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 چکيده:

 72ی محوری در محدوده جرمی  های تغییر شکل یافتهگاما هسته و باندهای پایه، بتا 2+در این مقاله،  رفتار آماری ترازهای انرژی 
> Z > 62جزئی با استفاده از نظریه ماتریس های تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از تقارن دینامیکی SU(3)  مدل

روبنیک در قالب آمار نزدیکترین فاصله بین ترازی -بوزون اندرکنشی،  ترازهای انرژی محاسبه شده و با استفاده از تابع توزیع بری
صل از ترازهای باند  صورت منظم نمایش می دهد..همچنین دنباله حا صل، رفتار عمومی تمام ترازها را به  ارزیابی گردید. نتایج حا

 تری را نسبت به سایر باندها نشان می دهد. گاما، رفتار منظم
 های تصادفی، رفتار آماری، مدل بوزون اندرکنشی.ی ماتریسکلمات کلیدی: نظریه
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Abstract: 
In this paper, the spectral statistics of 2+levels of ground, beta and gamma bands of axial deformed nuclei in the 62 

<Z < 72 mass region by using random matrix theory have been considered. By using the partial dynamical SU(3) 

limit of interacting boson model, energy levels have been calculated and then, have been analyzed by Berry-Robnik 

distribution in the nearest neighbor spacing statistics. Our results show regular statistics for all considered levels. 

Also, results suggest the most regular behavior for levels of gamma band in comparison with other levels. 
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 مقدمه:

ضی در دهه  صادفی ابتدا در آمار ریا سهای ت شارد مورد مطالعه قرار  1930ماتری سیله وی گرفت. ولی در آن زمان توجه بو

استتتد ل مدل کردن واقعیت فیزیکی با یک موموعه خاا انتبا   1950زیادی را به خود جلب نکرد، تا اینکه در دهه 

 ارائه شد. شده از ماتریسهای تصادفی، توسط ویگنر
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شبص  سی را م ستم تحت برر سی شرودینگر، به طور کامل دینامیک  میکند. اگر چه این در مکانیک کوانتومی ، معادله 

ستم ها  سی سیاری از  سد ، ولی حل آن برای ب ساده به نظر بر سبی می تواند  شهور در یک نظر اجمالی به طور ن معادله م

خیلی پیچیده می شود. در حقیقت تعداد کمی از مثالهای ساده هستند که به طور دقیق حل می شوند. با افزایش پیچیدگی 

به استفاده از تقریبها می شود و برای اکثر سیستم ها ی بس ذره ای مثل هسته های سیستم تحت بررسی ، شبص موبور 

سته  سنگین ) به دلیل اندر کنشهای پیچیده اجزای تشکیل دهنده آن (، یافتن یک حل دقیق یا حتی یک تقریب خو  واب

ست شد.که در این زمینه،  ویگنر، ا شرودینگر، غیر ممکن می با د ل مدل کردن واقعیت فیزیکی با به آن ، برای حل معادله 

 .یک موموعه از ماتریسهای تصادفی خاا انتبا  شده  را معرفی کرد

سبه کرده  ودینامیک  شرودینگر، محا ستم را با حل معادله  سی ستم می توان انرژی وحالتهای  سی شتن هامیلتونین یک  با دا

های پیچیده دشوار است، شرودینگر برای سیستم یچون نوشتن هامیلتونی و حل معادلهسیستم فیزیکی را توصیف کرد.

ویگنر به جای تالش برای حل معادله شرودینگر مربوط به سیستم های پیچیده ، به نویسیم. آن را به صورت ماتریسی می

س شد. که با انتبا  یک موموعه کامل از توابع پایه ، عملگر هامیلتونی به فرم ماتری ساله از نقطه نظر آماری نزدیک  ی م

شود.  شته می  سیله خواا تقارنی کلی که می نو ستند که توزیع آنها فقط بو صادفی ه سها متغییرهای ت صر این ماتری عنا

 توان روی آنسامبل عملگر تحمیل کرد، محدود می شود. 

سته سامبلرفتار عمومی طیف ه ستفاده از آن سیای ، غالبا با ا سا ساس مفاهیم ا ستاندارد هامیلتونین که بر ا نظریه  های ا

گردد. این رهیافت انطباق مناسبی با نتایج توربی مشاهده شده برای افت وخیزها اطالعات حاصل گشته اند توصیف می

توان بر البته سایر سیستم های پیچیده گزارش می دهد. انحراف اساسی از رفتار ساده را می های مطالعه شده ودر سیستم

مفاهیم تقارنی و رفتار جمعی حاصتتتل می شتتتود توصتتتیف نمود. برای مطالعه پایه دافعه بین ترازی که خود بر پایه 

های مبتلف تقریبی که در حالت کلی بر پایه نظریه فرایند های های مشتتاهده شتتده از این رفتار عمومی ، روشنوستتان

ستفاده از پیش ست. ا شده ا شنهاد  شند پی ستوار می با صادفی ا صورت گرفته در قالب مدلت مبتلف برای  هاییبنی های 

سه این پیش ستم مورد مطالعه و در نهایت مقای سی صل از آزمایشچگالی ترازهای  هایی همچون بینی با  نتایج توربی حا

های تصتتتادفی، ها می باشتتتد. نظریه ماتریسهای کند، رهیافت معمول برای بررستتتی توانایی مدلپراکندگی نوترون

ترین دیدگاه در ترین و موفقف مورد استتتفاده در این نظریه، به عنوان قویهای ستته گانه و نهایتا آمارهای مبتلآنستتامبل

سان ستممطالعه رفتار آماری و نو سی سو  میهای  ستم شود.ها مح سی ستند که حل در طبیعت اکثر  ها چنان پیچیده ه

ظاهرا مستقل از  ند وصورت عناصر ماتریسی هامیلتونین توزیعی نامنظم دار معادله شرودینگر غیرممکن می شود، در این

صر این ماتریس ستند. عنا سیله خواا تقارنی کلی که می یکدیگر ه ستند که توزیع آنها فقط بو صادفی ه ها متغیرهای ت

ها اولین قدم برای تعیین رفتار آماری انتبا  این آنستتامبل توان روی آنستتامبل عملگر تحمیل کرد، محدود می شتتود. 
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ستم ستهسی ستم را با ای در قالب های ه سی صر ماتریس هر  شد. بنابراین باید توزیع عنا صادفی می با مفاهیم ماتریس ت

های سیستم از جمله وجود در ماتریس تصادفی با توجه به برخی از ویژگیهای ماتریس تصادفی مطابقت دهیم. آنسامبل

سامبل معرفی می سه آن سی  .شودیا عدم وجود تقارن زمانی  سامبل متعامد گاو سی (OEG) 1آن سامبل یکانی گاو  2، آن

(GUE) 3وآنستامبل ستیمکلکتیک گاوستی (GSE) [12-1.] ها و استتفاده با مطابقت هامیلتونین ستیستتم با این آنستامبل

ای با رفتار بینابین های هستههای سیستم را مشبص کنیم.برای آن دسته از سیستمتوانیم ویژگیها میخواا این آنسامبل

ای چنین شرایطی متصور می باشد، استفاده از های هستهمنظم که البته برای دسته عمده ای از سیستمدو حد منظم و غیر 

سونی و ویگنری ، نتیوه ستوگرام با منحنی دو حد پوا سه هی ستفاده  ای به همراه ندارد.روش مقای برای حل این مشکل ، ا

توزیع بر پایه ایده و تئوری خاا چنان پیشنهاد و طراحی از توابع توزیع فاصله بین ترازی پیشنهاد شده است. این توابع 

در هریک از این توابع، میزان پارامتر  .ها، امکان پوشتتتش هر دو حد مورد نظر فراهم آیداند که با تغییر پارامتر آنشتتتده

 دهد.ای را نشان میمنظم سیستم هستههای مبتلف رفتار منظم یا نابدست آمده با استفاده از روش

سته مدل شکل ه سی  ستهها در گروهتقارن دینامیکی جزئی با برر صیف خوبی از ه ست. در های جبری تو ها ارائه داده ا

شود که تبهگنی در آن دیده توصیف می SU(3)ی محوری با گروه تقارنی دینامیکی های تغییر شکل یافتهاین مدل هسته

شد. بنابراین برای از بینمی سبات دیده ن شد که در آن  شود که در محا بردن این تبهگنی تقارن دینامیکی جزئی معرفی 

𝜷تبهگنی  − 𝜸  از بین رفته و نوارهای𝜷  و𝜸 ی ماتریس با یک عدد کوانتومی از هم جدا شتتده اند. با استتتفاده از نظریه

 .]15-13[توان رفتار آماری این ترازها را بررسی کرد تصادفی، می

 روش کار: 

شد،  صیف پراکندگی ویژه مقادیرنظریههمانطور که گفته  صلی برای تو صادفی به عنوان ابزار ا انرژی برای  ی ماتریس ت

 .[16شود]های کوانتومی که حد کالسیکی آنها نامنظم است استفاده میسیستم

ست آوردن توزیع ترازها و هم ست که  در این نظریه یکی از اهداف، بد ضروری ا شاره به این نکته نیز  ستگی آنا ا، هب

ستگی به چگالی فرآیند واپیچش ست. برای حذف واب ستقل از چگالی ترازها ا توان  اینطور گفت دهیم. میرا انوام می 4م

ستفاده می RMTی آماری که از مفاهیم که مشابه با هر مطالعه های سیستم مورد مطالعه ای از دادهشود، ما نیازمند دنبالها

                                                 
1Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE) 

Gaussian Unitary Ensemble (GUE) 2 

Gassian Symlectic Ensemble (GSE) 3 

4unfolding  
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شیم که این با میانگین  واحد می شناخته میبا قدم بعدی ما بدست آوردن  [.16شود ]شرط تحت عنوان فرایند واپیچش 

شتتود و به معنی احتمال وجود ف تتا یا تراز در نشتتان داده می p(s)ی بین ترازی استتت که با ترین فاصتتلهتوزیع نزدیک

صله شدهفا ست ] s+dsو  sی متوالی در بیت ی بین دو تراز واپیچش  ستم های برای طبقه بندی ر[.16ا سی فتار آماری 

صله بین  صادفی، آمارهای مبتلفی همچون تابع توزیع نزدیکترین فا ستفاده از پیش بینی های نظریه ماتریس ت مبتلف با ا

سون 𝛥3(𝐿)، آمار5یتراز شراینر و همکارانش -دای سط  ضرایب خطی بین ترازهای متوالی تو 1، آمار 6مهتا، 

𝑓
سط گومز   تو

شده 7و همکارا نش ست.ف ای نرمالیزه  ستفاده قرار گرفته ا صورت زیر بیان  NNSDای که در مورد ا ستفاده میکنیم به  ا

 :[17شود]می

𝑆𝑖 = 𝐸𝑖+1
′ − 𝐸𝑖

′               ,                    𝑠𝑖 =
𝑆𝑖

𝐷
                                                        

(1)                                

در  .باشتتدمی  [s, s+dsی]در بازه 𝑠𝑖احتمال قرار گرفتن  P(s)های انرژی استتت. توزیع میانگین ف تتای بین  یه Dکه 

ستم ستهسی سی اورتوگونال توصیف میهای ه سامبل گاو شود با تابع توزیع احتمال باتوزیع ویگنر ای که طیف آنها با آن

 .[17مطابقت دارد]

𝑃 (𝑠) =
𝜋𝑠

2
exp (−

𝜋𝑠2

4
)                                                                                                      (2) 

های منظم با توطیف پواستتتونی توصتتتیف کند. از طرف دیگر ستتتیستتتتمهای طیف نامنظم را توصتتتیف میکه ویژگی

 [.17شوند.]می

𝑃(𝑠) =  𝑒−𝑠                                                                                                          (3) 

ها ، دو روش معمول می باشد. یکی از این روشNNSDبرای مطالعه رفتار آماری سیستم های مبتلف با استفاده از آمار 

زیع به دنباله مورد نظر برازش شتتده و برای ستتیستتتم هائی با رفتار آماری بینا بینی این دو حد کاربرد دارد، یک تابع تو

ستفاده از روش های  ستم خواهد بود. تعیین پارامتر هر تابع توزیع با ا سی مقدار پارامتر هر تابع توزیع معرف رفتار آماری 

                                                 
5Nearest Neighbor Spacing Distribution (NNSD) 

1 J.F.Shriner et al  
2J.M.Gomez et al 
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عات قل مرب حدا با  و  9، روش تبمین بیزین 8تبمین همچون برازش  ها خطای  ته استتتت. ابن روش  پذیرف صتتتورت 

توان از روش روش دارد که برای حل این مشکل میدنباله ها را به همراه  یر قابل قبول در برخی ازهمچنین جوا بهای غ

 روبنیک-تابع توزیع بریکنیم تابع توزیعی که ما در این مقاله استتتفاده می.استتتفاده کرد (MLE) 10تبمین حداکثر شتتانس

بازه  بامتوستتط توابع متناظر از  مرکبهای در نظر گرفتن تابع دافعه بین ترازی برای ستتیستتتم . این تابع توزیع بااستتت. 11

صل می وغیر منظم  های منظم و سری حا شی از ف ای فازی ک روبنیک در  –. تابع توزیع بری گرددسهم های وزنی نا

ستم سی ستفاده شاخه های دیگر فیزیک و برای مطالعه آماری  تا حدی در توجیه نتایج  قرار گرفته وهای دیگر نیز مورد ا

روبنیک، با فرض نوستتان صتترفا یک پارامتر میان دو حد -این تابع توزیع مشتتابه با تابع برینماید. توربی موفق عمل می

  :]17[پواسونی و گاوسی اورتوگونال به صورت زیر تعریف می شود 

𝑃(𝑠) = [𝑞 +
1

2
𝜋(1 − 𝑞)𝑠] 𝑒−𝑞𝑠−

1

4
𝜋(1−𝑞)𝑠2

                           

(4                                 )                                                

 حد پواسونی را توصیف می نماید.  q =1حد گاوسی )نامنظم( و به ازایq = 0 این تابع توزیع به ازای

 𝑆𝑚ی های تغییر شتتتکل یافتهما در این مقاله هستتتته
152 ،𝑆𝑚 

154 ،𝐺𝑑 
154، 𝐺𝑑 

156 ،𝐺𝑑 
158 ،𝐺𝑑 

158 ،𝐺𝑑 
160 ،

𝐺𝑑 
162 ،𝐷𝑦 

158 ،𝐷𝑦 
160 ،𝐷𝑦 

162 ،𝐷𝑦 
166 ،𝐸𝑟 

160 ،𝐸𝑟 
162 ،𝐸𝑟 

164 ،𝐸𝑟 
166 ،𝐸𝑟 

168  ،𝐸𝑟 
170 ،𝑌𝑏 

166 ،

𝑌𝑏 
168 ،𝑌𝑏 

170 ،𝑌𝑏 
172 ،𝑌𝑏 

178 ،𝐻𝑓 
168 ،𝐻𝑓 

170 ،𝐻𝑓 
172 ،𝐻𝑓 

174 ،𝐻𝑓 
176 ،𝐻𝑓 

178 ،𝐻𝑓 
انتتتتتبتتا   180

 NNSDایم. آمار بدستتت آورده )3SU(و تقارن دینامیکی جزئی  12ها در مدل بوزون اندرکنشتتیایم و تراز انرژی آنکرده

2𝐺برای ترازهای 
+  ،2𝛽

2𝐺و  +
صورت هم + ها ایم و پس از مطابقت دادهزمان اعمال کردهو یک بار برای کل این ترازها به 

ستفاده از از روش  ست آورده  qروبنیک مقدار -با تابع توزیع بری MLEبا ا را برای ترازها و نوارهای مبتلف انرژی بد

 و با استفاده از آن رفتار آماری ترازها را مورد بررسی قرار دادیم.  

 

                                                 
Least Square Fit (LSF)3 

Bayesian Estimation Method (BEM)4 

5 Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

Robnik distribution-Berry 6 

1Interaction Boson Model (IBM) 
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 نتايج:

قدار مروبنیک -بری های ذکر شده و استفاده از تابع توزیعبرای هسته γو  βدر این مقاله با بررسی رفتار آماری ترازهای 

q .ارائه شده است. 1-بدست آورده شد که این مقادیر برای ترازهای مبتلف در جدول 

2𝑔برای نوار 
2𝛽،برای نوار  5635/0بدستتت آمده برابر  qمقدار  +

، برای نوار 4799/0برابر  qمقدار بدستتت آمده برای  +

2𝛾
 qاست. مقادیر  7323/0بدست آمده برابر  qی این ترازها مقدار و برای موموعه 6202/0مده برابر بدست آ qمقدار  +

 نیز با این مقادیر مطابقت دارد. MLEبدست آمده با استفاده از روش 

 ی ترازهابدست آمده برای ترازهای مبتلف و همه qمقادیر  -1جدول 

 

 

 
  

2𝐺 تراز :A .. نمودار رفتار آماری ترازها1-شکل
+. B: 2 تراز𝛽

+ .C: 2 تراز𝛾
+ .D: ی ترازها.همه 

All of levels 2𝛾
+ 2𝛽

+ 2𝑔
 تراز +

 qمقدار  5635/0 4799/0 6202/0 7323/0
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نیز  1-ها به سمت رفتار منظم در شکلمطابقت توزیع ترازها با توزیع پواسونی و به عبارت دبگر، تمایل رفتار آماری آن

 شود.دیده می

 

 بحث و نتيجه گيري:

های هسته SU(3)کند. در گروه تقارنی های تقارنی توصیف میها را با استفاده از گروهمدل اندرکنش بوزونی شکل هسته

𝜷شوند که تبهگنی ی محوری توصیف میتغییر شکل یافته − 𝜸  در طیف بدست آمده دیده شد که این تبهگنی در طیف

 بنابراین تقارن دینامیکی جزئی ارائه شد که در آن ترازهای تبهگن از هم جدا شدند. توربی وجو نداشت.

ستمروش ماتریس سی سی رفتار آماری  صادفی برای برر ستفاده میهای ت ستفاده از تابع توزیع ها ا شود. در این مقاله با ا

ست آمده از تقارن دینامیکی جزئی  γو  βمورد نظر برای ترازهای  qروبنیک -بری ست  SU(3)بد شده ا ست آورده  بد

2𝐺های شود که ترازروبنیک مشاهده می-که با توجه به ویژگی تابع توزیع بری
+  ،2𝛽

2𝐺و  +
رفتاری به سمت رفتر منظم  +

 ی نیز به سمت رفتار منظم خواهد بود.دارند همچنین رفتار موموعه
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