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 معرفی تابع توزیع جدید برای مطالعه رفتار آماری سیستم های هسته ای

  *صبریهادی  -مبارکه  موسویسید خلیل  - رشیدیان ملکی هرامب -جعفریزاده محمد علی - فوالدیاصرن

 فیزیک،گروه فیزیک هسته ایدانشکده  ،دانشگاه تبریز

 چكيده

در این مقاله تابع توزیع جدید در برگیرنده حدود گاوسی اورتوگونال، گاوسی یکانی و پواسونی برای مطالعه رفتار 
آماری سیستم های هسته ای در قالب آمار نزدیکترین فاصله بین ترازی پیشنهاد شده است. افزایش دقت و همچنین 

الیبلر  –بع توزیع حاصل برای هر دنباله نسبت به تمام حدود با استفاده از معیار همگرائی کولبک امکان مقایسه فاصله تا
از مزیات این تابع توزیع می باشد. همچنین رفتار آماری دو دنباله از ترازهای انرژی هسته های کروی در دو بازه جرمی

50A  100و 150A .بررسی شده است 
 الیبلر – معیارهمگرائی کولبک ، هسته های کروی ، تعمیم یافته توزیع برودیآمار نزدیکترین فاصله بین ترازی ،  کلمات کلیدی:

  مقدمه

سیستم های مختلف به عنوان یکی از مفاهیم مورد عالقه  1یر غیر خطی و رفتار آماری طیف انرژبررسی رفتا

به عنوان پرکاربردترین مفهوم در مطالعه  2در مطالعات سالیان اخیر محسوب می گردد. نظریه ماتریس تصادفی

. [3-1]رفتار آماری و افت وخیزهای صورت پذیرفته در طیف انرژی سیستم های هسته ای شناخته می شود

ویا آنسامبل  4را با استفاده ازآنسامبل گاوسی اورتوگونال 3اری آن دسته ازسیستم های نامنظماین نظریه رفتار آم

می  توصیف در سیستم زمانی و یا عدم وجود آن ناوردائی انعکاسبسته به وجود ، به ترتیب  5گاوسی یکانی

با توجه به اینکه در مطالعات اولیه عدم وجود ناوردائی انعکاس زمانی برای سیستم های هسته ای  .[4]نماید

دور از ذهن به نظر می رسید لذا تمام توابع توزیع معرفی شده برای مطالعه رفتار اماری سیستم های هسته ای 

وگونال و پواسونی را برای گاوسی اورتصرفا دو حد   6توزیع نزدیکترین فاصله بین ترازیدرچارچوب آمار

 بر اساس نتایج حاصل از مطالعات سالیان سیستم های نامنظم و منظم را پوشش می دهند.توصیف رفتار آماری 

 7تقارن های گسسته، چنین سیستم هائی در زیر فضاهای تحویل ناپذیر اصلیاخیر در خصوص سیستم هائی با 

                                                           

Spectral statistics 

Random Matrix Theory (RMT) 

 chaos 

Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE) 

Gaussian Unitary Ensemble (GUE) 

 Nearest Neighbor Spacing Distribution(NNSD) 

certain irreducible subspaces 
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ا توجه ب نمایش می دهند. گاوسی اورتوگونال در مقایسه باحدگاوسی یکانی  رفتار آماری نزدیکتر به حدخود 

، استفاده از روش های آماری دیگر  NNSDبه محدودیت های اشاره شده ناشی از ویژگی توابع توزیع در آمار 

3 من جمله آمار ( )L2[می گیرد مورد استفاده قراربین دو حد ورت مقایسه ای مهتا و آن هم به ص -دایسون[ . 

اوسی گپواسونی )منظم(، ما در این مقاله برای بررسی رفتار آماری سیستم های انتخابی نسبت به هر سه حد 

و همچنین کاهش مقدار خطا در  NNSDآماربه صورت توام در قالب  )نامنظم(اورتوگونال وگاوسی یکانی

برای توصیف رفتار آمار ی آن دسته همچنین یم. را تعمیم داد 8تابع توزیع برودی فرآیند تخمین رفتار آماری،

الیبلر فاصله تابع -با استفاده از معیار همگرائی کولبک، GUEو GOEاز سیستم ها نامنظم نسبت به دو حد 

تعیین نموده وبراساس فاصله کمتر، رفتارآماری مربوطه را پیشنهاد می  حدوداین توزیع جدید را نسبت به 

 در محدوده های جرمی فرد Aهسته های کروی با  ترازهای انرژیی دو مجموعه از . این فرآیند برا[4]دهیم

  متفاوت را بررسی نموده و افزایش دقت در فرآیند تخمین را نشان خواهیم داد.

 روش کار

 از روش های آماری های مختلف با استفاده سییستم طیف انرزی های افت وخیزی رفتار آماری و ویژگی

3آمار، (NNSD) فاصله بین ترازی آمار نزدیکترینمختلف از جمله  ( )Lمی شود ... بررسی  اومهت -دایسون

هر مطالعه آماری که از  مشابه با پرکاربردترین روش مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان NNSD آمار که

های سیستم مورد مطالعه با میانگین واحد می باشیم. تفاده می نماید، ما نیازمند دنباله ای از داده اس RMTمفاهیم 

)شناخته می شود، با استفاده ازبرازش یک عبارت برای کمیت 9این شرط که تحت عنوان فرآیند واپیچش )N E

استفاده در این مقاله برای این  حاصل می شود. عبارت موردEترازهائی با انرژی کمتر ازانرژیتعداد به عنوان 

 [1]کمیت همان رابطه حاصل از دمای ثابت می باشد که عبارت است از

0
0( ) exp( )                            ,                                                                                 (1)

E E
N E N

T


  

بوده و با برازش به داده های تجربی کامال وابسته به جرم هر هسته انتخابی Tو0E,0Nسه ثابت این رابطه،

قابل محاسبه می باشد که ما در ادامه برای آن دسته از هسته های مورد مطالعه به صورت کامل معرفی خواهیم 

)تحال با فرض تعداد ترازها در هر بازه انرژی به صور نمود. )i is N Eفاصله بین نزدیکترین ترازهابه صورت

1i i is E E  .آمار حاصل می شودNNSD یا همان توابع( )P sکمیتمعرف احتمال قرار گرفتن هرis در

]بازه , ]s s ds .براساس پیش بینی های می باشدRMT،  ناپذیر ویژه مقادیر انرژی متعلق به نمایش های تحویل

  GOE گروه های تقارنی ، از نظر آماری مستقل بوده ومتناظر با پیش بینی حد

                                                           

Brody Distribution 

unfolding 
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 در آن دسته از از طرف دیگر،  .خواهد بود که وابسته به وجود یا عدم وجود ناوردائی انعکاس زمانی می باشد

سیستم های غیر اندرکنشی که تعدادی از مولفه های هامیلتونین سیستم به دلیل وجود تقارن هائی همچون 

 ایزواسپین غیر صفر می باشد، توزیع نزدیکترین فاصله بین ترازی با توزیع پواسون 
( )                                                       ,                                                                              (4)sP s e 

رفتار آماری سیستم های مختلف، رفتار بینابین این توصیف می شود. مطالعات متعدد صورت پذیرفته روی 

وابع توزیع ت. برای بررسی کمی این رفتار بینابینی بر حسب پارامترقابل مقایسه، [1]حدود را پیشنهاد می نماید

که البته در این بین، تابع توزیع برودی دارای  ... پیشنهاد شده است روبنیک و-، بریمختلفی همچون برودی

از طرفی، این  .[3]زده در فرآیند تخمین یا همان کمترین میزان خطا برای نتایج حاصل می باشد بیشترین با

وپواسونی را پوشش داده وبرای بررسی رفتار آن دسته از سیستم های دارای  GOEتوابع توزیع صرفا دو حد 

برای حل این   اشد.، فرد مجبور به استفاده از آمارهای دیگر می بGUEویژگی های تقارنی نزدیک به حد 

مشکل ، ما چنان تابع توزیعی را در نظر می گیریم که هر سه حد قابل مشاهده در سیستم های فیزیکی را 

و تعمیم تابع توزیع برودی برای پوشش هر سه حد، به این نتیجه  (4-3با استفاده از دو رابطه )پوشش دهد. 

 [4]می رسیم که
11( ) (1 )( )                      ,                                                                                   (5)

qq q bsP s b q s s e 
    

)تابع توزیع به ازایاین  0 &  0)q  حد پواسونی،( 1 &  0)q   حدGOE ونهایتا به ازا

( 1 &  0)q   حدGUE را تامین می نماید. ثابت های این تابع توزیع به ازا شرایط نرمالیزاسیون 

0 0

( ) 1                     &                      ( ) 1P s ds s P s ds

 

   

 اعمال، نتایج زیر برای این کمیات به صورت زیر حاصل می شودحاصل خواهند شد که بعد از 

2

1 1 1

1 1 1

2 2

1 2 1 2

1 1 1 1

2 2 2
[ ] [ ] [ ]

1 1 1
( ) ( ) 1

1                  ,                =             (6)
2 3 2 3

[ ] [ ] [ ] [ ]
1 1 1 1

( ) ( )

q q q

q q q q

q q q

q q q

b b b
q q q q

q q q q

b b b b

 
  

   

  
  

  
 

 
   

   
   

 

 

 برای بررسی رفتار آماری سیستم های مورد مطالعه با استفاده از این تابع توزیع، میتوان دنباله حاصل از

داقل ح تخمین از جمله روشاطالعات هر سیستم را با این تابع توزیع برازش نموده وبا استفاده از روش های 
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 روش ،]4[ نمود. ما در مرجع تعیین راbوq، مقدار کمیات11یا روش تخمین حداکثر شانس و  10مربعات

 هائی با تقارن های رفتار آماری سیستم بررسی براینتایج حاصل  و بررسی قرار داده را مورد، MLE،دوم

این تابع توزیع نسبت به تابع توزیع برودی می باشد ولیکن در این مقاله،  بیشتر دقت معرفخاص دینامیکی 

 ، ثابت های تابع توزیع را تعیین می نمائیم.LSFبا استفاده ار روش

و برای بررسی ، GUE یا GOEهمچنین در خصوص آن دسته از سیستم های فیزیکی با رفتار آماری نامنظم، حد

 به هالیبلر استفاده می نمائیم ک-رفتار آماری نزدیکتر به یکی از این حدود، ما از معیار همگرائی کولبکدقیق 

 [4-3]صورت زیر تعریف می شود

( )
(   ) ( ) log                 ,                                                                                 (7)

( )
i

i

KL i

s i

P s
D P Q P s

Q s


 

  GOE حدود معرف یکی از is(Q(وجدید برازش شده به دنباله موردنظرمعرف تابع توزیع  P)is(در این رابطه،

(GUE)  0نظر گرفته می شود. شرطدر→Q)||(PKLD   معرف تطابق دو تابع توزیع نسبت به هم می باشد که این

د خواهرفتار آماری مشابه با آن حد  فبدان معناست، فاصله کمتر نسبت به هر یک از دو حد مورد نظر معر

 بود.

 نتایج عددی

بررسی رفتار آماری سیستم های مختلف، با در این مقاله ، برای بررسی توانائی های تابع توزیع جدید در 

فرد در دو  Aبرای ترازهای انرژی هسته های کروی با  ]5[استفاده از آخرین اطالعات تجربی قابل دسترس

50Aمحدوده جرمی 100و 150A یم، دو دنباله نرمالیزه را با استفاده از روش واپیچش حاصل می نمائ. 

1)، صرفا ترازهائی با اسپین پاریتهRMTبا توجه به شرط استفاده از کمیاتی با تقارن مشابه در  2) ین ارا از

( نمایش 1هسته ها در نظر می گیریم که هسته های انتخابی و همچنین تعداد ترازهای هر هسته در جدول )

  داده شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Least square fit (LSF) 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
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1)فرد مورد مطالعه و تعداد ترازهایAکروی با. هسته های 1جدول  2)هر هسته. 

 

  Nهسته               N     هسته         N     هسته          N     هسته              N       هسته    

 
31S              5               

33S          11          33Cl          7          35S          13        37Kr        12 

39Ca            5               
41Ca         7          41Sc          11         43Ca       11         45Ca       11 

45Sc            5               
47Ca        11          47V           5          49Ti          7           49V         5 

49Cr           7               
131Ti          7          139 Pr          8          145Pm       5        145Eu         5 

 
حال برای بررسی رفتار اماری این هسته ها در دو محدوده جرمی مورد نظر، باید دو دنباله نرمالیزه ایجاد نمود. 

ربی در مورد تعداد ترازها با برازش به اصالعات تج( 1مقادیر ثابت های رابطه )با استفاده از روش واپیچش ، 

 به صورت زیر حاصل می شودی های خاص در انرژ
5 2(4.17 0.23) (0.015 0.007) (4.08 0.35) 10                      ,                                  (8a)T A A      

5 2
0 (3.51 0.31) (0.027 0.011) (1.87 0.42) 10                        ,                                  (8b)E A A      

5 2
0 (0.64 0.05) (0.005 0.003) (2.09 0.28) 10                     ,                                    (8c)N A A      

50Aحال با برازش تابع توزیع جدید به این دو دنباله، هسته های فرد در دو محدوده جرمی 100و 150A 

1qحاصل می شود. مقدار bوq، دو کمیت  برای این دو دنباله رفتار نامنظم را پیشنهاد می دهد. برای تعیین

ر دو دنباله ما فاصله تابع توزیع جدید را در ه،GUEو GOEدقیقتر رفتار آماری این دو دنباله نسبت به حدود

مربوط  همچنین هیستوگرام ( بیان شده است.2می آوریم که نتایج در جدول )ها نسبت به این حدود بدست 

 ( نمایش داده شده است.1این دو دنباله در شکل ) NNSDبه 

له تابع معرف فاصGUEKLDوGOEKLDمقادیر عددی پارامترهای تابع توزیع جدید به ازا دو دنباله مورد مطالعه. 2جدول 

 می باشد. GUEوGOEتوزیع جدید در دو دنباله نسبت به حدود

 
ي              q                    محدوده جرم                     b                      GUEKLD               

GOEKLD        

 
               50A                          0.87 0.41     1.19 0.33                   1.025                       0.855         

          100 150A                   0.93 0.36         1.27 0.45                   0.694                     0.907         

 
در خصوص رفتار آماری این دو مجموعه از هسته های کروی، رفتار نامنظم این سیستم ها را تائید می  نتایج حاصل
یج درانطباق کامل با پیش بینی های نظریه ماتریس تصادفی برای این هسته ها می باشد. هسته های کروی انماید. این نت

)ه ولذامدل الیه ای بودکه دارای ساختار طیفی مشابه با پیش بینی های  1)E L L  این بدان معناست که فاصله ،
 GUEیا GOEبیشتر بین ترازهای انرژی در مقایسه با هسته های تغییر شکل یافته، رفتار نامنظم تر و لذا میل به سمت حد

از طرفی نتایج حاصل ، وجود  . [1]ویده مولرشناخته می شود -که تحت عنوان اثر بی نظمی ابولمجد را پیشنهاد می دهد
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100را در رفتار آماری آن دسته از هسته های کروی در محدوده جرمی GUEیک انحراف به سمت حد  150A 

نمایش می دهد. مطابق موارد اشاره شده در مقدمه، آن دسته از سیستم های دارای تقارن های گسسته، علیرغم ناوردائی 
رفتار آماری مشابه با پیش بینی های این حد از نظریه ماتریس تصادفی را توصیف خواهند نمود. این انعکاس زمانی، 

حالت متناظر با وجود تبه گنی کرامری در این سیستم ها می باشد که البته چنین تبه گنی برای هسته های فرد نیز قابل 
 .[7]تعریف می باشد

 

 

 

 

 

 

می  GUEو GOE به ترتیب معرف حدود پواسونی، نقطه-انتخابی. خط چین، نقطه چین، خط برای دو دنباله  NNSD. توزیع1شکل 

 . است در این دنباله ها جدید . خط کامل نیز معرف پیش بینی تابع توزیعدباشن

 نتيجه گيری

 NNSDدر این مقاله ، تابع توزیع جدیدی برای مطالعه رفتار آماری سیستم های هسته ای در قالب آمار 

پیشنهاد شده است. پوشش حدود بیشتری از نظریه ماتریس تصادفی و همچنین افزایش دقت از مزیات این 

تابع توزیع می باشد. همچنین رفتار آماری دو مجموعه از هسته های کروی با جرم فرد بررسی شده است که 

100هسته های فرد در محدوه جرمی 150A نی هایآمارنزدیک به پیش بیGUE .از خود نمایش می دهند 
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