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 رفتار آماری هسته های پایدار 
 

 ملک زاده ، رضا  ؛عطازاده ، غزاله  ؛صادقی ، فرشاد  ؛صبری ، هادی 

  بهمن ، تبريز 92بلوار ،  ه تبريزفيزيك دانشگا دانشکده 

 

 :دهيچک
دنباله های   ه است.در این مقاله، رفتار آماری هسته های پایدار شناخته شده در قالب آمار نزدیکترین فاصله بین ترازی بررسی شد

مورد مطالعه با استفاده از آخرین اطالعات تجربی برای ترازهای انرژی هسته های پایدار در محدوده های جرمی مختلف تهیه و 
روبنیک تحلیل شده اند. نتایج حاصل رفتار آماری منظم هسته های پایدار، میل به حد پواسونی،  –سپس با استفاده از تابع توزیع بری 

 پیشنهاد میدهد. همچنین طیف انرژی هسته های سنگینتر در مقایسه با هسته های سبکتر پایدار، دارای رفتار منظم تری می باشد.را 

   روبنیک، هسته های پایدار –تابع توزیع بری  رفتار آماری، تابع توزیع نزدیکترین فاصله بین ترازی،   :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

ای طبقه بندی رفتار منظم یا تصادفی سیستم های فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد بر 1نظریه ماتریس تصادفی

مفهوم نظم ) یا بی نظمی( برای بررسی ساختار سیستم های هسته ای و ایجاد معیاری برای طبقه بندی هسته های مختلف 

رده ای روی خانواده های مختلف هسته ها در و مطالعات گستبوده یکی از مفاهیم مورد عالقه در مطالعات سالیان اخیر 

تاثیر پارامتر های مختلف از جمله اسپین، جرم، تغییر شکل و ... بر رفتار آماری سیستم های  مطالعه حال انجام می باشد.  

ه یا بی نظمی موجود در طیف انرژی( هست . استفاده از معیار نظم ) و3-1 [ام شده استانجدر منابع مختلف هسته ای 

 [اشدمی ب مطرحنیز های مختلف به عنوان پارامتری جهت مشخص نمودن ناحیه گذار فازی شکلی سیستم های هسته ای 

4روش هایو ، آمارهای مختلف برای بررسی ساختار هسته ها این نظریهگر و همزمان با توسعه کاربردهای دی . از طرف 

 .  6-5 [استمعیار آماری قابل اطمینان در حال پیشرفت برای افزایش دقت محاسبات و رسیدن به یک  جدید تخمین

ما در این مقاله، از رفتار آماری برای بررسی ویژگی های ساختاری هسته های پایدار شناخته شده استفاده نموده ایم. هدف 

متر های اساسی ما بررسی ویژگی های آماری این هسته ها در محدوده های مختلف جرمی و همچنین بررسی تاثیر پارا

مختلف از جمله اسپین، میزان تغییر شکل چهار قطبی و ... روی رفتار آماری این دسته از هسته ها می باشد. همچنین با 

                                                 
1 (RMT) Random Matrix Theory   
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توجه به فراوانی نسبی  تعداد نوترونها ) در مقایسه با پروتونها( در این هسته ها، رابطه بین نیروی جفت شدگی و رفتار 

، دنباله های مختلف تهیه شده و  7 [ظور، از آخرین اطالعات تجربی قابل دسترس آماری بررسی خواهد شد. بدین من

روبنیک در قالب آمار نزدیکترین  –و تابع توزیع بری  3، با استفاده از روش تخمین حداکثر شانس 2پس از فرایند واپیچش

 فاصله بین ترازی تحلیل شده است.

 هسته هاي پایدار

ته ای با بررسی مدهای مختلف واپاشی هسته های رادیو اکتیو ) ناپایدار( مرتبط می باشد. مفهوم پایداری سیستم های هس

هسته های رادیواکتیو برای رسیدن به آرایش پایدارتر پروتونها و نوترونهای خود در قالب مدهای مختلف واپاشی از جمله 

  ،  داری الکترون و ... گسیل نموده و به هسته های پایدارتر تبدیل می شوند. نمایشی از هسته های پایدار یا گیران

 نمایش داده شده است. 1و رادیو اکتیو و مدهای مختلف واپاشی در شکل 

 
 مدهای واپاشی هسته های مختلف . هسته های پایدار با رنگ سیاه مشخص شده اند.. 1شکل 

ه دلیل وجود تعداد بیشتر نوترون در آرایش آنها که این خود برای غلبه بر نیروی دافعه کولنی بین هسته های پایدار ب

پروتونها می باشد، نمونه های بسیار مناسبی برای بررسی تاثیر نیروی جفت شدگی نوترونها می باشد. همچنین ساختار 

ای مختلف و در نهایت شکل های نزدیک به کروی، این هسته ها به دلیل افزایش انرژی بستگی و لذا آرایش پر الیه ه

                                                 
2 unfolding 
3 Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
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فرصت مناسبی برای مطالعه تاثیر اسپین و تغییر شکل بر ساختار هسته ها را فراهم می آورد. ما در این مطالعه، به دلیل 

را در نظر گرفته  2پاریته –تراز با اسپین  5مالحظات مطالعات آماری، صرفا آن دسته از هسته های پایدار دارای حداقل 

 لیست شده اند. 1ایم که در جدول 

 حداکثر انرژی تراز انتخابی می باشد. xmaEو2معرف تعداد ترازهای انرژی Nمیزان تغییر شکل چهار قطبی،  2هسته های پایدار بررسی شده.  .1جدول 

 
N         2        هسته                                   Emax                                هسته      N       2        Emax 

 
16
8 O         8       35353      8751                              22

10 Ne    5     35364      6816 

                       
24
12 Mg      6        35313       6284                                26

12 Mg  11      35233      7843 

                       
28
14 Si         5       35212      8258                                 30

14 Si       8     35333      7623 

                       
32
16 S       

 
  6       35314      7115                                 34

16 S       7      35247     6428 

                       
36
18 Ar       13      35233      7178                                 38

18 Ar    24     35161     8361 

                     40
18 Ar        5       35216      3616                                 42

20Ca    23     35216      5876 

                      
44
20Ca         6       35262      3776                                 52

24Cr    12      35211      5367 

                      
56
26 Fe          7       35253      3744                                58

26 Fe    14     35262      4348 

                      
58
28 Ni         6       35176       3273                                62

28 Ni     6      35167      3273 

                      
66
30 Zn         6       35221       3213                                70

32 Ge      5      35227      2645 

                      
80
32 Se          7      35232       2774                                82

32 Se     13     35162      4566 

                      
84
36 Kr         6      35153       3183                                86

36 Kr     7      35134      4164 

                      
92
40 Zr         5       35131       3833                                92

42 Mo    21     35168      3152 

                      
96
44 Ru        12      35155       3261                               98

44 Ru     5      35235      2277 

                     
110
48 Cd

  
      7      35172       2365                              112

48 Cd    53     35182      3426 

                     
116
50 Sn         23      35212       3851                              118

50 Sn      5      35211      2433 

                     
122
52 Te          6       35186       2536                             124

52 Te       5      35163      2182 

                     
128
54 Xe          7      35186        2362                            132

54 Xe       6      35241      2714 

                     
138
56 Ba         6       35263        2764                            152

62 Sm      14     35338      1658 

                     
154
64 Gd         7       35313       1775                            156

66 Dy        6     35264      1515 

                   160
66 Dy           5      35334       1557                             162

66 Dy       6      35341      1865 

                     
162
66 Er          6       35332      1531                             170

66 Er       6     35336       1416 

                     
170
70 Yb         5         35321      1535                            178

72 Hf        5     35276        1514 
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 رفتار آماري سيستم هاي هسته اي

رفتار آماری سیستم های هسته ای با استفاده از آمارهای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد که متداولترین آنها، توزیع      

. برای مطالعه رفتار آماری در قالب این آمار، باید دنباله کامل از 1-2( می باشد NNSDنزدیکترین فاصله بین ترازی )

ازهای انرژی سیستم با تقارن مشابه انتخاب گردد. با توجه به کم بودن تعداد چنین ترازهائی برای هر هسته منفرد، ما تر

}پاریته مشابه هسته های مختلف هستیم. برای بررسی رفتار هر تراز انرژی –مجبور به ترکیب ترازهای با اسپین  }iE باید ،

خش عمومی )که با استفاده از نظریه ماتریس تصادفی قابل بررسی نمی باشد( و بخش افت وخیزی این طیف به دو ب

 . 3را شمرده وبه صورت زیر بیان می نمائیم Eتقسیم گردد. بدین منظور، تعداد ترازهای انرژی با انرژی کمتر از
( ) ( ) ( )                               ,                                                                   (1)av fluctN E N E N E  

 

)کمیت  )N E معموال به صورت نیمه کالسیکی با برازش یک تابع درجه شش حاصل می شود. با این فرآیند، دنباله نرمالیزه

}به صورت  } ( )i iE N E حاصل می شود و این فرآیند تحت عنوان واپیچش شناخته می شود. برای آن دسته از سیستم

-1تصادفی ، تابع توزیع نزدیکترین فاصله بین ترازی با توزیع گاوسی تقریب زده می شود های هسته ای با رفتار آماری 

2 
2

 
4

1
( )                                                   ,                                                                         (2)

2

s

P s se





 

 از طرف دیگر، رفتار آماری سیستم های منظم با استفاده از تابع توزیع پواسونی 

( )                                          ,                                                                                                (3)sP s e 

ی ا رفتار آماری بینابین این حدود با یک پارامتر، توابع توزیع مختلفبرازش می شود. برای توصیف سیستم های هسته ای ب

 3-4روبنیک -معرفی شده است که یکی از پرکاربردترین توابع ، تابع توزیع بری

21
(1 )

4
1

( ) [ (1 ) ]                                              ,                                                        (4)
2

qs q s

P s q q s e



  

   

عرف رفتار آماری ، با استفاده از روش های تخمین مختلف تعیین می گردد و م qمی باشد. مقدار کمیت این تابع توزیع،

0qانتخابی می باشد به نحوی که  سیستم های  1حد نامنظم وq  حد منظم را توصیف می نماید. ما در این مقاله با

 جاگذاری در رابطه  ، مقدار این کمیت را با3استفاده از روش تخمین حداکثر شانس و تکرار فرآیند معرفی شده در منبع 
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2

2

2

1
1

12
1 4

(1 )
2  ,                                        (5)

1
(1 )

2
1

( (1 ) )
2

i

i i

old old i

new old

i

old old i

s
s s

q q s

q q

s

q q s











 

 

 

 

 

 



 

، را یافته و سپس oldqحاصل می نمائیم. بدین منظور، ابتدا با استفاده از فرآیند برازش حداقل مربعات، مقدار اولیه کمیت،

نرژیابوالمجد را می یابیم. ما در ادامه، ترازهای ابا تکرار محاسبات با استفاده از رابطه باال، مقدار دقیق پارامتر تابع توزیع 

2 دنباله های مورد  را در محدوده های مشخص شده انتخاب و پس از واپیچش، 1هسته های فهرست شده در جدول

قدار تغییر ه ای، منظر ساخته می شود. همچنین برای بررسی تاثیر میزان تغییر شکل روی رفتار آماری سیستم های هست

 3شکل متوسط به صورت زیر

2 2
                                                  ,                                                                    (6)k

k k

k k

N N   

وLNمحاسبه می گردد که 
2

k معرف تعداد ترازها و میزان تغییر شکل چهار قطبی هستهk .ام می باشد 

       نتایج

انتخاب شده  1هسته های معرفی شده در جدول  2دار ، تمام ترازهای انرژیبرای بررسی رفتار آماری هسته های پای

50Aتراز در محدوده جرمی  127، تعداد 6است. با استفاده از آخرین اطالعات تجربی موجود   ،132  تراز در محدوده

50جرمی 100A ،121 100تراز در محدوده جرمی 150A  150تراز در محدوده جرمی  63و تعداد 180A    برای

تهیه دنباله های نرمالیزه مورد استفاده قرار می گیرد. دنباله های حاصل با استفاده از روش تخمین حداکثر شانس و تابع 

فهرست شده  2رامتر برای هر دنباله نعیین گردیده است که نتایج حاصل در جدول روبنیک بررسی و مقدار پا -توزیع بری

 تعیین گردیده است. 6است. همچنین مقدار تغییر شکل متوسط در هر محدوده با استفاده از رابطه 
 Nمقدار تغیر شکل متوسط و2ک،روبنی–بری معرف مقدار کمیت تابع توزیع  "q"محدوده جرمی.  چهاردر  پایدارماری هسته های آ . رفتار2جدول

  تعداد ترازهای انرژی در هر محدوده جرمی می باشد.

 N 2 q محدوده جرمی

50A  127 35234 0.78 0.09q   

50 100A  132 35162 0.71 0.03q   

100 150A  121 35255 0.85 0.07q   

150 180A  63 35283 0.94 0.05q   
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کل متوسط ش روبنیک در چهار محدوده مورد مطالعه به صورت تابعی از میزان تغییر -نحوه تغییرات پارامتر تابع توزیع بری

 نمایش داده شده است. 2هر بازه در شکل 

 
 

محور عمودی میزان تغییر  .مختلف با نمایش رنگی جرمی های در محدوده پایدارته های برای هس  "q"روبنیک -ع بری یتغییرات پارامتر تابع توز. 1شکل 

  شکل چهار قطبی متوسط در هر بازه را مشخص می نماید.

 

تار آماری منظم را برای تمام هسته های پایدار مورد مطالعه نمایش می دهد. همچنین، با افزایش نتایج حاصل، وجود رف

150جرم هسته های انتخابی، 180A  رفتار منظم تر افزایش می یابد. با توجه به افزایش تعداد نوترونها در مقایسه با ،

ن این نتیجه را به سهم نیروی جفت شدگی در مقایسه با نیروی دافعه کولنی پروتونها در ساختار هسته های پایدار، می توا

. از طرفی افزایش نسبی تعداد نوترونها در هسته های سنگین و لذا افزایش نیروی جفت شدگی، نظم 6-5نسبت داد

یر شکل متوسط میزان تغیبیشتر در ساختار این هسته ها را در مقایسه با هسته های سبکتر نشان می دهد. از طرفی، مقدار 

150چهار قطبی در هسته های سنگین، 180A  بیشتر از سایر محدوده های جرمی بوده و رابطه مستقیم بین میزان تغییر ،

شکل و رفتار منظم مشاهده می شود. این افزایش نظم را میتوان بر پایه ترکیب مدهای حرکت دورانی و لرزشی و لذا و 

نیز  8افزایش نظم سیستم تحت تاثیر نیروی جفت شدگی در منبع نظم در ساختار این هسته ها توجیه نمود. افزایش

 مشاهده شده است که البته ما در مطالعات آینده این موضوع را برای هسته های پایدار بررسی خواهیم نمود.

 نتيجه گيري

در قالب آمار نزدیکترین فاصله بین ترازی بررسی شده  A < 16<  178هسته پایدار در محدوده جرمی  46رفتار آماری 

است. نتایج حاصل، رفتار آماری منظم را برای این هسته ها در محدوده های جرمی مختلف پیشنهاد می نماید. همچنین 
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یش سهم ااین نتیجه بر پایه افزیش می دهند. هسته های سنگین تر رفتار آماری منظم تری را نسبت به هسته های سبک نما

  .استبررسی قابل نوترونها و نیروی جفت شدگی در این هسته ها 
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