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  ه هاي منظمرفتار آماري هست
 جعفريزاده ، محمد علي ؛رشيديان ملكي ، بهرام  ؛فوالدي ، جواد  ؛فوالدي ، ناصر  ؛صبري ، هادي 

 

  تبريز ،بهمن  29بلوار ،  تبريز هفيزيك دانشگا دانشكده

  

  چكيده
از طيف تجربي اين هسته ها در دو محدوده  نرماليزه هاي دنباله .است آمار نزديكترين فاصله بين ترازي مطالعه شده در چارچوب رفتار آماري هسته هاي منظم 

. كه ميل به سمت حد منظم را پيشنهاد مي دهد ابع توزيع ابوالمجد تعيين شده است، مقدار پارامتر تستفاده از روش تخمين حداكثر شانسبا ا. جرمي حاصل مي گردد

محاسبه مي شود كه يك تطابق قابل فاصله تابع توزيع حاصل براي اين دنباله ها  با دو حد پواسوني و ويگنري اليبلر،  –همچنين با استفاده از معيار واگرائي كولبك 

  .توجه با حد پواسوني براي طيف انرژي اين هسته ها نمايان مي باشد

  

Spectral Statistics of Regular Nuclei  
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 Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

 

Abstract  
 

Spectral statistics of regular nuclei is investigated with emphasis on nearest neighbor spacing distribution 

statistics. Sequences prepared by all the available empirical data of these nuclei in two mass regions. With 
employing Maximum Likelihood estimation technique, Abul-Magd distribution’s parameter extracted which 

suggest regular dynamics for considered systems. The distance of estimated functions is compared to both 

Poisson and Wigner limits via Kullback-Leibler divergence measure which propose a closer corresponding to 
Poisson limit.        

  

PACS No.  21 
 

  قدمهم

ي رفتار آماري و افت وخيز هاي نوساني در طيف انرژ مطالعه

از مفاهيم مورد عالقه در مطالعات  ، يكيسيستم هاي هسته اي

تصادفي و آمارهاي مختلف نظريه ماتريس . ساليان اخير مي باشد

براي طبقه بندي رفتار منظم يا تصادفي سيستم هاي فيزيكي  آن

بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف از . مورد استفاده قرار مي گيرد

ي سيستم روي رفتار آمار بر... جمله اسپين، جرم، تغيير شكل و 

در . ]5- 1 [هاي هسته اي به صورت گسترده اي انجام شده است

، ناحيه جديدي را در جدول ]�[ ويالن ، الحسيد و1991سال 

تناوبي با استفاده از مفاهيم مدل بوزون اندركنشي مورد مطالعه قرار 

دادند كه هسته هاي اين ناحيه داراي طيف انرژي ويژه اي بود كه 

مدل، به عنوان هسته هاي منظم شناخته مي  بر اساس تعاريف اين

، هسته هاي ]7[مطالعات صورت گرفته در ساليان اخير. شوند

ما  .جديدي را به عنوان كانديدا براي اين ناحيه معرفي نموده است

براي طيف  ]9- 8[ تجربيدر اين مقاله، با استفاده از اطالعات 

 دو در 4+و  2+ اياين هسته ها، دو دنباله نرماليزه از ترازه انرژي

. ساخته ايم A < 180 > 150 و  A <150 > 100محدوده جرمي

، مقدار پارامتر تابع ]3[با استفاده از روش تخمين حداكثر شانس 

به عنوان معيار رفتار آماري اين دنباله ها به  ]4[ توزيع ابوالمجد

ن براي مقايسه تابع همچني. صورت دقيق تخمين زده شده است

و نامنظم ) پواسوني(توزيع حاصل اين دنباله ها با دو حد منظم 
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. ]5[، معيار واگرائي كولبك اليبلر محاسبه شده است )ويگنري(

، يعني ميل به حد پواسوني را براي اين دنباله  ممنظنتايج ما، رفتار  

  .ها پيشنهاد مي دهد

  هسته هاي منظم

تفاده از مدل بوزون با اس هاي هسته ايه ساختار سيستم در مطالع

، سيستم هاي هسته اي در قالب سه حد تقارني اندركنشي

طبقه  O(6)و گاماي ناپايدار، SU(3)، دوراني،U(5)ارتعاشي،

، يعني مثلث كاستن نمايش داده )1(بندي مي گردند كه در شكل 

با استفاده از هاميلتونين دو ،  ويالن الحسيد و. ]10[ شده است

  ) χو  η(رامتري پا

 (1 ) .         ,                     (1)IBM dH n Q Qχ χη η= + −  

را  SU(3)و   U(5)وجود هسته هاي منظم در ناحيه بين دو حد 

عملگر  Qχو  dعملگر تعداد بوزون هاي dn( .نمودندپيشنهاد 

پارامتر هاي  ηو  χدو كميت. اندركنش چهار قطبي مي باشد

نها براي توصيف حدود سه ترلي مي باشند كه مقادير متفاوت آكن

  .)گانه مورد استفاده قرار مي گيرد

  
ناحيه هاشور . و سه حد تقارني مدل بوزون اندركنشي كاستنمثلث . 1شكل 

  .مي دهدخورده، محل احتمالي براي هسته هاي منظم را نمايش 

براي طبقه بندي هر چه روشن تر اين هسته ها، فاصله بين ترازهاي 

باندهاي انرژي زمينه و گاما به صورت زير مورد استفاده  انرژي

   ]7[قرار مي گيرد

  
2

2 2

0 2

2

(0 ) (2 )
 0.025     ,            (2)

(2 )

E E
R

E

+ +

→ +

−
= ≤ 

شناسائي هسته هاي منظم، براي  اخير ندر ساليامجموعه مطالعات 

 ،Xe120مجموعه. طه صورت پذيرفته استصرفا با استفاده از اين راب

Ba124، Ba136، Ce136، Ce138، Ce140، Nd140، Gd144، Gd156، Gd158، 

Dy156، Er156، Er158، Yb170، Hf170، Hf172، Hf178، W176، W178، 

Os178، Os180  تنها هسته هاي منظم بر اساس معيارهاي مدل بوزون

آماري، با استفاده از ما براي بررسي رفتار . اندركنشي مي باشند

اين  4+و  2+، مجموعه ترازهاي انرژي ]9- 8[طيف انرژي تجربي

قرار داده  استفادهمورد هسته ها را براي ساختن دنباله هاي نرماليزه 

  .ايم

  رفتار آماري سيستم هاي هسته اي

مارهاي يستم هاي هسته اي با استفاده از آرفتار آماري س     

ه معمول ترين آنها، توزيع مختلف مورد مطالعه قرار مي گيرد ك

براي . ]2- 1[ باشدمي ) NNSD(نزديكترين فاصله بين ترازي 

مطالعه رفتار آماري با استفاده از اين آمار، بايد يك دنباله كامل از 

آن دسته از ترازهاي انرژي سيستم مورد مطالعه كه تقارن مشابه 

ترازهائي  با توجه به كم بودن تعداد چنين. نمائيم انتخاب دارند را 

 –براي هر هسته منفرد، ما مجبور به تركيب ترازهاي با اسپين 

هر تراز بررسي رفتار براي . شابه هسته هاي مختلف هستيمپاريته م

}انرژي }iE كه با استفاده از (دو بخش عمومي اين طيف به ، بايد

فت و بخش ا) نظريه ماتريس تصادفي قابل بررسي نمي باشد

ي بدين منظور، تعداد ترازهاي انرژي با انرژ. وخيزي تقسيم گردد

  ]3[شمرده وبه صورت زير بيان مي نمائيم  راEكمتر از

( ) ( ) ( )                  ,                  (3)av fluctN E N E N E= +  

)كميت  )N E معموال به صورت نيمه كالسيكي با برازش يك تابع

يند، دنباله نرماليزه به با اين فرآ .شود درجه شش حاصل مي

}صورت  } ( )i iE N E=ɶكه بدون بعد مي باشد.حاصل مي شود .

و البته (براي آن دسته از سيستم هاي هسته اي با رفتار تصادفي 

، تابع توزيع نزديكترين فاصله بين ترازي با )تقارن ناوردائي زماني

 ]2-1[ توزيع گاوسي تقريب زده مي شود
2

 
4

1
( )                                      ,                     (4)

2

s

P s se
π

π
−

= 

ماري آن دسته از سيستم هاي منظم ، با استفاده از از طرفي، رفتار آ

  تابع توزيع پواسوني 
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( )                                          ,                    (5)sP s e−=  
براي توصيف آن دسته از سيستم هاي هسته اي  .توصيف مي گردد

بينابين اين حدود به صورت كمي، توابع توزيع  رفتار آماري با

ختلفي معرفي شده است كه يكي از پركاربردترين توابع ، تابع م

 ]4- 3[توزيع ابوالمجد 
2

( , ) [1 (0.7 0.3 ) ] exp( (1 ) (0.7 0.3 ) )
2 4

s s
P s q q q q q s q q

π π
= − + + × − − − +

، كه با استفاده از روش  qمقدار كميت اين تابع توزيع،. مي باشد 

هاي تخمين مختلف تعيين مي گردد، معرف رفتار آماري سيستم 

0qهاي انتخابي مي باشد به نحوي كه  1qحد منظم و = حد =

ما در اين مقاله با استفاده از روش . نامنظم را توصيف مي نمايد

، ]3[تخمين حداكثر شانس و تكرار فرآيند معرفي شده در منبع 

  مقدار اين كميت را با جاگذاري در رابطه 

2

2

2

2

1 (0.7 0.6 )
2 (0.7 0.6 )    

4
[1 (0.7 0.3 ) ]

2  

[0.3 ][1 (0.7 0.3 ) ] [ 1 (0.7 0.6 ) ]
2 2 0.15

[1 (0.7 0.3 ) ]
2

new old

i
old

i

i old
i

old old old

i i
i old old old old

i
i

old old old

q q

s
q

s
s q

s
q q q

s s
s q q q q

s
s

q q q

π
π

π

π π
π

π
π

= −

− + +
+ − +

− + +

− + + − − + +
−

− + +

∑ ∑

∑ ∑

يند برازش ستفاده از فرآبدين منظور، ابتدا با ا. نمائيم حاصل مي

سپس با تكرار  ، را يافته وoldqمقدار اوليه كميت، حداقل مربعات،

محاسبات با استفاده از رابطه باال، مقدار دقيق پارامتر تابع توزيع 

يع بع توزهمچنين براي مقايسه هر چه بهتر تا. ابوالمجد را مي يابيم

، با استفاده از معيار )يا تصادفي(حاصل از اين روش با حد منظم 

  ]5[اليبلر –واگرائي كولبك 
( )

( ) ( ) ln                               ,                  (6)
( )

i
KL i

i i

P s
D P Q P s

Q s
=∑  

)در اين رابطه. فاصله دو تابع توزيع را مي يابيم )iP s همان تابع ،

) توزيع ابوالمجد تخمين زده شده براي هر دنباله و كميت )iQ s 

)اگر . مي باشد) يا گاوسي(حد پواسوني  معرف ) 0KLD P Q → ،

در اين صورت تطابق كامل بين دو تابع توزيع وجود خواهد 

ما در مطالعات خود، عالوه بر تعيين مقدار كميت تابع . داشت

حد منظم و توزيع ابوالمحد، فاصله بين اين تابع توزيع را با دو 

  .تصادفي محاسبه مي نمائيم كه در بخش نتايج بيان گرديده است

  

   نتايج
      

براي مطالعه افت و خيز هاي آماري طيف انرژي هسته هاي منظم 

در چارچوب آمار نزديكترين فاصله بين ترازي، مجموعه ترازهاي 

انتخاب  معرفي شده در بخش قبليمنظم هسته هاي  4+و  2+انرژي

، ]9- 8[ با استفاده از آخرين اطالعات تجربي موجود. مي شود

، ≥kev 3800 ترازهاي انرژي در محدوده انرژي هاي پائين،

در محدوده  تراز 118بررسي مي گردد كه با اين شرايط، تعداد 

100جرمي  150A< و ) هسته اين محدوده 8از مجموعه ( >

150محدوده جرمي در  تراز 167تعداد 180A< از مجموعه ( >

براي تهيه دنباله هاي نرماليزه مورد استفاده ) هسته اين محدوده 13

با استفاده از روش اشاره شده در بخش قبل، دو . قرار مي گيرد

دنباله حاصل نرماليزه شده و سپس با استفاده از روش تخمين 

وزيع ابوالمجد براي آنها تعيين حداكثر شانس، مقدار كميت تابع ت

همچنين براي مقايسه ميزان فاصله اين تابع توزيع با دو . مي گردد

حد منظم وتصادفي، مقدار كميت واگرائي كولبك اليبلر نسبت به 

نمايش داده ) 1(هر دو حد محاسبه گرديد كه اين نتايج در جدول 

  . شده است

حـدوده جرمـي بـا اسـتفاده از دو     ماري هسته هاي منظم در دو مآ رفتار. 1جدول

 .معــرف مقــدار كميــت تــابع توزيــع ابوالمجــد مــي باشــد  "q". معيــار آمــاري

PoissonKLDوGOEKLD      به ترتيب فاصله تـابع توزيـع حاصـل بـا اسـتفاده از

  .روش حداكثر شانس را نسبت به حدود منظم و تصادفي مشخص مي نمايد

ه جرمي  هسته هاي محدود

  منظم

  

100 150A< <  150 180A< <  

q  

0.06  )پارامتر تابع ابوالمجد ( 0.02±  0.03 0.01±  

PoissonKLD  0.095  0.058  

GOEKLD  1.631  1.944  
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، وجود رفتار →0qنتايج حاصل براي كميت تابع توزيع ابوالمجد،

. آماري منظم براي هسته هاي مورد مطالعه را پيشنهاد مي دهد

0PoissonKLD،اليبلر –همچنين مقدار كميت واگرائي كولبك  → ،

و از طرفي مقادير بسيار بزرگتر همين كميت نسبت به حد نامنظم، 

تابع توزيع . ئيد مي نمايدرفتار آماري مشابه با حد پواسوني را تا

) 1(فاصله بين ترازي اين دو محدوده جرمي در شكل  يننزديكتر

  .نمايش داده شده است

  

  
ته هاي منظم در دو اصله بين ترازي براي هسزديكترين فتوزيع ن. 1شكل  

معرف مقدار كميت تابع توزيع ابوالمجد مي باشد  "q"كميت . محدوده جرمي

كه رفتار آماري هر دو محدوده را بسيار نزديك به حد پواسوني پيشنهاد مي 

  .نمايد

، وجود رفتار آماري منظم، ) 1(و شكل  نتايج حاصل در جدول

اسوني، را براي اين هسته ها تائيد مي يعني ميل به سمت حد پو

همچنين يك وابستگي جرمي براي رفتار آماري هسته ها . نمايد

150مشهود مي باشد كه البته هسته هاي سنگين تر، 180A< < ،

با توجه به اينكه اين . رفتار منظم تري از خود نمايش مي دهند

هسته هاي تغيير  ار گرفته ورها در ناحيه بين اليه هاي بسته ق هسته

پايستگي شكل يافته تري نيز هستند، اين رفتار منظم را مي توان به 

براي  ،Kعدد كوانتومي معرف رفتار جمعي سيستم هاي هسته اي،

همچنين نتايج حاصل، ضعيفتر بودن  .مربوط نموداين هسته ها 

اندركنش بين ذره منفرد و درجات آزادي حركت تجمعي را براي 

لذا رفتار  ه هاي سنگين تر در مقايسه با هسته هاي سبك وهست

  .نشان مي دهدرا  آماري نامنظم تر براي هسته هاي سبك تر

  نتيجه گيري

رفتار آماري آن دسته از هسته هاي منظم مشخص شده با استفاده 

ين در قالب آمار نزديكتر از طبقه بندي مدل بوزون اندركنشي

استفاده  دنباله هاي نرماليزه با. است فاصله بين ترازي بررسي شده

تهيه شده و با از اطالعات تجربي براي طيف انرژي اين هسته ها 

استفاده از روش حداكثر شانس، مقدار كميت تابع توزيع ابوالمجد 

نتايج حاصل، رفتار آماري منظم، يعني ميل به . تعيين گرديده است

همچنين  .مي نمايدپيشنهاد  را حد پواسوني را براي اين هسته ها

هسته هاي سنگين تر رفتار آماري منظم تري را نسبت به هسته 

  .هاي سبك نمايش مي دهند
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