysluvun 60 kohdalla, jonka
jälkeen se laskee hyvin loivasti. Keskimäärin sidosenergia nukleonia kohti on 8 MeV:n
suuruusluokkaa. Sidosenergiassa nukleonia kohti on havaittavissa voimakkaita hyp-
päyksiä pienten massalukujen kohdalla, sillä maagisia lukuja omaavat ytimet ovat
poikkeuksellisen sidottuja.

yhtä nukleonia kohti on keskiraskailla ja raskailla ytimillä lähes vakio (n. 8 MeV), vrt.
kuva 2. Ytimen sidosenergian vakiokäyttäytyminen eroaa elektronien sidosenergiakäyt-
täytymisestä. Käyttämässäni elektronien sidosenergian approksimaatiossa (yhtälö (2))
BE on verrannollinen järjestysluvun potenssiin 2,39 - toisin sanoen elektronien sidos-
energia yhtä elektronia kohden ei ole lainkaan vakio.

Tätä ytimen sidosenergian vakiokäyttäytymistä voidaan selittää ydinvoiman saturaatio-
ominaisuuden avulla. Saturaatio-omainaisuudella tarkoitetaan sitä, että ytimessä olevat
nukleonit vuorovaikuttavat vain rajallisen nukleonimäärän kanssa. Koska nukleonit
vuorovaikuttavat muutamien nukleonien kanssa, nukleonimäärän muuttaminen ei juu-
rikaan muuta sidosenergian suuruutta nukleonia kohden. Tämä saturaatio-ominaisuus
on myös teoreettisten, lyhyen kantaman mallien kulmakivi. [13]

2.1.3 Kahden neutronin separaatioenergia

Isotooppiketjun ytimien sidosenergioita tarkastellessa voidaan tutkia myös niin sa-
nottua kahden neutronin separaatioenergiaa. Tällä termilla tarkoitetaan sitä, mikä
energiamäärä tarvitaan kahden neutronin poistamiseen ytimestä. Kahden neutronin
separaatioenergia S on määritelty siten, että

S2n(A,Z) = BN(A− 2,Z)− BN(A,Z), (3)
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missä A on massaluku, Z on protonien lukumäärä ja BN puolestaan ytimen sidosener-
gia. Määrittelemällä kahden neutronin separaatioenergia yhtälön (3) mukaisesti tälle
saadaan positiivinen merkki ytimien sidosenergioiden ollessa negatiivisia.

Koska parillis-parilliset Gd- ja Dy-ytimet ovat tarkasteltavana tässä tutkielmassa, määri-
tetään näiden ytimien kahden neutronin separaatioenergiat laskemalla peräkkäisten
parillis-parillisten isotooppien sidosenergioiden erotukset. Jos käyttämämme mallit ovat
hyviä ja tuottavat ytimiä vastaavat fysikaaliset ilmiöt, tulisi kahden neutronin separaa-
tioenergioissa näkyä tutkittavien ytimien mahdolliset neutronien maagiset luvut. Tämä
maaginen luku tulisi näkyä jonkinlaisena suurena pudotuksena separaatioenergioissa,
sillä neutroniluvuiltaan juuri maagista lukua suurempien ytimien neutronit ovat reilusti
vähemmän sidottuja kuin ytimien, joilla neutroniluku on maaginen.

2.1.4 Ydin kvanttimekaanisena monen kappaleen ongelmana

Ydin on kvanttimekaaninen systeemi. Yleisen nyrkkisäännön mukaan aineen aaltoluon-
ne on oleellinen, jos sen hiukkasten aallonpituus on samaa suuruusluokkaa systeemin
koon kanssa. Energialtaan 25 MeV:n nukleonin aallonpituus saadaan tutun de Broglien
aallonpituuden avulla, toisin sanoen [43]

λ =
h
p

(4)

=
h

Mv
(5)

=
h√

2ME
(6)

≈ 6,6 · 10−34 Js√
2 · 1,6 · 10−27 kg · 25 MeV

(7)

≈ 5,8 fm. (8)

Edellisissä yhtälöissä muuttujalla h merkitään Planckin vakiota 6,6 · 10−34 Js, p tarkoittaa
nukleonin liikemäärää sekä M, v ja E merkitsevät nukleonin massaa, nopeutta ja
energiaa. Aallonpituuden tarkasteleminen energialtaan 25 MeV:n nukleonille on nyt
tarkoituksenmukaista, sillä tutkimuksessa [45] kineettisen energian nukleonia kohden
on havaittu olevan tätä suuruusluokkaa.

Toisaalta ytimen koko riippuu sen massasta. Kokeellisesti on selvitetty, että ytimen säde
r noudattaa riippuvuutta

r = r0A1/3, (9)
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missä r0 ≈ 1,2 fm. Siten esimerkiksi helium-ytimen läpimitta on arviolta n. 2 fm ja
raskaampien ytimien, kuten uraanin n. 15 fm. Vaikka uraani ja vety ovatkin hyvin
erimassaisia, on näiden molempien ydinten koko femtometrin suuruusluokkaa. Siten
voidaankin havaita, että nukleonien de Broglie -aallonpituudet ovat hyvinkin samaa
suuruusluokkaa ytimen koon kanssa, ja siten ydintä tulee tarkastella kvanttimekaanise-
na systeeminä.

Koska ydin on kvanttimekaaninen monen fermionin systeemi, antaa tätä systeemiä
vastaava Hamiltonin operaattori ominaisarvoinaan systeemin ominaisenergiat. Valitet-
tavasti tarkka, kaikki korrelaatiot eksplisiittisesti huomioiva ratkaisu ei onnistu rea-
listisessa ajassa tehokkaimmillakaan tietokoneilla [46]. On siis tavalla tai toisella ap-
proksimoitava systeemin ominaisarvoja. Approksimointia varten on kehitetty useita eri
menetelmiä, joista tässä työssä otan käyttöön mm. Hartree-Fock-Bogoliubov-teorian
efektiivisten vuorovaikutusten kera.

2.1.5 Deformaatio

Kokeellisesti on voitu havaita, etteivät kaikki ytimet ole pallomaisia. Havainnot mm.
rotaatiosarjoista, eli ytimien kokonaisvaltaisen pyörimisliikkeen aiheuttamasta energia-
rakenteesta, antoivat ymmärtää osan ytimistä olevan deformoituneita. Useat ytimet
eri protonien ja neutronien arvoilla maagisten lukujen välissä ovatkin pysyvästi defor-
moituneita perustiloissaan, eli niillä on pallosta eroava muoto [47]. Tulee kuitenkin huo-
mata, että tässä työssä käsitelty deformaatio ilmenee ytimen omassa koordinaatistossa,
mutta ei laboratoriokoordinaatistossa.

Deformaatio johtuu kuorirakenteesta. Nukleonit pyrkivät täyttämään tilat siten, että se
maksimoi aaltofunktion limittymisen (wave function overlap) ja siten nukleoni-nukleoni
vuorovaikutuksesta johtuvan sidosenergian. Taipumus deformaatioon on voimakkainta,
kun kuori on noin puoliksi täynnä. Tämän jälkeen lisättävien nukleonien täytyy tyytyä
jäljellä oleviin alitiloihin, mikä puolestaan vähentää deformaatiota. Täysien kuorien
tapauksissa ydin on muodoltaan pallomainen. Deformaatioon tarvitaan sekä vajaa
neutroni- että protonikuori. [47]

Yleisin deformaatio, joka myös esiintyy tässä työssä, on ellipsoidi. Ellipsoidilla tarkoite-
taan muotoa, jossa kaksi kolmesta akseleista ovat yhtä suuria. Tämän kaksi alatapausta
on puolestaan nimetty prolaatiksi ja oblaatiksi. Näistä ensimmäinen, eli prolaatti, on
muodoltaan kuin amerikkalainen jalkapallo: jäljellä oleva kolmas akseli on pidem-
pi kuin kaksi muuta. Oblaatin tapauksessa tämä kolmas akseli on lyhyempi, joten
muodoltaan se muistuttaa kiekkoa tai pannukakkua. Deformaatioita on graafisesti
hahmoteltu kuvassa 3. [47]

Deformaation vahvuutta voidaan kuvata useilla parametreilla, mutta tässä työssä
käsitellään deformaatiota erityisesti ytimen kvarupolimomenttiin liittyvän deformaa-
tioparametri β:n avulla. Kvadrupolimomentti itsessään kuvaa ytimen muodon poik-
keamista pallomaisesta ellipsoidiksi. Tämän lisäksi ytimillä voi olla korkeampia multi-
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symmetria-
     akseli

symmetria-
     akseli

Kuva 3: Prolaatti- ja oblaattideformaatio kuvaksi hahmoteltuna. Kuvassa a. on näkyvissä
ytimen prolaattimuoto, kuvassa b. on puolestaan hahmoteltu oblaattia. Ytimen ollessa
prolaatti sen yksi akseli on kahta muuta pidempi, kun taas oblaattiytimen kolmas akseli
on kahta muuta lyhyempi. Symmetria-akselit, eli akselit, joiden suhteen ytimet ovat
symmetrisiä, on merkitty kuvaan.

polimomentteja kuten esimerkiksi oktupolimomentti. Ytimen säde voidaan ilmoittaa
pallokoordinaateissa deformaatioparametrien β ja γ avulla siten, että

R(θ, φ) = R0

{
1 + β

√
5

16π
(cos γ(3 cos2 θ − 1) +

√
3 sin γ sin2 θ cos 2φ)

}
. (10)

Vakio R0 on pallosäde (spherical radius). Myöhemmin tässä työssä ytimien oletetaan
toteuttavan aksiaalisymmetriaa, jolloin on kätevää käyttää hieman eri koordinaatistoa.
Prolaateille ytimille käytetään arvoja β > 0, jotka vastaavat Bohrin koordinaatiston
tapauksia β > 0, γ = 0. Kuten yhtälöistä (10) voidaan havaita, aksiaalisymmetria
toteutuu tällä γ:n arvolla. Aksiaalisymmetristen oblaattien ytimien voidaan määritellä
saavan arvoja β < 0, jotka vastaavat Bohrin koordinaateissa tapauksia γ = 60◦ arvolla
|β|. Toisin sanoen, käyttämässämme kannassa negatiivisilla β:n arvoilla ytimen muoto
on oblaatti, positiivisilla prolaatti, ja arvolla nolla ydin on pallomainen.

2.1.6 Fissioisomeerit

Merkittävä osa tutkituista ytimistä on deformoituneita. Tällöin keskeiskenttämene-
telmien sisältämä yksinkertaisin, pallomainen potentiaalikuoppamalli ei toimi hyvin,
vaan on käytettävä deformoitunutta yksihiukkaspotentiaalia [13]. Oletus, että ytimellä
voi olla deformoitunut yksihiukkaspotentiaali, selittää useita kokeellisesti määritettyjä
ytimen ominaisuuksia. Yksi tärkeimmistä seikoista on fissioisomeerien esiintyminen.
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Kokeellisesti on havaittu joillakin raskaimmilla ytimillä olevan pitkäikäisiä tiloja, joilla
on erittäin suuret deformaatiot. Deformaatioparametri β:n arvo voi olla tuolloin suu-
ruusluokkaa 0,6, kun useimmiten perustiloilla β on itseiarvoltaan korkeintaan noin
0,3. [13] Toisin sanoen fissioisomeeri on lokaali minimi deformaatioenergiassa kahden
fissiovallin välissä.

Isomeeri viittaa siis pitkäikäiseen, mutta ei kuitenkaan stabiiliin tilaan. Isomeerinen
tila voi purkautua suoraan perustilaksi tai purkautua spontaanin fission kautta, jolloin
raskas ydin hajoaa pienemmiksi ytimiksi itsenäisesti. Fissioisomeereistä käytetään
toisinaan myös laajempaa nimitystä muotoisomeeri (shape isomer), joka terminä kattaa
myös muunlaisiakin tapauksia. Tässä tutkielmassa tutkin neljän eri fissioisomeerin
226U, 238U, 240Pu ja 242Cm teoreettista viritysenergiaa, eli isomeeritilan ja perustilan
välistä erotusta, sekä näiden virheitä komponentteineen.

2.1.7 Pariutuminen

Kuten monet muutkin ytimen ominaisuudet, myös pariutumiseksi kutsuttu ytimen
ominaisuus on havaittu kokeellisesti. Pariutumisella tarkoitetaan sitä, että ytimet, joil-
la on parillinen määrä nukleoneja, ovat systemaattisesti sidotumpia kuin parittoman
määrän nukleoneja sisältävät ytimet. Pariutumista puoltavat myös useat muut yti-
men ominaisuudet. Esimerkiksi deformoituneiden ytimien hitausmomentteja voidaan
määrittää rotaatiosarjoja tutkimalla. Jos hitausmomentteja yritetään mallintaa teoreetti-
sesti ilman pariutumisvuorovaikutuksen ottamista huomioon, laskennalliset tulokset
eroavat merkittävästi kokeellisista, kun taas pariutumisvuorovaikutuksen kanssa ne
ovat lähempänä toisiaan [13].

Tämä havainto erityisen sidotuista parillisista ytimistä antaa ymmärtää, että ytimessä
olevat nukleonit jollakin tapaa muodostavat keskenään pareja. Parien muodostami-
nen puolestaan johtaa siihen, että nukleoneja ei tämän perusteella tuntuisi pystyvän
kuvailemaan yksittäisinä, vuorovaikuttamattomina hiukkasina. Tulemme kuitenkin
huomaamaan, että sellaisia malleja on kuitenkin kehitetty ja niitä käytetään. Näitä
ns. keskeiskenttämalleja käytettäessä pariutumiskorrelaatiot on kuitenkin jollain tapaa
otettava huomioon tarkemman mallin toteuttamiseksi.

Kokeellisesti havaittu parillis-parittoman ytimen massa- tai sidosenergiaero (odd-even
staggering, EOS) on yksi syy lisätä pariutumiskorrelaatioita teoreettisiin malleihin.
Uskotaan, että OES on ydinrakenteen kannalta merkittävän pariutumiskorrelaation
aiheuttama, ja sitä onkin tutkittu lukuisilla mikroskooppisilla laskuilla, kuten mm.
Hartree-Fock-Bogoliubov-teorialla [49]. Toisaalta eräät tutkimukset ovat antaneet ym-
märtää, että ilmiö johtuu ennemminkin deformaation vaikutuksesta [50]. Usein pariutu-
minen on sisällytetty nimenomaan EOS:n avulla teoriaan. Kokeelliselle EOS-suureelle
on olemassa useita eri muotoja, joista sitä määritetään, mm. kolmipistemenetelmä
(three-point formula) ∆(3). Tämä on määritelty siten, että [49, 50]
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∆(3)(N) =
(−1)N

2
[BN(N + 1)− 2BN(N) + BN(N − 1)] , (11)

missä N on nukleonien lukumäärä ja B on ytimen sidosenergia. Kolmipistemenetelmä
lienee yksinkertaisimpia parillis-parittoman ytimen massaeron tutkimiseen käytettyjä
menetelmiä.

2.2 Hartree-Fock-Bogoliubov-teoria

Useita ytimien ominaisuuksia voidaan kuvata käyttämällä teoreettisia malleja, jois-
sa nukleonien kuvitellaan olevan vuorovaikuttamattomia, muiden nukleonien muo-
dostamassa keskeiskentässä liikkuvia hiukkasia. Se että tällaiset mallit ylipäätään
toimivat, johtuu siitä, että ytimessä nukleonien vuorovaikuttaessa keskenään ehtivät
ne keskimäärin palata takaisin yksihiukkaskuvaan ennen seuraavaa vuorovaikutus-
ta. Näin ollen, tietyssä mielessä niitä voidaan pitää vapaina. Keskeiskenttämallit
on myös havaittu hyvin toimiviksi monenlaisissa muissakin monen fermionin sys-
teemeissä. Keskeiskenttämalleissa nukleonien välisiä vuorovaikutuksia mallinnetaan
useasta komponentista koostuvalla keskeispotentiaalilla, jolloin kuvittelemalla nuk-
leonit vuorovaikuttamattomiksi hiukkasiksi keskeiskentässä, saadaan N hiukkasen
kvanttimekaaninen ongelma yksinkertaistettua N kappaleeseen yhden hiukkasen kvant-
timekaanisia ongelmia.

Monihiukkasongelman muuntaminen yksihiukkasongelmaksi mahdollistaa ytimien
ominaisuuksien määrittämisen laskennallisesti järkevässä ajassa. Keskeiskenttämallit,
erityisesti SCMF-mallit, ovatkin erinomaisia työkaluja ytimien rakenteiden ja matalan
energian dynamiikan tutkimiseen [51]. HFB-teoriaan liitetään usein ytimen tiheysfunk-
tionaaliteoria, joka puolestaan on kätevä monimutkaisten ja raskaiden ytimien omi-
naisuuksien kuvaamisessa, sillä tällaisia ytimiä käsitellessä konfiguraatioavaruus on
erittäin laaja [3, 20].

Keskeiskenttämallien hankaluus piilee itse keskeiskentän määrittelyssä ja laskemises-
sa. Se, miten tämä ongelma on tässä työssä käytettävässä mallissa ratkaistu, selvin-
nee lukijalle tämän luvun aikana. Tämän luvun tarkoituksena onkin tutustutua teo-
riaan sekä suurpiirteisesti esitellä tämän työn kannalta oleellisimpia matemaattisia
menetelmiä. Seuraavassa esittelen Bogoliubov-kvasihiukkaset ja kuinka niitä käytetään
HFB-teoriassa. Yksityiskohtaisempi lähestyminen näihin ja useaan muuhun malliin on
tehty mm. teoksissa [13] ja [52].

2.2.1 Bogoliubov-kvasihiukkaset

Kvasihiukkaskäsitteen pohjimmainen ajatus on esittää ytimen perustila tyhjiönä kvasi-
hiukkasten suhteen, eli
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αk|φ〉 = 0 kaikille k, (12)

missä αk on kvasihiukkasen k tuhoamisoperaattori, k indeksoi konfiguraatioavaruutta
ja |φ〉 on tila-aaltofunktio. [13] Kvasihiukkaset ovat efektiivisiä kuvauksia, jotka otta-
vat huomioon monien hiukkasten väliset korrelaatiot. Näin kvasihiukkasten itsessään
voidaan kuvitella olevan vuorovaikuttamattomia, keskeiskentässä liikkuvia hiukkasia.
Tässä kappaleessa esiteltävät Bogoliubov-kvasihiukkasoperaattorit saadaan unitaarisel-
la lineaarimuunnoksella perinteisemmistä fermionisista tuhoamis- ja luomisoperaat-
toreista, joten niitä on helppo käsitellä. Muunnoksessa menetetään kuitenkin täysi
tarkkuus, sillä vastaava kvasihiukkastyhjiö |φ〉 ja yksikvasihiukkastilat ovat ainoastaan
approksimaatioita tarkoista monen hiukkasen Hamiltonin operaattorin ominaistiloista.

Kuten mainittu, kvasihiukkasoperaattorit α, α† voidaan kirjoittaa fermionisten luomis-
ja tuhoamisoperaattorien (c†

l , cl) avulla [13] ja tarkemmin ottaen siten, että

α†
k = ∑

l

(
Ulkc†

l + Vlkcl

)
, (13)

missä indeksit l ja k käyvät koko konfiguraatioavaruuden. Ottamalla hermiten konju-
gaatti yhtälöstä (13) saadaan Bogoliubov-tuhoamisoperaattori α, eli toisin sanoen

αk = ∑
l

(
U∗klcl + V∗klc

†
l

)
. (14)

Nämä kvasihiukkasoperaattoreiden lineaariset riippuvuudet perinteisistä operaattoreis-
ta voidaan kirjoittaa yhtälöiden (13) ja (14) kanssa yhtäpitävässä matriisimuodossa [53]

(
α
α†

)
=

(
U† V†

VT UT

)(
c
c†

)
. (15)

Yhtälössä (15) olevat matriisit U ja V eivät ole täysin mielivaltaisia. Tämä johtuu sii-
tä, että perinteisten fermionisten luomis- ja tuhoamisoperaattoreiden lisäksi myös
uusien Bologiubov-operaattorien on toteutettava fermionien antikommutaatiosäännöt.
Antikommutaatiosääntöjä käyttämällä matriiseille U ja V saadaan muotoiltua seuraavat
rajoittavat yhtälöt:

U†U + V†V = 1, UU† + V∗VT = 1, (16)

UTV + VTU = 0, UV† + V∗UT = 0. (17)
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Tulemme käyttämään näitä Bogoliubov-kvasihiukkasia yhtenä perustavanlaatuisena
osana HFB-teoriaa. Ytimen ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sidosenergiaa, laskiessa
on saatava selville perustilaa kuvaava aaltofunktio. Tällöin, HFB-teoriaa käyttäessä,
tulee selvittää kvasihiukkaset määrittelevät matriisit U ja V.

2.2.2 Yleinen variaatiosääntö

Ydinfysiikkaa, kuten useaa muutakin fysikaan alaa, harjoittaessa vastaan tulee usein
tilanne, jolloin täytyy ratkaista Schrödingerin yhtälö usealle hiukkaselle. Kuten aiemmin
tuli todettua, Schrödingerin yhtälön ratkaiseminen monen hiukkasen systeemille ei
onnistu järkevässä ajassa maailman tehokkaimmillakaan tietokoneilla. Variaatiomene-
telmän avulla saamme kuitenkin annettua yläarvion perustilan energialle.

Lähdemme liikkeelle siitä tiedosta, että Schrödingerin yhtälö

H|ψ〉 = E|ψ〉 (18)

on yhtäpitävä variaatioyhtälön

δE[ψ] = 0, missä E[ψ] =
〈ψ|H|ψ〉
〈ψ|ψ〉 , (19)

kanssa. Väite pätee, sillä energian variaatio δE[ψ] voidaan kirjoittaa muuttujan E[ψ]
avulla muotoon

δE[ψ] = E[ψ + δψ]− E[ψ] (20)

=
〈ψ + δψ|H|ψ + δψ〉
〈ψ + δψ|ψ + δψ〉 −

〈ψ|H|ψ〉
〈ψ|ψ〉 (21)

=
〈δψ|H|ψ〉+ 〈ψ|H|δψ〉

〈ψ|ψ〉 − 〈ψ|H|ψ〉
(〈ψ|ψ〉)2 (〈δψ|ψ〉+ 〈ψ|δψ〉) + O

(
δψ2) . (22)

Koska variaatiomenetelmässä on kyse pienistä muutoksista, voimme arvioida termistä
δψ2 riippuvat osat pois. Näin ollen saamme energian variaatioksi

δE[ψ] =
1
〈ψ|ψ〉 [〈δψ| (H|ψ〉 − E[ψ]|ψ〉) + (〈ψ|H − 〈ψ|E[ψ]) |δψ〉] (23)

= 〈δψ|H − E|ψ〉+ 〈ψ|H − E|δψ〉. (24)

Yhtälöstä (24) näemme, että δE[ψ] = 0, kun |ψ〉 on H:n ominaistila ja E tämän ominais-
arvo. Siten Schrödingerin yhtälön toteutumisesta seuraa variaatiosäännön toteutumi-
nen. Toinen suunta variaatiosäännön ja Schrödingerin yhtälön yhtäpitävyydestä etenee
samoja välivaiheita käyttäen. Jos oletamme δE[ψ] = 0, seuraa yhtälöstä (24), että
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〈δψ|H − E|ψ〉+ 〈ψ|H − E|δψ〉 = 0. (25)

Tekemällä yhtälöön (25) muuttujanvaihdon termistä |δψ〉 termiin i|δψ〉 saamme yhtälön

−i〈δψ|H − E|ψ〉+ i〈ψ|H − E|δψ〉 = 0. (26)

Yhtälöiden (25) ja (26) muodostaman yhtälöparin avulla saamme tuloksen

〈δψ|H − E|ψ〉 = 0 (27)

ja tämän kompleksikonjugaatin. Termin |δψ〉 ollessa mielivaltainen, on yhtälö (27)
yhtäpitävä Schrödingerin yhtälön kanssa. [13]

Yleistä variaatiosääntöä käytetään perustilan ja sen energian arvioimiseen. Yleensä
perustilalle etsitään arviota rajallisesta tilajoukosta, jolloin joukossa ei ole välttämättä
juuri oikeaa perustilaa, ja siten perustila sekä tämän ominaisenergia ovat vain arvioita
todellisille. Mielivaltaisella aaltofunktioyritteellä saamme nimittäin aina yläarvion
perustilan energialle, sillä voidaan todistaa, että [13, 54]

E[ψ] ≥ E0, (28)

missä E0 on systeemin todellinen perustila. Todistus lähtee liikkeelle siitä, että kirjoi-
tamme aaltofunktion ψ Hamiltonin ominaistilojen avulla, ts.

ψ = ∑
n

anψn, s.e. Hψn = Enψn. (29)

Nyt sijoittamalla yhtälö (29) E[ψ]:n määritelmään (19) ja olettamalla, että ominaistilat
ovat ortonormaalit, eli toisin sanoen〈ψn′ |ψn〉 = δnn′ , saadaan energia E[ψ] muotoon

E[ψ] =
〈∑n′ an′ψn′ |H|∑n anψn〉
〈∑n′ an′ψn′ |∑n anψn〉

(30)

=
∑nn′ a∗n′Enan〈ψn′ |ψn〉

∑nn′ a∗n′an〈ψn′ |ψn〉
(31)

=
∑nn′ a∗n′anEnδnn′

∑nn′ a∗n′anδnn′
. (32)
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Voimme arvioida energiaa En, sillä määritelmän mukaan perustilan energia on sys-
teemin alin energia. Tällöin kaikille n pätee, että

En ≥ E0, (33)

mitä käyttämällä voimme arvioida yhtälöä (32) niin, että

E[ψ] =
∑nn′ a∗n′anEnδnn′

∑nn′ a∗n′anδnn′
(34)

≥ ∑nn′ a∗n′anE0δnn′

∑nn′ a∗n′anδnn′
(35)

=
∑n |an|2E0

∑n |an|2
(36)

= E0. (37)

Tällöin olemme todistaneet, että E[ψ] ≥ E0 mielivaltaiselle aaltofunktiolle ψ. Toisin
sanoen mielivaltaisella aaltofunktiolla ψ saamme yläarvion perustilan energialle. Luon-
nollisesti käyttämällä suurempaa kantatilajoukkoa saamme yleisesti ottaen tarkemman
tuloksen, kuin käyttämällä rajatumpaa osajoukkoa. Toki tarkka tulos voi tulla niin pe-
rustilalle kuin sen energialle yhdenkin kantatilan kantatilajoukolla, jos etsitty perustila
sattuu olemaan juuri tämä yksi kantatila. [13, 54]

2.2.3 Hartree-Fock-Bogoliubov-menetelmä (HFB)

Hartree-Fock-Bogoliuv-menetelmä (HFB) on eräänlainen yleistetty yksihiukkasteoria,
joka kuvaa monihiukkassysteemiä yksittäisen hiukkasten avulla, ja jonka avulla saadaan
laskettua arvioita ytimen ominaisuuksille. Tässä menetelmässä Hamiltonin operaattori
yksinkertaistuu kahdeksi keskeiskentäksi, itseytyväksi keskeispotentiaaliksi (self-consis-
tent field) ja pariutumiskentäksi (pairing field) [13]. Keskeispotentiaaliosuus kuvailee
ytimen muotoa, kun taas pariutumispotentiaali esittää pariutumiskorrelaatioita.

HFB-menetelmässä lähdetään liikkeelle lausumalla kahden hiukkasen Hamiltonin
operaattori fermionisten tuhoamis- ja luomisoperaattorien (cx,c†

x) avulla: [13, 53]

H = ∑
n1n2

en1n2 c†
n1

cn2 +
1
4 ∑

l1l2l3l4

νl1l2l3l4 c†
l1 c†

l2 cl4 cl3 , (38)

missä νl1l2l3l4 ovat antisymmetrisoituja kahden hiukkasen vuorovaikutusmatriisin ele-
menttejä, eli toisin sanoen νl1l2l3l4 = νl1l2l3l4 − νl1l2l4l3 [55]. Hamiltonin odotusarvo eli
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energia saadaan muotoiltua yksinkertaisesti määrittelemällä normaalitiheys ρ ja pariu-
tumistensori κ [13, 53] niin, että

ρnn′ = 〈φ|c†
n′cn|φ〉 = (V∗VT)nn′ (39)

κnn′ = 〈φ|cn′cn|φ〉 = (V∗UT)nn′ . (40)

Huomattakoon, että muuttujat ρ ja κ määrittelevät aaltofunktion |φ〉 yksiselitteisesti,
ja matriisit V ja U ovat kvasihiukkasoperaattoreita α† ja α määritteleviä matriiseja
(luku 2.2.1). Hamiltonin odotusarvo saadaan muuttujien ρ, κ ja vuorovaikutuksen ν
avulla muotoiltua siten, että [53]

E[ρ, κ] =
〈φ|H|φ〉
〈φ|φ〉 (41)

= Tr
[(

e +
1
2

Γ
)

ρ

]
− 1

2
Tr [∆κ∗] , (42)

missä

Γll′ = ∑
qq′

ν̄lq′ l′qρqq′ (43)

∆ll′ =
1
2 ∑

qq′
ν̄ll′qq′κqq′ . (44)

Yhtälöissä (41) ja (43) Γ vastaa itseytyvää Hartree-Fock kenttää, ∆ on itseytyvä pariutu-
miskenttä, ja e on yhden hiukkasen kineettinen energia. Energian variaatio muuttujien
ρ ja κ suhteen tuottaa ns. HFB-yhtälöt: [13]

(
h ∆
−∆∗ −h∗

)(
Uk
Vk

)
= Ek ·

(
Uk
Vk

)
, (45)

missä h = e + Γ− λ . Lagrangen kertoja λ kiinnittää hiukkasluvun. Hiukkasluvun kiin-
nittäminen ja siten HFB-yhtälöiden rajoittaminen on aina välttämätöntä, jotta hiukkaslu-
vun odotusarvo on tietty, haluttu luku. Muuttujaa λ kutsutaan myös nimillä kemiallinen
potentiaali ja Fermi-energia, sillä se kuvaa energian muutosta hiukkasluvun muutoksen
suhteen, toisin sanoen

λ =
dE
dN

. (46)
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Tämä riippuvuus on johdettu ja esitelty tarkemmin P. Ringin ja P. Schuckin kirjassa [13].
Huomattakoon, että HFB-tilalla ei ole hyvää hiukkasmäärää kuvaavaa kvanttilukua, ai-
noastaan hiukkasluvun odotusarvo 〈N〉 on kiinnitetty. Hyvä hiukkaslukua määrittelevä
kvanttiluku saataisiin projisoimalla aaltofunktio hyvään hiukkaslukuun.

Kuten aiemmin mainitsin, HFB-yhtälöt sisältävät kaksi potentiaalia. Hartree-Fock po-
tentiaalia vastaava Γ kuvaa niin pallomaisen kuin deformoituneenkin ytimen muotoa
ja pariutumiskenttä ∆ määrittelee pariutumiskorrelaatioita. Koska kentät Γ ja ∆ riip-
puvat kvasihiukkasia määrittelevistä matriiseista U ja V, epälineaariset HFB-yhtälöt
on ratkaistava iteroimalla. Iterointi tapahtuu siten, että yhtälöihin sijoitetaan yrite,
jonka avulla saadaan uusi ratkaisu yhtälöille, ja jota puolestaan käytetään seuraavan
iteraatiovaiheen yritteenä. Lopulta menetelmä päättyy, kun ratkaisu on konvergoitunut
riittävään tarkkuuteen.

2.3 Skyrme-energiantiheysfunktionaali

Skyrme-voima on osoittautunut hyvin tärkeäksi ydinmalliksi monestakin syystä. Skyr-
me-voiman matemaattisen muodon yksinkertaisuus, sen mahdollistama sidosener-
gioiden laskeminen järkevällä määrällä parametreja [16] ja matemaattisesta muodosta
johtuva laskennallisesti edullinen muoto ovat vain muutamat perustelut sille, miksi
tätä mallia käytetään paljon. Seuraavaksi esittelen tämän vuorovaikutuksen, ja näytän,
kuinka se voidaan liittää osaksi Hartree-Fock-Bogoliubov-teoriaa.

2.3.1 Skyrme-vuorovaikutus

Vuonna 1956 Skyrme esitteli efektiivisen, rajoitetusta määrästä parametreja riippuvan
vuorovaikutuksen. Efektiiviselle, nukleonien väliselle potentiaalille oli kysyntää kuori-
mallityyppisten laskujen laskemista varten [56]. Mallin täytyi tuottaa karkeasti mitatut
ytimien mitat ja sidosenergiat sekä antaa tuloksena järkevä matalaenergisten tilojen
rakenne. Kaiken tämän lisäksi sen tuli olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta sitä voitiin
käyttää deformoituneita oskillaattorin aaltofunktioita sisältäviin laskuihin.

Skyrme lähestyi ongelmaa aivan uudelta kannalta, nimittäin empiirisesta näkökulmasta.
Empiiristä lähestymistä oli toki toteutettu jo muissa yhteyksissä aiemmin, muun muassa
Weizsäcker julkaisi vuonna 1935 semi-empiirisen massakaavansa [57], mutta mittauksiin
perustuvaa energiatiheysfunktionaalia ei oltu esitetty aikaisemmin. Skyrmen malli
sisälsi joukon parametreja, jotka yhä täytyy sovittaa kokeellisen mittausaineiston avulla,
sillä parametreja ei ainakaan toistaiseksi voida selvittää teoreettisesti.

Skyrme-vuorovaikutuksesta esiintyy monta eri versiota, mutta se voidaan muun muassa
kirjoittaa muodossa [35]
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V1,2 = t0(1 + x0Pσ)δ(r) +
1
2

t1(1 + x1Pσ)
[
P′2δ(r) + δ(r)P2

]
(47)

+ t2(1 + x2Pσ)P′ · δ(r)P +
1
6

t3(1 + x3Pσ) [ρ(R)]γ δ(r) (48)

+ iW0σ ·
[
P′ × δ(r)P

]
, (49)

missä

r = r1 − r2, R =
1
2
(r1 + r2), P =

1
2i
(∇1 −∇2), (50)

σ = σ1 + σ2, ja Pσ =
1 + σ1 · σ2

2
. (51)

Suhteellisen liikemäärän operaattori P operoi oikealle ja P′ vasemmalle. Operaattori Pσ

vaihtaa spinejä keskenään. Operoitaessa esimerkiksi aaltofunktioon ψ, joka on jaettu
koordinaatti-, spin- ja isospin-komponentteihin, operointi näkyy siten, että

Pσψ = Pσφ(r1r2)χ(s1s2)ζ(t1t2) (52)
= φ(r1r2)χ(s2s1)ζ(t1t2), (53)

eli toisin sanoen operaattori Pσ vaihtaa aaltofunktion spinit keskenään [13].

Parametri t0 kuvaa puhdasta (pure) δ-voimaa vaihtaen spiniä [13] ja tätä t0:n sisältävää
termiä kutsutaan keskeistermiksi (central term). Parametrit t1 ja t2 kuvaavat efektiivis-
tä vaikutusaluetta [13], parametrin t3 sisältävä termi on tiheysriippuva ja viimeinen,
W0:n sisältävä termi on spin-ratatermi. Kuten luvun alussa kerroin, Skyrme-voiman
sisältämät parametrit tx, xx ja W0 tulee selvittää kokeellisen datan avulla. Sovitus
voidaan tehdä esimerkiksi sovittamalla mallin ennustamia suureita kuten sidosenergiaa
tai sädettä kokeelliseen aineistoon.

2.3.2 Skyrme-voimat ja HFB-yhtälöt

Skyrme-voimille HFB-energia muuntuu lokaaliksi energiatiheysfunktionaaliksi. Tätä ky-
seistä Skyrme-voiman määrittämää energiatiheysfunktionaalia (EDF) kutsutaan Skyrme-
EDF:ksi, joka on funktio yksihiukkas- (ρ) ja pariutumistiheysmatriiseista (ρ̃). Nämä
matriisit on määritelty koordinaattiarvaruudessa siten, että [58, 59]

ρ(x, x′) = 〈φ|c†
xcx|φ〉 ja ρ̃(x, x′) = −σ′〈φ|cr′,−σ′,τ′cx|φ〉

= −σ′κ(x; r′,−σ′, τ′).
(54)
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Energiantiheysfunktionaali voidaan siis kirjoittaa tiheysmatriisien ρ ja ρ̃ avulla muodos-
sa

E[ρ, ρ̃] =
∫

d3rH(r) (55)

=
∫

d3r
[
Ekin(r) + χ0(r) + χ1(r) + χ̃(r) + ECoul

Dir (r) + ECoul
Exc (r)

]
, (56)

missä Skyrme-energiatiheys on ositettu kineettiseen termiin Ekin, isoskalaariseen (t = 0)
ja isovektoriseen (t = 1) hiukkas-aukollisiin Skyrme-energiatiheyksiin χt(r), pariutu-
misenergiatiheyteen χ̃(r) sekä Coulombin termiin ECoul . Energiatiheys H(r) on lokaali,
skalaarinen, isoskalaarinen, reaalinen ja ajankääntösymmetrinen. Hiukkas-aukko-osa
Skyrme-energiatiheydestä voidaan kirjoittaa muodossa [58, 59]

χt(r) = Cρ2

t ρ2
t + Cρτ

t ρtτt + C J J
t ∑

µν

Jµν,tJµν,t + Cρ∆ρ
t ρt∆ρt + Cρ∇J

t ρt∇ · Jt. (57)

Tässä τt on indeksistä riippuen joko isoskalaarinen tai isovektorinen kineettinen ti-
heys, ja J merkitsee spin-ratatiheyttä, ja ne on määritelty liitteessä B. Yhtälössä (56)
esiintyvä pariutumisenergiatiheys (pairing energy density) χ̃(r) on ilmaistu UNEDF-
parametrisaatioissa muodossa

χ̃(r) =
1
4 ∑

q=n,p
Vq

0

[
1− 1

2
ρ0(r)

ρc

]
ρ̃2(r), (58)

missä Vq
0 (q = n,p) on pariutumisvoimakkuus. Tämä pariutumisvoimakkuus on erisuu-

ruinen protoneille ja neutroneille. Tässä tutkielmassa käsiteltävissä parametrisaatioissa
on asetettu tasapainotilan tiheydeksi (equilibrium density) ρc = 0,16 fm−3. Coulomb-
vaihtotermi (Coulomb exchange term) on puolestaan laskettu Slaterin approksimaatiolla

ECoul
Exc (r) = −3

4
e2
(

3
π

)1/3

ρ4/3
p , (59)

missä ρp on protonitiheys. [58]

Isospinindeksi t merkitsee isoskalaari (t = 0) ja isovektori (t = 1) tiheyksiä, ρt on yhden
hiukkasen tiheysmatriisi, josta puolestaan τt ja JT on johdettu [20]. Ytimen tiheysfunk-
tionaaliteorian ehkäpä tärkein osa on nukleonien välinen efektiivinen vuorovaikutus,
joten ytimen sisältäessä kahdenlaisia fermioneja, protoneja ja neutroneja, riippuu ener-
giatiheysfunktionaali isoskalaariosasta sekä isovektoriosasta [20]. Isoskalaariosassa
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neutroni- ja protoni tiheydet summataan keskenään, isovektoriosassa sen sijaan otetaan
erotus. Esimerkiksi normaalitiheyksille ρt tämä tarkoittaa sitä, että

ρ0 = ρn + ρp ja ρ1 = ρn − ρp, (60)

ja vastaavalla tavalla on määritelty myös muut isovektori- ja isoskalaaritiheydet.

Koska tarkastelun kohteena on vain parillis-parilliset ytimet, spiniä, spin-kineettistä
ja virtatiheyttä sisältävät termit ovat poissa [22]. Termit Cx

t ovat yhtä lukuunottamatta
riippumattomia, reaalisia parametrejä. Ainoastaan

Cρρ
t = Cρρ

t0 + Cρρ
tDρ

γ
0 , (61)

toisin sanoen kytkentävakiot Cρρ
t riippuvat isoskalaaritiheydestä ja sisältävät kaksi

riippumatonta parametriä. Näin ollen, kaiken kaikkiaan Skyrme-energiatiheysfunktio-
naalissa on 13 toistaiseksi tuntematonta, riippumatonta parametria

{Cρρ
t0 , Cρρ

tD, Cρ∆ρ
t , Cρt

t , C J2

t , Cρ∇J
t }t=0,1 sekä γ. (62)

Parametrit Cx
t on selvitettävä sovittamalla joitakin suureita kokeelliseen dataan, mis-

tä syntyy virhettä. Nämä parametrit (62) ovat myöskin suoraan yhteydessä Skyrme-
vuorovaikutuksen (t,x)-parametrisaatioon, mistä tarkemmin on esimerkiksi julkaisus-
sa [60]. Kyseisessä Perlińskan et al. julkaisussa parametrejä ja tiheyksiä on käsitelty
erittäin yksityiskohtaisesti ja on ehdottomasti vilkaisemisen arvoinen.

Skyrme-energiatiheysfunktionaalin eksplisiittinen, historiallinen muoto on nähtävissä
liitteessä B. Tätä energiaa varioimalla muuttujien ρ ja ρ̃ suhteen päädymme lopulta
Skyrme HFB-yhtälöihin, jotka on esitelty M. V. Stoitsovin julkaisussa [53]:

∑
σ′

(
h(r,σ, σ′) h̃(r,σ, σ′)

h̃(r,σ, σ′) −h(r,σ, σ′)

)(
U(E,rσ′)
V(E,rσ′)

)
=

(
E + λ 0

0 E− λ

)(
U(E,rσ)
V(E,rσ)

)
, (63)

missä lokaaleille kentille h(r,σ, σ′) ja h̃(r,σ, σ′) on johdettu yhtälöt

hq(r,σ, σ′) = −∇Mq∇+ Uq +
1
2i ∑

ij
(∇iσjBq,ij + Bq,ij∇iσjt) ja (64)

h̃q(r,σ, σ′) = V0

(
1−V1

(
ρ

ρ0

)γ)
ρ̃q. (65)
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Indeksillä q = n,p merkitään yhä protoni- ja neutronitapauksia. Edellisissä yhtälöissä
on joukko muuttujia, jotka on määritelty C-parametrein siten, että [53]

Mt =
h̄

2m
+ Cρτ

t ρt

Bt,ij = 2C J J
t Jij −∑

k
Cρ∇J

t εijk∇kρt

U0 = 2Cρ
00ρ0 + (2 + γ)Cρ

0Dρ0ρ
γ
0 + γC1Dρ2

1ρ
γ−1
0 + Cρτ

0 τ0 + 2Cρ∇ρ
0 ∆ρ0 + Cρ∇J

0 ∇J0

U1 = 2C10ρ1 + 2C1Dρ1ρ
γ
0 + Cρτ

1 τ1 + 2Cρ∇ρ
1 ∆ρ1 + Cρ∇J

1 ∇J1.

(66)

Yhtälön (66) kentät on indeksoitu niin, että t = 0 tarkoittaa isoskalaariosaa ja t = 1
isovektoriosaa. Nämä voidaan helposti muuntaa indeksointiin q = n,p siten, että
Un = U0 + U1 ja Up = U0 −U1.

Pallomaisten ja deformoituneiden ytimien Skyrme-HFB-yhtälöt (63) kannattaa laskea
hieman eri tavoin. Tämä johtuu siitä, että pallomaisille ytimille Skyrme-HFB-yhtälöt
koordinaattiavaruudessa tuottavat joukon radiaalisia differentiaaliyhtälöitä [53]. De-
formoituneiden ytimien kohdalla koordinaattiavaruus ei ole aina mitä parhain valinta,
sillä ratkaisun saaminen on vaikeaa ja aikaavievää. Tästä huolimatta koordinaatti-
avaruutta on toisinaan jopa pakko käyttää. Ratkaisuna ongelmaan voidaan käyttää
Vautherinin kehittelemää kaksijakoista menetelmää [61], missä keskeiskenttä lasketaan
käyttäen aaltofunktioita koordinaattiavaruudessa, kun taas deformoituneen Schrödin-
gerin yhtälön ratkaisu selvitetään harmonisen oskillaattorin kantatilajoukossa. Skyrme-
HFB-yhtälöiden ratkaisemista käytännössä on selitetty tarkemmin luvussa 2.6.

2.4 Virheiden määritys

Suureen, tässä tapauksessa sidosenergian, kokonaisvirhe koostuu tilastollisesta virheestä
ja systemaattisesta virheestä. Tämän työn tarkoituksena oli määrittää ytimien lasken-
nallisten sidosenergioiden tilastollinen virhe. Ytimen energiatiheysmalleissa virhettä
syntyy mallin parametrien määrityksessä, sillä nämä parametrit täytyy hankkia sovitta-
malla mallin parametreja kokeelliseen dataan. Jotta tilastolliseen virheeseen päästäisiin
siis käsiksi, on tutkittava ytimen energiatiheysfunktionaalin parametrien kovarianssi-
matriisia, kuten tulemme huomaamaan. Nämä parametrien kovarianssimatriisit on
laskettu julkaisuissa [22], [58] ja [59].

Tilastollista virhettä voidaan lähteä tutkimaan keskihajonnan avulla. Keskihajonta on
suure, jota käytetään arvioimaan keskimääräistä poikkeamaa odotusarvosta. Pieni
keskihajonta viittaa siihen, että datapisteet ovat lähellä odotusarvoa. Suuri keskiha-
jonta kertoo puolestaan siitä, että datapisteet ovat levittäytyneet suuremmalle alueelle.
Keskihajonnan tulkitsemisen helppous piilee siinä, että sen yksikkö on sama kuin tutkit-
tavan aineiston. Esimerkiksi sidosenergian yksikkönä voidaan käyttää MeV-yksikköä,
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jolloin keskihajonnan yksikkö on myöskin sama. Sen sijaan joidenkin tilastollista virhet-
tä kuvaavien suureiden, kuten esimerkiksi varianssin, yksikkö on tässä tapauksessa
MeV2. Jos käytämme tilastollisena virheenä keskihajontaa, virherajat voidaan piirtää
mittauspisteiden kanssa sujuvasti ja havainnollistavasti samaan kuvaan.

Taylorin sarjan avulla tilastollisen virheen neliö saadaan yhtälöstä [62]

σ2(y) =
n

∑
i,j=1

Cov(xi, xj)

[
∂y
∂xi

] [
∂y
∂xj

]
, (67)

missä laskettua suuretta merkitään kirjaimella y, energiantiheysfunktionaalin parametriä
kuvataan muuttujalla xi ja Cov(xi, xj) on kovarianssikerroin muuttujien xi ja xj välil-
lä. [42] Ottamalla neliöjuuri yhtälöstä (67) saadaan siis selvitetyksi tilastollinen virhe,
eli tässä tapauksessa keskihajonta. [63]

Kuten sanottu, tilastollisen virheen (yhtälö (67)) laskemiseksi tarvitaan fysikaalisen
suureen, tässä tapauksessa sidosenergian, derivaatta kunkin parametrin suhteen. Nu-
meerisesti approksimoiden tämä voidaan selvittää äärellisen pituisen siirron avulla,
eli

f ′(a) ≈ f (a + h)− f (a)
h

. (68)

Täytyy kuitenkin muistaa, että mitä tarkemman arvon haluaa saada, sitä kauemmin
aikaa kuluu laskemiseen. Myös muuttujan h valinnalla on väliä. Suurilla h:n arvoilla
voidaan päätyä epätarkkoihin derivaattoihin, mutta toisaalta liian pienet h:n arvot voivat
kärsiä pyöristyksistä. Tutkimuksessa [63] on kuitenkin näytetty derivaatan pysyvän
lähes samoissa lukemissa, kun h:n arvo on ollut 0.001% ja 0.01% välillä parametrin
arvosta. Tässä työssä käytettyjen derivaattojen pituuksien on aiemmin tutkittu olevan
kullekin parametrille sopivat.

2.5 Parametrisaatiot

Kun ytimien mallintamiseen on löydetty tarkoitukseen sopiva energiatiheysfunktionaali,
kuten vaikkapa Skyrme-EDF, on tämän mallin parametrit vielä selvitettävä kokeellisen
datan avulla. Alun perin useimmat energiatiheysfunktionaalien parametrisaatiot to-
teutettiin sovittamalla mallia suoraan äärellisten ytimien kokeelliseen aineistoon sekä
ydinaineen ominaisuuksiin [22]. Paljon nykyjäänkin käytettyjä ominaisuuksia ovat
muun muassa sidosenergiat, protonimaterian säteet, pintojen paksuudet ja saturaatioti-
heydet. Tällaista suoraa lähestymistapaa on toteutettu niin Skyrme-funktionaaleissa
(mm. SLy4 [64]), Gogny-funktionaaleissa (mm. D1 [17]) kuin myös eräissä relativistisis-
sakin funktionaaleissa (mm. PC-F1 [65]).

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tässä työssä käytettävät UNEDF-parametrisaatiot
ja kuinka parametrit on määritetty. UNEDF-projektin [20, 21] tarkoituksena oli löytää
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optimoitu energiatiheysfunktionaali, ja projektin tuotoksena syntyikin kolme eri para-
metrisaatiota. Nämä parametrisaatiot perustuvat aiemmin esiteltyyn Skyrme-Hartree-
Fock-Bogoliubov-teoriaan. Skyrme-energiatiheysfunktionaalin (t,x)-parametrisaatio
ja siihen suoraan yhteydessä oleva C-parametrisaatio ovat tämän EDF:n luonnollisia
parametrisaatioita, mutta nämä esitykset eivät kuitenkaan ole suoraan yhteydessä
fysikaalisiin mitattaviin suureisiin, emmekä näin voi tietää mitä arvoja parametrit
voivat todellisuudessa saada. Tästä johtuen on hyvä ajatus yhdistää nämä parametrit
perustavanlaatuisiin ydinaineen ominaisuuksiin, joilla on selvä fysikaalinen tulkinta ja
hyvin tiedetty arvoväli [22], ja tätä kautta ratkaista yhtälössä (62) listatut parametrit.

Symmetrisen ydinaineen (symmetric nuclear matter, SNM) ominaisuuksien avulla
voidaan selvittää erityisesti isoskalaaritermejä, sillä kaikki isovektoritermit katoavat,
kun ρn = ρp = ρ0

2 ja I = 0 [66]. Kytkentävakiot Cρρ
00 , Cρρ

0D ja Cρτ
0 ja potenssi γ saadaan

lausuttua mm. termien ENM/A, PNM = 0, KNM, M∗−1
S ja ρc avulla. Tässä ENM/A

merkitsee kokonaisenergiaa nukleonia kohden tasapainotilassa, PNM on nukleonipaine,
KNM kuvaa puristumattomuutta ja M∗−1

S on isoskalaarisen efektiivisen massan kään-
teisluku. Vakio ρc on puolestaan tasapainotilan tiheys. [22] Kytkentävakioiden yhtälöt
fysikaalisten tulkinnan omaavien suureiden suhteen ovat nähtävissä liitteessä A.

Epäsymmetrisen ydinaineen (asymmetric nuclear matter, ANM) tapauksessa neutroni-
ja protonitiheydet ovat erisuuruiset, ja tällöin isovektoritermit eivät ole nollia. Parametrit
Cρτ

1 , Cρρ
10 ja Cρρ

1D saadaan lausuttua symmetriaenergiakertoimen aNM
sym , isovektorisen

efektiivisen massan M∗−1
v , symmetriaenergian tiheysriippuvuutta kuvaavan termin

LNM
sym sekä muutaman muun Skyrme-parametrin avulla. Myöskin nämä yhtälöt ovat

nähtävissä liitteessä A.

Se että osa Skyrme-parametreistä pystytään ilmoittamaan ydinaineen ominaisuuk-
sien avulla, antaa eräänlaisen kuvan parametrien mahdollisista arvoista. Ydinaineen
ominaisuuksille, joilla on jokin fysikaalinen tulkinta, on olemassa myös jonkinlaiset
rajat, joiden sisällä kyseenomaisen suureen arvojen täytyy olla. Näiden ydinaineen
ominaisuuksien avulla pystymme siten välillisesti rajaamaan parametrien saamia ar-
voja fysikaalisin perustein. Seuraavaksi perehdymmekin tarkemmin siihen, millaisen
aineiston avulla parametrit on selvitetty kussakin UNEDF-parametrisaatiossa.

2.5.1 UNEDF0

UNEDF-projektin alla kerättiin eräänlainen tietokanta [67] parametrisaatioita varten.
UNEDF-projektin energiatiheysfunktionaalin luomisessa paino oli kokonaisvaltaisissa
ytimien ominaisuuksissa, kuten massoissa ja protonimaterian säteissä. Tästä johtuen
mallissa rajoituttiin ajankäännön suhteen symmetrisiin tiheyksiin sekä ytimiin, jotka
olivat muodoiltaan pallomaisia tai aksiaalisesti deformoituneita [22].

UNEDF0-parametrisaatioon käytetty tietokanta sisälsi 72 ydintä, jotka tutkitusti pysty-
tään kuvaamaan tiheysfunktionaaliteorialla. Tutkitut ytimet on merkitty ydinkarttaan
kuvassa (4). Ytimistä 11 oli kevyempiä (A < 66) ja loput 61 olivat raskaampia, joten
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painotus ytimien valinnassa oli raskailla ytimillä. Valittujen ytimien joukossa oli sekä
voimakkaasti deformoituneita (SLy4-parametrisaatiolla |β| ≥ 0,25) että pallomaisia
ytimiä. 44 deformoituneen ytimen ja 28 pallomaisen ytimen sidosenergioita sekä näiden
pallomaisten ytimien rms-protonimateriasäteitä käytettiin parametrien selvittämiseen,
missä rms-säteellä viitataan säteen neliölliseen keskiarvoon (root mean square). Erityi-
sesti sovitusaineiston kaksoismaagiset ytimet rajoittanevat parametrejä paljon, sillä ne
tuovat ytimien kokonaisvaltaiseen massakäyttäytymiseen poikkeavuutta. [22]

Viimeinen UNEDF0-parametrisaatiossa tarkasteltava osio on pariutuminen. Tässä para-
metrisaatiossa pariutumista käsiteltiin tavanomaisesti parillis-parittoman ytimen mas-
saeron (odd-even mass staggering, EOM) avulla kolmipistemenetelmällä (three-point
formula, ∆(3)) [49]. Menetelmää sovellettiin niin, että tarkasteltavana olivat peräkkäis-
ten ∆(3):n keskiarvot. Parametrisoinnissa teoreettista parikorrelaatiota (pairing gap)
parilliselle hiukkasmäärälle N verrataan kokeellisesti määritettyyn parillis-parittoman
ytimen massaeroon hiukkasluvulle N + 1. Tämä menetelmä sisältää oletuksen, että
parillis-parittoman ytimen massaero kuvastaa ainoastaan pariutumisominaisuuksia [49].
Aineistoksi valittiin yhteensä kahdeksan pistettä, neljä ∆(3)-arvoa sekä neutroneille että
protoneille. [22]

Itse optimointimenetelmä on esitelty julkaisussa [22]. Selvitettävänä oli kaiken kaik-
kiaan 13 Skyrme-EDF-parametria ja 2 lisäparametria pariutumisesta. Näistä 2 termiä,
tensorikytkentävakiot C J2

0 ja C J2

1 asetettiin nollaksi, sillä vertailupisteeksi haluttiin ot-
taa SLy4-parametrisaatio, jossa näitä vakioita ei ollut mukana. Lisäksi kesken opti-
moinnin oli havaittu, että isovektoriselle efektiiviselle massalle tulokset olivat epä-
fysikaalisia, joten se otettiin myöskin pois vapaiden parametrien joukosta ja asetettiin
SLy4-parametrisaation tuottamaksi arvoksi eli M∗−1

v = 1,249. Näin ollen mallissa oli
optimoitavana 12 parametria, nimittäin [22]

{
ρc,

ENM

A
, KNM, aNM

sym , LNM
sym , M∗−1

s , Cρ∆ρ
0 , Cρ∆ρ

1 , Vn
0 , Vp

0 , Cρ∇J
0 , Cρ∇J

1

}
. (69)

Tässä termi ρc tarkoittaa saturaatiotiheyttä, Cρ∆ρ
t pintakytkentävakioita ja Cρ∇J

t spin-
ratavuorovaikutuksen kytkentävakioita. Parametrit Vn

0 ja Vn
0 ovat neutronien ja pro-

tonien pariutumisvoimakkuuksia.

Optimoinnin tuloksena saadut parametrien arvot ovat nähtävissä taulukossa 1. Vakioi-
den keskihajonnat on saatu parametrisoinnille tehdystä herkkyysanalyysistä, jota on
myöskin tarkasteltu lähemmin julkaisussa [22]. Kahdelle termille (KNM ja 1/M∗s ) ei
tehty herkkyysanalyysiä, koska niiden arvot jäivät optimoinnissa asetettujen rajojen
reunalle. Herkkyysanalyysin tekeminen ei onnistu, sillä kyseessä olevat pisteet eivät ole
minimipisteitä näiden parametrien suhteen, toisin sanoen ne eivät ole ensimmäisten
derivaattojen nollakohtia.
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Kuva 4: UNEDF0-parametrisaation aineistoksi valitut ytimet ydinkartalla. 72 valitusta
ytimestä 11 oli kevyitä ja 61 raskaampia, joten valinnassa painotettiin raskaampia
ytimiä. Kuvasta voidaan myös nähdä, mitä tietoja kustakin ytimestä käytettiin ja mitkä
olivat ytimen muodot perustilassa. Lyhenne SPH tarkoittaa pallomaista (spherical), ja
lyhenne DEF deformoitunutta ydintä. BE viittaa sidosenergiaan (binding energy), r
säteeseen ja ∆ parillis-parittoman ytimen massaeroon, jossa indekseillä n ja p merkitään
neutroneita ja protoneita. Kuva on julkaisusta [22].
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Taulukko 1: UNEDF0-parametrien arvot keskihajontoineen, jotka ovat lähteestä [22]
sekä laskemani keskihajontojen suhde parametrien itseisarvoihin. Vakioille KNM ja
1/M∗s ei tehty tutkimuksessa herkkyysanalyysiä. Parametrit ENM/A, KNM, aNM

sym ja LNM
sym

ovat yksikössä MeV, ρc on fm−1-yksikössä, 1/M∗s on yksikötön ja termit Vn
0 ja Vp

0 ovat
yksiköltään MeV fm3. Suhteelliset keskihajonnat ovat yksiköttömiä, ne ovat pyöristetty
kolmen desimaalin tarkkuuteen ja niistä kolme suurinta on lihavoitu.

Parametri Arvo Keskihajonta Suht. keskihajonta

ρc 0,160526 0,001 0,006
ENM/A -16,0559 0,055 0,003
KNM 230 - -
aNM

sym 30,5429 3,058 0,100
LNM

sym 45,0804 40,037 0,888
1/M∗s 0,9 - -
Cρ∆ρ

0 -55,2606 1,697 0,031
Cρ∆ρ

1 -55,6226 56,965 1,024
Vn

0 -170,374 2,105 0,012
Vp

0 -199,202 3,351 0,017
Cρ∇J

0 -79,5308 3,423 0,043
Cρ∇J

1 45,6302 29,460 0,646

2.5.2 UNEDF1

UNEDF1-parametrisaatio [58] on UNEDF0-parametrisaation laajennus. UNEDF0 tuot-
taa melko hyvät sidosenergiat, säteet ja deformaatiot verrattaessa kokeellisiin tu-
loksiin, mutta UNEDF1-parametrisaatiossa haluttiin parantaa laskennallisia fissio-
ominaisuuksia. Edellisessä parametrisaatiossa käytettyyn tietokantaan lisättiin seit-
semän uutta datapistettä, joista kolme oli uusia deformoituneiden ytimien perustilojen
massoja ja neljä fissioisomeerien viritystilojen energioita. Käytetyt fissioisomeerit olivat
ytimistä 226U, 238U, 240Pu ja 242Cm [58].

Kuten UNEDF0:n tapauksessa, myös tässä parametrisaatiossa isovektorinen efektiivinen
massa asetettiin SLy4-parametrisaation [24] arvoksi niin, että 1/M∗v = 1,249. Tämä
johtui edelleen siitä, ettei isovektorista efektiivistä massaa voitu käytettävän datan
avulla rajoittaa järkevästi. Lisäksi, vastaavasti kuin aiemmin, tensorikytkentävakiot
C J2

0 ja C J2

1 asetettiin nollaksi, sillä käytetty tietokanta ei antanut tarvittavia rajoitteita
yksihiukkaskuorirakenteelle, joka puolestaan liittyy läheisesti tensorikytkentävakioihin.
Myös massakeskipisteen korjaustermi on jätetty pois. [58]

Koska UNEDF1-parametrisaatio on edeltäjänsä laajennos, ovat parametrisaatioon liit-
tyvä teoria ja optimoitavat parametrit (kts. 69) täsmälleen samat. Tarkempi kuvaus
itse optimoinnista, ja kuinka se toteutettiin löytyy viitteestä [58]. Optimoinnin tulok-
sena saadut parametrien arvot määritettyine virheineen ovat luettavissa taulukossa 2.
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Taulukko 2: UNEDF1-parametrien arvot keskihajontoineen, jotka ovat lähteestä [58]
sekä laskemani keskihajontojen suhteet parametrien itseisarvoihin. Parametrejä KNM ja
ENM/A ei otettu mukaan herkkyysanalyysiin. Parametrit ENM/A, KNM, aNM

sym ja LNM
sym

ovat yksikössä MeV, ρc on fm−1-yksikössä, 1/M∗s on yksikötön ja termit Vn
0 ja Vp

0 ovat
yksiköltään MeV fm3. Suhteelliset keskihajonnat ovat yksiköttömiä, ne ovat pyöristetty
kolmen desimaalin tarkkuuteen ja niistä kolme suurinta on lihavoitu.

Parametri Arvo Keskihajonta Suht. keskihajonta

ρc 0,15871 0,00042 0,003
ENM/A -15,800 - -
KNM 220,000 - -
aNM

sym 28,987 0,604 0,021
LNM

sym 40,005 13,136 0,328
1/M∗s 0,992 0,123 0,124
Cρ∆ρ

0 -45,135 5,361 0,119
Cρ∆ρ

1 -145,382 52,169 0,359
Vn

0 -186,065 18,516 0,100
Vp

0 -206,580 13,049 0,063
Cρ∇J

0 -74,026 5,048 0,068
Cρ∇J

1 -35,658 23,147 0,649

Parametrit KNM ja ENM/A jäivät optimoinnissa asetettujen rajojen reunalle, joten näitä
ei otettu mukaan herkkyysanalyysiin samasta syystä kuin UNEDF0-parametrisaation
kahta parametria [58], ja siten myöskään näiden keskihajontaa ei ole määritetty.

2.5.3 UNEDF2

Edeltävissä UNEDF0- ja UNEDF1-parametrisaatioissa tensoritermit hylättiin optimoi-
tavien parametrien joukosta. Tutkimusten mukaan tensoritermit täytyisi sisällyttää
sovitettavien parametrien joukkoon paremman teoreettisen mallin saamiseksi, mikä
onkin ollut kolmannen parametrisaation päätavoite. Kuten minkä tahansa kytkentä-
vakion tapauksessa, tensorikytkentävakioiden C J J

t määrittämiseksi optimoitavat suureet
täytyi valita niin, että ne efektiivisesti rajoittavat näitä tensorikytkentävakioita. UNEDF1-
parametrisaatiossa käytettyä tietokantaa on laajennettu lisäämällä siihen yhdeksän uut-
ta spinratavuorovaikutuksen aiheuttamaa yksihiukkastilojen energiaeroa, viisi uutta
parillis-parittoman ytimen massaeron (OES) pistettä sekä 132Sn-ytimen sidosenergia.
Lisäksi parillis-parillisen ytimen massaeron painoarvoa optimoinnissa nostettiin. [59]

Optimoinnin tuloksena saadut parametrien arvot on listattu taulukkoon (3). UNEDF2-
parametrisaatiossa parametrit ENM/A ja LNM

sym jätettiin pois herkkyysanalyysistä, eikä
niille ole siten määritetty keskihajontaa, eivätkä ne tästä johtuen näy myöskään para-
metrisaation ennustamien sidosenergoiden tilastollisissa virheissäkään. Taulukkoon on
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Taulukko 3: UNEDF2-parametrien arvot keskihajontoineen, jotka ovat lähteestä [59]
sekä laskemani keskihajontojen suhteet parametrien itseisarvoihin. Parametrit ENM/A,
KNM, aNM

sym ja LNM
sym ovat yksikössä MeV, ρc on fm−1-yksikössä, 1/M∗s on yksikötön, termit

C J J
t ovat yksikössä MeV fm5 ja termit Vn

0 ja Vp
0 ovat yksiköiltään MeV fm3. Suhteelliset

keskihajonnat ovat yksiköttömiä, ne ovat pyöristetty kolmen desimaalin tarkkuuteen ja
niistä neljä suurinta on lihavoitu.

Parametri Arvo Keskihajonta Suht. keskihajonta

ρc 0,15631 0,00112 0,007
ENM/A -15,8 - -
KNM 239,930 10,119 0,042
aNM

sym 29,131 0,321 0,011
LNM

sym 40,0 - -
1/M∗s 1,074 0,052 0,048
Cρ∆ρ

0 -46,831 2,689 0,057
Cρ∆ρ

1 -113,164 24,322 0,215
Vn

0 -208,889 8,353 0,040
Vp

0 -230,330 6,792 0,029
Cρ∇J

0 -64,309 5,841 0,091
Cρ∇J

1 -38,650 15,479 0,400
C J J

0 -54,433 16,481 0,303
C J J

1 -65,903 17,798 0,270

merkitty lihavoidulla kirjasintyylillä neljä suurinta keskihajontojen suhdetta vastaaviin
parametrien itseisarvoihin. Näiden suhteiden on tarkoitus viestittää siitä, miten suuret
epävarmuudet parametreilla on suhteessa parametrien arvoihin. Suurin suhteellinen
virhe on parametreilla Cρ∆ρ

1 , Cρ∇J
1 , C J J

0 ja C J J
1 .
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2.6 HFB-yhtälöiden ratkaiseminen Skyrme-voiman avulla

Skyrme-HFB-yhtälöiden ratkaisemiseksi otan käyttöön HFBTHO-ohjelman. Vanhempi
versio (v1.66) [53] julkaistiin vuonna 2005 ja uudempi (v2.00d) [48] vuonna 2013. Ni-
mitys HFBTHO viittaa Hartree-Fock-Bogoliubov-yhtälöiden ratkaisemiseen käyttäen
Skyrme-voimia ja muunnettua deformoitua sylinteri-symmetristä harmonisen oskillaat-
torin kantatilajoukkoa (cylindrical transformed deformed harmonic oscillator basis).
Tässä osiossa tarkastelemme lähemmin HFBTHO-ohjelmaa ja teoriaa sen taustalla.
Tarkempi johdanto, yhteenveto ja tiivistelmä löytyvät osoitteesta [68].

2.6.1 HO-kanta

Aikojen saatossa on kokeiltu muodostaa nopeita menetelmiä HFB-yhtälöiden rat-
kaisemiseksi eri kannoissa. Useissa toteutuksissa on kuitenkin esiintynyt ongelmia.
Esimerkiksi niin kutsuttu kanonisen kannan HFB-menetelmä (canonical-basis HFB
method) sekä aksiaalinen koordinaattiavaruuden HFB-menetelmä (axial coordinate-
space HFB-approach) ovat haastavia toteuttaa sekä ratkaisuiltaan aikaavieviä, jolloin
niitä ei voida käyttää esimerkiksi raskaiden ytimien tutkimiseen. Koska nopeat HFB-
ratkaisut eivät näyttäneet syntyvän näiden kantojen avulla, pääteltiin, että olisi hyvä
tarkastella esimerkiksi konfiguraatioavaruutta käyttävää lähestymistapaa. Tässä lähesty-
mistavassa harmonisen oskillaattorin (HO) kanta osoittautui oivaksi apuvälineeksi. [53]

HFBTHO-ohjelmalla pystytään ratkaisemaan HFB-yhtälöt kahden eri kannan, HO- ja
THO-kantojen, avulla. Tässä tutkielmassa käytin ainoastaan HO-kantaa, joka koos-
tuu aksiaalideformoituneen harmonisen oskillaattorin potentiaalissa olevan yhden
hiukkasen Hamilton-matriisin ominaisfunktioista [53]. Harmonisen oskillaattorin omi-
naisfunktiot voidaan kirjoittaa muodossa [53]

φα(r, σ) = ψΛ
nr
(r)ψnz(z)

eiΛϕ

√
2π

χΣ(σ), (70)

missä muuttujat

ψΛ
nr
(r) = β⊥ψ̃Λ

nr
(η) = NΛ

nr
β⊥
√

2η|Λ|/2e−η/2L|Λ|nr (η) (71)

ψnz(z) = β1/2
z ψ̃nz(ξ) = Nnz β1/2

z e−ξ2/2Hnz(ξ) (72)

sisältävät Hermiten polynomin Hnz(ξ), Laguerrin liittopolynomin (associated Laguerre
polynomial) L|Λ|nr (η) sekä normitusvakiot

Nnz =

(
1√

π2nz nz!

)1/2

ja NΛ
nr
=

(
nr!

(nr + |Λ|)!

)1/2

. (73)
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Näissä yhtälöissä käytetyt oskillaatorivakiot on määritelty niin, että

βz =
1
bz

=
(mωz

h̄

)1/2
, β⊥ =

1
b⊥

=
(mω⊥

h̄

)1/2
, (74)

ja näiden avulla voidaan määritellä apumuuttujat ξ ja η muodoissa

ξ = zβz ja η = r2β2
⊥. (75)

Kvanttiluvut nr ja nz merkitsevät aaltofunktioiden solmujen kohtia r- ja z-suunnissa,
ja kvanttiluvut Λ sekä Σ ovat liikemäärämomentin (angular momentum) ja spinin
projektioita z-akselin suhteen. Ja mitä itse energiaan tulee, harmonisen oskillaattorin
tilaan liittyvä ominaisenergia voidaan muotoilla niin, että

εα = (2nr + |Λ|+ 1)h̄ω⊥ +

(
nz +

1
2

)
. (76)

Energialtaan alimmat tilat saadaan taajuuksilla h̄ω⊥ ja h̄ωz. Huomattakoon lisäksi, että
pallomaisessa kannassa h̄ω⊥ = h̄ωz ja deformoituneessa kannassa h̄ω⊥ 6= h̄ωz.

2.6.2 HFBTHO-ohjelma

Ohjelmassa Hartree-Fock-Bogoliubov-menetelmän Hamiltonin operaattori diagonali-
soidaan iteratiivisesti Skyrme-voimien ja kontaktipariutumisvuorovaikutuksen avul-
la kunnes itseytyvä ratkaisu on löydetty. Menetelmässä oletetaan ytimelle aksiaali-,
ajankääntö- ja pariteettisymmetriat [48]. Etenkin aksiaali- ja ajankääntösymmetrioiden
olettaminen tekevät ohjelmasta nopean [20]. Näiden lisäksi HFBTHO-ohjelma käyttää
Broydenin menetelmää [69] laskujen konvergoitumisen nopeuttamiseksi. Menetelmää
on alunperin käytetty laajasti elektronirakenteita käsittelevissä laskuissa, mutta UNEDF-
projektin sekä HFBTHO-ohjelman myötä se valjastettiin myös ytimien monen hiukkasen
ongelmien ratkaisemiseen.

Tässä työssä HFBTHO-ohjelmaa käytetään suprajuoksevien ytimien ominaisuuksien
määrittämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmassa on käytettävä parillis-
parillisia ytimiä, joiden perustilan spin ja pariteetti ovat 0+. Koska parittomien ja toisen
nukleoniluvun suhteen parittomien ytimien tapauksissa ohjelma lähtee liikkeelle mas-
saluvulta yhden pienemmästä tai suuremmasta parillis-parillisesta ytimestä, eli toisin
sanoen parillis-parillisia ytimiä käytetään näissä laskuissa apuna, on tässä tutkielmassa
suoraan rajoituttu tarkastelemaan parillis-parillisia ytimiä. Seuraavassa esittelen tämän
työn kannalta oleellisimpia ohjelman ominaisuuksia pääpiirteisesti, mutta ohjelman
yksityiskohtaisempi selvitys on tehty julkaisussa [48].
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Käytetyn ohjelman alkuasetukset UNEDF0-tapauksessa ovat nähtävissä kuvassa 5.
Käytettyjen kuorien määrän (number_of_shells) olen pitänyt kaikissa tämän tutkiel-
man laskuissa 20:ssä, sillä sen on havaittu olevan riittävän suuri tulosten konvergoitu-
miseksi oikeisiin arvoihin. Jos kuorien määrä on liian pieni, HFB-menetelmän antama
approksimaatio jää kauas. Oskillaattoriparametri oscillator_length on lähtökohtai-
sesti pidetty negatiivisena, sillä silloin ohjelma automaattisesti laskee oskillaattori-
parametrin yhtälön b0 = 1.2 fm × 41/A1/3 avulla, ja käyttää tätä arvoa laskuissaan.
Oskillaattoriparametrin voi asettaa myös manuaalisesti itse, jolloin paikalle sijoitetaan
haluttu, arvoltaan positiivinen, oskillaattoripituus. Oskillaattoripituuden asettaminen
manuaalisesti voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun lasku ei syystä tai toisesta konver-
goidu ohjelman perusasetuksilla.

Parametrilla basis_deformation voidaan vaikuttaa kannan aksiaaliseen deformaa-
tioon, mutta tämän tutkielman laskuissa olen pitänyt kannan deformaation nollassa
kaikissa tapauksissa. Nimiensä mukaisesti proton_number ja neutron_number vastaavat
tarkasteltavan ytimen protoni- ja neutronilukuja. Parametrillä type_of_calculation
määritetään minkä tyyppinen lasku halutaan toteuttaa: arvolla 1 ohjelma laskee perin-
teisen HFB-laskun, kun taas arvolla -1 ohjelma toteuttaa Lipkin-Nogami-menetelmän
sisältävän HFB+ LN-tyyppisen laskun. Olen laskenut kaikki tutkielman laskut käyttäen
arvoa -1, eli laskut sisältävät Lipkin-Nogami-korjaukset. LN-menetelmässä pyritään
palauttamaan hiukkasluku hyväksi kvanttiluvuksi approksimatiivisesti. Menetelmää, ja
sen soveltamista on käsitelty tarkemmin julkaisuissa [13, 70].

Laskun kannalta teknisempiäkin asetuksia voi muuttaa. Parametrin number_iterations
avulla säädetään laskussa tehtävien iteraatioiden maksimilukumäärä, jolloin ohjel-
ma lopettaa viimeistään laskemisen, jos se ei ole konvergoitunut aiemmin halut-
tuun tarkkuuteen. Käyttämäni iteraatioiden maksimilukumäärä riippui tilanteesta
ja parametrisaatiosta, sillä huomasin esimerkiksi UNEDF1-parametrisaation tarvitsevan
keskimääräisesti enemmän iteraatioita konvergenssin saavuttamiseksi kuin kaksi muu-
ta parametrisaatiota. Toisaalta jotkut ytimet, syystä tai toisesta, olivat laskun kannal-
ta keskimääräistä hankalampia. Tällöin saatoin asettaa iteraatioiden maksimimäärän
korkeammaksi myös yksittäisten ytimien tapauksissa, jotta saisin konvergoituneen
ratkaisun. Iteraatioiden maksimilukumäärä oli kuitenkin väliltä 400-1000, suurimassa
osassa laskuja se oli asetettu neljään sataan. Halutun tarkkuuden pystyy määrittämään
parametrin accuracy avulla. Lasku päättyy, jos kahden iteraation tuottamien HFB-
matriisien erotusten normi on pienempi kuin annettu tarkkuus. Tarkkuudeksi asetin
10−7.

Halutun funktionaalin voi asettaa kohtaan functional, mihin laitoin laskusta riippuen
arvoksi UNE0, UNE1 tai UNE2. Asetus add_inital_pairing = F sekä asetus type_of_
coulomb = 2 olivat käytössä kaikissa laskuissa. Toisin sanoen, mitään arvoa ei lisätty
pariutumismatriisielementteihin ja kaikkiin laskuihin sisällytettiin sekä suora Coulomb-
termi että Coulomb-vaihtotermi.

Pariutumisasetukset pysyivät samoina koko työn ajan, ja ne ovat näkyvissä kuvassa 5.
Asetuksella user_pairing = F tarkoitetaan sitä, että käytin ennaltamäärättyä pariutu-
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misvuorovaikutusta muuttamatta sitä itse mitenkään. Parametrit vpair_n ja vpair_p
ovat neutronien ja protonien pariutumisvoimakkuudet yksikössä MeV. Asetuksella
pairing _cutoff = 60.0 tarkoitetaan sitä, että kaikki alle 60 MeV:in kvasihiukkaset ote-
taan huomioon laskettaessa lokaaleja tiheyksiä. Muuttujalla pairing_feature voidaan
vaikuttaa erääseen pariutumisvuorovaikutuksen vakioon, eli toisin sanoen pariutu-
misvuorovaikutukseen. En kuitenkaan muuttanut oletusarvoa.

Muuttujat lambda_values ei ole tarkoitetukaan muutettavaksi, luvut merkitsevät vain
multipolimomentin multipolaarisuutta. Sen sijaan rivillä lambda_active voidaan määrit-
tää, mitä multipolimomenttioperaattoreista käytetään rajoittimena laskuissa. Ainoastaan
toista multipolimomenttioperaattoria käytin laskuissa rajoittimena, joten muut saivat
aina arvon nolla. Arvolla 1 multipolimomenttia käytetään reunaehtona ja lasku alus-
tetaan Woods-Saxon-potentiaalilla käyttäen kannan deformaatioparametrejä. Arvolla
-1 suoritetaan aluksi kymmenen iteraatiota annetuilla rajoitteilla, ja sen jälkeen ohjel-
ma laskee rajoittamattomana lähimmän ratkaisun. Muuttujiin expectation_values
asetetaan haluttu rajoitteen arvo.

Myöskin proton_blocking ja neutron_blocking pidettiin alkuasetuksissa, joten en-
simmäisten arvojen ollessa nolla näitä rivejä ei käytetty ollenkaan. Nämä asetukset
ovat hyödyllisiä silloin, kun lasketaan parittoman neutroni- tai protoniluvullisen yti-
men ominaisuuksia. Koska tarkastelin ainoastaan parillis-parillisia ytimiä, en tarvinnut
tätä ohjelman ominaisuutta lainkaan. Samoin en myöskään käyttänyt THO-kantaa
(switch_to_THO = 0), vaan suoritin laskut käyttäen harmonisen oskillaattorin kantatila-
joukkoa. Hiukkaslukuprojektio (particle number projection) oli aktivoimatta (projection
_is_on = 0) aina. Hiukkaslukuprojektioon liittyviä asetuksia gauge_points, delta_Z
ja delta_N ei myöskään tarvittu projektion ollessa aktivoimatta.

Ohjelmalla voisi halutessaan laskea äärellisen lämpötilan Hartree-Fock-Bogoliubov-
laskuja (HFBTHO_TEMPERATURE-asetukset), mutta tässä työssä en tehnyt niitä. Karkeaa
sidosenergiakäyttäytymistä selvittäessä muuttujat number_Gauss, number_Laguerre ja
number_Legendre saivat kaikki arvon 30, kun taas tarkkoja sidosenergioita määritet-
täessä arvot olivat edellämainitussa järjestyksessä 40, 40 ja 80. Näillä arvoilla tarkoite-
taan sitä, kuinka monta Gauss-Hermite-integrointipistettä otetaan integrointiin z-
akselilla, kuinka monta Gauss-Laguerre-integrointipistettä otetaan integrointiin ko-
htisuoralla akselilla, ja kuinka monta Gauss-Legendre-integrointipistettä otetaan suoran
Coulomb-potentiaalin laskemiseen.

En käyttänyt samaa HO-kantaa kuin HFODD-ohjelmassa (compatibility_HFODD = F),
joten siihen liittyvä asetus number_states ei ollut myöskään käytössä. Sen sijaan käytin
asetusta, jolla säilytetään tai rikotaan pariteetti sen mukaan, minkä multipolin mul-
tipolariteetin olin antanut aiemmin reunaehtona (force_parity). Lisäksi ohjelmassa
olisi mahdollista myös tulostaa tiedostoon joitakin tiettyihin toimenpiteisiin kuluneita
aikoja, mutta olin käyttämättä tätä omainaisuutta (print_time).

Mitä itse iteraatiosilmukkaan tulee, on yksi iteraatio viisivaiheinen. Ensimmäisek-
si ohjelma ratkaisee HFB-yhtälöt niillä lähtötiedoilla, jotka on annettu, ja tulokseksi
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Kuva 5: Tarkkojen sidosenergioiden laskemisessa käytetyt HFBTHO-ohjelman asetukset
UNEDF2-parametrisaatiolla. Kuvan asetukset ovat 160Gd-ytimelle ohjelman versiolla
v2.00. Merkittävimpiä ominaisuuksia ovat mm. tarkasteltavan ytimen määrittäminen
protoni- ja neutronilukujen avulla (proton_number, neutron_number) sekä käytettävän
funktionaalin asettaminen (functional). Iteraatioiden maksimilukumäärän ja halutun
tarkkuuden voi määrätä kohdissa number_iterations ja accuracy. Käytettävissä olevia
ominaisuuksia on tarkastelu lähemmin kappaleessa 2.6.

saadaan kvasihiukkaset määrittelevät matriisit U ja V. Toisessa vaiheessa, näitä juuri
ratkaistuja matriiseja U ja V käytetään tiheysmatriisin ρ ja lokaalien tiheyksien ρt, τt ja Jt
ratkaisemiseen. Kolmannessa vaiheessa ohjelma ratkaisee kentät M, B ja U sivulta 22,
jonka jälkeen, vaiheessa neljä, voidaan laskea HFB-yhtälöiden (45) Γ- ja ∆-kenttien ma-
triisielementit. Viidennessä vaiheessa nämä juuri lasketut matriisielementit sijoitetaan
HFB-yhtälöihin, ja palataan ensimmäiseen vaiheeseen, mikäli haluttuun tarkkuuteen ei
oltu vielä päästy.
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3 Numeeriset menetelmät

Tämän pro gradun tavoitteena oli tutkia UNEDF-parametrisaatioiden ennustamien
ytimien sidosenergioiden tilastollista virhettä UNEDF0-, UNEDF1- ja UNEDF2-para-
metrisaatioita ja HFBTHO-ohjelmaa käyttäen. Tarkastelin parillis-parillisia dysprosiu-
min isotooppeja (A = 140− 182) ja gadoliniumin isotooppeja (A = 130− 180) sekä
UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa käytettyjä fissioisomeerejä. Dy- ja Gd-ytimet
valitsin tarkasteltavaksi sen vuoksi, että ytimet ovat melko samanlaisia (A = 64,66),
jolloin myös teorian antamien ennusteiden tulisi olla samankaltaisia. Fissioisomeerien
tarkasteleminen oli puolestaan mielenkiintoista siksi, että näitä neljää fissioisomeeria
käytettiin UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa sovitusaineistona mallin fissio-
ominaisuuksien parantamiseksi.

Laskin eri ytimille tarkat sidosenergiat HFBTHO-ohjelman versiolla 200d ja näille
virheet ohjelman hieman vanhemmalla versiolla 137. Vertasin sidosenergioita myös
niihin kokeellisiin tuloksiin, jotka oli mahdollista laskea kokeellisesti selvitettyjen mas-
sojen avulla. Tämän luvun tarkoitus on perehtyä siihen, miten tämä kaikki käytännössä
toteutettiin.

3.1 Laskennalliset sidos- ja deformaatioenergiakäyttäytymiset

Tarkkojen laskennallisten sidosenergioiden selvittämiseksi täytyi ensimmäiseksi määrit-
tää karkeat sidosenergiakäyttäytymiset kullekin ytimelle erikseen. Tutkin jokaisen
ytimen karkeaa sidosenergiakäyttäytymistä deformaatioparametri β:n funktiona. Toisin
sanoen, laskin jokaiselle eri ytimelle sidosenergian ja β:n arvot valitsemassani 17 pis-
teessä, ja piirsin näistä kuvaajat. Deformaatioparametri β kuvaa ytimen muotoa niin,
että sen saadessa positiivisia arvoja ydin on prolaatti, nollassa puolestaan pallomainen
ja negatiivisilla arvoilla ydin on muodoltaan oblaatti.

Karkeaa sidosenergiakäyttäytymistä selvitettäessä ohjelman alkuasetukset olivat neut-
roni- ja protonilukua, parametrisaatioita sekä kvadrupolimomentin arvoa lukuunotta-
matta samat jokaisessa laskussa. Esimerkki alkuasetuksista on nähtävissä kuvassa 6.
Määräsin protoni- ja neutronilukujen avulla halutun tutkittavan ytimen, ja käytettävä
funktionaali tuli asettaa muodossa ’UNE0’, ’UNE1’ tai ’UNE2’ halutusta parametrisaa-
tiosta riippuen. Nämä muuttujat löytyvät ohjelman asetuksista nimillä proton_number,
neutron_number ja functional. Karkean sidosenergiakäyttäytymisen selvittämiseksi
laskin kullekin ytimelle sidosenergiat 17 eri pisteessä niin, että muutin kvadrupolimo-
menttia, toisin sanoen expectation_values:n toista parametria. Käytin laskemiseen
kvadrupolimomenttien eri arvoja melko tasaisesti väliltä [−30,30] b.

Käytin syötetiedoston HFBTHO_CONSTRAINT -kohdassa lambda_activen 2. parametrin
arvona ykköstä. Tämä tarkoittaa sitä, että ratkaistava reunaehdollinen HFB-lasku oli
alustettu Woods-Saxon-potentiaalin diagonalisoinnilla käyttäen kantatilajoukon defor-
maatioparametrejä [48]. Muita käytettyjä, mutta muuttamattomana pysyneitä asetuksia
esiteltiin melko tarkasti luvussa 2.6.2, joten niitä voi halutessaan palautella mieleen
sivulta 31 alkaen.
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Kuva 6: 156Dy-isotoopin alkuasetukset sidosenergiakäyttäytymistä selvitettäessä. Laskin
kullekin ytimelle 17 eri sidosenergiapistettä deformaatioparametri β:n funktiona, jolloin
alkuasetuksissa tuli muuttaa expectation_values:n 2. parametria. Tässä tätä kyseeno-
maista arvoa on merkitty kirjainyhdistelmällä XVX, jonka paikalle sijoitettiin vuorollaan
haluttu kvadrupolimomentin arvo. Käytetyt kvadrupolimomentin arvot olivat melko ta-
saisesti väliltä [−30, 30] b. Muita käytettävissä olevia asetuksia on tarkasteltu lähemmin
kappaleessa 2.6.
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Sidosenergioiden laskemiseen kului aikaa hyvin vaihtelevin määrin parista minuutista
tunnin suuruusluokkaan. Tämä riippui hyvin pitkälti siitä, kuinka monta iteraatiota
halutun tarkkuuden saamiseksi tarvittiin ottaa. Iteraatioiden maksimilukumäärä oli
asetettu 400:aan kullekin ajolle. Joissakin tapauksissa lasku ei konvergoitunut edes
400 iteraatiolla, ja tällöin nämä datapisteet jätettiin pois. Näitä pisteitä ei kuitenkaan
ollut yhdelläkään isotoopilla kuin korkeintaan pari, eikä näiden pisteiden puuttuminen
haitannut sidosenergian kokonaiskäyttäytymisen näkemistä. Tämä johtui siitä, että
oletimme sidosenergian olevan deformaatioparametrin funktiona siisti, eikä funktion
kuvaaja tee tällöin nopeita hyppäyksiä arvoissaan.

Deformaatioenergioihin päästiin käsiksi normittamalla kunkin isotoopin sidosenergiat
pisteessä β = 0. Neljä esimerkkikuvaajaa on nähtävissä kuvassa (7). Kuten kuvasta (7)
voi nähdä, on joidenkin isotooppien kohdalla globaalin minimin sijainnin havaitseminen
helppoa. Toisaalta joidenkin isotooppien kohdalla minun täytyi selvittää molempien
minimipisteiden tarkat arvot, jotta pystyin olemaan varma, kumpi mahdollisista mini-
meistä on pienempi. Kuvan avulla arvioin ytimen deformaatioparametri β:n arvoa (ja
siten kvadrupoliarvoakin) minimipisteessä karkealla tarkkuudella.

3.2 Tarkat sidosenergiat

Minimikohdan arvioitua kvadrupoliarvoa käyttämällä pystyin puolestaan laskemaan si-
dosenergian todelliset minimipisteet. Karkea tarkkuus riittää, sillä iteraatiomenetelmän
lähtöpisteen tarvitsee olla vain todellisen minimin läheisyydessä, jolloin se konver-
goituu minimipisteeseen. Esimerkki tarkkojen sidosenergioiden laskemisessa käytety-
istä asetuksista on nähtävissä kuvassa 5. Ohjelman asetukset pysyivät jokaiselle Gd-
ja Dy-isotoopille lähes samana kuin karkean sidosenergiakäyttäytymisen yksittäisen
pisteen laskemisessa.

Kuten aiemmin, myös nyt täytyi tutkittavasta ytimestä ja käytettävästä parametrisaa-
tiosta riippuen asettaa protoni- ja neutroniluku ja parametrisaatio. Ainoastaan lambda_
active -parametrin arvoa muutettiin arvoon -1, ja odotusarvoksi laitettiin kussakin ta-
pauksessa arvioitu minimipiste. Näillä asetuksilla ohjelma suorittaa ensiksi kymmenen
iteraatiota annetuilla rajoitteilla, jonka jälkeen se vapauttaa reunaehdot ja etsii lähim-
män rajoittamattoman ratkaisun [48]. Näin ohjelma laski iteratiivisesti sidosenergian
minimiarvon. Kokosin tulokset taulukkomuotoon, ja nämä tarkat sidosenergioiden
arvot ovat nähtävissä liitteissä D ja C.

Jos tarkasteltavan isotoopin sidosenergialla oli kuvan perusteella kaksi minimiä, jotka
erosivat toisistaan selvästi energialtaan (n. 5 MeV) tai vain yksi minimi, laskin tarkan
sidosenergian vain tässä selvässä minimikohdassa. Jos kuvan perusteella ei voinut
varmuudella todeta kumpi minimeistä oli pienempi, laskin tarkat sidosenergiat molem-
missa pisteissä ja valitsin niistä pienemmän kyseenomaisen ytimen laskennalliseksi
sidosenergiaksi. Yleisesti ottaen laskut konvergoituivat ensimmäisellä yrittämällä, vaik-
ka poikkeuksiakin löytyi. 148Dy-ytimen tarkan sidosenergian lasku ei konvergoitunut
UNEDF0-parametrisaatiolla, ja tämän vuoksi tämän ytimen tapauksessa jouduin hie-
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Kuva 7: Neljä esimerkkikuvaajaa deformaatioenergiasta deformaatioparametri β:n funk-
tiona. Näkyvillä ovat dysprosiumin isotoopit 140, 148, 166 ja 182 laskettuna UNEDF0-
parametrisaatiolla. Isotoopin 166 tapauksessa globaalin minimin on helppo arvioida
olevan kohdassa β ≈ 0,35, mutta esimerkiksi isotooppien 140 ja 182 tapauksissa ku-
van perusteella ei voida sanoa, onko minimi prolaatti- vai oblaatti-muodon puolella.
Näissä tapauksissa tuleekin selvittää molempien minimipisteiden sidosenergiat, joista
sidosenergialtaan pienempi kuvastaa perustilaa toisen ollessa ainoastaan lokaalin mini-
mipisteen sidosenergia.
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man muuttamaan asetuksia. Toisen lambda_active -parametrin arvoksi asetin nollan,
jolloin multipolimomentteja ei käytetty reunaehtoina [48] ja näillä asetuksilla lasku kon-
vergoitui. Fissioytimien 226U ja 240Pu laskuissa oli myöskin pari konvergenssiongelmaa
eri parametrisaatioilla, mutta ratkaisin ongelman tekemällä ensin rajoitetun laskun,
jonka .hel-tiedostoa käytin rajoittamattoman laskun laskemiseen.

Miksi sidosenergian kokonaiskäyttäytymistä täytyi selvittää, jos oli kuitenkin mahdol-
lista laskea suoraan tarkka sidosenergiaminimi? Tämä johtuu siitä, että jos sidosener-
giakuvaajalla on useampi minimikohta, voi väärällä alkuarvolla konvergoitua toiseen
lokaaliin minimiin, joka ei kuitenkaan ole globaali minimi. Näin ollen täytyi ensin
selvittää sidosenergian kokonaiskäyttäytyminen kullekin isotoopille erikseen. Tarkkoja
sidosenergia-arvoja verrattiin kokeellisiin sidosenergia-arvoihin. Tarkoille sidosener-
gioille määritettiin myös tilastolliset virheet UNEDF-parametrisaatioita käyttäen (katso
luku 3.3).

3.3 Tilastollisen virheen määrityksestä

Virheen määritykseen käytimme HFBTHO-ohjelman versiota 137, eli hieman van-
hempaa versiota. Tämä johtui siitä, että laskentahetkellä uudempi versio ei osannut
lukea Skyrme-parametreja oikein tiedostosta.

Alkuasetukset ovat hyvin pitkälti samat kuin aiemmin tehdyssä sidosenergian määrityk-
sessä. Expectation_values -arvona käytettiin ytimen tarkan, laskennallisen sidosener-
gian minimipisteen kvadrupolimomenttiarvoa. Ohjelma laski kymmenen tai kaksitoista
tulostiedostoa käytetystä parametrisaatiosta riippuen, joiden avulla voitiin määrittää
tilastollinen virhe. Tulostiedostoihin oli laskettu sidosenergian arvo muuttamalla aktii-
visena olevia parametreja hieman. Kussakin tulostiedossa oli muutettu yhtä parametria,
ja siten tulostiedostojen lukumäärä riippui käytetystä parametrisaatiosta. UNEDF0- ja
UNEDF1-parametrisaatioilla aktiivisia parametreja on 10, kun taas UNEDF2-parametri-
saatiolla niitä on 12, joten tulostiedostoja on vastaavat määrät. Tilastollinen virhe, tässä
tapauksessa keskihajonta, laskettiin lopulta näitä tulostiedostoja ja yhtälöä (67) käyttäen.
Parametrien kovarianssimatriisit on laskettu aiemmissa tutkimuksissa [22, 58, 59] ja
tarvittavat derivaatat saatiin ko. tulostiedostojen avulla menetelmää (68) käyttämällä.

Virheiden määrityksessä ongelmia esiintyi muutamien ytimien kanssa. UNEDF0-pa-
rametrisaatiolla ongelmia tuottivat 148Dy- ja 238U-ytimet, jolloin yhden laskun kon-
vergenssin saavuttamiseksi jouduin muuttamaan numeerista derivaattaa laskiessa as-
kelpituuden CRDJ-arvoa (eli arvoa ∆Cρ∇J

0 ) arvosta 0,7 arvoon -0,7. Tämä muutos ei
vaikuta virheen suuruusluokkaan, sillä kyse on vain siitä, mistä suunnasta vertailu-
arvo tämän suureen kohdalla otetaan. Laskin kuitenkin varmuudeksi myös virheet
käyttäen arvoja 0,3 ja -0,3, jolloin itseisarvoakin oli hieman muutettu. Kuten taulukos-
ta 4 voi todeta, eivät virheet käytännössä eroa toisistaan, sillä olemme kiinnostuneita
virheen ensimmäisestä ja mahdollisesti toisesta merkitsevästä numerosta. Pienet erot eri
∆Cρ∇J

0 -arvoilla lasketuissa virheissä johtuvat mallin epälineaarisesta käyttäytymisestä.
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Taulukko 4: Sidosenergian tilastollisen virheen riippuminen CRDJ-arvosta (UNEDF0).
Kahden ytimen (148Dy, 238U) laskuissa esiintyi konvergenssiongelmia parametrin Cρ∇J

0
virheen määrityksessä UNEDF0-parametrisaatiolla. Jouduin laskemaan derivaatat
tämän parametrin suhteen käyttämällä askelpituuden arvoa -0,7 arvon 0,7 sijaan. Tämä
muutos ei vaikuta tilastollisen virheen suuruusluokkaan, sillä kyse on ainoastaan sii-
tä, mihin suuntaan derivaatassa tarvittava askel otetaan. Laskin varmuuden vuoksi
sidosenergian tilastolliset virheet 148Dy-ytimelle käyttäen askelpituuksia 0,3 ja -0,3
UNEDF0-parametrisaatiolla. Kuten taulukosta voi havaita, ei edes askelpituuden it-
seisarvon muuttaminen vaikuta virheen suuruusluokkaan, sillä olemme kiinnostuneita
lähinnä tilastollisen virheen ensimmäisestä merkitsevästä numerosta.

∆Cρ∇J
0 Virhe

-0,7 1,002000
0,3 1,010387
-0,3 1,005327

UNEDF2-parametrisaation derivaatta parametrin ρc suhteen ei ollut myöskään kon-
vergoitua, joten laskin tämän ytimen virheen käyttämällä askelpituuden arvoa -0,004
positiivisen arvon sijaan.

Eri parametreista johtuvien virheiden suuruudet selvisivät samalla laskulla kuin koko
tilastollinen virhe, sillä varianssi on näiden komponenttien summa. Komponenttien
tulostaminen näkyville on kuitenkin hyödyllistä, sillä voimme tutkia, mitkä parametrit
ovat eniten vastuussa virheestä ja löytyykö eri parametrisaatioiden välillä yhteisiä
virhelähteitä.

3.4 Kahden neutronin separaatioenergiat

Kahden neutronin separaatioenergioiden laskeminen on yksinkertaista, kun tarvit-
tavien parillis-parillisten isotooppien sidosenergiat on laskettu. Laskemalla kahden
peräkkäisen parillis-parillisen isotoopin sidosenergioiden erotuksen saadaan tuloksena
ko. separaatioenergia yhtälön (3) mukaisesti. Separaatioenergioiden virheet saadaan
käyttämällä yhtälöä (68) kahden sidosenergian väliselle erotukselle, eli lasku on erittäin
nopea, koska tarvittavat virheen komponentit on jo määritetty sidosenergioiden virheitä
laskiessa.

Kahden neutronin separaatioenergioiden virheiden laskeminen virheen yleisellä etene-
mislailla - joka tässä tapauksessa johtaa virheiden neliölliseen yhdistämiseen - antaa
kahden neutronin separaatioenergioille liian suureen virheen, sillä todellisuudessa osa
näiden virheiden komponenteista kumoavat toisensa. Neliöllisessä yhdistämisessä tätä
ei kuitenkaan tapahdu, sillä vain kokonaisvirheellä on merkitystä. Virheen yleinen
etenemislaki ei toimi, koska kahden sidosenergian virheet eivät ole toisistaan riippumat-
tomia.
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3.5 Kokeelliset sidosenergiat

Määritin kokeelliset sidosenergiat yhtälöiden (1) ja (2) avulla käyttämällä julkaisuun [71]
koottuja kokeellisia massoja. Kaikkien ytimien sidosenergialaskut ovat paria lukuarvoa
lukuunottamatta identtiset. Näytän esimerkkinä välivaiheittain, kuinka 140Gd-ytimen
kokeellinen sidosenergia voidaan selvittää. Olen kirjannut seuraaviin välivaiheisiin
käytettyjen arvojen kolme ensimmäistä desimaalia, joita ei ole pyöristetty. Kaikki ko-
keelliset sidosenergiat on kuitenkin todellisuudessa laskettu käyttäen tarkkoja arvoja
jokaisessa välivaiheessa.

Tarkasteltavan 140Gd-ytimen protoniluku Z = 64 ja neutroniluku N = 76. Atomin,
ja siten ytimen, järjestysluvun avulla ja yhtälöä (2) käyttämällä saadaan lasketuksi
elektronien sidosenergia tässä atomissa, eli

BE = −1,433 · 10−5 · 642,39 MeV (77)
= −0,297 MeV. (78)

Tiedetään, että 140Gd-ytimen atomimassaksi on mitattu 139.933674 u [71]. Lisäksi
käyttämällä massoja [44]

mp = 1,00727648 u (79)
mn = 1,008664502 u (80)
me = 0,0005485803 u, (81)

saadaan ytimen massan ja sen osasten massojen väliseksi erotukseksi eli kokonaissidos-
energiaksi

B
c2 = 139,933674 u− 64 · 1,00727648 u− 64 · 0,0005485803 u− 76 · 1,008664502 u (82)

= 1,225 u (83)

= −1141,705 MeV/c2, (84)

missä atomimassayksiköstä u on siirrytty yksikköön MeV käyttämällä muunnosta
1 u = 931,494 MeV/c2 [47]. Ottamalla huomioon elektronien sidosenergia (yhtälö (1)),
saadaan atomin sidosenergiasta ytimen sidosenergia

BN = −1141,705 MeV + 0,297 MeV (85)
= −1141,408 MeV. (86)

Muut vastaavasti kokeellisen mittausaineiston avulla lasketut kokeelliset sidosenergiat
on taulukoitu liitteisiin D ja C. Vertasin UNEDF-funktionaalien antamia tuloksia määri-
tettyihin kokeellisiin tuloksiin. Laskennallisten ja kokeellisten ytimien sidosenergioiden
väliset erotukset ovat nähtävissä kuvassa 10.
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4 Tulokset

Tässä luvussa esittelen työni tulokset. Alaluvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 käsittelen erityisesti Gd-
ja Dy-ytimiin liittyviä tuloksia, toisin sanoen käyn läpi näille määritettyjä sidosenergioi-
ta tilastollisine virheineen, tutkin näiden ytimien kahden neutronin separaatioenergioita
sekä tarkastelen eri parametrien vaikutusta näiden ytimien sidosenergioiden tilastollisis-
sa virheissä. Alaluku 4.4 käsittelee erityisesti UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa
käytettyjen 226U-, 238U-, 240Pu- ja 242Cm-fissioisomeerien viritysenergioita ja näiden
ytimien sidosenergioiden tilastollisia virheitä. Olen koonnut yleisiä päätelmiäni eri
parametrien vaikutuksista virheisiin niin Gd-, Dy- kuin fissioytimissä alalukuun 4.5.

4.1 Sidosenergiat virheineen

Dysprosium- ja gadolinium-isotoopeille määritetyt laskennalliset sidosenergiat virhei-
neen löytyvät taulukoituna kolmen desimaalin tarkkuudella liitteistä D ja C. Laskin
sidosenergiat dysprosiumin isotoopeille 140-182 ja gadoliniumin isotoopeille 130-180.
Vertailun helpottamiseksi olen kirjannut kaikkien tarkasteltujen mallien eli UNEDF0-,
UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioiden tulokset samaan taulukkoon kummankin
alkuaineen isotooppiketjulle erikseen. Lisäksi olen kirjannut taulukkoihin myös saatavil-
la olleiden kokeellisten massojen [71] avulla saadut kokeelliset sidosenergiat.

Mitä ensi silmäyksellä voidaan havaita liitteistä D ja C, ovat kunkin mallin antamat
arviot sidosenergiasta hyvin samaa suuruusluokkaa kokeellisten arvojen kanssa. Toisin
sanoen mallien antamat sidosenergiakäyttäytymiset kummallekin isotooppiketjulle
vastaavat kokeellisesti havaittua käyttäytymistä, mikä lieneekin yksi tärkeimmistä omi-
naisuuksista. Virheet ovat suuruudeltaan hieman alle tuhannesosan sidosenergioiden
arvoista, mikä on kuitenkin vielä kaukana siitä tarkkuudesta, millä kokeellisia tulok-
sia määritetään tänä päivänä. AME2012-massataulukoissa [72] sidosenergia nukleonia
kohden on ilmoitettu jopa 0,001 keV:n tarkkuudella, joten parhaidenkin teoreettis-
ten mallien tilastolliset 1 MeV:n virheet ovat suhteellisesti erittäin suuria. UNEDF-
parametrisaatioiden antama tilastollinen virhe on muihin SCMF-malleihin nähden
hyvä, sillä esimerkiksi Sv-min-parametrisaation [25] Sn-ytimien ennusteiden epävar-
muudet vaihtelevat reilusta puolesta MeV:sta vajaaseen viiteen MeV:iin tutkituilla
ytimillä, ja Sv-bas-parametrisaation ennusteet samoille ytimille antavat suurimmillaan
vajaan kolmen MeV:in virherajat.

Jotta tuloksia olisi helpompi tulkita, on niistä hyvä piirtää erilaisia kuvaajia. Kuvaan 8 on
piirretty tilastolliset virheet massaluvun funktiona kullekin parametrisaatiolle. Karkeak-
si säännöksi näyttää muodostuvan se, että mitä uudempi parametrisaatio on kyseessä,
sitä pienemmät virheet kyseenomainen malli antaa. Muutamaa pistettä lukuunotta-
matta UNEDF2 tuottaa pienimmän virheen läpi kummankin isotooppiketjun. Jokaisen
parametrisaation pienin virhe löytyy isotooppiketjujen keskivaiheilta, eli gadoliniumin
ketjussa massaluvun A ≈ 150− 160 kohdalla ja dysprosiumin ketjussa puolestaan,
kun massaluku A ≈ 160 − 166. UNEDF0-parametrisaation tilastollista virhettä on
tutkittu jo aiemminkin [63], jolloin selvitetyt tilastolliset virheet käyttäytymisineen
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vastaavat tässä työssä saatuja tilastollisia virheitä. Myös UNEDF1-parametrisaation
tilastollista virhettä on tutkittu mm. bayesilaisia menetelmiä käyttäen [73]. Edellä maini-
tussa tutkimuksessa ei määritetty varsinaista sidosenergian virhettä, mutta sen sijaan
massan tilastolliseksi virheeksi (root-mean-square deviation, RMSD) määritettiin 0,721
MeV:a deformoituneille ja 1,461 MeV:a pallomaisille ytimille. Myös nämä tulokset ovat
samaa suuruusluokkaa tässä työssä saatujen tilastollisten virheiden kanssa.

Jokaisen parametrisaation tilastolliset virheet käyttäytyvät massaluvun funktiona yleis-
esti ottaen siististi. Ainoastaan UNEDF2-parametrisaation tilastollisessa virheessä esiin-
tyy hyppäyksiä ytimien 152Gd, 176Gd, 152Dy ja 178Dy jälkeen. Kuvasta 8 voidaan myös
havaita, että kaikilla kolmella UNEDF-parametrisaatiolla tilastollinen virhe kasvaa
voimakkaasti massaluvun funktiona suurilla massaluvuilla. Isovektoriosan vaikutus
virheessä kasvaa neutronirikkaissa ytimissä, ja isovektoriparametrien epävarmuuksien
ollessa suuria myös virheet kasvavat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä neut-
ronirikkaammille ytimille annetaan sidosenergiaennusteita, sitä suurempi on näiden
ennusteiden epävarmuus. Tämä ilmiö näkyy paremmin kuvassa 9, sillä virhe yhtä nuk-
leonia kohden kasvaa voimakkaasti massaluvun kasvaessa. Esimerkiksi dysprosiumin
tapauksessa, massaluvulla 160 tilastollinen virhe nukleonia kohden on suuruusluokkaa
0,002-0,003 MeV parametrisaatiosta riippuen. Massaluvun 180 kohdalla tilastollinen
virhe nukleonia kohden on jo moninkertainen, suuruusluokkaa 0,008-0,016 MeV riip-
puen parametrisaatiosta. UNEDF0-parametrisaation sidosenergian tilastollinen virhe
nukleonia kohden kasvaa pienillä massaluvuilla myös massaluvun pienentyessä kuva 9.
Tällöin kuitenkin UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioiden antama tilastollinen virhe
nukleonia kohden kokonaisuudessaan pysyy lähes vakiona, mikä on mielenkiintoinen
ilmiö.

Mallien antamien laskennallisten sidosenergioiden eroaminen kokeellisista tuloksista
näkyy parhaiten kuvassa 10. Pystyakselilta löytyy teoreettisten ja kokeellisten sidosen-
ergioiden välinen erotus ja vaaka-akselilta massaluku. Jos teoriamme olisi täydellinen,
tulisi kaikkien pisteiden koskettaa virherajojen sisällä nollasuoraa. Näin käy ainoastaan
UNEDF0-parametrisaatiolla massaluvun ollessa pieni sekä UNEDF1- ja UNEDF2-pa-
rametrisaatioilla isotooppiketjujen keskivaiheilla. Tämä kielii siitä, että teoreettinen
mallimme ei sisällä kaikkea oleellista fysiikkaa. Lisäksi näiden mittauspisteiden valossa
näyttäisi siltä, että ero kokeellisiin tuloksiin kasvaa massaluvun kasvaessa massalu-
vun ollessa suuri. Toisin sanoen sekä sidosenergioiden ero kokeellisiin tuloksiin että
sidosenergioiden virheet kasvavat neutroniluvun kasvaessa.

4.2 Kahden neutronin separaatioenergiat

Laskennalliset ja kokeelliset kahden neutronin separaatioenergiat virheineen (yhtälö (3))
on koottu taulukkoihin E ja F sekä piirretty kuvaan 11. Nämä kahden neutronin
separaatioenergioiden arvot saatiin siis peräkkäisten parillis-parillisten ytimien sidos-
energioiden erotuksena.

Ensi silmäyksellä voidaan havaita, että parametrisaatiot tuottavat pääpiirteittäin ko-
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Kuva 8: Laskennalliset sidosenergioiden tilastolliset virheet massaluvun funktiona
kullekin UNEDF-parametrisaatiolle. Käytössä oleva virheen yksikkö on MeV. Kaikil-
la parametrisaatioilla pienin virhe saavutetaan Gd-isotooppien 150-160 kohdalla ja
Dy-isotooppien 155-165 kohdalla. UNEDF2 antaa paria poikkeusta lukuunottamatta
pienimmät virheet massaluvusta riippumatta, ja parametrisaatioiden antamat virheet
lähtevät kasvamaan nopeasti suurilla massaluvuilla.

Kuva 9: Laskennalliset sidosenergioiden tilastolliset virheet nukleonia kohden mas-
saluvun funktiona kolmella eri UNEDF-parametrisaatiolla laskettuna. Tilastollinen
virhe nukleonia kohden saadaan jakamalla tilastollinen virhe massaluvulla. Käytetty
virheen yksikkö on MeV. Kuvasta voidaan havaita, että siirryttäessä kohti neutroni-
rikkaita ytimiä, virhe nukleonia kohden kasvaa voimakkaasti massaluvun kasvaessa.
Erityisesti UNEDF0-parametrisaation tilastollinen virhe nukleonia kohden kasvaa myös
massaluvun pienentyessä kevyimmillä tutkituilla Dy- ja Gd-ytimillä. Sidosenergioi-
den tilastolliset virheet yhtä nukleonia kohden ovat sitä pienempiä, mitä uudempaa
parametrisaatiota on käytetty.
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Kuva 10: Gd- ja Dy-isotoopeille määritettyjen kokeellisten ja laskennallisten sidosener-
gioiden väliset erotukset massaluvun funktiona. Pystypalkit kuvaavat laskennallisten
tulosten tilastollista virhettä. Sekä sidosenergioiden että virheiden yksikkönä on käytet-
ty MeV:a. Kevyimpien tutkittujen ytimien sidosenergioille UNEDF0 antaa virherajojen
sisällä jopa kokeellisia tuloksia vastaavia arvoja, kun taas keskiraskaista tutkituista
ytimistä alkaen UNEDF1 ja UNEDF2 antavat parempia arvioita.

keellista aineistoa vastaavan kahden neutronin separaatioenergian käyttäytymisen.
Laskennalliset tulokset ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta lähellä toisiaan,
joskin eivät ole aina virherajojen sisällä yhtäpitävät. Suurimmat erot mallien ja kokeel-
listen tulosten välille syntyvät maagisen luvun N = 82 jälkeen. Kuvassa 11 havaittava
suuri pudotus energiassa johtuu siitä, että kahden neutronin separaatioenergia ku-
vaa energiamäärää, joka tarvitaan kahden neutronin irrottamiseksi ytimestä. Koska
maagisen luvun omaava ydin on hyvin sidottu, tarvitaan neutroniluvultaan maagisen
luvun jälkeen olevien neutronien irrottamiseksi paljon vähemmän työtä. Juuri tämä
ilmiö näkyy voimakkaana laskuna 2 neutronin separaatioenergiassa, ja parametrisaatiot
tuottavat tämän fysikaalisen ilmiön kohtalaisen hyvin. Voimakkaan pudotuksen jäl-
keen ensimmäiset, erityisesti UNEDF2-parametrisaation tuottamat, kahden neutronin
separaatioenergiat eroavat melko paljon kokeellisista tuloksista.

Eräs mielenkiintoinen ilmiö näkyy liitteissä E ja F. Ytimien 178Gd ja 180Dy kahden
neutronin separaatioenergioiden tilastollinen virhe UNEDF2-parametrisaatiolla on
poikkeuksellisen suuri verrattaessa näitä ympäröivien ytimien tilastollisiin virheisiin.
Tarkkaa selitystä näille erikoisen suurille virheille en osaa antaa, mutta se liittynee
näiden ytimien yhteiseen neutronilukuun 114 ja mahdolliseen yksihiukkastilan suurem-
paan energiaeroon. Separaatioenergian tilastollisen virheen käyttäytyminen massaluvun
funktiona on myöskin erilaista verrattuna sidosenergian tilastollisen virheen käyttäy-
tymiseen. Kyseenomaiset separaatioenergioiden tilastolliset virheet eivät käyttäydy niin
siististi, vaan saavat pienempiä ja suurempia arvoja hypähtelevästi.
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Kuva 11: Kahden neutronin separaatioenergiat massaluvun funktiona. Kuvaan on
piirretty sekä laskennalliset UNEDF0-, UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioiden tuot-
tamat tulokset kuten myös kokeellisesti selvitetyt arvot. Separaatioenergiat virheineen
ovat yksikössä MeV. Yleisesti ottaen parametrisaatiot mukailevat hyvin kokeellisesti
mitattua käyttäytymistä. Suurimmat erot syntyvät maagisen luvun (N = 82) läheisyy-
dessä.

4.3 Virheiden komponentit

Sidosenergioille laskettujen virheiden komponentit ovat nähtävissä kuvissa 12 ja 13 mas-
saluvun funktiona. Olen merkinnyt diagrammeihin omilla väreillään ne virheiden kom-
ponentit, jotka ovat selvästi silmin erotettavissa. Vähemmän merkittävät virheen tekijät
olen summannut yhteen muuttujaksi "Muut". Virhepalkit ylettyvät niin negatiiviselle
kuin positiiviselle puolelle akselia, sillä kovarianssimatriisin negatiivisista alkioista ja
derivaatoista johtuen osalla termeistä on negatiivinen merkki. Lopullinen varianssi on
näiden kaikkien komponenttien summa, josta puolestaan ottamalla neliöjuuri saadaan
käyttämäni keskihajonta. Sekä varianssi että keskihajonta ovat aina positiivisia, ja
komponenttien kumotessa toisiaan sidosenergioiden virheiksi saadaan yhden MeV:in
suuruusluokkaa olevia arvoja.

Gadoliniumin ja dysprosiumin isotoopeille lasketut tilastollisten virheiden komponent-
tidiagrammit ovat keskenään hyvin samanlaisia, mikä ei ole kovin suuri yllätys, kun
ottaa huomioon näiden kahden alkuaineen ytimien samankaltaisuuden. Kummankin
alkuaineen ytimillä ja kaikilla parametrisaatioilla virheiden komponenttien itseisarvot
kasvavat erityisesti suurilla massaluvuilla. Vaikka tuloksissa ei ole alkuaineiden välillä
juurikaan keskinäisiä laadullisia eroja, on sen sijaan eri parametrisaatioiden välillä
merkittäviäkin eroja siinä, mistä ja miten virhe tarkalleen koostuu.

UNEDF0-parametrisaation antamissa virheissä etenkin parametrien aNM
sym ja LNM

sym itseisar-
vot kasvavat raskaammilla ytimillä hyvin voimakkaasti massaluvun kasvaessa. Lisäksi
parametrien Cρ∆ρ

0 ja ENM/A muodostama virhe vaikuttaa kokonaisvirheeseen merkit-
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tävästi massaluvusta riippumatta. Raskaimmilla ytimillä UNEDF0-parametrisaation an-
tamat virheiden komponentit ovat itseisarvoltaan moninkertaisia verrattuna UNEDF1-
ja UNEDF2-parametrisaatioihin. Tämän voi havaita helpoiten vertaamalla esimerkiksi
180Gd-ytimen pylväiden korkeuksia: UNEDF0:n virhepylväs ulottuu n. välille -100–
110 MeV, UNEDF1:n virhepylväs on välillä -16–19 MeV ja UNEDF2-parametrisaation
virhepylväs puolestaan on n. -7–8 MeV kohdalla. Erot ovat tässä suhteessa hyvinkin
suuret. Lopullisissa virheissä tämä näkyy niin, että UNEDF0:n antama virhe oli noin
kaksinkertainen verrattuna kahden muun parametrisaation antamaan virheeseen tämän
180Gd-ytimen tapauksessa.

UNED1-parametrisaatiossa parametrit Cρ∆ρ
0 ja 1/M∗s ovat tärkeimmät virheen tekijät

läpi näiden parillis-parillisten isotooppiketjujen. Suurilla massaluvuilla parametrin LNM
sym

vaikutus lisääntyy. UNEDF1-parametrisaation virhepylväät ovat suuruudeltaan melko
samankokoisia massaluvusta riippumatta. Esimerkiksi dysprosiumin isotoopeista ai-
noastaan 166Dy- ja 168Dy-ytimien virheet eroavat muista selvemmin, ja näiden ytimien
virhepylväät ovat pienempiä verrattuna tämän isotooppiketjun edellisten ja seuraavien
ytimien virhepylväisiin.

Ensimmäinen suuri ero UNEDF2-parametrisaation virheiden komponenteissa verrat-
tuna edeltävien parametrisaatioiden tuottamiin virheiden komponentteihin on se, että
tässä mallissa virhe koostuu selvästi useammasta osasta. UNEDF0- ja UNEDF1-para-
metrisaatioiden virheissä on pari selkeästi hallitsevaa parametria, mutta UNEDF2-
parametrisaatioiden virheet muodostuvat jo kevyemmilläkin ytimillä useasta eri teki-
jästä. Parametrit Cρ∆J

0 , KNM, Cρ∆ρ
0 ja 1/M∗s vaikuttavat kaikki merkittävästi läpi parillis-

parillisten Gd- ja Dy-isotooppiketjujen. UNEDF2-parametrisaation antamat parametrien
virheet ovat itseisarvoltaan hyvin samansuuruisia massaluvusta riippumatta. Ainoas-
taan parilla raskaimmalla ytimellä on selvästi suuremmat virhepylväät.

Virheiden komponentteja on tutkittu aiemmin neutronikuoren paksuuden (neutron
skin) tapauksessa [42]. Tutkimuksessa käytettiin UNEDF0- ja Sv-min-parametrisaatioita.
Merkittävimpien virhettä kerryttävien parametrien havaittiin olevan aNM

sym , LNM
sym ja Cρ∆ρ

1 ,
joista kaksi ensimmäistä ovat myös merkittäviä sidosenergian virhelähteitä tämän
työn perusteella. Aiemmassa tutkimuksessa [42] havaittiin isovektoriparametrin C∆ρ∆

1
virheen korostuvan, minkä voi havaita myös tämän työn kuvista 13 ja 12. Lisäksi
UNEDF2-parametrisaation sidosenergioiden tilastollisissa virheissä isovektoriparametri
C J J

1 korostuu parin raskaimman Gd- ja Dy-ytimen tuloksissa.

4.4 Fissioisomeerit

Gadolinium- ja dysprosium-ytimien sidosenergioiden lisäksi määritin kahdessa viimei-
simmissä parametrisaatioissa käytettyjen fissioisomeerien viritysenergiat virheineen
kaikilla kolmella parametrisaatiolla. Toisin sanoen laskin 226U-, 238U-, 240Pu- ja 242Cm-
ytimien perustilojen ja viritystilojen sidosenergiat virheineen, laskin näiden sidosener-
gioiden erotuksen sekä laskin energiaerojen virheet samalla menetelmällä kuin kahden
neutronin separaatioenergioiden virheet.
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Kuva 12: Sidosenergioiden virheiden neliöiden komponentit Dy-ytimille. Tilastollinen
virhe koostuu useiden parametrien tuottamista virheistä. Vaaka-akselilla on massaluku
ja pystyakselilla tilastollinen virhe yksikössä MeV2.
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Kuva 13: Sidosenergioiden virheiden neliöiden komponentit Gd-ytimille. Tilastollinen
virhe koostuu useiden parametrien tuottamista virheistä. Vaaka-akselilla on massaluku
ja pystyakselilla tilastollinen virhe yksikössä MeV2.
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Kuva 14: 240Pu-ytimen deformaatioenergia deformaatioparametri β:n funktiona. Ku-
vassa on nähtävissä kaikilla kolmella UNEDF-parametrisaatiolla tulokseksi saadut
deformaatioenergian käyttäytymiset. Deformaatioenergian yksikkö on MeV, kun taas
deformaatioparametri β on yksikötön. UNEDF-parametrisaatioiden kuvaajien muodot
ovat hyvin samanlaiset, mutta arvoiltaan ne eroavat lähes systemaattisesti. Kuvaan on
merkitty myös viritysenergia ∆E UNEDF0-parametrisaatiolle.

Tätä tutkittua viritysenergiaa ∆E on havainnollistettu kuvassa 14, johon on piirretty
UNEDF-parametrisaatioiden tuottamat 240Pu-ytimen deformaatioenergiat deformaa-
tioparametri β:n funktiona. Laskut on tehty olettaen ytimelle aksiaalisymmetria. Jos
laskut toteutettaisiin täysin 3-ulotteisesti, se tuottaisi alemman fissiovallin korkeuden,
mutta itse fissio-isomeeri säilyisi aksiaalisymmetrisenä.

Viritysenergialla tarkoitetaan siis viritystilan ja perustilan sidosenergioiden välistä
erotusta. Mitä itse kuvaajiin tulee, eri parametrisaatioiden tuottamat deformaatioener-
giakuvaajat ovat muodoltaan yhtenevät, mutta näiden välillä on melko systemaattista
eroavaisuutta deformaatioenergioiden arvoissa. Parametrisaatioiden ennustamat perus-
ja viritystilojen deformaatiot ovat kuvan antaman tarkkuuden rajoissa lähes samat. Eri
UNEDF-parametrisaatioissa käytetyt parametrit ja parametrien arvot hieman eroavat
toisistaan teorian ollessa sama, mikä näyttäisi näkyvän juuri sidosenergioiden arvois-
sa, ei sidosenergian yleisessä käyttäytymisessä. Tämä tuntuu ”ihan maalaisjärjelläkin”
ajateltuna loogiselta.

Tuloksena saadut edellä mainittujen neljän ytimen tarkat perustilan- ja viritystilan
sidosenergiat virheineen on taulukoitu liitteeseen G. Kuten liitteen arvoista voidaan
huomata, on näiden ytimien kohdalla perustilan sidosenergiat virherajojen tarkkuudella
samat. Viritystilojen energioissa sen sijaan muutaman MeV:n ero UNEDF0:n ja kahden
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muun parametrisaation välillä. Tätä eroa selittänee nimenomaan se, että UNEDF0-para-
metrisaatiossa näiden ytimien viritysenergioita ei käytetty aineistona kuten UNEDF1-
ja UNEDF2-parametrisaatiossa.

Kuten Dy- ja Gd-ytimienkin kohdalla, mitä uudempi parametrisaatio on kyseessä, sitä
pienemmät virheet parametrisaatio antaa myös näiden neljän ytimen sidosenergioille.
Erot ovat pienempiä perustilan sidosenergian virheissä, mutta viritystilojen energioiden
virheissä erot ovat jopa moninkertaisia. Karkeasti arvioiden UNEDF0-parametrisaation
viritystilojen sidosenergioiden tilastolliset virheet ovat vajaa kolme kertaa suurempia
kuin UNEDF2-parametrisaation tilastolliset virheet.
226U-, 238U-, 240Pu- ja 242Cm-ytimien laskennalliset ja kokeelliset viritysenergiat löytyvät
myös liitteestä G. Kuten arvata saattoi, UNEDF0:n ennustamat viritysenergiat ovat
virherajojenkin kanssa hyvin kaukana kokeellisista tuloksista. UNEDF0:n tuottamat
viritysenergiat eroavat usealla MeV:llä niin toisten parametrisaatioiden kuin kokeelli-
sista tuloksista, ja virherajat ovat jopa moninkertaiset verrattuna kahden uudemman
parametrisaation tilastollisiin virheisiin. UNEDF1 ja UNEDF2 antavat sen sijaan hyvin
samankaltaisia tuloksia toisiinsa nähden, joskin 238U:n viritysenergiat eroavat jopa 0,7
MeV:lla. Yhtä poikkeusta (226U) lukuunottamatta UNEDF2-parametrisaation tilastolli-
nen virhe on pienempi kuin UNEDF1:n.

Vertailun helpottamiseksi viritysenergiat virheineen ja kokeellisine tuloksineen on
piirretty kuvaan 15. Kuten myös kuvasta voidaan nähdä, UNEDF0:n antamat viritys-
energiat suurine virherajoineen ovat hyvin kaukana todellisista, kokeellisista tuloksista.
Yllättävintä lienee kuitenkin se, että vaikka 226U-, 238U- ja 242Cm-ytimien viritysener-
giat olivatkin mukana UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioiden parametrien sovi-
tusaineistossa, näiden kahden parametrisaation antamat tulokset eivät vastaa kokeel-
lisia tuloksia virherajojenkaan sisällä. Teoreettisista tuloksista ainoastaan UNEDF1- ja
UNEDF2-parametrisaatioiden antamat 240Pu-ytimen viritysenergiat ovat virherajojen
sisällä kokeellisen tuloksen kanssa samat.

Tämän lisäksi tutkin neljän ytimen perustilan ja viritystilan sidosenergioiden virhettä
komponenttitasolla. Perustilan sidosenergioiden virheiden komponentit on piirretty
kuvaan 16 ja viritystilan tulokset kuvaan 17. Perustilassa UNEDF0-parametrisaatiossa
virheestä ovat eniten vastuussa parametrit LNM

sym , ENM/A ja aNM
sym . Näiden parametrien

tuoma virhe oli myös Dy- ja Gd-isotooppiketjujen raskaimmilla ytimillä merkittävä.
Parametrit Cρ∆ρ

0 , 1/M∗s , Cρ∇J
0 ja LNM

sym määräävät eniten UNEDF1-parametrisaation
virheestä. Nämäkään parametrit eivät tuo mukanaan uusia yllätyksiä, sillä pitkälti
samat parametrit hallitsevat virhettä Dy- ja Gd-ketjujenkin tapauksissa. Perustilojen
tilastollisten virheiden komponentit UNEDF2-parametrisaatiolla eivät tuota mitään
uutta tietoa verrattaessa Dy- ja Gd-ketjujen sidosenergioiden virheiden koostumukseen:
parametrit Cρ∆ρ

0 , 1/M∗s ja KNM ovat yhä merkittäviä. Lisäksi UNEDF2-parametrisaation
virhe koostuu yhä melko tasaisesti usean eri parametrin tuomasta virheestä.

Mitä viritystilojen sidosenergioiden tilastollisiin virheisiin tulee (kuva 17), ensimmäinen
merkittävä huomio lienee UNEDF0:n virhepylväiden korkeudet. Tällä parametrisaa-
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Kuva 15: Laskennalliset ja kokeelliset 226U-, 238U-, 240Pu- ja 242Cm-ytimien viri-
tysenergiat virheineen. Viritysenergiat virheineen ovat MeV-yksikössä. UNEDF0-
parametrisaation antamat teoreettiset viritystilojen energiat ovat jopa virherajat mukaan
lukien hyvin kaukana kokeellisista tuloksista. Tämä selittyy pitkälti sillä, että UNEDF0-
parametrisaatiossa ei käytetty minkään fissioisomeerin viritystilojen energioita paramet-
rien selvittämiseen. Sen sijaan UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa käytettiin juuri
näiden neljän ytimen viritystilojen energioita sovitusaineistona, ja tästä huolimatta ai-
noastaan näiden kahden parametrisaatioiden 240Pu-ytimen teoreettiset viritystilan ener-
giat ovat virherajojen sisällä kokeellisten mittaustulosten kanssa yhtäpitäviä. Kokeelliset,
UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa käytetyt, fissioisomeerien viritysenergiat ovat
julkaisusta [74].

52



Kuva 16: UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatiossa käytettyjen ytimien 226U, 238U,
240Pu ja 242Cm perustilojen sidosenergioiden virheiden komponentit laskettuna kaikilla
kolmella parametrisaatiolla. Pystyakselilla merkitään komponenttien tuomaa virhettä,
joka on yksikössä MeV2, ja vaaka-akselilla ovat tutkitut ytimet kasvavan massaluvun
mukaan. Parametrisaatioiden vertailun helpottamiseksi virhepylväät on ryhmitelty
ytimien mukaan, jolloin eri parametrisaatioiden tuottamat virhepylväät ovat vierekkäin.
Yhtä poikkeusta lukuunottamatta virhepylväät ovat sitä pienemmät, mitä uudempi
parametrisaatio on kyseessä. Kaikkien parametrisaatioiden virheissä Cρ∆ρ

0 on yhdistävä
tekijä, sillä se on merkitsevä, joskin ei aina suurin virhetekijä.

tiolla viritystilan tilastolliset virheet komponentteineen ovat moninkertaiset verrat-
tuna kahteen muuhun parametrisaatioon, joissa käytettiin näitä tarkasteltavia ytimiä
parametrien selvittämiseen. Tilastollisen virheen muodostumisessa viritystiloilla ei ole
kuitenkaan itsessään mitään uutta, vaan merkitsevimmät virhetekijät ovat pitkälti samat
kuin perustilojenkin tapauksessa kullakin parametrisaatiolla.

4.5 Yleisiä huomioita

Eri parametrien vaikutus virheeseen vaihtelee ytimen mukaan. Tarkastelemalla para-
metrin ENM/A osuutta tilastollisesta kokonaisvirheestä UNEDF0-parametrisaatiolla
massaluvun funktiona kuvassa 12 sekä kuvassa 16, voidaan havaita, että parametrin an-
taman virheen neliö ensiksi vähenee (140Dy-160Dy), sitten kasvaa (160Dy-182Dy) ja kään-
tyy uudelleen laskuun (226U, 238U, 240Pu ja 242Cm). Eri parametrien vaikutuksen suu-
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Kuva 17: UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatiossa käytettyjen ytimien 226U, 238U, 240Pu
ja 242Cm viritystilojen sidosenergioiden virheiden komponentit laskettuna kaikilla
kolmella parametrisaatiolla. Pystyakselilla merkitään komponenttien tuomaa virhettä,
joka on yksikössä MeV2, ja vaaka-akselilla ovat tutkitut ytimet kasvavan massaluvun
mukaan. Virhepylväät on ryhmitelty kunkin ytimen kohdalle siten, että vasemmal-
la on UNEDF0:n, keskellä UNEDF1:n ja oikealla UNEDF2:n tilastollisten virheiden
komponentit. Verrattuna perustilojen virheisiin (kuva 16), viritystilojen virheiden kom-
ponenttien itseisarvot ovat etenkin UNEDF0-parametrisaatiolla paljon suuremmat.
UNEDF0-parametrisaation antamat virheiden komponentit ovat paljon suuremmat
kuin kahden muun parametrisaation.
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ruus tilastollisessa virheessä muuttuu ytimen mukaan, ja näyttäisi siltä, ettei myöskään
parametrien suhteellisista osuuksista virheessä voi tehdä mitään yleistä, kaikkiin yti-
miin pätevää sääntöä. Parametrien suhteellinen vaikutus virheeseen voi toisaalla olla
massaluvun funktiona kasvavaa, mutta toisaalla taas vähenevää. Tilastollista virhet-
tä tasaisimmin luonee Cρ∆ρ

0 -parametri UNEDF1-parametrisaatiossa. Tarkastelemalla
tämän parametrin osuutta virheessä Dy-ketjussa (kuva 12) ja Gd-ketjussa (kuva 13)
voi havaita, että sen muodostama virhe on melko tasaisesti sama massaluvusta riip-
pumatta. Tulee kuitenkin huomata, että tämän termin muodostama suhteellinen virhe
kokonaisvirheeseen nähden muuttuu massaluvun funktiona merkittävästi, sillä muiden
parametrien tuoma virhe muuttuu eri ytimien välillä.

Parametrisaatioiden tuottamien sidosenergioiden tilastollisen virheen koostuminen
vaihtelee hieman, mutta eniten tilastollisesta virheestä vastuussa olevien parametrien
joukossa on paljon yhteisiä tekijöitä. Virheestä eniten vastuussa olevat parametrit
vaihtelevat jonkin verran niin käytettävän parametrisaation kuin tutkittavan ytimen
massaluvun mukaan. Tästä huolimatta on mahdollista löytää myös yhteisiä virheiden
tekijöitä. Tarkastelemalla virheiden koostumista niin kuvassa 13, kuvassa 12 kuin kuvas-
sa 17, voidaan esimerkiksi huomata, että parametri Cρ∆ρ

0 tuo jokaisen parametrisaation
tilastolliseen virheseen merkittävän osuuden.

Olen koonnut taulukkoon 4.5 kunkin parametrisaation neljä eniten sidosenergioiden
tilastollisista virheistä vastuussa olevaa parametria. Vaikka listasta löytyykin pieniä ero-
ja, samat termit toistuvat eri parametrisaatioiden kohdalla. Kuten aiemmin totesin, pa-
rametri Cρ∆ρ

0 on jokaisen parametrisaation antamissa sidosenergioiden virheissä merkit-
tävä virhelähde. UNEDF0- ja UNEDF1-parametrisaatioilla on lisäksi kaksi yhteistä
parametria neljän eniten vaikuttavimman parametrin joukossa, nimittäin parametrit
LNM

sym ja aNM
sym . UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa molemmissa 1/M∗s muodostaa

merkittävän osan virheistä.

Taulukko 5: Kolmen UNEDF-parametrisaation neljä eniten sidosenergian tilastollisesta
virheestä vastuussa olevaa parametria. Parametrit eivät ole luomansa virheen perusteel-
la minkäänlaisessa järjestyksessä, vaan siten, että vertailu olisi mahdollisimman helppoa.
Kuten taulukosta voi havaita, virhettä eniten hallitsevimmat parametrit ovat pitkälti
samoja. Erojakin toki löytyy. Tulee kuitenkin muistaa, että aktiivisena olleet parametrit
eroavat hieman parametrisaatioiden välillä. Esimerkiksi UNEDF0-parametrisaatiossa
parametri 1/M∗s ei ollut aktiivinen, joten se ei voi myöskään kerryttää virhettä.

Parametrisaatio Virheen hallitsevat parametrit

UNEDF0 LNM
sym , aNM

sym , Cρ∆ρ
0 , ENM/A

UNEDF1 LNM
sym , aNM

sym , Cρ∆ρ
0 , 1/M∗s

UNEDF2 Cρ∆J
0 , KNM, Cρ∆ρ

0 , 1/M∗s
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Parametrisaatioiden suurimpien virhelähteiden välillä on myös eroja. Osa eroista voi
selittyä sillä, että parametrisaatioilla eri parametrit ovat aktiivisia. Esimerkiksi UNEDF0-
parametrisaatiossa parametrille 1/M∗s ei tehty herkkyysanalyysiä, joten se ei löydy
tämän parametrisaation kovarianssimatriisista eikä siten myöskään sidosenergioiden
tilastollisista virhetekijöistäkään. Tämän tiedon valossa tilastollinen virhe näyttää ker-
tyvän hyvin pitkälti samojen parametrien vaikutuksesta.

On kiinnostavaa tutkia, onko eri parametrisaatioiden parametrien keskihajontojen
suuruuksilla (taulukot 1, 2 ja 3) mitään yhteistä sen kanssa, mitkä parametrit lopulta
ovat eniten vastuussa sidosenergian tilastollisesta virheestä. Yllättäen näyttäisi siltä, ettei
näiden välillä ole ainakaan voimakasta riippuvuutta. Parametrit Cρ∆ρ

0 ja 1/M∗s luovat
merkittävät osuudet tilastollisista virheistä, mutta yhdessäkään parametrisaatiossa
näiden keskihajonnat eivät ole suhteellisesti isoja. Toisaalta parametrin LNM

sym suhteellinen
keskihajonta on isoimpia sekä UNEDF0- että UNEDF1-parametrisaatiossa, ja se on myös
merkittävä virheen lähde näiden kahden parametrisaation tuottamissa sidosenergioissa.

Mitä muihin suhteellisen suuren keskihajonnan omaaviin parametreihin tulee, UNEDF0-
parametreistä Cρ∆ρ

1 vaikuttaa jonkin verran, mutta parametrin Cρ∆J
1 vaikutus on niin

pieni, että se on sisällytetty muuttujaan ”Muut” esimerkiksi kuvassa 12. UNEDF1-
parametrisaation parametreista Cρ∆ρ

1 ja Cρ∆J
1 omaavat suhteellisen suuret keskihajonnat

ja myöskin muodostavat näkyvän osan tilastollisesta virheestä. UNEDF2-parametrisaa-
tion neljästä suurimman suhteellisen keskihajonnan omaavasta parametrista ainoastaan
Cρ∆J

1 :n vaikutus tilastollisessa virheessä on marginaalinen.

Parametrit Vn
0 ja Vp

0 eivät vaikuta sidosenergian tilastolliseen virheeseen millään para-
metrisaatiolla juuri lainkaan. Näiden parametrien suhteelliset keskihajonnat kussakin
parametrisaatiossa ovat myöskin melko pienet. Parametrien Vn

0 ja Vp
0 lisäksi parametrin

ρc vaikutus näkyy ainoastaan UNEDF2-parametrisaation virheissä, ja parametrin Cρ∆J
1

vaikutus UNEDF1-parametrisaation virheissä. Näistä ρ:n suhteellinen keskihajonta oli
hyvin pieni, kun taas parametrin Cρ∆J

1 keskihajonta oli suhteellisesti isoimpia jokaisella
parametrisaatiolla.

Mitä tästä voitaneen siis päätellä? Parametrien keskihajonnat parametrisaatioissa voivat
vaikuttaa siihen, miten paljon ne ovat vastuussa parametrisaation tuottamasta virheestä,
mutta mallin itse täytyy vaikuttaa siihen vähintään yhtä paljon. Kullakin parametrisaa-
tiolla on muutamat tietyt parametrit, jotka hallitsevat virhettä massaluvusta riippumat-
ta, mutta näiden parametrien virheiden keskinäiset suhteet riippuvat tutkittavasta
ytimestä. Näiden keskinäisten suhteiden muuttuminen on verkkaista ja yleisesti ottaen
ennustettavaa ainakin lähimmille parillis-parillisille ytimille, mutta yleisestä sääntöä ei
voitane antaa.
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5 Yhteenveto

Tämän työn kautta saatiin hyvin monenlaista tietoa ytimien sidosenergian mallinta-
misesta UNEDF-parametrisaatioilla HFBTHO-ohjelmaa käyttäen. Tutkittavina olivat
joukko Gd- ja Dy-ytimiä sekä UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa yhtenä sovi-
tusaineistona käytetyt fissioisomeerit 226U, 238U, 240Pu ja 242Cm. Tarkastelin sidosener-
gian virhettä niin yleisesti kuin komponenteittainkin, sekä tutkin myös määritettyjen
sidosenergioiden avulla teoreettisia kahden neutronin separaatioenergioita ja fissioiso-
meerien viritysenergioita.

Teoreettiset Gd- ja Dy-ytimien sidosenergiat ovat hyvinkin oikeaa suuruusluokkaa
kokeellisten tulosten kanssa. Pääasiassa nämä laskennalliset tulokset virherajoineen
eivät kuitenkaan ole kokeellisten tulosten kanssa yhtäpitävät, vaikka virherajat ovat
melko suuret. Sidosenergioiden tilastolliset virheet vaihtelivat 0,3 MeV:sta 1,4 MeV:iin,
mikä tarkoittaa sitä, että virhe on noin prosentin suuruusluokkaa sidosenergioiden
arvoista. Massoja määritetään kokeellisesti jopa 0,001 keV:in tarkkuudella [72], joten
nämä teoreettisten tulosten tilastolliset virheet ovat vielä valtavia näihin verrattuna.
Muihin SCMF-malleihin verrattuna UNEDF-mallien tilastolliset virheet ovat hyviä, sillä
esimerkiksi SV-bas-parametrisaation [25] Sn-ytimien ennusteiden epävarmuudet olivat
suurimmillaan vajaa kolme MeV:a.

Sekä UNEDF0-, UNEDF1- että UNEDF2-parametrisaatioiden sidosenergioiden tilas-
tolliset virheet yhtä nukleonia kohden kasvavat voimakkaasti massaluvun kasvaessa
raskaimmilla tutkituilla ytimillä. Esimerkiksi 160Dy-ytimen virhe nukleonia kohden
on suuruusluokkaa 0,002-0,003 MeV parametrisaatiosta riippuen. Massaluvulla 180
tilastollinen virhe nukleonia kohden on jo moninkertainen, suuruusluokkaa 0,008-0,016
MeV riippuen parametrisaatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä neutronirikkaam-
mille ytimille annetaan sidosenergiaennusteita, sitä suurempi on näiden ennusteiden
epävarmuus.

Kahden neutronin separaatioenergiat (kuva (11)) vastaavat hyvin kokeellista käyt-
täytymistä. Suurimmat erot niin eri parametrisaatioiden välillä kuin teoreettisten ja
kokeellisten tulosten välillä tulevat ytimillä, joiden massaluku on hieman maagista
lukua korkeampi. Teoreettiset mallit pystyvät kuitenkin tuottamaan kahden neutronin
separaatioenergiassa voimakkaan laskun maagisen luvun N = 82 jälkeen.

Mitä parametrien luomiin virheisiin tulee, löytyy niistä jotakin ennustettavuutta. Kunkin
parametrisaation parametrien virheiden käyttäytyminen on samankaltaista verrattaessa
parillis-parillisia Gd- ja Dy-ytimiä. Lisäksi kunkin parametrin luoma virhe muuttuu
melko hitaasti massaluvun funktiona, joten massaluvultaan samankaltaisilla parillis-
parillisilla isotoopeilla on keskenään samankaltainen virheen koostumus. Yleisiä sään-
töjä ei kuitenkaan ole, sillä parametrien luoma virhe sekä tämän virheen suhteellinen
osuus koko tilastollisesta virheestä vaihtelevat ytimestä riippuen merkittävästi. Toisaalla
tarkasteltavan parametrin vaikutus virheeseen saattaa kasvaa massaluvun funktiona,
toisaalla laskea. Muutokset eivät kuitenkaan ole äkkinäisiä.

Kussakin parametrisaatiossa selvitettyjen parametrien keskihajonnoilla ei näyttäisi
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olevan juurikaan tekemistä sen kanssa, miten paljon kyseinen parametri on vastuussa
sidosenergioiden tilastollisesta virheestä. Kullakin parametrisaatiolla on omat - joskin
osittain yhteneväiset - parametrit, jotka ovat eniten vastuussa virheestä massaluvusta
riippumatta. Näiden parametrien keskinäinen suhteellinen osuus virheestä riippuu
kuitenkin tarkastellusta ytimestä. Jos jokin parametri hallitsee ytimen X tilastollista
virhettä, sama parametri ei välttämättä määrää eniten ytimen Y virhettä samaakaan
parametrisaatiota käyttämällä.

Parametrisaatioiden välillä on paljon yhteisiä parametreja merkittävimpien tilastollisten
virheiden tekijöissä. Parametri Cρ∆ρ

0 on jokaisen parametrisaation antamissa sidosener-
gioiden virheissä merkittävä virhelähde. UNEDF0- ja UNEDF1-parametrisaatioilla on
lisäksi kaksi yhteistä parametria neljän eniten vaikuttavimman parametrin joukossa,
nimittäin parametrit LNM

sym ja aNM
sym . UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatioissa molem-

missa 1/M∗s muodostaa merkittävän osan virheistä. Parametrisaatioiden suurimpien
virhelähteiden välillä on myös eroja. Osa eroista selittyy sillä, että parametrisaatioilla eri
parametrit ovat aktiivisia. Esimerkiksi UNEDF0-parametrisaatiossa parametrille 1/M∗s
ei tehty herkkyysanalyysiä, joten se ei löydy tämän parametrisaation kovarianssimatrii-
sista eikä siten myöskään sidosenergioiden tilastollisista virhetekijöistäkään. Yleisenä,
kaikkia kolmea parametrisaatiota koskevana huomiona voitaneen pitää myös sitä, että
neutronirikkaissa ytimissä isovektoriparametrien virhe korostuu.

UNEDF-parametrisaatioiden välillä on myös keskinäisiä, näkyviä eroja. UNEDF0 an-
taa paremmat arviot kevyimmille Gd- ja Dy-ytimille, ja nämä arviot ovat osittain
virherajojen sisällä kokeellisten tulosten kanssa yhtäpitävät. Sen sijaan keskiraskaille ja
raskaille tutkituille ytimille UNEDF1- ja UNEDF2-parametrisaatiot antavat paremmat
arviot kokeellisiin tuloksiin nähden. Osa näistä tuloksista on virherajat mukaan lukien
kokeellisten tulosten kanssa yhtäpitävät.

Yleisesti ottaen UNEDF-parametrisaatiot antavat melko hyvät arviot kokeellisesti
määritetyille sidosenergioille. Näitä malleja voitaneen kuitenkin yhä parantaa. Tule-
vaisuuden eräitä projektinaiheita voisi olla täysin uudenlaisen ytimen energiatiheysfunk-
tionaalin kehittäminen, sillä tilastollisen virheen pienentäminen eri suuruusluokkaan
tuskin onnistunee parametrisaatioiden sovitusaineistoa kasvattamalla. Tulee myöskin
muistaa, että tilastollinen virhe ei kata koko virhettä. Kokonaisvirheen määrittämiseksi
tulisi tutkia myös parametreista syntyvää systemaattista virhettä tilastollisen virheen
lisäksi.

58



Liitteet

A Kytkentävakioista

Kuudelle Skyrme-energiatiheysfunktionaalin kytkentävakiolle ja potenssille γ voidaan
johtaa yhtälöt muutaman ydinaineen fysikaalisen tulkinnan omaavan suureen avulla.
Ydinaineella viitataan äärettömään, tasakoosteiseen ydinmateriaan, jossa Coulombin
vuorovaikutusta ei oteta huomioon. Yhtälöt on esitelty aiemmin M. Kortelaisen et al.
julkaisussa Nuclear energy density optimization [22].

Symmetrisessä ydinaineessa, jolloin ρn = ρp = ρ0/2 ja isospin I = 0, ainoastaan
isoskalaaritermit ovat nollasta poikkeavia. Symmetrisen ydinaineen ominaisuuksia
käyttämällä voidaan johtaa seuraavat yhtälöt kolmelle kytkentävakiolle ja potenssille γ,
eli

Cρρ
00 =

1
3γρc

{ h̄2

2m
[
(2− 3γ)M∗−1

S − 3
]
τc + 3(1 + γ)

ENM

A

}
(87)

Cρρ
0D =

1

3γρ
1+γ
c

[ h̄2

2m
(3− 2M∗−1

S )τc − 3
ENM

A

]
(88)

Cρτ
0 =

h̄2

2m

(
M∗−1

s − 1
) 1

ρc
(89)

γ =
h̄2

2m

(
4M∗−1

s − 3
)

τc − KNM − 9 ENM

A
h̄2

2m

(
6M∗−1

s − 9
)

τc + 9 ENM

A

, (90)

missä τc = Ckρ2/3
c . Tässä ENM

A on kokonaisenergia nukleonia kohden tasapainotilassa,
aNM

sym on symmetriaenergiakerroin, ρc ≈ 0,16 fm−1 on tasapainotilan tiheys ja M∗s on
isoskalaarinen efektiivinen massa.

Epäsymmetrisen ydinaineen avulla voidaan puolestaan johtaa kolmelle muulle kytken-
tävakiolle lausekkeet. Neutroni- ja protonitiheyksien ollessa erisuuruiset, isovektoriter-
mit ovat nollasta poikkeavia ja näistä kolme saadaan muotoihin

Cρτ
1 = Cρτ

0 −
h̄2

2m

(
M∗−1

v − 1
) 1

ρc
(91)

Cρρ
10 =

1
27γρc

[
27(1 + γ)aNM

sym − 9LNM
sym + 5τc(2− 3γ)

(
Cρτ

0 ρc − 5τc(1 + 3γ)
h̄2

2m

)]
(92)

Cρρ
1D =

1

27γρ
γ+1
c

[
−27aNM

sym + 9LNM
sym + 5

(
h̄2

2m
− 2ρc

(
Cρτ

0 + 3Cρτ
1

))
τc

]
. (93)
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Termi M∗v merkitsee isovektorista efektiivistä massaa ja LNM
sym puolestaan kuvaa sym-

metriaenergian tiheysriippuvuutta. Näin ollen, käyttämällä symmetrisen ja antisym-
metrisen ydinaineen ominaisuuksia, voidaan 7 Skyrme-parametria lausua ydinaineen
ominaisuuksien avulla. Siten Skyrme-energiatiheysfunktionaali riippuu seuraavista 13
parametrista, jotka ovat

{
ρc,

ENM

A
, M∗s , KNM, aNM

sym , LNM
sym , M∗v , Cρ∆ρ

0 , Cρ∆ρ
1 , Cρ∇J

0 , Cρ∇J
1 , C J2

0 , C J2

1

}
. (94)

B Skyrme-energiatiheysfunktionaali

Skyrme-energiantiheysfunktionaali voidaan kirjoittaa eksplisiittisesti auki, kuten on
tehty aiemmin esimerkiksi M. Stoitsovin et al. julkaisussa [53]. Historiallisesti, Skyrme-
voimasta lähdettäessä, tämä Skyrme-EDF muotoillaan käyttäen (t,x)-parametreja. En-
siksi, HFB-energia voidaan kirjoittaa energiatiheysfunktionaalina niin, että

E[ρ, ρ̃] =
∫

d3r H(r) (95)

missä H(r) = H(r) + H̃(r), eli toisin sanoen H(r) on summa keskeiskenttä- ja pariu-
tumisenergiatiheyksistä. Nämä keskeiskenttä- ja pariutumisenergiatiheydet voidaan
kirjoittaa eksplisiittisesti (t,x)-parametreja käyttäen muodoissa

H(r) =
h̄2

2m
τ +

1
2

t0

[(
1 +

1
2

x0

)
ρ2 −

(
1
2
+ x0

)
∑

q
ρ2

q

]

+
1
2

t1

[(
1 +

1
2

x1

)
ρ

(
τ − 3

4
∆ρ

)
−
(

1
2
+ x1

)
∑

q
ρq

(
τq −

3
4

∆ρq

)]

+
1
2

t2

[(
1 +

1
2

x2

)
ρ

(
τ +

1
4
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)
−
(

1
2
+ x2

)
∑

q
ρq

(
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1
4

∆ρq
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+
1
12

t3ρα

[(
1 +

1
2

x3

)
ρ2 −

(
x3 +

1
2
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∑

q
ρ2

q
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− 1
8
(t1x1 + t2x2)∑

ij
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1
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(t1 − t2)∑

q,ij
J2

q,ij

− 1
2

W0 ∑
ijk
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q
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(96)

ja
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H̃(r) =
1
2

V0

[
1−V1

(
ρ

ρ0

)γ]
∑

q
ρ̃2

q, (97)

missä indeksi q merkitsee neutroni- (q = n) ja protonitiheyksiä (q = p), ja tiheydet
ilman indeksiä tarkoittavat ko. tiheyden olevan summa protoni- ja neutronitiheyksistä.

Tässä käytettävät lokaalit yksihiukkas- ja pariutumistiheydet on määritelty niin, että [13]

ρ(r, σ; r′, σ′) = ∑
pq

φp(r,s)ρpqφ
∗
q(r
′,s′) = ∑

pq
〈r,s|p〉ρpq〈q|r′, s′〉 (98)

ρ̃(r, σ; r′, σ′) = ∑
pq

φp(r,s)ρ̃pqφ
∗
q(r
′,s′) = ∑

pq
〈r,s|p〉ρ̃pq〈q|r′, s′〉, (99)

jossa puolestaan ρpq ja ρ̃pq ovat vastaavien tiheysoperaattorien matriisielementtejä. Kes-
keiskenttä- ja pariutumisenergiatiheydet riippuvat erilaisista tiheyksistä, jotka ovat
lokaali hiukkastiheys ρ(r), lokaali pariutumistiheys ρ̃(r), kineettinen energiatiheys τ(r),
spin-ratatiheys (spin-current density) Jij(r) ja spin-ratatiheyden vektoriosan kompo-
nentti Ji. [53] Kuten julkaisussa [53] on kerrottu, merkinnät on muotoiltu siten, että

ρ(r) = ρ(r, r) (100)
ρ̃(r) = ρ̃(r, r) (101)
τ(r) = ∇r∇r′ρ(r, r′)

∣∣
r′=r , (102)

Jij(r) =
1
2i
(∇i −∇

′
i)sj(r, r′)

∣∣∣∣
r′=r

(103)

Ji = ∑
jk

εijkJjk, (104)

missä spintiheys on

sj(r, r′) = ∑
σσ′

ρ(r, σ; r′, σ′)〈σ′|σ̂j|σ〉. (105)

Yllä olevissa yhtälöissä isospinindeksi on jätetty huomiotta selvyyden vuoksi. Lisäksi
huomattakoon, että tässä pariutumistiheysmatriisi ρ̃ on määritelty pariutumistensori κ
avulla siten, että

ρ̃(rσ, r′σ′) = −2σ′κ(r, σ, r′,−σ′) (106)
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C Gd-isotooppien sidosenergiat virheineen

Taulukko 6: Gadoliniumin kokeelliset sidosenergiat ja laskennalliset sidosenergiat
virheineen UNEDF0, UNEDF1 ja UNEDF2 parametrisaatioille. Kustakin arvosta on
näkyvillä vain kolme ensimmäistä desimaalia. Sidosenergiat ja näiden virheet on annet-
tu MeV-yksiköissä. Laskennalliset sidosenergiat on määritetty kokeellisesti mitattujen
massojen [71] avulla.

UNEDF0 UNEDF1 UNEDF2 Kokeellinen
A Bteor Virhe Bteor Virhe Bteor Virhe Bkok

130 -1022,543 1,409 -1025,404 0,940 -1024,493 0,651
132 -1048,636 1,293 -1051,797 0,914 -1050,827 0,646
134 -1073,537 1,187 -1076,690 0,878 -1075,883 0,624 -1072,770
136 -1097,107 1,091 -1099,952 0,807 -1098,884 0,627 -1096,392
138 -1119,247 0,996 -1121,649 0,761 -1120,750 0,576 -1119,261
140 -1139,945 0,964 -1142,863 0,888 -1143,145 0,660 -1141,408
142 -1161,381 0,919 -1164,765 0,866 -1164,831 0,636 -1162,728
144 -1182,703 1,014 -1186,137 0,967 -1186,526 0,699 -1183,671
146 -1203,629 0,934 -1207,557 0,988 -1208,708 0,740 -1204,147
148 -1219,374 0,808 -1222,212 0,991 -1223,129 0,721 -1220,473
150 -1235,132 0,547 -1236,514 0,732 -1236,923 0,763 -1236,108
152 -1250,777 0,444 -1251,766 0,497 -1249,915 0,868 -1251,197
154 -1265,982 0,379 -1266,875 0,437 -1266,401 0,318 -1266,339
156 -1280,744 0,376 -1281,531 0,396 -1281,470 0,266 -1281,310
158 -1294,683 0,421 -1295,279 0,402 -1295,509 0,261 -1295,608
160 -1307,786 0,454 -1308,131 0,423 -1308,484 0,289 -1309,002
162 -1320,183 0,531 -1320,248 0,416 -1320,470 0,309 -1321,484
164 -1331,838 0,629 -1331,633 0,477 -1331,907 0,344 -1333,086
166 -1342,610 0,803 -1342,150 0,553 -1342,631 0,402 -1343,882
168 -1352,503 0,929 -1351,686 0,652 -1352,232 0,460 -1353,728
170 -1361,601 1,115 -1360,258 0,744 -1360,839 0,539
172 -1369,949 1,409 -1368,151 0,889 -1368,669 0,609
174 -1377,825 1,726 -1375,788 1,023 -1376,068 0,652
176 -1385,348 2,085 -1383,135 1,179 -1383,281 0,729
178 -1392,453 2,496 -1389,967 1,351 -1390,489 1,419
180 -1399,021 2,913 -1396,121 1,725 -1397,775 1,436
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D Dy-isotooppien sidosenergiat virheineen

Taulukko 7: Dysprosiumin kokeelliset sidosenergiat ja laskennalliset sidosenergiat
virheineen UNEDF0, UNEDF1 ja UNEDF2 parametrisaatioille. Kustakin arvosta on
näkyvillä vain kolme ensimmäistä desimaalia. Sidosenergiat ja virheet on annettu
MeV-yksiköissä. Laskennalliset sidosenergiat on määritetty kokeellisesti mitattujen
massojen [71] avulla.

UNEDF0 UNEDF1 UNEDF2 Kokeellinen
A Bteor Virhe Bteor Virhe Bteor Virhe Bkok

140 -1120,978 1,183 -1123,943 0,841 -1123,237 0,595 -1120,877
142 -1143,085 1,136 -1146,594 0,904 -1146,599 0,656 -1144,141
144 -1166,045 1,152 -1169,696 0,872 -1169,656 0,634 -1166,908
146 -1188,139 1,021 -1191,747 0,934 -1192,023 0,671 -1189,021
148 -1210,633 1,002 -1214,457 0,930 -1215,134 0,698 -1210,469
150 -1227,42 0,927 -1230,345 0,915 -1230,768 0,705 -1228,069
152 -1244,315 0,666 -1246,151 0,820 -1245,518 0,799 -1245,019
154 -1261,134 0,562 -1262,428 0,560 -1261,668 0,462 -1261,436
156 -1277,378 0,470 -1278,644 0,484 -1277,986 0,366 -1277,711
158 -1293,151 0,413 -1294,448 0,438 -1294,190 0,298 -1293,736
160 -1308,235 0,388 -1309,433 0,424 -1309,457 0,277 -1309,144
162 -1322,542 0,399 -1323,571 0,396 -1323,712 0,272 -1323,796
164 -1336,175 0,398 -1337,002 0,373 -1337,053 0,272 -1337,725
166 -1349,079 0,489 -1349,690 0,400 -1349,841 0,276 -1350,485
168 -1361,091 0,552 -1361,500 0,451 -1361,857 0,315 -1362,602
170 -1372,122 0,696 -1372,235 0,517 -1372,747 0,370 -1373,844
172 -1382,247 0,805 -1381,903 0,584 -1382,552 0,453 -1384,053
174 -1391,685 1,012 -1390,930 0,686 -1391,436 0,494
176 -1400,719 1,265 -1399,649 0,793 -1399,844 0,524
178 -1409,344 1,535 -1407,927 0,918 -1407,953 0,593
180 -1417,424 1,861 -1415,552 1,061 -1415,731 1,268
182 -1424,846 2,172 -1422,629 1,423 -1423,961 1,256
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E Gd-isotooppien kahden neutronin separaatioenergiat virheineen

Taulukko 8: Gd-ytimien (A=132-180) kahden neutronin separaatioenergiat tilastolli-
sine virheineen kolmella UNEDF-parametrisaatiolla määritettynä. Laskennalliset tu-
lokset tuottavat melko hyvin kokeellisia tuloksia vastaavan kahden neutronin sepa-
raatioenergian käyttäytymisen. Yleisesti ottaen parametrisaatiot tuottavat keskenään
yhtäpitäviä tuloksia, mutta kokeellisten tulosten kanssa niillä on enemmän eroja. Eri-
tyisesti maagisen luvun (N = 82, A = 146) läheisyydessä laskennalliset tulokset eroavat
paljon kokeellisista.

UNEDF0 UNEDF1 UNEDF2 Kokeellinen
A Steor.

2n Virhe Steor.
2n Virhe Steor.

2n Virhe Skok.
2n

132 26,092 0,156 26,393 0,099 26,334 0,072
134 24,900 0,142 24,893 0,087 25,056 0,061
136 23,570 0,129 23,261 0,136 23,000 0,109 23,622
138 22,139 0,123 21,697 0,192 21,866 0,242 22,868
140 20,697 0,191 21,214 0,474 22,394 0,369 22,147
142 21,435 0,250 21,901 0,171 21,685 0,194 21,320
144 21,322 0,318 21,372 0,249 21,695 0,258 20,942
146 20,926 0,201 21,419 0,295 22,182 0,224 20,476
148 15,745 0,169 14,655 0,449 14,420 0,216 16,325
150 15,757 0,392 14,301 0,380 13,794 0,238 15,635
152 15,644 0,167 15,251 0,340 12,991 0,216 15,088
154 15,205 0,174 15,108 0,132 16,486 0,725 15,141
156 14,761 0,149 14,656 0,138 15,068 0,139 14,971
158 13,939 0,172 13,748 0,106 14,039 0,081 14,297
160 13,102 0,118 12,851 0,097 12,974 0,093 13,394
162 12,397 0,181 12,116 0,170 11,986 0,080 12,481
164 11,655 0,148 11,385 0,141 11,436 0,078 11,601
166 10,771 0,241 10,516 0,114 10,724 0,091 10,796
168 9,893 0,147 9,535 0,156 9,600 0,079 9,845
170 9,097 0,241 8,571 0,176 8,606 0,113
172 8,347 0,373 7,893 0,208 7,830 0,112
174 7,876 0,360 7,637 0,200 7,399 0,134
176 7,522 0,387 7,346 0,196 7,212 0,106
178 7,105 0,440 6,832 0,220 7,208 1,034
180 6,567 0,443 6,153 0,533 7,285 0,102
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F Dy-isotooppien kahden neutronin separaatioenergiat virheineen

Taulukko 9: Dy-ytimien (A=142-182) kahden neutronin separaatioenergiat tilastolli-
sine virheineen kolmella UNEDF-parametrisaatiolla määritettynä. Laskennalliset tu-
lokset tuottavat melko hyvin kokeellisia tuloksia vastaavan kahden neutronin sepa-
raatioenergian käyttäytymisen. Yleisesti ottaen parametrisaatiot tuottavat keskenään
yhtäpitäviä tuloksia, mutta kokeellisten tulosten kanssa niillä on enemmän eroja. Eri-
tyisesti maagisen luvun (N = 82, A = 148) läheisyydessä laskennalliset tulokset eroavat
paljon kokeellisista.

UNEDF0 UNEDF1 UNEDF2 Kokeellinen
A Steor.

2n Virhe Steor.
2n Virhe Steor.

2n Virhe Skok.
2n

142 22,107 0,113 22,651 0,391 23,361 0,349 23,263
144 22,959 0,313 23,102 0,114 23,056 0,143 22,767
146 22,094 0,665 22,050 0,213 22,366 0,210 22,112
148 22,493 0,437 22,709 0,296 23,111 0,245 21,448
150 16,788 0,139 15,888 0,349 15,633 0,259 17,600
152 16,893 0,378 15,806 0,186 14,749 0,261 16,950
154 16,818 0,167 16,276 0,418 16,150 0,519 16,416
156 16,244 0,139 16,216 0,153 16,318 0,182 16,274
158 15,772 0,151 15,803 0,127 16,203 0,142 16,025
160 15,084 0,129 14,984 0,101 15,267 0,091 15,408
162 14,306 0,117 14,138 0,107 14,254 0,080 14,651
164 13,632 0,135 13,431 0,126 13,340 0,085 13,929
166 12,904 0,194 12,688 0,125 12,787 0,079 12,759
168 12,012 0,135 11,809 0,113 12,016 0,092 12,116
170 11,030 0,223 10,735 0,115 10,889 0,077 11,242
172 10,124 0,150 9,667 0,154 9,805 0,121 10,209
174 9,437 0,288 9,027 0,176 8,884 0,089
176 9,034 0,296 8,719 0,179 8,407 0,170
178 8,625 0,296 8,277 0,171 8,109 0,095
180 8,080 0,360 7,624 0,213 7,777 1,052
182 7,421 0,343 7,077 0,567 8,230 0,116
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G Fissioytimien laskennalliset perus- ja viritystilojen sidosenergiat virheineen

Taulukko 10: Fissioisomeerien 226U, 238U, 240Pu ja 242Cm laskennalliset sidosenergiat
ja metastabiilien viritystilojen sidosenergiat tilastollisine virheineen kaikilla kolmella
UNEDF-parametrisaatioilla laskettuna. Kunkin ytimen kohdalla ylemmällä rivillä on
perustilan sidosenergia ja alemmalla viritystilan energia.

UNEDF0 UNEDF1 UNEDF2
Ydin Bteor Virhe Bteor Virhe Bteor Virhe

U226 -1724,057 0,465 -1724,653 0,385 -1723,978 0,303
-1719,305 0,620 -1722,986 0,400 -1722,393 0,357

U238 -1800,730 0,547 -1800,730 0,511 -1800,173 0,350
-1794,719 0,875 -1797,221 0,566 -1797,317 0,351

Pu240 -1812,432 0,417 -1812,363 0,407 -1812,340 0,280
-1806,395 0,719 -1802,768 0,444 -1809,563 0,279

Cm242 -1822,200 0,344 -1822,636 0,333 -1822,527 0,242
-1816,606 0,674 -1820,437 0,374 -1820,317 0,254

Taulukko 11: Fissioisomeerien 226U, 238U, 240Pu ja 242Cm teoreettiset ja kokeelliset [58]
viritysenergiat. Tuloksista on näkyvillä kolme ensimmäistä desimaalia. Taulukkoon
on myös kirjattu viritysenergioiden lisäksi teoreettisten tulosten tilastolliset virheet.
Energioiden ja virheiden yksikkönä on käytetty MeV:a.

Ydin Parametrisaatio ∆ETeor. Virhe ∆EKok.

U226 UNEDF0 4,752 0,423
UNEDF1 1,667 0,248 2,750
UNEDF2 1,584 0,319

U238 UNEDF0 6,010 0,638
UNEDF1 3,509 0,240 2,557
UNEDF2 2,856 0,164

Pu240 UNEDF0 6,037 0,606
UNEDF1 2,826 0,235 2,800
UNEDF2 2,776 0,150

Cm242 UNEDF0 5,594 0,672
UNEDF1 2,198 0,225 1,900
UNEDF2 2,210 0,140
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