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سالم! زمان زیادی از انتشار شامره قبلی تکانه میگذره و این شامره چند تغییر ساختاری و تغییر بزرگی در نگرش داشته، اما پیش از پرداخنت 

به ساختار ابتدا می خواهم لزوم آشنایی با مقاالتی مانند آن ها که در تکانه هستند یادآوری کنم. 

هامن طور که احتامال تا کنون دریافته اید در دانشگاه بیش از آن که علم دغدغه باشد، فارغ التحصیلی با منرات درخشان مساله است، از این 

رو دانش جویان کارشناسی احتامال وقت کمی برای سیر در مقاالت و موضوعات روز فیزیک دارند. البته درک و یادگیری عمیق درس های پایه 

اهمیت اساسی در فعالیت علمی دارد، اما ما معتقدیم که خواندن کتاب و رصفا مترین حل کردن و امتحان دادن و کسب منره عالی به هیچ  

وجه منجر به یادگیری منی شود. آن چه که باعث تثبیت یک موضوع می شود برخورد با آن به صورت فعال و بحث راجع به آن است. باید 

ببینیم که برای منونه »اختالل وابسته به زمان« چه نقش و کاربردی در فیزیک روز دارد، دیدن چند مثال در جزوه به هیچ روی کافی نیست. 

باید یک بار محاسبات بدون کمک گرفنت از جزوه انجام شود تا نتایج برایامن قابل درک شوند. در نهایت زمانی می توان گفت یک درس را 

آموخته ایم که بدون کتاب و جزوه بتوانیم راجع به آن قدری حرف بزنیم و تا حدودی آن را برای فردی بدون اطالع توضیح دهیم، و متاسفانه 

در بسیاری از کالس های دانشگاه این توانایی تقریبا هیچ ارتباطی با منره درس ندارد. لذا نیاز آشنایی با فیزیک خارج از چارچوب درس های 

استاندارد دانشگاه به شدت حس می شود. 

منابع زیادی برای دیدن کارهای روز فیزیک موجودند )مانند arxiv.org(، اما تعداد زیاد موضوعات می تواند باعث رسدرگمی دانش جویان 

شود. در تکانه سعی می کنیم کارهایی که توسط دانش جویان کارشناسی قابل پیگیری است را به صورت آموزشی معرفی کنیم. بخشی از 

موضوعات توسط دانش جویان کارشناسی دانشکده نوشته شده که خود در آن موضوعات مشغول پژوهش اند. در بخش بزرگی از مجله سعی 

شده الفبای بخشی از موضوعات پژوهش روز فیزیک آموزش داده شود. مخاطب این بخش عمدتا دانش جویان کارشناسی هستند اما قطعا 

مطالعه آن ها برای دانش جویان دیگر نیز رسشار از یادگیری خواهدبود. 

همچنین در ساختار جدید می کوشیم که فیزیک دان های تاثیر گذار کم تر شناخته شده و آثارشان را معرفی کنیم. البته توصیه می شود که پس 

از آشنایی مخترص از طریق تکانه خود افراد تفکرات آن دانشمندان را به دقت بررسی کنند تا به تفاوت های تاثیرگذار آن ها پی برند. همچنان 

مانند قبل مصاحبه با افراد گوناگون تاثیرگذار در دانشکده و فیزیک در مجله وجود دارد.

در نهایت توصیه می کنیم که اگر به موضوعی در مجله عالقه مند شدید قلم به دست بگیرید، بحث کنید و درگیر آن شوید و از آن مهم تر این که 

به سطح مجله محدود نشوید و به معنای درست »فیزیک بخوانید«. 

این مجله حاصل تالش گروهی تیم پرکار تکانه است و ما می خواهیم از تک تک اعضای این تیم تشکر کنم.
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vیزدان بابازادهـ

چکیده

استفاده  با  تا  کرده اند  تالش  اخیر  سال های  در  زیادی  فیزیک دانان 

از شهود و نظریات فیزیکی، پدیده های اقتصادی را بررسی کنند. 

مثره ی این تالش ها، شکل گیری گرایشی میان رشته ای به نام فیزیک 

اقتصاد۱ بوده است.

در این مقاله، قصد دارم ضمن معرفی پیش نیازهای اقتصادی، یک 

کاربرد جذاب و امروزی گرایش فیزیک اقتصاد را که در سال های 

گذشته بسیار مورد توجه بوده است، معرفی کنم.

مقدمه

در  اخیر  سال های  در  یورو  و  دالر  مانند  ارز،  قیمت  نوسانات 

کشورمان تبدیل به مسئله ای داغ و مهم شده است. ارز در اقتصاد 

کالن کشور و هم چنین کسب و کار بنگاه های کوچک و بزرگ و 

زندگی مردم تاثیر به سزایی دارد. به همین دلیل، از اقتصاددانان 

کشور تا مردم کوچه و بازار، همگی به دنبال پیش بینی قیمت دالر 

و پیگیری تحوالت آن هستند. از آنجا که قیمت ارز طی سلسله ای 

از روابط به اتفاقات و تحوالت اقتصادی کشور مرتبط می شود، به 

اقتصادی  از وضعیت  اطالع خوبی  که  اقتصاددانانی  می رسد   نظر 

کشور دارند، باید بتوانند به سادگی، روند قیمت ارز را پیش بینی 

کنند و دولت با طرح سیاست هایی، قیمت ارز را کنرتل کند؛ ولی 

نکته ی بسیار مهم، این است که رفتار مردم، در تحوالت قیمت 

دالر، نقش بسیار مهمی دارد که از قضا، پیش بینی آن بسیار سخت 

و دشوار است. سوال این است که آیا می توان رفتار قیمت ارز را 

مقاله  این  در  مثبت.  نه  و  است  منفی  نه  جواب  کرد؟  پیش بینی 

با استفاده از روش های موجود در نظریه ی فرآیندهای تصادفی، 

و  جالب  نتایج  می روند،  کار  به  اقتصاد  علم  در  سال هاست  که 

هیجان انگیزی به دست خواهم آورد. ابتدا الزم است برخی مفاهیم 

پیش نیاز را معرفی کنم:

   عرضه و تقاضا۲ و تعیین قیمت کاال

تصور کنید در یک کشور فرضی، کاالیی مانند سیب وجود دارد. 

باغ دارانی که قصد فروش سیب را دارند، عرضه کننده ی سیب، 

و خانوارهایی که قصد خرید سیب را دارند، متقاضی آن هستند. 

این است که در چنین حالتی، قیمت سیب چگونه تعیین  سوال 

می شود؟ 

بررسی این مسئله در حوزه ی بخشی از علم اقتصاد به نام اقتصاد 

خرد۳ است. در اقتصاد خرد، ادعا می شود که عرضه کننده، قصد 

سبد  از  را  خود  مطلوبیت  و  مرصف کننده  و  خود  سود  که  دارد 

حالتی،  چنین  در  کند.  بیشینه  کرده است،  خریداری  که  کاالیی 

هرچه قیمت یک کاال بیشرت باشد، عرضه کننده متایل دارد کاالی 

بیشرتی به فروش برساند؛ زیرا با فروش کاالی بیشرت می تواند سود 

بیشرتی کسب کند. از طرف دیگر، هرچه قیمت یک کاال بیشرت 

باشد، مرصف کننده متایل دارد تعداد کمرتی از آن خریداری کند؛ 

با  دیگر  کاالهای  می تواند  باال،  قیمت  کاالی  خرید  جای  به  زیرا 

قیمت پایین رت بخرد و مطلوبیت و رضایت خود را بیشرت کند. پس 

هرچه قیمت کاال بیشرت باشد، عرضه بیشرت و تقاضا کمرت می شود.

یکدیگر  با  دقیقاً  تقاضا  و  عرضه  میزان  مشخص،  قیمت  یک  در 

قیمت  می گویند.  تعادلی۴  قیمت  قیمت،  این  به  می شوند.  برابر 

می رسند،  فروش  به  آن  با  کاالها  که  است  قیمتی  هامن  تعادلی، 

بیشرت  قیمتی  با  را  کاالیش  بگیرد  تصمیم  عرضه کننده  اگر  زیرا 

خواهدشد،  کمرت  او  عرضه ی  میزان  از  تقاضا  برساند،  فروش  به 

سیب هایش خراب شده و رضر می کند. هم چنین اگر با قیمتی کمرت 

او  مغازه ی  در  و  شده  بیشرت  عرضه  از  تقاضا  برساند  فروش  به 

با  می تواند  )زیرا  نیست  به رصفه  او  برای  و  می آید  به وجود  صف 

قیمت باالتر به  فروش برساند و رضر هم نکند(. بنابراین قیمت 

هر کاال در بازار، توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر 

به یک باره عرضه ی یک کاال کم شود )برای مثال یک سال، به هر 

دلیلی سیب خوب برداشت نشود(، قیمت آن زیاد، و اگر تقاضای 

یک کاال کم شود، قیمت آن کم می شود.

     قیمت ارز و سیاست های ارزی

توسط مکانیزم  دیگری،  کاالی  مانند هر  نیز  یورو  یا  قیمت دالر 

مردم  متقاضی  حالت،  این  در  می شوند.  تعیین  تقاضا  و  عرضه 

بانک  و  رصافی ها  بنگاه ها،  ارز،  اصلی  عرضه کننده ی  و  هستند 

مرکزی است.

کشورها در قبال صادرات محصوالت خود، ارز دریافت می کنند و 

بانک مرکزی، وظیفه ی نگه داری این ارز را به عهده دارد. بانک 

مرکزی می تواند با تزریق این ارز به داخل بازار یا جمع آوری آن، 

عرضه را کنرتل کند. بنابراین نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت 

ارز دارد. بانک های مرکزی رسارس جهان، از سیاست های مختلفی برای 

از  تعدادی  که  می کنند  استفاده  ارز در کشورشان  کنرتل عرضه ی 

آن ها در ادامه آمده است.
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نظام ارز ثابت

در این حالت، مکانیزم های عرضه و تقاضا در بازار 

فعال هستند؛ اما بانک مرکزی بنابر دالیل خود، قیمت 

قیمت  اگر  کرده است.  هدف گذاری  ارز  نرخ  برای  را  خاصی 

واقعی ارز از قیمت هدف باالتر برود، بانک مرکزی با تزریق ارز 

به بازار، آن را پایین می آورد و اگر پایین رت برود، با جمع آوری ارز از 

بازار، آن را به قیمت هدف نزدیک می کند.

نظام ارز شناور 

ارز  قیمت  تعیین  در  دخالتی  هیچ  مرکزی  بانک  حالت،  این  در 

می کنند.  تعیین  را  تقاضا قیمت  و  نکرده است و مکانیزم عرضه 

بنابراین قیمت ارز می تواند آزادانه تحول کند.

نظام ارز چند نرخی 

در این حالت، ارز در بازارهای مختلف عرضه می شود و قیمت های 

قیمت، و خود  با یک  را  ارز  مثال، رصافی ها  برای  دارد.  متفاوتی 

بانک مرکزی، ارز دولتی را با نرخ دیگری مبادله می کنند.

فرآیندهای تصادفی و فیزیک اقتصاد 

در طول تاریخ، فیزیک دانان و دیگر اندیشمندان تالش زیادی برای 

شناسایی و مطالعه ی پدیده های اطراف خود داشته اند. در حین 

این پدیده ها، می توان  از  بررسی ها، دریافته ایم که در تعدادی  این 

حرکت  مانند  داد؛  انجام  دقیق  پیش بینی های  ریاضی،  مدل سازی  با 

پرتابه ای. اما مدل های ریاضی به کار رفته در این مسائل، در تعداد 

زیادی از پدیده ها کار آمد نبوده اند؛ مانند حرکت براونی. بنابراین 

مدل های ریاضی جدیدی برای بررسی این دسته از مسائل ساخته 

تصادفی  فرآیندهای  حوزه ی  سال،  چندین  از  پس  و  شده اند 

با  که  می شوند  بررسی  مسائلی  این حوزه،  در  داده اند.  را شکل 

مدل های سنتی، قابل پیش بینی دقیق نیستند و برای بررسی رفتار 

آن ها از مدل های احتامالتی استفاده می کنیم.

در  مسائلی  که  شدند  متوجه  فیزیک دانان  از  تعدادی  بعد،  سال ها 

مدل ها  این  اعامل  با  و  هستند  تصادفی  مسائل  جنس  از  اقتصاد، 

می توان اطالعات اقتصادی و فیزیکی خوبی استخراج کرد. گرایش 

فیزیک اقتصاد، به همین جهت شکل گرفت. در این مقاله قصد 

دارم با استفاده از روش های رایج در این گرایش، تحول قیمت ارز 

را تحلیل کنم.

ابتدا بهرت است با ذکر مثالی از فیزیک، زمینه را برای معرفی بهرت 

مفاهیم احتامالتی در اقتصاد، آماده کنم:

تحلیل حرکت براونی 

حرکت براونی در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی یک ذره ی 

غوطه ور در سیال گفته می شود. در نگاهی بسیار ساده، می توانیم 

ظرفی دوبعدی را در نظر بگیریم که شامل یک سیال )برای مثال 

آب( و یک ذره ی دیگر است که در این سیال، غوطه ور شده است 

Economical physics .۱

Supply and Demand .۲

Microeconomics .۳

Equilibrium price .۴

Langevin .۵

Pawula .۶

فقط  فعال  است.  همسانگرد  و  همگن  سیال امن  محیط  و 

بگیریم  نظر  در  را  دلخواه  جهت  یک  در  ذره امن  رسعت 

.)Vx برای مثال(

معادله ی  فیزیکی،  شهود  و  استدالل ها  با  داریم  قصد  حال 

تحول این ذره را به دست آوریم. 

 ،x محور  راستای  در  ذره  که  وقتی  دلخواه،  زمان  یک  در 

به آن وارد   -bv با برابر  نیروی اصطکاکی  دارد،   v رسعت

این ذره توسط ذرات آب  می شود. همچنین در هر لحظه، 

به ذره  که  تعداد ذرات آب  توزیع  می شود و چون  مبباران 

یک  که  انگار  است؛  تصادفی  می کنند،  برخورد  مذکور 

این  می توان  می شود.  وارد  ذره  به  تصادفی  نیروی 

نیرو را به صورت )Aƒ)t درنظر گرفت که در آن 

)ƒ)t، یک متغیر تصادفی گاوسی است که در هرلحظه، 

مقدار رندومی از یک تابع گاوسی خروجی می دهد و A نیز 

دامنه ی جمله های تصادفی است که به جنس و ابعاد ذره ها 

و دمای مایع بستگی دارد.

در  غوطه ور  ذره ی  تحول  برای  ما  نهایی  رابطه ی  بنابراین 

سیال به صورت زیر خواهدبود:

معادله،  این  که  شد  خواهیم  متوجه  بعدی  بخش های  در 

حالت خاصی از معادله ی کلی رتی به نام معادله ی النژون۵ 

است.

حال سوالی که مطرح می شود  این است که از تابع توزیع 

چگالی احتامل حضور ذره، چه توقعی داریم؟

 A ثابت  و  است  صفر  فعالً  اصطکاک،  جمله ی  کنید  تصور 

در  لحظه،  هر  در  ذره  بگیرید.  نظر  در   ۱ با  برابر  نیز  را 

مقابل مبباران تعداد بسیار زیادی از ذره های آب قرار دارد 

قضیه ی  طبق  است.  تصادفی  مکان شان  و  جهت  توزیع  که 

حد مرکزی، از آنجا که رسعت ذره، جمع اثر تعداد زیادی 

از این مبباران های تصادفی است، توقع داریم که تابع توزیع 

رسعت ذره، گاوسی باشد. اما با گذر زمان، این تابع توزیع 

باید گسرتده رت شود؛ زیرا هرچه زمان بیشرت می گذرد، ذره 
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شانس بیشرتی برای رسیدن به نقاط دورتر دارد. بنابراین واریانس 

این تابع توزیع، باید تابع زمان باشد. در آزمایش می بینیم که این 

Variance ~ t رابطه، خطی است؛ یعنی

پس تابع چگالی احتامل رسعت ذره به صورت زیر خواهدبود:

از آن جا که تابع توزیع چگالی احتامل امن هم به زمان و هم به 

می توان  آیا  که  است  این  جذاب  سوال  یک  شد،  وابسته  رسعت 

به دست  آن  و مشتقات رسعتی   P زمانی بین مشتقات  رابطه ای 

آورد؟

جواب، مثبت است. اما باید به این نکته توجه کرد که حافظه ی 

است.  قبلی  برخورد  یک  تا  فقط  براونی،  حرکت  حین  در  ذره  

تغییر  مقدار  و  قبلی  رسعت  به  فقط  ذره،  جدید  رسعت  یعنی 

رسعت فعلی ربط دارد. بنابراین اگر قرار باشد معادله ای برحسب 

اول  مرتبه ی  باید مشتق  فقط  بنویسیم،  و رسعتی  زمانی  مشتق 

زمانی در آن ظاهر شود.

بنابراین با وجود این قید، فقط یک معادله می تواند درست باشد 

و آن برابر است با:

این معادله، حالت خیلی خاص معادله ی کلی رت فوکر-پالنک است.

اگر جمله ی اصطکاک را صفر در نظر منی گرفتیم، معادله به صورت 

زیر در می آمد:

در ادامه، با معرفی چند قضیه ی ریاضی، حالت کلی معادالتی را 

که در این بخش معرفی کردم، به دست آورده و آن ها را در مسائل 

اقتصادی به کار می گیرم.

چند قضیه ی احتامالتی 

رابطه ی کرامرز-مویال 

اگـر فرآیـــند تصـــادفی )x)t را داشــته باشیم که تابــع تــوزیع 

آن )P)x,t باشـد که در آن t زمـان است، رابــطه ی زیر برای این 

فرآیند درست است:

 

که رضایب D طبق تعریف برابر هستند با:

u

u ۶قضیه ی پائوال

رضیب  که  باشد  گونه ای  به  فرآیندمان  اگر   ، قضیه  این  طبق 

نیز  رضایب  بقیه ی   D2 و   D1 رضیب  جز  به  باشد،  صفر   D4

زیر  به صورت  فوکر-پالنک  رابطه ی  بنابراین،  خواهندبود.  صفر 

درخواهدآمد:

این رابطه از این نظر حائز توجه است که می توان نشان داد اگر 

معادله ی  در   X)t( تصادفی  فرآیند  باشد، خود  رضیب D4 صفر 

دیفرانسیل زیر صدق می کند:

معادله ی  این  به  شد،  اشاره  قبل رت  بخش های  در  که  هامن طور 

دیفرانسیل، معادله ی النژون می گویند. رضایب D1 و D2 هامن 

رضایبی هستند که در باال معرفی شدند و )f)t، یک نویز گاوسی 

است. به این معنا که در هر لحظه، یک عدد تصادفی از یک تابع 

گاوسی می گیرد. بنابراین حتی اگر توابع D1 و D2 را داشته باشیم 

باز هم منی توانیم معادله ی دیفرانسیل باال را به صورت تحلیلی و 

دقیق حل کنیم.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر تصادفی 

به کار  ارز  مسئله ی  در  شد  معرفی  باالتر  که  را  مفاهیمی  حال 

خواهم گرفت. ابتدا متغیر تصادفی را تعریف می کنم.

شاید در نگاه اول منطقی باشد که خود قیمت ارز را به عنوان 

متغیر تصادفی انتخاب کنیم، یعنی )P)t؛ اما قیمت، خواص خوبی 

برای متغیر تصادفی بودن ندارد. برای مثال قیمت منی تواند منفی 

شود. متغیر تصادفی r را به صورت زیر تعریف می کنیم:

در این رابطه )t(P قیمت ارز در زمان t است و )P)t + 1 قیمت 

یا  ارز در یک مرحله ی زمانی بعد است )برای مثال یک ساعت 

یک روز(. در این حالت اگر قیمت زیاد شده باشد، r مثبت، اگر 

قیمت کم شده باشد، r منفی، و اگر قیمت ثابت مانده باشدr  صفر 

خواهدبود.

حال اگر بتوانیم نشان دهیم رضیب D4 برای این متغیر تصادفی 

صفر است، موفقیت بسیار بزرگی در زمینه ی شناخت بیشرت این 

دیفرانسیل  معادله ی  زیرا  آورده ایم.  به دست  تصادفی  پدیده ی 

تحول آن به صورت بسیار ساده ی معادله ی النژون درخواهدآمد. 

اما قبل از آن باید با یک مفهوم دیگر آشنا شویم. 
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پدیده های تصادفی پایا 

تعدادی از پدیده های تصادفی وجود دارند که معادله ی تحول شان 

بستگی  زمان  به   D رضایب  مثال  برای  است.  زمان  از  مستقل 

زمان  از  مستقل  تصادفی  پدیده ی  ذاتی  طور  به  یعنی  ندارند. 

تصادفی  پدیده ی  خواص  زمان  در  جابجایی  با  و  می کند  تحول 

ناوردا باقی می امند. به این پدیده های تصادفی، پایا می گویند. برای 

مثال رابطه ی النژون به صورت زیر خواهدشد:

چطور می توان نشان داد که یک پدیده ی تصادفی پایاست؟ 

توضیح دقیق الگوریتم نشان دادن پایا بودن یک پدیده ی تصادفی، 

از حوصله ی این مقاله خارج است. به طور خیلی خالصه می گویم 

را  تصادفی  پدیده ی  واریانس  مختلف،  زمانی  پنجره های  در  که 

محاسبه می کنیم و سپس واریانس را بر حسب طول پنجره رسم 

می کنیم. اگر مقدار واریانس پس از مقداری افزایش به یک مقدار 

اشباع رسید، پدیده، پایا است.

من اطالعات قیمت روزانه ی ارز در ایران را از سال ۲۰۱۲ تا اوایل 

سال ۲۰۱۸ جمع آوری کردم و متغیر r را برای هر روز به دست 

آوردم و در پنجره های زمانی مختلف، واریانس را حساب کردم. 

نتیجه به صورت زیر درآمد.

منودار باال، مقدار واریانس داده ها برحسب طول پنجره است؛ و هامن طور که مشاهده می کنید، واریانس به یک مقدار اشباع رسیده است. 

به  و  می دهد  رخ  زمان  از  مستقل   ،r متغیر  تحول  یعنی  این  است.  پایا  متغیر  یک   ،r)t( تصادفی  متغیر  که  کرد  ادعا  می توان  بنابراین 

پارامرتهای دیگری بستگی دارد. 

هم چنین در منودار زیر می توانید متغیر r را بر حسب زمان مشاهده کنید.

4



هامن طور که مشاهده  می کنید، به جز در 

زمان های خیلی نزدیک به صفر، در بقیه ی 

زمان های  مشابه   ،r تحول  شکل  زمان ها 

متغیر  بودن  پایا  تقریب  و  است  دیگر 

تصادفی امن با دقت خوبی صحیح است .

روی  بر  مجدداً  را  خود  مترکز  اکنون 

به دست آوردن رضایب D برمی گردانیم. 

دهیم  نشان  بتوانیم  اگر  که  کردم  اشاره 

رضیب D4 صفر است، گام بسیار بزرگی 

در راستای تحلیل قیمت ارز برداشته ایم؛ 

به جز  این صورت، متام رضایب  زیرا در 

 r)t( صفر خواهندشد و خود D2 و D1

صدق  النژون  دیفرانسیل  معادله ی  در 

روزانه ی  قیمت  برای  اگر  خواهدکرد. 

ارز که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ جمع آوری 

 r را برحسب D4)r( کرده بودم، رضیب

رسم کنیم، منودار روبرو را خواهیم داشت:

هامن طور که مشاهده می شود، به ازای متامی مقادیر r، رضیب D4 با دقت خوبی صفر است. بنابراین متغیر r)t( هم پایاست و هم در 

معادله ی النژون صدق می کند.

حال برای کامل کردن تحلیل خود، می بایست رضایب D1 و D2 را محاسبه کنیم.

اگر از تعریف این رضایب استفاده کنیم و آن ها را برای داده های روزانه ی قیمت ارز محاسبه کنیم، به منودارهای زیر خواهیم رسید:

5



منابع:

۱.Wikipedia  

 ۲.Econophysics & physical economics written by Richmond & Mimkes & Hutzler   

 ۳.Principles of Economics written by Mankiw   

هامن طور که مشاهده می کنید، تابع )D1)r برحسب r تقریباً به صورت یک خط با شیب منفی است. اگر برای لحظه ای تصور کنیم رضیب 

D2 صفر باشد، معادله ی النژون به صورت زیر در خواهدآمد:

با توجه به منودار تابع D1، اگر r مثبت باشد )قیمت ارز در حال افزایش باشد(، D1 منفی است و با توجه به معادله ی باال r رشوع به 

کم شدن می کند. از طرف دیگر اگر r منفی باشد )قیمت ارز در حال کاهش باشد(، D1 مثبت است و با توجه به معادله ی باال r رشوع 

به افزایش می کند. این توضیحات نشان می دهند که در تحول نرخ ارز، مکانیزمی وجود دارد که متایل دارد نرخ ارز را ثابت نگه دارد. این 

دقیقاً هامن سیاست نرخ ارز ثابت بانک مرکزی است که در داده ها و تحلیل ما منود  پیدا کرده است.

حال توجه خود را به منودار D2 معطوف می کنیم. اگر لحظه ای تصور کنیم که رضیب D1 صفر باشد، معادله ی النژون به صورت زیر 

خواهدبود:

در این صورت شیب تغییرات r با زمان، یک عدد تصادفی گاوسی خواهدبود که دامنه ی این عدد تصادفی توسط  کنرتل می شود. هامن طور 

که مشاهده می کنید، با افزایش یا کاهش r، تابع D2 افزایش می یابد و زمانی که r نزدیک به صفر است، D2 مقادیری نزدیک به صفر 

می گیرد. این بدین معناست که وقتی قیمت ارز تغییرات شدیدی دارد، رفتارهای تصادفی نیز بسیار زیاد می شوند.

منودار D2 پرده از مکانیزم جالبی برمی دارد. زمانی که تغییرات قیمت ارز شدید است، توجهات زیادی از سوی مردم به بنگاه ها و بازار 

ارز جلب می شود. این توجهات معموالً شامل شایعات، پیش بینی ها و رفتارهای متناقض هستند که منجر به بروز هرج ومرج در بازار می شود. 

این هرج ومرج در رفتار تصادفی قیمت ارز به صورت افزایش تصادفی بودن تحول قیمت ارز قابل مشاهده است.

.)۰=r( بنابراین نتیجه ای که می توان گرفت، این است که هر دو مکانیزم متایل دارند قیمت ارز ثابت باقی مباند

مکانیزم اول زمانی که قیمت ارز در حال زیادشدن است، جلوی زیادشدن آن را می گیرد و برعکس. مکانیزم دوم اما زمانی که تحوالت 

قیمت ارز شدید است، تحول تصادفی قیمت ارز را زیاد می کند که این بیانگر به وجودآمدن هرج ومرج در بازار ارز است. 

n .در انتها جا دارد از جناب آقای دکرت مقیمی که بنده را در نوشنت این مقاله کمک و راهنامیی بسیار کردند، سپاس گزاری کنم   
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مقدمه

 آنچه از نسبیت خاص و عام آموختیم این بود که به فضا-زمان 

به  از مختصاتی که  به چشم یک خمینه )Manifold( و مستقل 

آن نسبت می دهیم، بنگریم. آموختیم این خمینه کاتالوگی دارد 

چقدر  نقطه  دو  میان  )تعمیم یافته(  فاصله ی  می گوید  ما  به  که 

در  نقاط  میان  فاصله ی  شامل  که  کاتالوگی  حداقل  )یا  است 

همسایگی هم )مرتیک( است( تا بتوانیم از طریق انتگرال گیری، 

فاصله ی نقاط دور از هم را نیز بیابیم. آموختیم یک ناظر فیزیکی 

به صورت موضعی حول جهان خطش خوش تعریف است و  رصفاً 

مجموعه های متفاوتی از ناظرهای مختلف گذرنده از یک نقطه 

را می توان با تغییر مختصات موضعی در آن نقطه متناظر دانست.

و  مختصات  بر  مبتنی  که  فیزیک  از  ما  قبلی  توصیف  درواقع 

این  رفع  برای  و  نارسایی می شود  بود، دچار  پایه های مختصاتی 

عملگرهای  اعامل  با  می کشیم.  پیش  را  تقارن ها  مفهوم  مشکل 

تقارنی از دستگاه های مختصاتی موضعی مختلف به هم می رویم 

ناوردا  این عملگرها  باید تحت عمل  اندازه گیری  قابل   و فیزیک 

عملکردی  که  عملگرها  این  خانوادهی  معروف ترین  مباند. 

تغییر  دستخوش  را  نقطه  یک  حدود  )مختصات  دارند  موضعی 

قرار می دهند( گروه لوِرنتز است که شهود ما از آن گرداندن رس 

)دوران در فضای سه بعدی( و رسعت گرفنت )خیز( است. تبدیالتی  

می برد،  دیگر  لخت  دستگاه  به  را  لخت  به اصطالح  دستگاه  که 

موضوع بحث نسبیت خاص است.

متصل  فضای مامس  در  نشسته  بردارهای  بر  گروه  این  عملکرد 

به هرنقطه از فضا-زمان هامن گروه )SO )3,1 است. این گروه 

ریاضی، گروه تبدیالت متعامد ویژه با دترمینان ۱ است. ۳ تعداد 

بعد مکان و ۱ تعداد بعد زمان درون آن است.

vجواد طباطباییــ

در  آنچه  کوانتومی درمی یابیم  میدان های  به مبحث  با ورود     

می کنیم،  مشاهده  ذرات  به صورت  بزرگ مقیاس  کالسیکی  حد 

در  گسرتده  میدان  یک  کوانتومی  برانگیختگی های  حقیقت  در 

متام فضا-زمان است و درست هامن طور که فوتون ها کوانتاهای 

متام  الکرتومغناطیسی اند،  میدان  انرژی(  گسسته ی  )بسته های 

دارند.  تعلق  کوانتومی  میدان های  به  نیز  اطرافامن  ذرات  دیگر 

این میدان های کوانتومی در فضا-زمان گسرتده شدهاند و در هر 

نقطه از فضا-زمان می توانند تکمقداری )برای میدان های اسکالر( 

اسپینوری  تانسوری،  برداری،  میدان های  )برای  چندمؤلفه ای  یا 

مختصات  به  ارتباطی  چه  مؤلفه  چند  این  این که  باشند.   )... و 

انتخاب شده برای نقطه ی مورد بررسی از فضا-زمان دارد و تحت 

تبدیل مختصات موضعی آن نقطه چگونه تغییر می کنند )در سطح 

کالسیک(، بسته به خاصیت ذاتی این میدان یعنی اسپین آن است.

 SO )3,1( این تنوع از آن جا رسچشمه می گیرد که گروه تقارنی

باید در فضای هیلربت میدان کوانتومی منایشی داشته باشد، منایش 

به این معنا که گروهی از تبدیالتی که فضای هیلربت را به خودش 

 SO( گروه  عضو  هر  برای  به طوری که  شود،  پیشنهاد  می برند، 

3,1( متناظری در این گروه وجود داشته باشد و قانون رضب این 

حال  باشد.   SO )3,1( اعضای  رضب  قانون  با  منطبق  متناظرها 

می توان نشان داد منایش های متنوعی قابل یافنت هستند؛ مثالً برای 

گروه تقارنی )SO )3,1 که هامن گروه دوران هاست، دسته بندی 

عدد  با  دیده ایم  کوانتومی  مکانیک  در  که  هامن طور  منایش ها 

اسپین انجام می شود. در اینجا که مسئله یک بعد بیشرت دارد )رس 

و کلهی زمان پیدا شده است(، منایشهای جدیدی عالوه بر اسکالر، 

بردار، انواع مختلفی از اسپینورها و... یافت می شود.
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معادله ی دیراک و منایش هایش

مکانیک  به  دستیابی  برای  تالش ها  هیجان انگیزترین  از  یکی 

میدان های  معرفی  از  پیش  خاص،  نسبیت  با  سازگار  کوانتومی 

و  خطی  رشودینگر  معادله ی  یافنت  برای  دیراک  کار  کوانتومی، 

سازگار با نسبیت خاص است. نگاهی به فرم معادله ی رشودینگر 

بیندازیم: 

سازگار  نسبیت خاص  با  اینکه  برای  معادله  این  نخستین مشکل 

باشد، این است که مشتق مکانی آن درجه ی دو اّما مشتق زمانی 

آن درجه ی یک است، حال آنکه در نگاه نسبیت خاص نباید  چنین 

تفاوتی میان زمان و مکان وجود داشته باشد. جایگزین این معادله 

که دارای خواص نسبیتی است و از فرض رابطه ی انرژی تکانه ی 

نسبیتی به دست می آید، معادله ی کالین-گوردون است: 

مشکل معادله ی کالین گوردون این اسـت که باوجود آن دیـگر از

    منی توان برداشِت تابع موج داشت. عملگر دیفرانسیلی داالمربی 

را                          که در معادله ی فوق وجود دارد و درجه ی دو 

است، در نظر بگیرید. دیراک قصد داشته است از این عملگر، جذر 

بگیرد تا به معادله ی دیفرانسیل درجه یکی دست پیدا کند که بتوان 

از تابع حارض در آن معادله، برداشِت تابع موج کرد. با این هدف، 

عملگر حاصل از رادیکالگیری عملگر فوق را در کلی ترین حالت 

ممکن به صورت                                                       می نویسیم. با 

توجه به اینکه به توان دو رساندن این عملگر باید عملگر داالمربی 

را تولید کند، درمییابیم توان دوم چهار رضیب A, B, C, D یک 

اســت و پــادجابـــجاگر هــر جــفت از بیـــن آن ها صــفر. مثالً:

A, B} = AB + BA = 0{. خوشبختانه هیچ اعدادی پیدا نشد که 

در این رشایط صدق کنند.

در این مرحله دیراک پا فراتر گذاشت و به دنبال رضایب ماتریسی 

گشت و به چهار ماتریس ۴ در ۴ دست یافت که در این رشایط 

گامای  ماتریس های  به  موسوم  ماتریس ها  این  می کنند.  صدق 

دیراک      که اندیس µ چهار اندیس فضا-زمان را خواهدگرفت، 

به ازای هر اندیس به یک ماتریس متفاوت ۴ در ۴ اشاره می کند. 

کنار هم قرارگرفنت این ماتریس ها معادله ی دیراک را خواهد داد:

از آنجایی که ماتریس های گـاما )هرکدام یک ماتریس ۴ در ۴( بـر

     اعامل شده اند، پس      نیز باید موجودی چهار مؤلفه ای باشد. 

این چهارتایی بودن به عدد چهار بعد فضا-زمان ربطی ندارد و 

مؤلفه  یا  بعد  چهار  دیراک  اسپینورهای  که  می دهد  نشان  فقط 

دارند. این ماتریس های گاما، با این نوع اندیس، مشخصاً همراه 

خود یک منایش از گروه )SO )3,1 را آورده اند که البته نباید به آن 

به چشم تنها جواب موجود برای مسئله نگاه کرد. برای دیراک تا 

رسیدن به میدان کوانتومی، هنوز قدم هایی مانده است. همچنان 

از  موجود در معادله ی فوق که نام اسپینور را حمل می کند تعبیر 

تابع موج را برای یک ذره معرفی می کنیم که تقریباً حول وحوش 

آن ذره جای گزیده است و نه میدان کوانتومی  گسرتده ای در متام 

و  شود  برانگیخته  نقطه ای  هر  در  می تواند  خود  که  فضا-زمان 

به منایش های  نگاه  برای  بااین حال  باشد؛  از ذرات فرمیون  مملو 

گروه )SO )3,1 که موضعی عمل می کند، این دو مورد را می توان 

به جای یکدیگر بررسی کرد.

ماتریس های گاما در منایش دیراک این گونه خواهندبود:

پاولی اند.  ماتریس های  و    ها  ماتریس هامنی ۲ در ۲  که      

همچنین ماتریس پنجمی نیز قابل تعریف است:

که در منایش دیراک به فرم ساده ی مقابل در خواهدآمد:

 

مزیت تعریف این ماتریس آن است که با متام چهار ماتریس اصلی 

پادجابجا می شود،                        ، هرمیتی است          =

و 

عملگر های  پنجم  ماتریس  کمک  به  می توان  این خواص  باوجود 
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تصویری )Projection( تعریف کرد که فضای هیلربت اسپینور ها 

را به دو بخش تصویر می کند:

این تقسیم بندی فضای هیلربت، دستیدگی )Chirality( نام دارد. 

دو نوع دستیدگی داریم، راست دست و چپ دست که تحت هیچ 

دوران یا خیز مختصاتی به هم تبدیل نخواهند شد )هامن طور که 

دست راست و چپ ما نیز تحت هیچ گونه دورانی با هم قاطى 

منی شوند(.

نشان داده ایم به کمک ماتریس پنجم می توان فضای  حال رصفاً 

تقسیم بندی  این  آیا  اما  کرد،  تقسیم  ناحیه  دو  به  را  هیلربت 

به  زمان،  گذشت  با  راست دست  مؤلفه های  آیا  است؟  فیزیکی 

عمالً  را  تقسیم بندی  این،  که  )چرا  منی شوند  تبدیل  چپ دست 

بی حاصل می کند(؟ برای قضاوت باید دید آیا معادله ی دیراک به 

این تقسیم بندی احرتام می گذارد یا خیر؟

برای تائید یا رد مسئله، بگذارید به منایش بهرتی از ماتریس های 

نیز درست هامنند  این منایش   .)Weyl( برویم. منایش وایل گاما 

منایش دیـراک است، اّما با ماتــریس       متفـاوت

)بررسی کنید این منایش نیز خواص موردنیاز را برای آنکه منایشی 

از ماتریس های گاما باشد، دارد(. در این منایش، عملگرهای تصویر  

PR و PL بسیار ساده می شوند:

یعنی از چهار مؤلفه ی    ، دو مؤلفه ی اول چپ دست و دو مؤلفه ی 

 uR و   uL اینجا  در  که  ؛  دوم راست دست است:    

هرکدام خود از دو مؤلفه تشکیل شده اند. این فرم تقسیم بندی 

و  دیراک، چپ دستی  منایش  در  زیرا  می کند،  ساده  بسیار  را  کار 

راست دستی در هر چهار مؤلفه پخش بود و غیر قابل متییز. 

   حال بیاید به نگاِه میدان کوانتومی برویم و برای میدانی که 

معادله ی حرکتش معادله ی دیراک است، الگرانژی بنویسیم:

اگر از منایش وایل استفاده کنیم و در الگرانژی فوق   را به دو 

مؤلفه راست گرد و چپ گرد تجزیه کنیم و سپس معادله ی حرکت 

استخراج کنیم، خواهیم دید تنها  هرکدام از دو بخش را مجدداً 

در حالتی که m = 0 باشد، معادله ی حرکت uL و uR از هم جدا 

خواهدشد و این دو مستقل از هم خواهندبود. پس در این حالت 

به جداشدن فیزیکی این دو بخش از فضای هیلربت دست می یابیم 

و برای اسپینورهای بدون جرم، منایش چهارمؤلفه ای دیراک به دو 

منایش مستقل دو مؤلفه ای موسوم به اسپینور های وایل یا دستیده 

)chiral( تقلیل می یابد. ذراتی که این اسپینورها توصیف می کنند، 

فرمیون های وایل نام دارند و معادله ی دیراک برای آن ها به فرم 

زیر تقلیل می یابد:

      برای اسپینور وایل راست دست

      برای اسپینور وایل چپ دست

که در معــادالت فــوق                 و             کـه

    ها سه ماتریس پاولی اند. 

بخش راست دست و چپ دست برای همه ی فرمیونها در طبیعت 

وجود دارد، اّما تنها برای فرمیون های بدون جرم است که این دو 

بخش از فضای هیلربت از هم جدا شده اند. در طبیعت دو فرمیون 

به صورت  راست دست،  یکی  و  چپ دست  یکی  اّما  یکسان  وایل 

مستقل و مجزا از هم مشاهده خواهندشد. به عنوان مثال نوترینوها 

را در نظر بگیرید. آنها جرم بسیار کوچکی دارند و با تقریباً صفر 

در نظرگرفنت جرم شان می توان با اسپینور وایل توصیفشان کرد. 

یکسانی  دستیدگی  طبیعت  در  مشاهده شده  نوترینو های  متام 

دارند و متام پادنوترینوها دستیدگی یکسان و مخالف قبلی . انگار 

که نوترینوی با دستیدگی مخالف در طبیعت وجود ندارد! 

منونه های برهم خوردن تقارن دستیدگی در طبیعت حیرت انگیزند. 

موکول های  دارد.  وجود  متعددی  مثال های  بیوشیمی  بحث  در 

شکر از این حیث تقارن ندارند، متام مولکول های شکر دستیدگی 

یکسانی دارند، یعنی متام مولکول های شکر در جهان را می توان 

با تبدیل های دوران به هم برد و تصویر آینه ای یک مولکول شکر، 

موجودی کامالً متفاوت، با نام و خواص متفاوت است. این مسئله 

محلولی  آنجا  در  خواهیدکرد،  مشاهده  اپتیک  آزمایشگاه  در  را 
از این مواد می تواند قطبش نور قطبیده ی گذرنده را بچرخاند.۱

u
u

۱. آزمایش محلول های فعال نوری در

آزمایشــگاه اپـتیک همـین دانشـکده
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SO )3,1(  منایش های گروه

   این گروه یک گروه لی است. گروه مشتق پذیر و پیوسته ای که می توان از 

عضو هامنی آن رشوع کرد و با اعامل پی درپی عملگرهایی که از عضو هامنی 

 )Generator( )مولدهای  دارند  فاصله  کوچکی  بسیار  به  اندازه ی  گروه 

به  فضای مامس  پایه های  مولدها  این  پیمود.  را  گروه  اعضای  متام  گروه(، 

عضو هامنی گروه  هستند، و روابط جابجایی شان با یکدیگر را جرب گروه لی 

می نامیم. در بحث گروه های لی در ریاضیات ادعا می شود جرب گروه خواص 

و ساختار گروه را به صورت عمیق مشخص می سازد. 

در مورد مثال مورد بحث، مولدهای )SO )3,1 عبارت اند از: دوران  جزئی 

)با زاویه ی بسیار کوچک( حول z یا y یا x و خیز جزئی )با رسعت بسیار 

کوچک( در راستاهای z یا y یا x که در مجموع شش عضو می شوند و به 

ترتیِب گفته شده با:       و      ها مشخص می شوند. جرب گروه، مشخص کردن 

رابطه ی جابجایی میان دوبه دوی این شش عضو است:

این جرب، جرب پیچیده ای است و اطالعات مفیدی در مورد ساختار گروه در 

اختیارمان منی گذارد. دو عملگر جدید تعریف می کنیم: 

می توانید بررسی کنید که جرب این دو عملگر جدید بسیار ساده تر خواهدبود:

 مشاهده می شود که جرب گروه به دو بخش کامالً مجزا تقلیل یافت. بخش 

مربوط به A و بخش مربوط به B. جرب این دو بخش کامالً از هم مستقل 

 SL)2, C( است و در هم منی چرخند. هرکدام از این دو مشابه جرب گروه

اعداد  درایه هایش  که   ۲ در   ۲ یک(  دترمینان  )با  ویژه   ماتریس های  است. 

مختلط هستند. خود این گروه منایش های متنوعی دارد. می توان نشان داد 

منایـش هـای این گـروه با دو عـدد صحیح یا نیــمه صحیح مشخص می شوند:

کـه     . چــون گــــروه )SO )3,1 دو جبـــر 

با جمع مستقیم دو منایش  )SL)2, C در خود جای می دهد، منایش هایش 

. )SL)2, C طبقه بندی می شود:    

که  منایش  بسیار گسرتده ای است.

ساده ترین فرم موجود )0, 0( مربوط به میدان های اســکالر اســت.           یا

         مربوط به اسپینورهای وایل چپ دست یا راست دست است؛ که این 

یعنی یک اسپینورعمومی)دیراک یا مایورانا(درمنایش                     می نشیند.

در مورد گروه تقارين لورنتز و اين كه متام موجودات طبيعي بايد در مناييش 

از اين گروه بنشينند، صحبت كرديم. نوع خايص از اين منايش ها موسوم به 

اسپينورها  ديناميك  توصيف  براي  ديراك  معادله ي  شناختيم،  را  اسپينورها 

را يافتيم و ديديم در جرم صفر اين معادله براي يك اسپينور ديراك به دو 

n .معادله ي مجزا براي توصيف دو اسپينور وايل منجر مي شود

منابع:

۱. M.Peskin,D,Shroeder : An Introduction to Quantum Field Theory )1995(  

 ۲. M.Schwartz : Quantum Field Theory and Standard Model )2014( 

 ۳. Wikipedia   
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کـــایـــــردویـلاویهانـاسارنیمه رو امید توکلـvلیر
نیوشا عباسیـ

در فیزیک ماده چگال، در حالی که انرژی مورد مطالعه بسیار کم تر 

فیزیک  که  می رسد  نظر  به  این طور  است،  ذره  انرژی سکون  از 

دیراک۱  معادله ی  و  است  سیستم  توصیف  عهده دار  غیرنسبیتی 

نقشی ایفا منی کند. اما، حرکت یک الکرتون تحت پتانسیل تناوبی 

یک کریستال می تواند حالت حرکت الکرتون را تغییر دهد و برای 

مشابه  کم  انرژی های  از  موثری  توصیف  می توان  ما  مثال خاص 

مثال های  از  یکی  داشت.  را  باال  انرژی های  در  دیراک  معادله ی 

خوب در این زمینه گرافین است. 

در ابتدا توصیفی از معادله ی دیراک خواهیم داشت؛ که ترکیبی از 

کوانتوم و نسبیت خاص است. در معادله ی دیراک، از ماتریس های 

۴ در ۴ استفاده شده است که به ماتریس های     مشهورند؛ و یک 

تابع موج با چهار مولفه که به ذره یا پادذره بودن و اسپین پایین 

و باالی سیستم مربوط است.

اندکی بعد از نوشنت معادله ی دیراک، وایل۲ معادله ی ساده شده ای 

برای فرمیون های بدون جرم ارائه داد که با استفاده از ماتریس های 

۲ در ۲ی پائولی      ساخته می شد. در این صورت فرمیون های 

وایل دارای خاصیت چپ دستی یا راست دستی بودند. 

برای مشاهده ی این پدیده در فیزیک ماده چگال، ابتدا توصیفی از 

تبهگنی تصادفی خواهیم داشت. ابتدا کلی ترین هامیلتونی را که 

یک سیستم دو حالته را توصیف می کند، در نظر می گیریم.

در حالت کلی، اگر پارامرتهای ƒ1 و ƒ2 و ƒ3 را طوری انتخاب کنیم 

که هرسه به طور هم زمان صفر شوند، می توان بدون وجود هیچ 

تبهگنی  این  آورد.  به وجود  سیستم  این  در  تبهگنی  یک  تقارنی، 

متفاوت  می آیند،  به وجود  مسئله  تقارن  از  که  تبهگنی هایی  با 

اندکی اختالل در تقارن مسئله )شکسنت  با  است؛ به صورتی که 

تقارن(، می توان تبهگنی را از بین برد. اما در این گونه تبهگنی ها 

از  تبهگنی جابه جا می شود ولی  نقطه ی  تنها  اختاللی کوچک،  با 

بین نخواهدرفت.

یکی از خصوصیات این مواد، وجود فاز غیربدیهی بری۳ است که 

در آن ها در فضا پارامرت K به صورت زیر وجود دارد.

مــی توان نشـــان داد که این فـــاز، عامل تغییر معادالت حرکت 

شبه کالسیک الکرتون ها نیز هست.

وجود فاز غیربدیهی بری در این مواد، باعث ایجاد خاصیت هایی 

در این مواد می شود؛ مثل متناسب بودن، رسانندگی )     ( یا میدان 

مغناطیسی به توان دو که می تواند با مدلی که دارای نابه هنجاری۴ 

است، توصیف شود. برای این که بتوانیم ربط معادله ی دیراک یا 

وایل را بیشرت به این سیستم های دارای دو درجه ی آزادی بفهمیم، 

کافی است که هامیلتونی کلی را حول نقاط تبهگن بسط دهیم، 
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به طوری که:رکـــا

متوجه  بیشرت  را  وایل  و  دیراک  مواد  بین  فرق  این که  برای  حال 

شویم، هامیلتونی زیر را در نظر می گیریم:

که      ماتریس هایی در منایش درجه ی آزادی شبه اسپینی هستند 

که m به ترم جرمی و b و 'b مربوط به میدان های زیامن۵ هستند 

)که به وسیله میدان مغناطیسی به وجود می آیند(.

با قطری کردن این هامیلتونی:

خواهیم داشت که              و                که می توان این 

ویژه مقدارها را برحسب k کشید.

شکل ۱: انرژی برحسب تکانه ها )۱(

با محاسبه ی ویژه ربدارهای این هامیلتونی و حساب کردن فاز بری به وسیله ی این ویژه ربدارها، در 

n .می توان به این نتیجه رسید که فاز بری کل صفر است )Dirac point( حالت خاص نقطه ی دیراک

منابع:

۱. Exotic Lifshitz transitions in topological materials. Volovik, Grigory. s.l. : Aalto university, 2017          

 ۲. Weyl and Dirac semimetals in three-dimensional solids. N. P. Armitage, E. J. Mele, Ashvin Vishwanath. s.l. : Reviews of Modern 

Physics, January-March 2018, Vol. 90

۳. Berry Phase Effect on Electronic Properties. Di Xiao, Ming-Che Chang, Qian Niu. s.l. : arXiv, 2009

Dirac .۱

Weyl .۲
Berry .۳

Anomaly .۴

Zeeman .۵
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vامید ظریفیــــ
دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی رشیف، تهران

مقدمه

   پدیده ی انقباض طول که یکی از پیامدهای نسبیت خاص است، تا بیش از ۵۰ سال بعد از فرمول بندی 

آن توسط اینشتین، این گونه تعبیر می شد که ناظرهای مختلف، طول اجسامی را که نسبت به آن ها 

بین  باید  مطمئناً  اما  می کنند؛  مشاهده  و  اندازه گیری  آن ها  واقعی  از طول  کوتاه تر  می کنند،  حرکت 

»اندازه گیری کردن« و »مشاهده کردن« متایز قائل شویم. اگر مشاهده کردن را دیدن یک پدیده از چشم 

یک ناظِر زنده )مانند انسان( تعریف کنیم، آن موقع سازوکار و چگونگِی کارکرِد قوه ی بینایی انسان نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که در اندازه گیری کردن از آن چشم پوشی می کنیم و در صورت 

انقباض  که  می دهیم  نشان  را  موضوع  این  نوشته  این  در  می بریم.  بین  از  را  آن  اثرهای  هم،  وجود 

طول اگرچه قابل پیش بینی و اندازه گیری است، اما برای انسان قابل مشاهده نیست؛ اما ممکن است 

این سؤال پیش بیاید که اگر پیامِد انقباض طول، کوتاه تر دیده شدن اجسام از چشِم انسان نیست، پس 

چیست؟ بدون تأثیر که منی شود!



اندازه گیرِی انقباِض طول

دو چارچوب لخت S و 'S را مطابق شکل ۱ در نظر بگیرید. آن ها با رسعت نسبی    که در امتداد محورهای افقی شان است، نسبت به 

یکدیگر حرکت می کنند. هم چنین آن ها در مبدأ زماِن هر دو چارچوب t و't، کامالً بر هم دیگر منطبق بوده اند. تبدیل های لورنتِس غیر 

بدیهی بین این دو چارچوب به شکل زیر است:

که اگر بخواهیم آن ها را به صورت بازه  های زمانی و مکانِی بیِن دو رویداد منایش دهیم، به صورت زیر درمی آیند:

S' و S شکل ۱. پیکربندِی چارچوب هاِی لخِت

 شکل ۲. مکعبی با رسعت  حرکت می کند؛ و 

خط دید ناظر بر راستای حرکِت آن عمود است.

قرار   x' محور  امتداد  در   l0 طول  به  میله ای   S' در  کنید  فرض   

 S گرفته باشد. می خواهیم طول میله را از دید ناظر چسبیده به

)که میله نسبت به آن با رسعت    حرکت می کند( اندازه گیری 

کنیم. ناظر چسبیده به S برای اندازه گیری طول میله، می بایست 

مــکان دو رس میــله را به صــورت هــم زمان )یعنی             ( 

اندازه گیری کند. این موضوع با استفاده از رابطه های باال، نتیجه 

می دهد:

اندازه گیری  میله  برای   S به  چسبیده  ناظر  که  طولی  بیِن  پس 

می کند )  ( و طول ویژه ی آن )     (، رابطه ی زیر برقرار است:

ازای  به  آن  ، مقدار  که                              آن جایی  از 

هر    ِی کوچک تر از رسعت نور )c(،  بزرگ تر از ۱ می شود؛ و این 

یعنی ناظر چسبیده به S طول میله را کم تر از طول ویژه ی آن 

اندازه گیری می کند.

موجوِد زنده وارد می شود!

بین  محسوسی  تفاوت  شد،  اشاره  قبالً  که  هامن گونه     

اندازه گیری کردِن  اندازه گیری کردن و مشاهده کردن وجود دارد. 

حرکت  نور  با رسعت  مقایسه  قابل  با رسعِت  که  شکل جسمی 

می کند، شامل ثبِت هم زماِن مکاِن تعدادی از نقطه های آن جسم 

همه ی  یعنی  شود،  انجام  نور  از  استفاده  با  کار  این  اگر  است. 

پرتوهای نور باید در یک زمان، سطح جسم را ترک کنند. همین 

نکته باعث می شود که این پرتوهای نور، در زمان های متفاوتی 

به دستگاه اندازه گیرِی ما برسند؛ اما در مشاهده کردن، پرتوهای 

دوربین  لنِز  )یا  زنده  موجود  چشِم  به  هم زمان  به صورِت  نور 

در  را  باید سطح جسم  که  است  این معنی  به  که  او( می رسند، 

زمان های متفاوتی ترک کرده باشند. همین موضوع است که باعث 

تفاوِت شکل واقعی جسِم در حال حرکت با شکلی که ناظر زنده 

آن را می بیند یا دوربین آن را ثبت می کند، می شود.

حال  در  جسِم  و  ناظر  بین  فاصله ی  مسئله،  این  بررسی  برای   

حرکت را به قدری زیاد در نظر می گیریم که زاویه ی فضایی جسم 

-از دید ناظر- بسیار کوچک باشد. این فرض را هم اضافه می کنیم 

منی چرخاند؛  را  رسش  جسم،  حرکِت  دنبال کردِن  برای  ناظر  که 

جهتی  به  ثابت  به صورت  یعنی 

خیره شده است.
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چگونگِی دگرگونِی تصویر در دنیاهاِی غیر نسبیتی و نسبیتی

برای درک بهرت موضوع، هر دو وضعیِت غیر نسبیتی و نسبیتی 

نسبیتی،  غیر  وضعیت  در  کنیم.  بررسی  خاص  مثال  دو  برای  را 

تبدیل گالیله جایگزیِن تبدیل لورنتس می شود. شکل ۲ را در نظر 

به سمت راست حرکت  با رسعت      ، به ضلع  بگیرید. مکعبی 

می کند. خط دید ناظر، عمود بر راستای حرکت مکعب است. به 

دلیل این که فاصله ی متام نقاِط وجه ABCD از ناظر یکسان است، 

حالت  در  می شود.  دیده  ناظر  توسط  دگرگونی  بدون  وجه  این 

نشان  داده شده، اگر مکعب ساکن باشد، ناظر توانایی دیدن وجه 

ABEF را ندارد، اما اگر مکعب در حال حرکت باشد، اوضاع کمی 

متفاوت می شود؛ زیرا پرتوهای نوری که از E و F به چشم ناظر 

 E' می رسند، به اندازه ی زمانِی         زودتر )وقتی که در مکان

و 'F بوده اند( از مکعب تابیده شده اند. به همین دلیل، در این 

حالت، ناظر وجه ABEF را شبیه مستطیلی به ارتفاع     و عرض 

                می بیند.

به عنوان مثالی دیگر، شکل ۳ را در نظر بگیرید. این بار مکعب با 

زاویه ی  نسبت به خط دید ناظر، به سمت راست حرکت می کند. 

رسعتی  با  مکعب  که  می کنیم  فرض  مسئله،  ساده تر شدن  برای 

بسیار نزدیک به رسعت نور حرکت می کند؛ یعنی              . 

تصویری که در حالت غیر نسبیتی، ناظر از مکعب می بیند، چگونه 

است؟

 شکل ۳. مکعبی با رسعت  و با زاویه ی حاده ی  نسبت به خط دید ناظر حرکت می کند. ،  و  پرتوهای نوری

هستند که به ترتیب از ضلع های ۱، ۲ و ۳ تابیده شده اند و به صورت هم زمان به چشم ناظر می رسند.

  ضلع های CD، AB و EF را به ترتیب با عددهای ۱، ۲ و ۳ نشان 

داده ایم. اگر پرتوی I در لحظه ی t = 0 از ضلع ۱ تابیده شده باشد، 

پرتوهای II و III باید در چه زمان هایی از ضلع های ۲ و ۳ تابیده 

برسند؟  ناظر  به  هم زمان  به صورت  پرتو،   ۳ هر  تا  شده باشند، 

پرتوی  از  زودتر  باید   II پرتوی  که  است  تحقیق  قابل  به راحتی 

I تابیده شده باشد، و پرتوی III دیرتر از آن؛ یعنی به ترتیب در 

مکان های '۲ و '۳. با توجه به رسعت مکعب، به راحتی می توانیم 

برابرند؛  یکدیگر  با   )۲'M( و   )۲'۲( طول های  که  کنیم  تحقیق 

از طرفی طول های )۲  نیز همین طور.   )۱ N( و )۳'۳( طول های 

۱( و )M ۱( نیز با یکدیگر مساوی )البته برخالف شکل!( و برابِر 

طول ضلع مکعب     هستند. با توجه به این توضیحات، تصویِر 

دیده شده توسط ناظر به راحتی از امتداد دادن پرتوهای II ،I و 

III به دست می آید. ضلع ۲ در چپ، ضلع ۱ در وسط و ضلع ۳ 

از ضلع ۱ و در سمت راست آن دیده  دوری  در فاصله ی نسبتاً 

 ،۲ و   ۱ بیِن دو ضلعِ  که سطِح  است  می شود. هم چنین مشخص 

مربعی شکل است.

حال نوبت بررسی این دو مثال در دنیای نسبیتی است. خواهیم دید 

که نتایج، با این فرض، بسیار ساده تر و جذاب تر می شوند. مثال 

نخست )شکل ۲( را در نظر بگیرید. در دنیای نسبیتی، طول های  

AD و BC، به دلیل این که در راستای حرکت مکعب هستند، با 

رضیب                                        کوتاه تر می شوند. اما طول های 

AF و BE، به دلیل این که عمود بر راستای حرکت مکعـب هستند، 

بدون تغییر باقـی می مـانند.
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  بنابراین تصویری که ناظر از مکعب در دنیای نسبیتی می بیند، 

شبیه مکعبی است که با زاویه ی                        ، در خالف جهت 

عقربه های ساعت و حول محور عمود بر صفحه ی ناظر و مکعب، 

چرخیده شده باشد.

حال مثال دوم )شکل ۳( را در نظر بگیرید. در تصویری که ناظر از 

مکعب، در دنیای نسبیتی می بیند؛ طبق تبدیل لورنتس، فاصله ی 

به  مکعب هستند،  راستای حرکت  در  که   ،۳ و   ۱ بین ضلع های 

صفر میل می کند؛ یعنی ضلع های ۱ و ۳ کامالً بر یکدیگر منطبق 

می شوند. بقیه ی موارد بدون تغییر باقی می مانند. نتیجه این است 

که تصویری که ناظر از مکعب می بیند، شبیه مکعبی است که با 

زاویه ی                  درجه، در خالف جهت عقربه های ساعت و 

حول محور عمود بر صفحه ی ناظر و مکعب، چرخیده شده باشد.

زمان های  در  که   IV و   III ،II ،I پرتوهای   .۴ شکل   

تابیده  جسم  سطح  از  مختلفی  نقطه های  از  متفاوت 

شده اند،

باعث  و  می رسند  ناظر  چشم  به  هم زمان  به صورت 

تشکیِل تصویِر جسم می شوند.

 تعمیم به حالِت کلی

می توان نشان داد نتیجه ای که در دو مثال قبل به آن رسیدیم، در 

حالت کلی و برای متامی جسم های متحرک برقرار است. مطابق 

شکل ۴، گروهی از پرتوهای نور را در نظر بگیرید که از تعدادی 

از نقاط یک جسم تابیده شده اند و در جهِت مشخِص    حرکت 

می کنند و به صورت هم زمان به چشم ناظر می رسند و تصویری 

را تشکیل می دهند. برای سادگی فرض کنید متامی این پرتوها در 

یک صفحه )هامن صفحه ی کاغذ در شکل ۴( هستند.        

ثابت  جهت      جسم،  یک  حرکت  طول  در  که  است  مشخص 

پرتوی  کرد.  محاسبه  به راحتی  می توان  را  تغییرات  این  نیست. 

نوری را در نظر بگیرید که در چارچوِب جسم متحرک، با زاویه ی   

       نسبت به جهت حرکت جسم، گسیل می شود. اگر در چارچوِب 

ناظر، زاویه ای که این پرتو با جهت حرکت جسم می سـازد، برابر

    باشد، رابطه ی زیر بین    و     برقرار است: )پیوست را ببینید.(

که در آن                 و    هم رسعت جسم متحرک است. حقیـقت ایـن است که تصــویری که ناظر از یک جســم متحرک در زاویه ی

    می بیند، هامنند تصویری است که اگر در چارچوب ساکنی نسبت به جسم متحرک بنشیند، در زاویه ی     می بیند. بنابراین ناظر، جسِم 

متحرک را نه به صورِت منقبض شده، که به اندازه ی              چرخیده شده مشاهده می کند.

برای درک بهرت موضوع، در شکل ۵،     را نسبت به     رسم کرده ایم. از منودار مشخص است که               همیشه منفی است. در حد 

             ، مقدار     ، به ازای هرمقدار   ، بسیار کوچک است؛ به جز در مواقعی که            هم مرتبه ی                   باشد. در این حالت، 

وقتی به دلیل حرکت جسم،     از π تا ۰ تغییر می کند، قسمت های روبه رویی جسم فقط در اوایل حرکت برای ناظر قابل مشاهده اند و 

با گذشِت زمان، خیلی زود، تصویِر جسم رشوع به چرخش می کند و ناظر می تواند قسمت های کناری و پشتی آن را ببیند. به راحتی قابل 

تحقیق است که بیش ترین زاویه ی چرخش، در حالِت              و در زمانی که            است، رخ می دهد؛ که برابر ۱۸۰ درجه است. 

یعنی جسم به صورت کامل می چرخد و ناظر می تواند پشت آن را ببینید.
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نتیجه گیری

   مطالبی که در این نوشته آمدند، نباید به این صورت تفسیر شوند که انقباض طول وجود ندارد. البته 

که انقباض طول یکی از نخستین و آشناترین پیامدهای نسبیت خاص است؛ اما باید توجه کنیم که به 

دلیل این که »مشاهده کردن« معنای خاص خودش را دارد، حاصِل مشاهده ی یک جسم متحرک در دنیای 

نسبیتی این است که ناظر، آن جسم را به صورت چرخیده شده می بیند، نه کوتاه شده. این یعنی اگر در 

رشایطی که در منت به آن ها اشاره شد، به یک کره ِی در حال حرکت نگاه کنیم، آن را نه به صورت یک 

بیضی گون، که دقیقاً به هامن شکِل کره می بینیم؛ کره ای که در مقایسه با زمانی که نسبت به آن ساکن 

پیوست: هستیم، مقداری چرخیده است.

تبدیِل لورنتس بیِن    و    . 

   پیکربندی شکل ۱ را در نظر بگیرید. منبعِ نوری با رسعت ثابت  نسبت به چارچوب  حرکت می کند. 

در چارچوب ، که با رسعت  از چارچوب  دور می شود، منبعِ نور ثابت است. پرتوی نوری را در نظر 

بگیرید که در چارچوب  با زاویه ی  نسبت به محور  از منبع گسیل می شود. اگر زاویه ی این پرتو و محور  

را در چارچوب  برابر  در نظر بگیریم، با استفاده از رابطه ی تبدیل رسعت ها داریم:

حال به دلیل این که در مسئله های مورد توجه در این نوشته، پرتوهای نور در خالف جهت خط دید 

ناظر حرکت می کنند )برخالف شکل ۱( رابطه ی به دست آمده در باال را با فرض  و  بازنویسی می کنیم:

n .دقیقاً هامن  است؛ و  نیز زاویه ی بین پرتوی نور با جهت حرکت جسم، از دید ناظر 

منابع:

Stephen J. Thomton, erry B. Marion. "Classical dynamics of particle and systems”. 5th ed; 2004 .۱

J. Terrell. “Invisibility of the lLorentz contraction”. Phys Rev, 116, 1041; 1959 .۲

V. F. Weisskopf, “The visual appearance of rapidly moving objects” Physics Today; sep 1960 .۳
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vکوروش صدریــ

 مسئله ی پکش بیشینه برای کره ها، فرشده ترین روش ممکن برای چیدن تعداد 

و  بیشینه  پکش  میان  نزدیکی  ارتباط  می کند.  طلب  را  همسان  گوی  زیادی 

چند مسئله ی دیگر وجود دارد. برای مثال مسئله ی "عدد بوسه" حداکرث تعداد 

مسئله ی  یا  می کنند؛  را ملس  هم اندازه  گوی  یک  که  می خواهد  را  گوی هایی 

بر  تعداد  کمرتین  بنامید(  آننت  مسئله ی  را  آن  بدهید  ترجیح  )شاید  "پوشش" 

واحد حجم کره های هم پوشان الزم برای پوشاندن کل فضا را مورد سوال قرار 

می دهد.

کاربردهای  خواهیم دید(  چنان که  آن ها  تعمیم های  حداقل  )یا  مسائل  این 

)یا  شیمی  دیجیتال،  و  آنالوگ  مخابرات  اعداد،  نظریه ی  در  غیرمنتظره ای 

فیزیک( حالت جامد و نظریه ی ابر ریسامن ها پیدا کرده اند. به هرحال نویسنده 

نه می تواند نه برآن است که این کاربردها را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه، 

خود مسئله را برای خود مسئله )چنان که ریاضی پیشگان ترجیح خواهند داد( 

مورد مداقّه قرار می دهیم.

تا وقتی تعمیم مناسبی برای کره در بعدهای باالتر یا پایین تر از سه داشته باشیم، 

عموماً  تعمیم ها  این  داشت.  خواهند  بدیهی  تعمیمی  نیز  مسائل  این  همه ی 

یا حل)اثبات(های بسیار پیچیده برای آن ها موجود است.  یا حل نشده اند و 

مسئله ی پکش یک بعدی چنان بدیهی است که شایان توجه و حل نبوده است. 

بهینه بودن یک پکش خاص چنان دشوار می شود  اثبات  بالفاصله در بعد دو، 

که تا انتشار مقاله ی فژه تاث در دهه ی پنجاه میالدی حل نشده باقی می ماند. 

با این  کپلر در قرن هفدهم، پاسخ را برای مسئله ی سه بعدی حدس می زند؛ 

می افتد  تعویق  به  میالدی  دوم  هزاره ی  اواخر  تا  نیز  حدس  این  اثبات  حال 

است،  صفحه  صد  بر  بالغ  هیلز  تامس  توسط  منترششده  اثبات  نهایت  در  و 

به طور  و  استفاده می کند  )برنامه ریزی خطی(  از روش های محاسبات عددی 

خالصه چنان پیچیده است که تا سال ها پس از انتشار، اعتامد کامل جامعه ی 

ریاضی دانان را جلب منی کند.

در روز پی )۱۴ مارچ( ٢۰۱٦، مارینا ویازوفسکا، ریاضیدان ٣۱ ساله ی اوکراینی، 

حل مسئله ی هشت بعدی را از طریق وب سایت arXiv منترش می کند. مقاله 

تنها ٢۴ صفحه دارد و چنان ساده و قابل هضم است که تنها یک هفته بعد، با 

استفاده از روش های مشابه، مسئله در ٢۴ بعد حل می شود.

تقریباً  و  ندارند  نیاز  تفکر  برای  چندانی  پیش زمینه ی  به  پکش  مسئله های 

می خوانید  آن چه  بپردازد.  آن ها  به  می تواند  سوادی  سطح  هر  با  هرکسی 

روایتی از دستاوردهای قدیم و اخیر و خالصه ای از مفاهیمی که احتامالً برای 

پرداخنت به این مسائل رضوری اند، خواهد بود.
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۱. شبـــ     ـکه ها و تقـــــــ     ـارن هایــ ـشان

۱.۱ شبکه ها

و  نامتناهی  مجموعه ی  یک  واقع  در  بعدی،   d خاص  پکش  یک 

شامرا از نقـــاط در Rd ماننــد ∏ است. این نقاط، مراکــز گوی ها 

را مشخص می کنند. بنابراین شعاع پکش می شود

 

 معمول ترین روش پکش، پکش شبکه ای است. پکش های شبکه ای 

 -Zd- از عمل یک ماتریس مربعی روی مجموعه ی نقاط صحیح

به دست می آیند. بنابراین از این به بعد آن ها را با یک ماتریس 

مانند M نشان خواهیم داد. به زبان ریاضی

 

در این  صورت، M را ماتریس شبکه و ستون های آن  را بردارهای 

شبکه می خوانیم. اگر این بردارهای شبکه، mj باشند، بردار مکان 

مراکز کــره ها به صورت              قابــل بیـــان خواهند بود. 

هامن طور که گفتیم مسئلــه ی پکش در ۵ بعد مختلِف ۱، ٢، ٣، ٨ 

و ٢۴ حل شده است. همه ی این پکش های بهینه، شبکه ای هستند. 

البته در بعضی بعدها مانند ۱٩ و ۲۱ بهرتین پکش هایی که تاکنون 

شناخته شده اند، ساختار مشبک ندارند. به هرحال از این به  بعد 

متامی توجه مان را به یافنت بهرتین پکش مشبک معطوف خواهیم 

کرد. این، مسئله را بیشرت از آن چه به نظر می رسد ساده خواهد 

کرد.

گزاره: شعاع یک پکش شبکه ای صفر است اگر و تنها اگر 

ماتریس شبکه تکین باشد.

برای اثبات "تنها اگر" داریم

 

 

بنابراین بردار صفر، یک نقطه ی حدی برای تصویر سطح کره ی   

پیوستگی  از  است.   M ماتریس نگاشت  تحت   ،  Sd-1  ، بعدی   d

نگاشت و فرشدگی Sd-1 نتیجه می شود که بردار یکه ی n وجود 

دارد به طوری که

 
و این تکینگی M را نتیجه می دهد. برای اثبات "اگر" دقت می کنیم 

که حداقل یکی از بردارهای شبکه، برحسب بقیه قابل بیان است.

 

این، یک نتیجه ی ساده و قابل اثبات است که اگر همه ی ci ها گویا 

نباشند، می توان با تقریب دلخواه نوشت

 

که نتیجه ی مطلوب است. اگر متام رضایب گویا نباشند حتی نیازی 

باال  معادله ی  برای  دقیق  جواب  بی نهایت  و  نیست  تقریب  به 

موجود خواهد بود.

ماتریس وارون پذیر، یک پکش مشبک  دانستیم که هر  این جا  تا 

این  برای محاسبه ی چگالی  نتیجه می دهد.  را  غیرصفر  با شعاع 

پکش ها، ابتدا باید حجم کره ها را محاسبه کرده و در تعداد کره ها 

بر واحد حجم رضب کنیم. شعاع کره ها می شود

 

بنابراین، حجم هر کره با رابطه ی

 

به دست خواهد آمد. برای محاسبه ی تعداد کره ها بر واحد حجم 

دقت می کنیم که مراکز کره ها از اثر M روی شبکه ی ساده ی اعداد 

  det)M(صحیح به دست آمده اند و بنابراین در هر سلول با حجم

با  یک کره وجود دارد. در نهایت رابطه ی چگالی پکش مشبک 

ماتریس شبکه به دست می آید

 

البته  داده شده  شبکه ی  ماتریس  یک  برای  کمیت  این  محاسبه ی 

کار آسانی نیست. در واقع Ajtai در سال ۱٩٩٨ نشان داده است 

که مسئله پیداکردن کوتاه ترین بردار شبکه، یا نزدیک ترین بردار 

شبکه به یک نقطه ی دلخواه داده شده، NP-hard است. به عبارت 

دیگر مسائل بسیار گسرتده ای را می توان به این مسئله کاهش داد 

و باور بسیار قوی بر این است که الگوریتم از مرتبه ی چندجمله ای 

برای حل آن وجود ندارد. )نگاه کنید به ویکی پدیـــا دربــاره ی 

.)P vs. NP

بنابراین  و  می شود  بیان  ساده  بسیار  بیشینه،  پکش  مسئله ی 

مسئله ی  هر  در  تقارن ها  از  استفاده  دارد.  بسیاری  تقارن های 

بهینه سازی می تواند فضای جست وجو را محدود ساخته و بسیار 

کمک کننده باشد. مثالً اگر به دنبال بهرتین پکش مشبک هستیم، 

پکش  یک  )وارون پذیر(  ماتریس  هر  می رسد  به نظر  ابتدا  در 

مناسب است و باید در فضای Rd2 جواب را جستجو کرد. چنان که 

∑ j  zjmj 

ˆ

V =
π d/2

L
)    +1(d__

2

rd)M(

ΔM = π d/2 rd)M(

det )M(L
)     +1(d__

2
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این فضا را کوچک خواهندکرد. هر تقارن  خواهیم دید تقارن ها 

پیوسته، یک درجه ی آزادی را کاهش می دهد و هر تقارن گسسته 

به صورت یک نامساوی فضا را محدود می کند.

١. ۲ مقیاس

ناورداست.  مقیاس  تحت  که هست،  رابطه ی چگالی، هامن طور 

که    می گیــریم  به گونــه ای  معموالً  را  مقیـــاس ها  ما  بنابـــراین 

r)M( = 1/2  همواره برقرار باشد.

SO)d( ١. ٣ همسانگردی، دوران های

)SO)d یک گروه پیوسته برای منایش                   تقارن مستقل 

است. بنابـــراین حــدس می زنیم              درجه ی آزادی را 

حذف کند. واضح است که با دوران های مناسِب پـــایه های منایش 

M می توان آن را باال مثلثی کرد و به این ترتیب حدس ما تایید 

می شود.

١. ۴ پاریته

کنید، چگالی  قرینه  را   X1 مانند  مکانی  از مختصه های  یکی  اگر 

پاریته،  گسسته ی  تقارن  این  از  استفاده  با  منی کند.  تغییر  شبکه 

می توان فرض کرد همه ی درایه های قطری ماتریس شبکه )که تا 

این جا باالمثلثی شده است( مثبت هستند.

١. ۵ عملیات پایه و صحیح ستونی

)Transposed Integer Elimination(

واضح  بگیرید.  نظر  در  را   v و   u بردارهای  با  دوبعدی  شبکه ای 

 u است که شبکه و در نتیجه چگالی آن با شبکه ای که از بردارهای

و u + nv  برای هر n صحیح ساخته شود، همسان است. به عبارت 

اگر  تولید می کنند  کلی تر دو ماتریس M و 'M شبکه ی یکسانی 

باشد.  واحد  قطری  درایه های  با  و  صحیح  باالمثلثی،   M-1M'

این اعامل پایه و صحیح ستونی یک زیرگروه برای ماتریس های 

این  با  متناظر  تقارن  از  استفاده  با  تشکیل می دهند.  وارون پذیر 

شبکه  ماتریس های  روی  بیشرتی  محدودیت  می توانیم  زیرگروه 

اعامل کنیم.

کلیت  از  کاسنت  بدون  بپذیریم،  را   r)M( = 1/2 اگر  هم چنین 

می توان بردارها را طوری جابه جا کرد که M11 = 1 استیفا شود. 

اما  نشده است  استفاده  کامل  به طور  هم  هنوز  اخیر  تقارن  این 

همین جا کار را متوقف خواهیم کرد.

١. ٦  شبکه ی بهینه در دو بعد

با استفاده از تقارن های باال، کلی ترین ماتریس شبکه ی دوبعدی 

را می توان به صورت

 

با  با رشط های            و        نوشت. بیشینه کردن چگالی، 

کمینه کردن     با رشط 

 

معادل است که به جواب 

 

می انجامد. این شبکه، هامن شبکه ی النه زنبوری آشناست که در 

واقع بهرتین پکش در دو بعد را القا می  کند. البته که این نتیجه، 

بسیار ساده تر از چیزی است که فژه تاث در دهه ی پنجاه برای 

اولین بار به اثبات رساند. به خاطر بیاورید که اثبات او محدود به 

پکش های مشبک نیست.

١. ٧ چند شبکه ی خاص

در این قسمت به چند شبکه که نامزد )یا خود( بهرتین پکش ها 

هستند می پــردازیم. نخســتین آن ها، شبکــه های Dn هســتند. 

شبکه های Dn مجموعه ی متام نقاط صحیح هستند که مجموعه 

مولفه های زوج دارند. D4، D3، D2، D1 و D5 بهرتین پکش های 

شناخته شده در این ابعاد هستند.

d )d - 1(

d )d - 1(

_______

_______
2

2

)1/2, 1/2 ,1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2(T

در  دارند.  وجود  این ها  از  بهرتی  پکش های  بعد،  به   پنج  بعد  از 

بعد ٨ این پکش چنان تنک است که می توان یک نسخه از آن را 

با بردار 
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انتقال داد و بدون هم پوشانی با نسخه ای اصلی به شبکه اضافه 

بهبود  را  شبکه  چنان  ناگهان  چگالی،  شدن  برابر  دو  این  کرد. 

می بخشد که پکش بهینه در ٨ را القا میکند. این شبکه را شبکه ی 

ریشه ای )root lattice E۸( می نامند.

هم چنین شایسته است از شبکه ی لیچ )Leech( که به عنوان پکش 

بهینه در ۲۴ بــعد به  اثبات رسیده اســـت نام بربیم. شبــــکه ی 

لیچ یا 24    شبکه ی یکتایی است که 

     دترمینان واحد دارد.

     مجذور طول ستون های آن، صحیح و زوج هستند.

      شعاع پکش آن واحد است.

V

۲. یـ       ـک حــ        ـدس
فرض کنید شبکه ی d بعدی بهینه را در اختیار داشته باشید. آیا 

می توانید پکش مشبک بهینه d + 1 بعدی را از روی آن بسازید؟ 

به  عنوان مثال فرض کنید شبکه ی بهینه در یک بعد را در اختیار 

دارید. چگونه بهرتین پکش در دو بعد را می یابید؟ ممکن است 

حدس بزنید با چیدن این شبکه ها روی هم و فرشدن آن ها تا جای 

به دست خواهید  را  بعدی  دو  بهینه ی  به یک دیگر، پکش  ممکن 

آورد. این حدس هامن طور که از شکل زیر هم پیداست، گاهی 

پاسخ درست را به دست می دهد. اگر بتوان همین روش را برای 

بعد دلخواه تکرار کرد، به یک راه حل عمومی با زحمت مشخص 

برای مسئله در بعد دلخواه می رسیم. چنان که خواهیم دید این 

 d = 5 روش، پاسخ درست )یا بهرتین پاسخ موجود تابه حال( را تا

حدس می زند و پس از آن، غلط از آب درمی آید.

برای توصیف جزیی تر الگوریتم، فرض کنید بردارهای شبکه ی داده شده {m1, m2, m3, ..., md{ باشند. قرار است شبکه ی d + 1 بعدی 

را با انتقال های همین شبکه بسازیم بنابراین باید یک بردار مانند v به این مجموعه افزود. همواره می توان نوشت

 

برای هرچه فرشده تر کردن پکش جدید باید h را کمینه کرد بدون آنکه کره ها در هم فرو بروند.

 

بنابراین مسئله هم ارز خواهد بود با یافنت    ِی مناسب که تابع 

را نقطه ی کور  بردار  این  بیشینه کند.  را 

کار  روش  حاال  می نامیم.   deep hole یا 

مشخص است؛ نقطه ی کور را پیدا می کنید 

و از روی آن بردار جدیدی به بردارهای 

 d قبلی می افزایید. پی گرفنت این روش تا

6 = به ماتریس شبکه ی روبرو می انجامد.

u
u
u
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۳. کــــ        ـرانـ ـها

پکش های  بهرتین  و  ماتریس ها  این  توسط  شده  القا  چگالی های 

شناخته شده تا بعد ٨ در زیر آمده اند.

مختلف،  بعدهای  برای  پکش  بهرتین  راه های حدس زدن  از  یکی 

به دست آوردن کران های باال و پایین برای چگالی های بهینه است. 

ساده ترین کران پایین با استدالل زیر به دست می آید.

اگر  بگیرید.   ∆)d( را   d بعد  در  بیشینه  پکش  از  ناشی  چگالی 

این پکش را دوبرابر کنیم، )اجازه دهید کره ها  شعاع کره های 

هم پوشانی داشته باشند( متام فضا توسط کره ها پر می شود؛ چرا 

   2r که اگر نقطه ای باقی مباند یعنی از نزدیک ترین مرکز بیش از

فاصله دارد. بنابراین می توان با افزودن کره ای در آن نقطه پکش 

این استدالل  اما  با بهینگی در تناقض است.  را بهبود بخشید که 

ساده نشان می دهد که

 

پایین به دست آمده  بهرتین کران  این تقریباً  این جاست که  جالب 

برای پکش هاست.

 M = 1 ساده ترین پکش ممکن را که با ماتریس شبکه ی هامنی

تولید می شود، در نظر بگیرید. چگالی این پکش بسیار رسیع تر از 

حد پایین به دست آمده به صفر می رود

 

موجود  عمومی  پکش های  متام  مشخصه ی  فرامنایی  سقوط  این 

است و هنوز یک پکش عمومی با سقوط منایی چگالی پیشنهاد 

نشده است.

ˆ

L
)    +1(d__

2

∆̂)d( ≤ 2-d 

∆ )d(1 =
)π / 4(d/2
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هم چنین با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی می توان کران های باالیی برای چگالی های بهینه ارائه 

کرد. بهرتین کران باالی موجود در سال ۱٩٧٨ توسط کاباتیانسکی و لونشتاین به صورت

 

به دست آمده است. 

بنابراین یک سقوط منایی چگالی های پکش اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما چرا بعدهای باال به خوبی با 

کره ها پر منی شوند؟ می دانیم که مکعب ها در هربعدی می توانند فضا را کامالً بپوشانند. هم چنین کره 

و مکعب در  d - 1 هر دو موجودات یکسانی هستند. بنابراین حدس می زنیم تفاوت کره و مکعب در 

بعدهای باال، فراوان تر شود. کره در همه ی ابعاد تحت دوران ناورداست اما فاصله ی نقاط روی سطح 

یک مکعب تا مرکز آن از ۱ تا  d√ متغیر است. در d = 1000000 اگر کره ها را هم چنان شبیه تیله های 

گرد با شعاع واحد بگیریم، یک مکعب واحد، خارپشتی با 2106 خار، هر کدام به طول ۱۰۰۰ خواهد 

بود! بنابراین فضایی که با مکعب ها به طور کامل پوشانده شود، به طور قطع فضای مناسبی برای چیدن 

تیله های صاف و غلتان نیست. برای اینکه این تفاوت را با یک تصویر روشن کنیم، سایه ی یک مکعب 

و یک کره ی ده بعدی واحد را روی چند صفحه ی دو بعدی تصادفی رسم کرده ایم و در زیر آورده ایم.

٣. ١ قضیه ی مقدار میانگین زیگل و کران های پایین

یک تابع حقیقی مقدار از فضای اقلیدسی d بعدی مانند ƒ را در نظر بگیرید. هم چنین فرض کنید یک 

شبکه با یک ماتریس ویژه )det S = 1( مانند S داده شود. تعریف می کنیم

 

مخصوصی  ناوردای  اندازه ی  بنابراین  و  می دهند  تشکیل  گروه  یک  ویژه،  ماتریس های  مجموعه ی 

 Haar( روی این مجموعه تعریف می شود. وجود و متناهی بودن این اندازه، موسوم به اندازه ِی هار

measure( یک نتیجه ی عمومی در مورد گروه های پیوسته است. اگر متوسط       نسبت به این اندازه 

را با          نشان دهیم، قضیه ی مقدار میانگین زیگل بیان می کند:

 

∆̂)d( ≤ 2-.599d 
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که در آن، انتگرال با توجه به اندازه ی لبگ )حجم( گرفته می شود. 

تحت  دست چپ  عبارت  ناوردایی  به  توجه  با  قضیه  این  اثبات 

تبدیالت ویژه و خطی بودن آن نسبت به تابع ƒ به سادگی محقق 

می شود.

پایین  حد  می توان  مشابه(   قضایای  )و  قضیه  این  از  استفاده  با 

بهرتی برای چگالی بهینه یافت. فرض کنید ماتریس شبکه را بدون 

کاسنت از کلیت، ویژه بگیریم. هم چنین تابع ƒ را تابع مشخصه ی 

کره ای با حجم دو و به مرکز مبدا مختصات بگیرید.

 

عبارت سمت چپ قضیه ی زیگل، میانگین تعداد نقاط شبکه های 

ویژه درون این کره و سمت راست برابر با ٢ می شود. از طـرفی 

آن  قریــنه ی  نقطه ی  باشد،  کـــره  از شبکه درون  نقطه ی   اگر 

یعنی        نیــز درون کره خـــواهد بود. بنابــراین این تعداد 

اما  بود.  خواهد  صفر(  بردار  احتساب  )با  فرد  عددی  همواره 

میانگین این اعداد فرد برابر با ٢ شده است. بنابراین حداقل برای 

برخی ماتریس های شبکه، تنها نقطه ی شبکه درون کره با حجم ٢، 

خود مبدا خواهد بود. یعنی نزدیک ترین فاصله در این شبکه ها از   

بزرگ تر است و در نتیجه برای این شبکه ها، چگالی حتامً بزرگ تر 

از        خواهد بود. این یک کران پایین جدید است

 

به دست  را مینکوفسکی در سال ۱٩۰۵  پایین  این کران  در واقع 

رسیده اند.  اثبات  به  بهرتی  کران های  هم  او  از  بعد  البته  آورد. 

 )Venkatesh( آخرین کران باال که در سال ٢۰۱٣ توسط ونکاتش

ارائه شده است نشان می دهد

۴. دیـ      ـگر پـ      ـکشـ ـها
هر مسئله ی چیدن بهینه ی اشیا )متفاوت یا مشابه( یک مسئله ی پکش مخصوص به خود است. ممکن است بخواهید چند دایره را در 

یک بیضی بزرگ تر بچینید، تعدادی کدواژه با فاصله ی همینگ مشخص را در چند بیت بگنجانید یا به  عنوان یک مثال با تنوع بیشرت، 

ممکن است بخواهید بدانید حداکرث چند وزیر را می توان روی یک صفحه ی شطرنج نشاند بدون آن که هیچ کدام دیگری را تهدید کند.

یکی از مسائل پکش که به پکش کره ها بسیار نزدیک است، مسئله ی پکش دوایر روی سطح یک کره است. به عبارت دیگر، حداکرث چند 

مخروط مشابه یک طرفه می توان از مبدا مختصات سه بعدی خارج کرد بدون آن که هم پوشانی داشته باشند؟ این مسئله تقارن کمرتی 

نسبت به پکش کره ها دارد زیرا پاسخ صد البته بستگی به نیم زاویه ی راس مخروط -    - دارد. مثالً در حد             مسئله با پکش 

دوبعدی کره ها هم ارز می شود. به طور خاص به 

 

عالقه مندیم. این هامن مسئله ی مربوط به عدد بوسه است که می پرسد حداکرث چند کره ی ناهم پوشان مشابه را می توان با سطح یک 

کره ی مشرتک مامس کرد؟ هامن طور که گفتیم، بسیاری از پکش های بهینه، مسئله ی اخیر را هم حل کرده اند. با این حال بیشینه کردن 

n .چگالی، همیشه به بیشینه کردن تعداد بوسه ها منی انجامد
منابع:

امیدوارم آن چه خواندید سواالتی را در ذهن تان ایجاد کرده باشد. در این صورت احتامالً جست وجو میان مراجع را جذاب خواهید یافت.

١. جامع ترین مرجع تا زمان انتشار )۱٩٩٨( احتامالً کتاب زیر است:

J. H. Conway and N. J. A. Sloane; Sphere Packings, Lattices and Groups )Third Edition, Springer,1998(

۲. خالصه ای از داستان بعد های مختلف را، نویسندگان مرجع قبل در زیر آورده اند:

J. H. Conway and N. J. A. Sloane; What are all the best sphere packings in low dimensions? )1995(

٣. شاید جثه ی اثبات هیلز برایتان جالب باشد:

T. Hales; A Proof of the Kepler Conjecture )Annals of Mathematics, 162 )2005(, arXiv 1065.1185(

۴. مقایسه کنید با مقاله ی ویازفسکا:

M. S. Viazovska; The sphere packing problem in dimension 8; arXiv:1603.04246v2

۵. این اثبات، تنها دو هفته بعد منترش شد:

H. Cohn et al.; The sphere packing problem in dimension 24; arXiv:1603.06518v3

٦. روایت کوهن از این ماجرا را این جا خواهید یافت:

Henry Cohn; A CONCEPTUAL BREAKTHROUGH IN SPHERE PACKING; arXiv:1611.01685v1

٧. کوهن، درس نامه ای کوتاه و بسیار خواندنی در این باره دارد:

Henry Cohn; Packing, coding, and ground states; arXiv:1603.05202v1

٨. پیشنهاد هرنی کوهن برای آشنایی اولیه با مسائل مربوط، این است:

Thomas M. Thompson; From Error-Correcting Codes Through Sphere Packing to Simple Groups

)The Mathematical Association of America, 1984(

ƒ)x( = 1 )|x| ≤ sth( πd/2

)n/2(!

∆̂)d( ≥ 21-d 
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چکیده

آونگ  می دانیم، حرکت  که  هامنطور 

با تقریب مرتبه اول بصورت  ساده تنها 

به   - بود  خواهد  ساده  هامهنگ  حرکتی 

این   .- از ۶ درجه  برای زوایای کمرت  تقریب 

دوره  مـزبور  شـرایط  در  که  معـناست  بدان 

بزرگ  های  زاویه  برای  حرکت  بسامد  و  تناوب 

به عنوان تابعی از دامنه ظهـور مـی کند، حـال آنکه 

برای برخی اهـداف نیـازمـند اسـتقالل این کـمیات از 

دامنه حرکت هستیم. پاسخ مسئله چندان دشوار نیست؛ 

منحنی چرخزاد. هدف ما در این آزمایش بیان چگونگی و 

تصدیق این ادعا است.
مقدمه

با رشوع همه گیر شدن ساعـت های آونـگ دار ، ساعت سـازان 

آونگ طی میشود  تـوسـط  که  ای شـکل  دایـره  دریافتند مسـیر 

ایزوکرون۲ نیست. بدان معنی که دوره تنـاوب به دامنه حرکت 

آونگ وابسته است و با تغییر دامنه آونگ ، دوره تناوب آونگ که 

باید یک ثانیه باشد تغییر می کند. نخستین بار کریستین هویگنس۳ 

فیزیکدان اهل هلند، دریافت که منحنی چرخزاد ایزوکرون است 

و بنابراین آونگی که روی ایـن مـنحنی حرکت کند ، دوره تناوب 

ذکر  بـه  الزم  بـود.  خـواهد  حـرکت  دامـنه  از  مستقل  حرکتش 

است طرز کار ساعت های آونگ دار امروزی متفاوت است. 

از اینکه چه کسی منحنی چرخزاد را کشف کرد در تاریخ مـدارک 

معتربی در دست نیست. وجه تسمیه آن نیز به آن جهت است 

غلتش  در حال  بر یک چرخ  فرضی  نقطه  یک  که مسیر حرکت 

مولد این خم است. گالیله۴ آنرا منحنی جالبی برای قوس پل ها 

متفاوتی  نـظرات  آن  مساحت  مورد  در  و  است  نـموده  معرفی 

وجود دارد. روبروال۵، ریاضیدان فرانـسوی نشان داد که مساحت 

زیر یک قـوس آن درسـت سه برابر مساحت دایره مولد آن است. 

وی نتایج کار خـود را منـترش نکرد و پـس از آنکه در سال ۱۶۴۴ 

میالدی توریچـلی۶ به نتـایج مشابه در باب ارتباط مساحت منحنی 

آثارش  به رسقت  متهم  را  آن رسید، وی  مولد  دایره  و  چرخزاد 

خواند. همچنین فرما۷ و دکارت۸ نیز مانند روبروال و توریچلی  

موفق به حل مسئله رسم مامس بر هر نقطه از این خم شدند.

انجام  آور  شگفت  خم  ایـن  روی  بـر  کـه  مـطالعاتـی  ادامه  در 

برابر شعاع  را هشت  آن  از  شد، در سال ۱۶۵۸ طول یک قوس 

دایره مولد آن پیدا کردند. در هامن سال پاسکال۹ که جـسته و 

گریخته به مطالعه ریاضیات می پرداخت، حجم و مساحت حاصل 

از دوران و مرکز ثقل این خم را محاسبه منود.

Cycloid Pendulum .۱

Isochorn .۲

Christiaan Huygens .۳

Galileo Galilei .۴
 Gilles Personne de .۵
Roberval
Torricelli .۶
Pierre de Fermat .۷
Descartes .۸

Pascal .۹

vنوید علی اکربیانـــ
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 یک ویژگی جالب چرخزاد این است کـه اگـر مـهره ای را از هر نقطه دلخواه دیگر روی منحنی رها کنیم، زمان رسیدن آن به نقطة 

مقصد در انتهای مسیر تغییری منی کـند! پـس مـنحنی کـوتاهـرتین زمـان یـک منـحنی همـزمانی نـیز هست.مـنحنی کوتاهرتین زمان، 

یک مسئلة تاریخی و قدیمی است که در سـال ۱۶۹۶ تـوسط یـوهان بـرنولی به عنوان چـالشی برای دانـشمندان هم عـرصش مطرح 

گردید: در یک میدان گرانشی رسیع ترین و بـهرتین راه، بـرای رسـیدن از مبدأ به مقصد خط مستقیم نیست. اگر بخواهیم مهره های را 

روی مسیری رها کنیم تا تحت تأثیر نیـروی گـرانشی خـود در کمرتین زمان ممکن از مبدأ به مقصد برسد، مسیر مستقیم مسیر مربوط 

به کوتـاهرتین زمان نخواهد بود.

هـدف ما در ایـن آزمایش، تصدیق ادعای هویگـنس در باب همـزمانی مـسیر آونگ چـرخزاد، یا بـه بـیان دیـگر اسـتقالل بـسامد و دوره 

تناوب حرکت این آونگ از دامنه است. به این منظور به روش زیر عمل منوده ایم.

اثباتـ. قضیهـ. بـ.ـا استفادهـ. از روشـ. الگـ.ـرانژ
برای اثبات این قضیه به روش الگرانژ، ابتدا می بایست خم چرخزاد 

را به صورت وارون پرمایش کنیم.

برای پرمایش این خم خواهیم داشت:

اگر آونگ به میزان    از مکان خود منحرف شود، داریم:

 

با مشتق گیری، الگرانژی بصورت زیر بدست خواهد آمد:

 

حال با استفاده از معادله اویلر-الگرانژ معادالت حرکت را بدست 

می آوریم.

 

با مقداری ساده سازی و با استفاده از برخی اتحاد های مثلثاتی 

خواهیم داشت:

که نتیجه می دهد:

حرکت  یک  قوس  نصف  کسینوس  که  می آید  بر  باال  معادله  از 

این  و  است  دامنه  از  مستقل  که  داشت  خواهد  ساده  هامهنگ 

بدان معنا است که حرکت آونگ حرکتی کامالً هامهنگ ساده و 

با بسامد زیر است.
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روش آزمایش

برای این منـظور کافـیست نقـطه اتـصال آونـگ را در خیز یک منحنی چرخزاد وارون قرار دهیم. به 

جهت تسهیل محاسبات و آزمایش، طول آونگ را چهار برابر شعاع منحنی مورد نظر انتخاب می کنـیم. 

حال با انحراف آونگ از حالت تعادل بخشی از طول آونگ بر قوس منحـنی مـنطبق شده و طول مؤثر 

آن کاهش می یابد. این کاهش طول درسـت به مـیزانی اسـت که تـأثیر وابسـتگی دامـنه را خـنثی کرده 

و بسامد آونگ کامـالً مـستقل از دامـنه حرکت خواهد شد. ذکر محاسبات کامل این مسئله، از حوصله 

این مقاله خارج است، فلذا از ذکر آن خودداری می کنیم.
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داده های آزمایش

منحـنی چـرخزاد ما در ایـن آزمایـش از یـک فـوم یونولـیتی تهـیه شـده و قـطر آن برابر ۱۳ سانتی مرت است. اندازه گیری های زمان 

بیست نوسان کامل با دامنه های مختلف ۵، ۱۰، ۱۵و ۲۰ سانتی مرتی برای هر دو آونگ ساده و چرخزاد به نتایج زیر منجر شد:

داده های مربوط به آونگ چرخزاد

دوره تناوب بر حسب دامنه برای دو آونگ

داده های مربوط به آونگ ساده
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نتیجه

هامنـطور که مشـاهده می شود در هر ۵ سانتی مرت افزایش دامنه، به طور متوسـط دوره تنـاوب 

آونـگ ساده ۱.۱۹% افزایش می یابد، در حالی که این عدد برای آونگ چرخزاد، در حدود %۰.۰۱ 

است.

رسانجام باید به این نکته توجه داشـت که وابـستگی بسامد به دامنه در آونگ ساده ناشی از دو 

اثر مقاومت هـوا  تأثیر ذاتی همزمان نبودن منحنی دایروی. دوم  عامل کامالً مستقل است. اول 

باید توجه  بر حرکت ظاهر می شود  از رسعت در معادله دیفرانسیل حاکم  تابعی  به صورت  که 

داشت که با استفاده از آونگ چرخزاد ما تنهـا قـادر به بـرطرف کردن عامل اول هستیم و تأثیرات 

مقاومت هوا همچنان دوره تناوب و بسامد را در بند تابعیت دامنه نگاه خواهد داشت و رفع این 

n .اثر نیازمند روش های متفاوتی است

منابع:

۱. Mallik AK )2008(. Optimization Problem in Elementary Geometrys, Resonance, 561-582            

 ۲. Hart-Davis A )2007(. History of Science, Vol 1, 2nd. 224-234    

۳. Morin D )2008(. Introduction to Classical Mechanics  
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مسئله ای از
سیستم های دینامیکی

مقدمه

از ریاضیات  ایــن نوشــته می خواهیم با یک مسئله ی جالب  در 

سیستم های دینامیکی آشنا شویم. تالش کرده ام ادبیات ریاضیات 

سیستم های دینامیکی در این نوشته کم رنگ باشد تا فهم آن برای 

طیف مخــاطبان ساده تر باشد. در عــین حال، مفاهیم مهمی از 

سیستم های دینامیکی را در خالل بازی با این مسئله می بینید که 

می تواند در یادگیری این مبحث در آینده برایتان الهام بخش باشد.

شبکه ی مربعی

شبکه ای از مربع ها مانند شکل )۱( را بردارید. به خطوط افقی 

عدد صفر، و به خطوط عمودی شبکه، عدد یک را نسبت دهید. 

حال خط L را در صفحه رسم کنید. فعالً برای خوش تعریف شدن 

مسئله، L را در یک چهارم مثبت مختصات در نظر می گیریم.

شکل ۱

باال  طرف  به   L طول  در  و  کرده  رشوع   L روی  نقطه   یک  از 

برخوردید،  عمودی/افقی  خط  یک  به  هرگاه  و  کنید  حرکت 

به   )۲( شکل  شبیه  حالتی  کنید.  یادداشت  را  صفر/یک  عدد 

دست می آید. اگر اعدادی را که از برخورد L با شبکه به دست 

سو-نامتناهی۱ مانند  دو  دنباله ای  بنویسید،  پشت رس هم  می آید 

دنباله ی  آن  به  که  می شود  تشکیل   ...۰۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱...

برشیL ۲ می گوییم. )اگر L دقیقا به تقاطع یک خط عمودی با 

یک خط افقی رسید، عمالً در مسئله ی ما فرقی ندارد که آن نقطه 

را ۱۰ بنویسید یا ۰۱ ولی باید یک معیار را تا آخر مسئله حفظ 

کرد.(

biinfinite .۱

Cutting sequence .۲
Almost constant .۳
value .۴

Derived sequence .۵

Characteristic sequence .۶
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شکل ۲

بیایید حالت های مختلف دنباله ی برشی را نگاه کنیم و ببینیم چه 

ارتباطی میان جنبه ی هندسی و جربی این مسئله می توانیم پیدا 

کنیم.

 L خط  که  است  وقتی  برشی  دنباله ی  ساده ی  حالت  یک     

دنباله ی  باشد.   slope)L( یعنی         باشد؛  داشته  گویا  شیب 

مانند  دنباله ای  و  شد  خواهد  تناوبی  خطوط،  دسته  این  برشی 

...۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰... به دست خواهدآمد که جمالت آن تکرار 

می شود.

و  رضب  کمی  با  نیستند.  تناوبی  همگی  برشی  دنباله های  اما 

تقسیم و مثلثات، خودتان می توانید متوجه شوید که دسته ی دیگر 

می شود          گنگ  شیب  با  خطوط  به  مربوط  که  برشی  دنباله های 

)           )slope)L(، هیچ تناوبی از خود نشان منی دهند؛ درست 

تبعیت  خاصی  روند  از  که  گنگ  اعداد  اعشاری  دنباله ی  شبیه 

منی کند.

دنباله های  میان متام  از  کنیم  بررسی  بیایید  مسئله جالب تر شد. 

صفر و یک )به زبان ریاضی آن را Z{۰.۱{ می نویسند( چه ترتیبی 

آیا  و  می دهد؟  دست  به  برشی  دنباله ی  یک  یک ها،  و  از صفر 

ترشیح  که  هندسه ای  و  جرب  این  میان  خاصی  ارتباط  می توان 

کردیم به دست آورد؟

برای ساده سازی، می توان نقاط برخورد خط L با شبکه ی مربعی 

را، که در مسئله ی ما مهم است، روی یک خط در یک بعد عالمت 

زد و منایش داد. شکل )۳( این منایش خالصه در یک بعد را نشان 

می دهد که نقاط برخورد با خطوط عمودی و افقی شبکه روی 

آن عالمت گذاری شده اند. اگر      بیانگر طول بخشی از L باشد که 

میان دوتا یک قرار می گیرد، و α بیانگر طول بخشی که میان دوتا 

صفر قرار می گیرد، آن گاه     شیب خط L برابر        خواهدشد.

اگر  1 >     را فرض کنیم، دو مشاهده خواهیم داشت:

      مشاهده ی اول: دنباله ی به دست آمده، یک های متوالی ندارد؛ 

یعنی میان هر جفت یک حداقل یک صفر داریم.

     مشاهده ی دوم: میان هر جفت یک متوالی، ]    [ یا 1 + ]     [ 

بار صفر تکرار شده است.

به همین صورت برای  1 <    چون نسبت به خط  x = y  تقارن 

و  شده  عوض  باال  مشاهدات  در  یک  و  صفر  جای  فقط  داریم، 

  L اگر  دهیم.  قرار   1/ باید   جای     به  هم  دوم  مشاهده ی  در 

سوی دیگری از مختصات )به جز یک چهارم مثبت که از ابتدا مبنا 

گرفتیم( را نشانه برود، به دلیل تقارن مسئله نسبت به محورهای 

به  دوباره  را   L بازتاب  دو  یا  یک  با  می توان  عمودی،  و  افقی 

یک چهارم اول مختصات بازگرداند و مشاهدات اول و دوم باز هم 

صادق خواهدبود و نتایج یکسانی به دست خواهدآمد؛ فقط باید 

عالمت شیب را نادیده گرفت. پس حل مسئله در یک چهارم اول 

مختصات، از کلیت آن کم منی کند.

ما  مشاهده ی  دو  که  را  یک ها  و  از صفر  دنباله  هر  فعالً  بیایید 

برایشان صادق باشد –چه دنباله ی برشِی خِط به خصوصی باشند 

چه نباشند- »تقریباً ثابت۳« بنامیم و ]    [ )یا ]     [( مربوط به 

آن را »مقدار۴« دنباله خطاب کنیم.

وقتی دنباله ی تقریباً ثابتی مانند s با مقدار n داشته باشیم، یعنی 

می توانیم مرتباً جمالت به صورت ۰۰...۱۰۰ را داخل آن ببینیم که 

یک در کنار n صفر آمده است. می توانیم این جمالت را با عبارت 

۱ تنها جایگزین کنیم و دنباله را بازنویسی کنیم تا دنباله ی جدید 

's را به دست آوریم. به این دنباله ی جدید 's »دنباله ی مشتق۵« 

یعنی  باشد؛  »مشتق پذیر«  دوباره  هم   s' است  ممکن  می گوییم. 

ثابت، با مقدار 'n باشد و این بار مثالً  دنباله ی جدید هم تقریباً 

جمالت به صورت ۱۱..۰۱۱ به طور مرتب تکرار شود که به جای 

آن ها باید ۰ تنها قرار داد تا دنباله ی ''s از آن مشتق شود. 

   به عنوان مثال بیایید به دنباله ی w و مشتق آن نگاه کنیم:

u

u

w = ...01110111101110111011110...

w’ = ...0     0       10    0     0     10...

به دنباله ای که بتوان به هرتعداد بار دلخواه به شیوه ای که گفتیم، 

از آن مشتق گرفت، »دنباله ی مشخصه۶« می گوییم.

حال پاسخ پرسش اولیه ی ما بسیار جالب و متیز )!( است:

این دنباله در  گزاره: رسِی برشی خط L مشـخصه است. مقدار 

c

۳ 
کل

ش

1 
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مشتق های متوالی به ترتیب n2 ،n1، n، ...  بوده و این مقادیر، 

شیب خط   را مطابق رابطه ی زیر مشخص می کند:

یا در منایشی خالصه تر:

به عنوان مثال، بسط

مربوط به عدد طالیی )                  ( است که طبق گزاره ای که 

بیان کردیم، می توان آن را به دنبالــه ی برشی خــطی بـا شیـب           

.                           نسبت داد. 

در ادامه می خواهیم ببینیم این گزاره چرا برقرار است.

منایش  ریاضی دانان  مسئله،  این  با  کار  ساده کردن  و  کوتاه  برای 

خالصه تری را برای آن ابداع کرده اند. کافی است به جای شبکه ی 

مربعی، یک مربع مشخصه برگزینیم و برای رسم خط L داخل 

این مربع مشخصه، آن را به گونه ای رسم کنیم که پس از هر بار 

برخورد با یکی از اضالع افقی/عمودی، روی ضلع افقی/عمودِی 

متناظرش فرود بیاید و دوباره مسیر خودش را ادامه دهد. نتیجه 

را در شکل )۳( می بینید.

φ = ]۱. ۱. ۱. ۱....[

شکل ۳

شکل ۴

در این منایش خالصه، خطی که شیِب گویا داشته باشد پس از چند 

حرکت، روی خودش تکرار می شود و عمالً تعداد محدودی خط 

منایش آن خواهدبود. اما اگر شیب خط، گنگ باشد می توان اثبات 

چگال  مشخصه،  مربع  درون  حاصل  خطوط  مجموعه ی  که  کرد 

است و کل سطح مربع را می پوشاند!

حال به منایِش درستِی گزاره ای که بیان شد، بپردازیم. تا اینجا عمالً 

دیدیم که دنباله ی برشی خطی با شیب ]... ,n0, n1, n2[،  تقریباً 

ثابت با مقدار n0 است. چرا دنباله ی مشتق آن مقدار n1 را اختیار 

می کند؟ فرایند مشتق گرفنت از دنباله های تقریباً ثابت به صورتی 

که معرفی کردیم، n0 تا صفر را از میان هرجفت یک در رشته 

حذف می کند و این هم ارز با نگاشت خطی

یک  به   )۴( شکل  مانند  را  مشخصــه ی     مربع  که  است 

متوازی االضالع  در  می برد.      )    ( مشخصه  متوازی االضالع 

مشخصه، خطوط عمودی که مناینده ی یک ها بودند کج شده اند و 

بدین ترتیب L کمرت با آن ها برخورد می کند و یک های کمرتی در 

دنباله شکل می گیرد. همچنین دترمینان    برابر یک است؛ یعنی 

مساحت حفظ شده است.

  با کمی حساب و کتاب هندسی می توان دید که دنباله ی برشی 

حاصل از برخورد خط L با متوازی االضالع )    (    چیزی نیست جز 

مشتق دنباله ی برشی حاصل از برخورد L با مربع   و این دنباله ی 

مشتق که پیش تر آن را 's نامیدیم، خودش هم یک دنباله ی تقریباً 

ثابت است. برای محاسبه ی مقدار 's باید به این نکته توجه کنیم 

که دنباله ی 's با دنباله ی برشی حاصل از برخورد خط )L(۱-    با 

مربع    ، یکسان است. خط )L(۱-     شیب   n -      دارد کـــه      

n > ۱ -      است. پس این بــار چون فرض اولـــیه ی ما یعــــنی ۱ 

> )slope)L برقرار نیست، الزم است تا همه چیز را نسبت به خط 

x = y قرینه کنیم تا جای صفر و یک ها عوض شود و دوباره مسئله 

به حالت دلخواه ما برگردد. در این فرایند، شیب خط )L(۱-    به   

              تبدیل می شود و داریم

 )۱( رابطه ی  به  تا  می کند  پیدا  ادامه  فرایند  ترتیب  همین  به  و 

برسیم.

V

V

V

V

V
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   در انتها خوب است به این سؤال هم فکر کنیم که آیا هر دنباله ی 

مشخصه ای، دنباله ی برشی خط و شبکه ی مربعی است؟ این طور 

به نظر منی رسد؛ چرا که الاقل مثال نقضی برای آن داریم. دنباله ی

...۱۱۱۱۰۱۱۱۱... 

ولی چون هر دنـباله ی متناهی صــفر و یک، حتامً یک دنباله ی 

برشی است، پس اگر مثال بــاال را از یک سـمت بربیم، دنباله ی 

برشی خواهد شد. این مشاهده نشان می دهد که در واقع فضای 

دنباله های صفر و یــکی، یک تـوپولوژِی طبیــعی دارد که آن را 

چگال می کند و بَستار مجموعه ی دنبــاله های برشی، مجموعه ی 

متام دنباله های بی نهایت بار مشتق پذیر است.

یک قدم فراتر

، یا هامن شبکه ی مربعی را در نظر بگیرید؛      مربع مشخصه 

از نقطه ی  هرگاه خط L به ضلع سمت راسـت مربع می خورد، 

قرینه ی آن روی ضلع چپ مربع به مسیرش ادامه می داد و هرگاه 

به ضلع باالیی می خورد، به نقطه ی قرینه ی آن روی ضلع پایینی 

می پرید و به مسیرش ادامه می داد. این »پـرش« و گسستگی را 

می توان با کمی چسب )!( پیوسته کرد! فرض کنید مربع مشخصه، 

کاغذی است؛ آن را بردارید و ضلع راست مربع را نقطه به نقطه 

به ضلع چپ مربع بچسبانید، یک استوانه درست می شود. حاال 

ضلع باالیی مربــع را - که االن تبدیل به دایره ی باالیی استوانه 

شده است - نقطه به نقطه به ضلع چپ مربع )ضلع پایینی استوانه( 

بچسبانید. یک چنربه۷ ایــجاد می شود که خــط L به نرمی روی 

دو قدم فراتر )!(

   می توان به این سؤال فکر کرد که اگر به جای مربع، با شکل 

هـندسِی دیــگری ماننـــد شـش ضلعی منتظم شبکه می ساختیم، 

چگونه می شد برای آن دنباله تعریف کرد )این بار احتامالً به یک 

جمله مانند ۲ هم در کنار ۰ و ۱ در دنباله نیاز داریم( و در این 

حالت چه رابــطه ای میـان هندسه و جرب مسئله می توان یافت؟ 

توپولوژی این مسئله به چه شکل است؟ برای پیگیری این مسئله 

می توانید به منبع شامره ۲ این نوشته و منابع داخل آن نگاهی 

n .بیاندازید

این چنربه پیش روی می کند و ممکن است از جایی به بعد روی 

خودش برگردد و تناوبی شود یا اینکه کل سطح چنربه را بپوشاند.

سپاس:

 از کورینا اولچیگرای، هادی نهاری، حسین مهدوی پور و محسن مهرانی برای کمک هایی که به من در یادگیری این مسئله و همچنین نگارش و ویراست 

این نوشته کردند، تشکر می کنم.
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    رصــدهای دانشـــکده بیشرت در چه سالهایی برگزار میشد؟ 

برگزارکنندگان آن چه کسانی بودند؟

رشوع فعالیت های گروه نجوم و رصدها حدود دههی هفتاد یا 

هشتاد بود. در هر دوره ، دانشجویان بسته به عالیق و متایالتشان 

برنامه هایی که در  برنامه های گروه را می چیدند و در هر سال 

آن دوره مورد استقبال بود، رونق می گرفت. زمانی که ما وارد 

و  نجوم  گروه  به  دوباره ای  جان   ۹۰ ورودیهای  شدیم  دانشگاه 

اردوهای رصدی دادند و هسته ی مرکزی گروه در آن زمان نود 

برگزارشده  رصد   ۱۰ از  بیش  دوره  آن  تا  که  بودند  دوییهایی  و 

داشتند و این اردوها فعالیت روتینی از گروه نجوم بود که حداقل 

سالی سه بار برگزار می شد.

یا  و  برگزاری رصدها همکاری می کردند  در  اساتید هم  آیا      

همراه دانشجوها در اردو رشکت داشتند؟

ما در کل سه رصد داشتیم. در سه فصل بهار، تابستان و پاییز. این 

نجوم  همگانی  آموزش  به منظور  و  دانشکده  نظر  تحت  رصدها 

از اساتید باید  به کل دانشجویان دانشگاه بود.در هر رصد یکی 

گروه را همراهی می کرد و این همراه در هر رصد عوض می شد. 

ما سعی کردیم اساتیدی در رصد حضور داشته باشند که زمینهی 

یا استادهایی که  یا کیهان شناسی باشد،  با نجوم  کاریشان مرتبط 

بیشرت با دانشجوها در ارتباط هستند و از آن ها شناخت دارند و 

می تواند بچه ها را کنرتل کنند و در کنار آن ها به دانشجوها سخت 

منی گذرد.

     معموالً چند بار در سال رصدها برگزار می شدند؟

سه بار، که ایام بارش شهابی یا سایر پدیده های نجومی را انتخاب 

میکردند.

     راجــع به فعالیت های صورت گرفته در طی رصدها صحبت 

تفریحی  یا  داشتند  پژوهشی  و  آموزشی  جنبه ی  رصدها  کنید. 

بودند؟

تا قبل از سال ۹۴ که من وارد گروه نجوم شدم، متام رصدها عمومی 

بودند و معموالً جامعهی هدفشان کل دانشجوهای دانشگاه بود. 

می کردند  خوبی  استقبال  رصدها  این  از  هم  جدید  ورودی های 

آموزش  کمی  یا  نجوم  به  خودشان  عالقه ی  کردن  پیدا  برای  و 

در برنامه ها رشکت می کردند. به همین علت افرادی که املپیاد 

نجومی بودند یا اطالعات داشتند برای سایرین آموزشهای پایهای 

ارائه میدادند. بعضی افراد هم متناسب با سطحی که داشتند از 

تلسکوپ ها و ابزار موجود استفاده می کرد. سال ۹۴ اولین رصد 

خصوصی برگزار شد. هدف اصلی این رصدها دانشکده ی فیزیک 

بود و سعی می کردیم برای دانشجویان پروژه تعریف شود یا کار 

کار  می خواستند  که  افرادی  حداقل  یا  و  بگیرد  انجام  جدی تری 

و رشایط  رصدی  ابزار  و  زمان  بدهند،  انجام  علمی  و  پژوهشی 

موردنیاز خود را داشته باشند. سال ۹۴، اگر اشتباه نکنم زمستان 

۹۴، یک رصد خصوصی رفتیم بعد هم یکی دیگر ولی بعدازآن 

دیگر نشد.

     راجع به فعالیت ها و دستاوردهای علمی رصدهای دانشکده 

صحبت کنید.

دانشجویان گروه نجوم در آن دوره از فعالیت خود، یک طیف سنج 

ساخته بودند و داده گرفنت با آن برایشان بسیار هیجان انگیز بود. 

کردیم  تالش  رصدهای خصوصی  در  بیشرت  و  رصدها  بعضی  در 
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طرف  از  رسمی  رصدهای  دیگر  که  هست  سالی   چند  شده اید  متوجه  بـرگزار حتامً  دانشـــکده 

با منی شوند. پیگیری های زیادی توسط دانشجویان عالقه مند و مسئوالن گروه  انجام شد؛  نجوم 

رصدهای معمول را این حال تالش ها به مثر نرسید و هنوز که هنوز است به ما مجوز برگزاری 

کــه از پیــگیرتــرین منی دهند. برای اطالع یافنت از جزئیات و چگونگی ماجرا، به رساغ کسی رفتیم 

رسدبــیرسـابق نرشیه ی افراد برای راه اندازی مجدد برنامه های رصدی در دانشکده بود. مرضیه حاجیلو، 

به وجودآمده و تالش هایی که شباهنگ، ورودی 9۳ فیزیک با ماست تا درباره  ی رصدهایی که برگزار می شد، علت مشکل 

در راستای احیای آن ها انجام شد، توضیحاتی بدهد.
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داده بگیریم. مدتی هم در فکر احداث آزمایشگاه نجوم بودیم 

عمومی  رصدهای  در  می کنیم.  پیگیری  را  آن  مجدداً  اآلن  که 

بچه ها انفرادی کار می کردند یا در آموزش ها حضور داشتند اما 

بود،  یکی دو سفر  گفتم  پیش تر هم  که  در رصدهای خصوصی، 

پروژه تعریف کردیم و داده گرفتیم.

     در آن دوره مشکالت مقابل برگزاری رصدها چه بود؟

برگزاری رصد پروسه ای داشت که باید طی می کردیم. از یک یا دو 

ماه قبل زمان برنامه مشخص می شد، مجوزهایی را از دانشکده 

همه چیز  اتوبوس(.  برای  )مثالً  میگرفتیم  فرهنگی  معاونت  و 

کامالً تحت نظر دانشگاه بود؛ ولی مانعی نبود و برنامه ها برگزار 

می شد. رسپرست داشتیم، ناظر داشتیم و البته اتوبوس ها تفکیک 

جنسیتی بودند.

     استقبال دانشجوها از رصدها چطور بود؟ چه مقدار مشارکت 

می کردند؟

معموالً خیلی زیاد. حتی اگر تبلیغ منیکردیم، بازهم استقبال خوب 

بود. مثالً در پیش ثبت نام، ممکن بود ۲۰۰ نفر فرم پر کنند.

     هزینه ی رشکت در رصدها و گزینش افراد رشکت کننده به 

چه صورت بود؟

چون رزرو اتوبوس و محل و بعضی هزینههای دیگر با معاونت 

فرهنگی بود، دانشجوها مقدار کمی می پرداختند. آخرین بار که 

رفتیم سال ۹۵ بود و نزدیک سی هزار تومان شد. از این مبلغ هم 

مقدار کمی باقی ماند که رصف گروه نجوم شد. درباره ی گزینش 

چون  می گذشتند  بودن  بلد  نجوم  فیلرت  از  باید  عدهای  افراد، 

شناخت  بچه ها  روی  که  گروهی  بود.  نیاز  علمی  تیم 

کافی داشتند، افراد را انتخاب میکردند. بقیه هم 

کسانی بودند که در لیست سیاه نبودند و پیشینه ی بدی نداشتند. 

به طورکلی گزینش سختی نداشتیم چون در رصدهای عمومی قرار 

بود همه ی دانشجوها رشکت کنند تا با گروه نجوم و آسامن آشنا 

شوند.

     از چه سالی برگزاری رصدها متوقف شد؟ دلیل آن چه بود؟

آن ها  طبق  که  گرفت  صورت  دانشگاه  در  مصوباتی   ۹۵ سال 

برگزاری متام اردوهای تفریحی مختلط ممنوع شد. متأسفانه رصد 

برگزار  رصد  داشتیم:  راه  دو  شد.  شناخته  اردوها  این  جزء  هم 

نکنیم یا رصدها را تفکیک جنسیتی کنیم. اول تالش کردیم رصد در 

دسته ی اردوهای تفریحی قرار نگیرد. چون بیش از آنکه تفریحی 

باشد، یک برنامه ی علمی بود. بااین حال جزء فعالیت های تفریحی 

دانشگاه  از  بیرون  شب  یک   وقتی  کردند  تأکید  و  شد  شناخته 

تفکیک  باید  می شود  گذرانده  کمپ  به صورت  کنار همدیگر  در 

جنسیتی باشد یا منحل شود. پس تنها راه، برگزاری مجزا بود که 

و  زمستان  و  بهار  در  به خصوص  رصد  نیست؛ چون محل  عملی 

برای رصدهای عمومی که بچهها همه تجربه ندارند، ممکن است 

امنیت کافی برای یک گروه دخرت ندارد؛ پس مجبوریم چند همراه 

مشکل  یک  شوند هم  انتخاب  پرسها چطور  اینکه  و  بربیم  پرس 

باعث  پرسها  و  دخرتها  رصد  بین  زمانی  فاصله ی  است.  دیگر 

زمان های  معموالً  باشد.  دیگری  بر  مقدم  یکی  همیشه  می شد 

رصدها طوری هستند که باید به سختی البه الی برنامه های دیگر 

و امتحانات، در رشایط رصدی مناسب آسامن جای بگیرد و ممکن 

اجحاف  صورت  این  در  که  نه،  دیگری  و  شود  برگزار  یکی  بود 

هم زمان  که  بود  این  دادند  پیشنهاد  که  دیگری  راه  می شد. 

مجزا بربیم و یک حداقل فاصله ای بین دو اقامتگاه باشد که 
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این باعث می شد مدیریت و کنرتل اتوبوس ها 

سخت تر بشود و به تعداد مسئول های بیشرت نیاز 

داشته باشیم. یعنی دو رسپرست، دو تیم تدارکات و 

هم زمان  مختلف  مکان  دو  باید  همچنین  علمی.  تیم  دو 

رزرو می شد که هزینه ها را هم افزایش می داد.

      چه فعالیت هایی برای ازرسگیری رصدها انجام شد و نتیجه ی 

آن چه بود؟ آیا اساتید به این روند کمک می کردند؟

اآلن حدود سه سال است نتوانسته ایم رصد برگزار کنیم و هر بار 

نجوم صحبت  گروه  مسئول  با  نگرفتیم.  مجوز  کردیم،  تالش  که 

و  اساتید صحبت کردیم، خیلی دویدیم  با همه ی  تقریباً  کردیم، 

تالش کردیم. حتی در بخش دانشجویی شورای اساتید دانشکده 

مطرح شد و همه توافق داشتند که این یک برنامه ی علمی است 

اگر گروه نجوم  از آن حامیت شود، چون در حال حارض  باید  و 

بخواهد کار علمی ای انجام دهد به رصدخانه یا داده های خوب 

پروژه های  از  بسیاری  جدایی ناپذیر  بخش  رصد  و  دارد  احتیاج 

نجوم است. آن ها هم در شوراهایی که تشکیل شد تالش کردند 

ولی درنهایت دانشگاه تغییر موضع نداد و این قانون برای رصدها 

پابرجا ماند.

        بعد از ممنوعیت برگزاری رصد به صورت رسمی، دانشجویان 

تا چه  اقبال به سمت رصدهای خصوصی  عالقه مند چه کردند؟ 

حد بود؟

ناامید  تقریباً  از مدتی  بعد  اما  پیگیری می کردند  ابتدا خیلی  در 

پیگیری  به  بودند،  مسئول  که  کسانی  ازجمله  عده  یک  شدیم. 

دانشگاه  خارج  تورهای  و  مؤسسات  به  عده ای  و  دادند  ادامه 

روی آوردند. این برنامه ها هم مشکالت خاص خود را دارند ولی 

ببینند،  بار آسامن را  نجومی ها احتیاج دارند هر چند وقت یک 

حتی اگر کار علمی زیادی هم قرار نباشد بکنند؛ پس راهی جز 

اعتامد به تورها نداشتند. یک رسی از املپیادیها هم گاهی رصد 

برگزار می کنند و بچه ها به آن ها می پیوندند.

        هزینه، نحوه ی گزینش افراد و وضعیت فعالیت های علمی 

و پژوهشی در رصدهای خصوصی چطور است؟

برای  فیلرتی  و  دارند  گردشگری  جنبه ی  عموماً  رصدها  این 

زیرمجموعه ی  یا  دانشجو  مثالً  که  ندارد  وجود  رشکت کنندگان 

از  میتوانند  عالقهمندان  متام  و  خانواده ها  باشند.  خاصی  گروه 

این تورها استفاده کنند و مشخصاً کار علمی مناسبی برای افراد 

تعریف منی شود. عالوه بر این تعداد ممکن است خیلی زیاد باشد 

و هزینه ها هم چند برابر.

      رشایـــط و جو رصـــدهای خصوصی را با رصدهای دانشکده 

مقایسه کنید.

رصدهایی که ما برگزار می کردیم یک فاکتور بسیار مهم داشت؛ 

اینکه همه دانشجوهای دانشگاه بودند و برچسب مشرتک رشیفی 

رشکت  کسانی  چه  می دانستیم  داشتند.  بودن  فیزیکی  یا  بودن 

راست  و  رک  بکند،  شیطنتی  است  ممکن  کسی  اگر  و  می کنند 

می گفتیم اجازه ی رشکت ندارد. گروه ۳۰ تا ۸۰ نفره ای که یکدیگر 

را می شناختند و تجربه هایی باهم داشتند، خیلی متفاوت با جوی 

از آدم های کامالً غریبه است که رصفاً هزینه ی رصد و کارت ملی 

و توانایی پر کردن فرم داشتند. جو هم دوستانه تر بود، هم امن تر 

و با کسیکه درست رفتار منی کرد برخورد الزم انجام می شد.

       آیا می توان دوباره رصدهای دانشکده را احیا کرد؟ چگونه؟

من سه سال تالش کردم و در این سه سال با همه ی اساتید صحبت 

کردیم، با معاونت فرهنگی از طریق افراد مختلف صحبت کردیم 

کورسوی  هنوز  اما  بود؛  قاطع  "نه"ی  یک  گرفتیم  که  جوابی  اما 

ادامه  تالش  به  وارد شدند  که  بچه های جدیدی  که  دارم  امیدی 

دهند و نتیجه بگیرند.

      سخن پایانی تان را بگویید.

خواسته ی  این  چون  شوند  احیا  مجدداً  رصدها  امیدوارم 

تا  باشد  از دانشگاه بخواهیم فضایی  غیرمنطقی ای نیست که ما 

و  بپردازیم  پژوهش  و  فعالیت  به  خود  موردعالقه ی  درزمینهی 

عالوه بر آن در کنار افرادی که دوستشان داریم اوقات خوشی را 

n .بگذرانیم
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آیا دنیا              ما موضیع            و حقییق است؟یآیا دنیا              ما موضیع            و حقییق است؟
vصدرا بُِریْریـــــ

مکانیک کوانتومی از مباحثی در فیزیک است که فهم آن بسیار دور از دسرتس به نظر می رسد و این امر 

شاید موجب ناامیدی بسیاری از دانشجویان فیزیک -از جمله نگارنده این نوشتار- شده باشد که با هیجان 

و به امید فهم واقعیت وارد مسیر خارق العاده فیزیک شده اند. اما این ناامیدی خیلی زود جای خود را به اشتیاقی 

جدید و حتی بیشرت از شوق ابتدایی می دهد و با شناخنت مباحث عمیق تر یا مشهود تر کوانتوم هیجان بازمی گردد. برای 

نگارنده این اتفاق با آشنایی با درس »اطالعات کوانتومی« و به ویژه مبحث »نامساوی بل« رخ داد که یکی از جذاب ترین 

مباحث فیزیک است. در این نوشتار به بررسی اجاملی این موضوع خواهم پرداخت.

مدل متغیرهای نهان

در مقاله ای دیگر که در شامره قبلی تکانه منترش شده، مسئله ی 

و  پودولسکی  اینشتین،  که  دیدیم  و  پارادوکس EPR مطرح شد 

روزن، مالکی برای تعریف و محک زدن »یک واقعیت فیزیکی« 

ارائه دادند.  به این گونه که »اگر بدون ایجاد هرگونه اختاللی در 

سیستم بتوانیم با قطعیت مقدار یک کمیت فیزیکی را پیش بینی 

کمیت  این  با  متناظر  فیزیکی  واقعیت  از  عنرصی  آن گاه  کنیم، 

نظر  مد  باید  تعریف  این  در  که  نکته ای  دارد«.  وجود  فیزیکی 

داشت این است که همین که امکان اندازه گیری قطعی و اعالم 

مقدار کمیت فیزیکی وجود داشته باشد کفایت می کند و به خود 

انجام عمل اندازه گیری نیازی نیست. یا به نوعی یک متغیر پنهانی 

وجود دارد که عمل مشاهده رصفاً مقدار آن را آشکار می کند و 

نه این که آن را خلق کند و این کمیت به خودی خود وجود دارد. 

زندگی  آن  در  ما  که  جهانی  نهان،  متغیرهای  نظریه ی  طبق  

نامساوی بل

کار مهم جان استوارت بل۱ آن بود که نشان داد چگونه عقل سلیم 

و استدالل بر مبنای دو فرض اساسی یعنی وجود عنارص واقعیت با 

تعریف باال و فرض موضعیت رخدادها ما را به یک نامساوی قابل 

سنجش از طریق آزمایش می رساند. الزم به ذکر است که فرض 

موضعیت هم به این معناست که رویدادهای با فاصله ی فضاگونه 

رابطه ی علّی ندارند.

روند تاریخی از این قرار است که در سال ۱۹۶۴ بل در مقاله ای با 

نام "On the Einstein Podolsky Rosen paradox" آزمایشی 

طراحی کرد تا درستی ادعای اینشتین را اثبات کند، اما این آزمایش 

می کنیم موضعی بوده است و رفتارهای به ظاهر ناموضعی مثل 

درهم تنیدگی میان سیستم های کوانتومی که در فاصله از هم قرار 

دارند ناشی از متغیرهایی به اشرتاك گذاشته شده است که ما از 

می توانیم  مشاهده  طریق  از  تنها  و  نیستیم،  مطلع  آن ها  مقدار 

به مقادیر آن ها پی بربیم. بنابراین تصادفی بودن اندازه گیری که 

در هنگام مشاهدات می بینیم در واقع نتیجه ی ظهور متغیرهای 

پنهان است. مثالً اگر دو ذره در حالت درهم تنیده ی   

داشته باشیم مثل این است که این دو ذره زمانی که نزدیک هم 

بوده اند و با هم برهم کنش داشتند، یک متغیر تصادفی یک بیتی 

را به اشرتاك گذاشته اند. زمانی که ما یکی از آن ها را اندازه گیری 

می کنیم نتیجه همین بیت تصادفی به اشرتاك گذاشته شده برای 

ما مشخص می شود. پس به طور قطع مقدار ذره ی دوم نیز هامن 

است.

نهایتاً نتیجه ی معکوس داد و ثابت کرد که مدل متغیرهای پنهان 

اینشتین و همکارانش درست نیست. هر چند این آزمایش درستی 

فرضیات مکانیک کوانتومی را »اثبات« منی کند، اما  نشان می دهد 

که طبیعت فراتر از مدل متغیرهای نهان رفتار می کند.

 برای توضیح جامع تر ایده ی بل، فرم دیگری از آن به نام نامساوی

CHSH-Bell را نشان می دهیم. این دقیقا آن چیزی نیست که بل 

مطرح کرد، اما ایده ی اصلی آن را بیان می کند.

بار دیگر الزم به ذکر است که استدالل های زیر تنها به دو  یک 

نیاز  گفته شده،  تعریف  به  فیزیکی،  واقعیت  و  موضعیت  فرض 

دارند.
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 فرض کنید یک جفت ذره داریم که ذره ی اول در دست آلیس و ذره ی دوم در دست باب 

است و آلیس فقط روی ذره ی اول و باب فقط روی ذره ی دوم اندازه گیری می کند. آلیس و 

ارتباط  امکان هیچ گونه  تا  انجام می دهند  از هم  باب آزمایش های خود را در فاصله ی فضاگونه 

علّی ای بین آن ها وجود نداشته باشد.

فرض کنید دو خصلت a و 'a برای ذره ی اول و دو خصلت b و 'b برای ذره ی دوم در این آزمایش مد نظر 

هستند. آلیس به طور تصادفی خصلت a یا 'a را جهت اندازه گیری بر روی ذره ی اول انتخاب می کند و باب نیز 

به طور تصادفی خصلت b یا 'b را جهت اندازه گیری بر روی ذره ی دوم انتخاب می کند.

هم چنین متغیرهای تصادفی )خصلت های( b ،a' ،a و 'b می توانند تنها مقادیر +۱ و -۱ را اخذ منایند.

بنا بر فرض های نظریه ی متغیرهای نهان، فضای منونه ی     وجود دارد که نتایج آزمایش های آلیس و باب ناشی 

از منونه گیری از این فضای منونه است که پارامرتهای پنهان است. پارامرتهای پنهان را با    نشان می دهیم.

بنا بر نظریه ی متغیرهای نهان، هر جفت ذره ای که تهیه شده است مقدار مشخصی از   دارد و خصلت های 

اندازه گیری شده از این جفت ذره، تابع این پارامرتند و در واقع خصلت های b ،a' ،a و 'b توابعی از    اند.

مطابق نظریه ی متغیرهای نهان، همبستگی دو خصلت a و b را به صورت زیر تعریف می کنیم:

 

برای ذره ی اول، بنابر فرض واقعیت، خصلت های  )   (a و )   ('a مستقل از این که آلیس کدام  یک را اندازه 

می گیرد، مقادیرشان معین است. برای ذره ی در دست باب هم همین طور. بنابر فرض واقعیت موضعی اگر 

آلیس تصمیم به اندازه گیری )   (a بگیرد، این تاثیری بر خصلت )   (b برای ذره ی در دست باب ندارد چرا 

که مقدار آن مستقل از تصمیم آلیس وجود دارد. در واقع مقادیر b ،a' ،a و 'b همگی با هم و مستقل از هم 

وجود دارند و واقعیات فیزیکی اند. بنابراین می توانیم روابطی میان آن ها در نظر بگیریم. رابطه ی زیر بین 

همبستگی ها را درنظر بگیرید:

 

 

دلیل برقراری نامساوی آخر این است که مستقل از     متغیرهای b ،a' ،a و 'b هرمقداری از +۱ و -۱ که 

داشته باشند در نامساوی b + b’( + a’)b - b'( ≤ 2(    صدق می کنند. پس مقدار متوسط آن ها روی هر توضیعی 

از    نیز در این نامساوی صادق است.

V

a

نقض نامساوی بل در مشاهدات آزمایشگاهی

برای بررسی برقراری نامساوی بل و یافنت رهیافتی بر این که آیا جهان ما داری خاصیت واقعیت موضعی 

است، باید به آزمایشگاه رجوع کرد. از سال ۱۹۷۲ تاکنون، تعداد زیادی از آزمایش های بل انجام شده است 

این  که همگی نشان دهنده ی این  هستند که در دنیای میکروسکوپی نامساوی بل به وضوح نقض می شود. 

آزمایش ها نتایجی داده اند که منی توانند به وسیله ی نظریه ی متغیرهای نهان جای گزیده توضیح داده شوند و 

به نوعی مکانیک کوانتومی را تأیید کرده اند. پیرشفت های تکنولوژی، منجر به بهبود قابل توجهی در کارآیی 

و هم چنین گسرتده شدن روش های آزمودن تئوری بل شده است. آزمایش های متعددی در این ۴۰ سال انجام 

شده است که یکی از اخیرترین آن ها در سال  ۲۰۱۵ انجام شد. اکنون اعتقاد عمومی جامعه ی فیزیک بر این 

است که نامساوی بل در طبیعت نقض می شود و جهان مستقل از این که با چه نظریه ای توصیف می شود با 

نظریه ی واقعیت موضعی سازگار نیست و در عین حال نتایج آزمایش بیش ترین سازگاری را با توصیف مکانیک 

کوانتومی دارند.
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نقض نامساوی بل در حوزه ی مکانیک کوانتومی

بل نشان داد که هم بستگی با فرض واقعیت موضعی همواره باید 

در یک نامساوی صدق کند و این نامساوی در آزمایشگاه نقض 

شد. حال می خواهیم ببینیم که فرمالیسم مکانیک کوانتومی چه 

رشایطی را بر رابطه ی همبستگی بیان شده تحمیل می کند.

فرض کنید که دو ذره در دست آلیس و باب در حالت درهم تنیده ی 

زیر باشند:

 

حال این گونه در نظر بگیرید که   و   به ترتیب اندازه گیری اسپین 

در راستای   و   اند.   و   هم اندازه گیری اسپین در راستای   و   

به  نسبت  اندازه ی    به  مختصات    دستگاه  که  طوری  به  اند، 

باب  و  آلیس  بنابراین  شده است.  چرخانده  مختصات    دستگاه 

مؤلفه ی اسپین ذرات را در راستاهای زیر اندازه می گیرند:

 

 

به صورت  بین همبستگی کوانتومی  رابطه ی  این حالت  پس در 

زیر است:

  

 

بنابراین مقدار   برای عبارت فوق در چهارچوب مکانیک کوانتومی 

قابل حصول است که در چهارچوب نظریه ی متغیرهای نهان قابل 

دست یابی نبود.

همبستگی  رابطه ی  که  است  الزم  نکته  این  یادآوری  هم چنین 

باید  برای سنجش نظریه  لذا  به طور متوسط تعریف می شود و 

آزمایش توصیف شده برای آلیس و باب را چندین بار تکرار کرد و 

باتوجه به قانون اعداد بزرگ هرچه تعداد آزمایش های انجام شده 

مقدار  به  آزمایش  از  مقدار متوسط عددی حاصل  باشد،  بیش تر 

چشم داشتی نزدیک تر است.

مکانیک  چهارچوب  در  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته ی 

کوانتومی حداکرث مقدار نقض نامساوی بل همین مقدار   است 

و  شده  گذاشته  اشرتاک  به  عمومی  حالت  برای  آن  اثبات  که 

خواننده  به  جالب  مترین  یک  عنوان  به  دلخواه  اندازه گیری های 

واگذار می شود.  الزم به ذکر است که حداکرث مقدار مشاهده شده 

در آزمایشگاه نیز همین مقدار بوده و تا به امروز نتایج آزمایش 

فوق با دقت باال با پیش بینی مکانیک کوانتومی سازگار بوده و با 

n .نظریه ی واقعیت موضعی سازگار نیست
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یبلــــــورها                     زمـــــاـنـــــ

vمعین صمدیـــ

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد - دانشکده فیزیکـــ

چکیده

پراهمیت  بسیار  مفهوم  یک  آن  خودبه خودی  شکست  و  تقارن 

در فیزیک نوین به شامر می رود. تقریبا برای هر تقارنی می توان 

مدلی پیشنهاد کرد که حالت پایه ی آن، تقارن ذکرشده را بشکند. 

مغناطیسی،  مواد  دورانی  و  انتقالی  پیوسته  تقارن های  بلورها، 

را  رسارسی  پیامنه ای  تقارن  شاره ها،  ابر  و  زمان  وارونی  تقارن 

این مثال ها جدا مانده، تقارن  از  تنها تقارنی که  اما  می شکنند. 

چون  باشد  هم  تقارن  بنیادی ترین  شاید  که  است  زمانی  انتقال 

دربردارنده ی شهود ما از تجربه و هم چنین پایستگی انرژی است. 

در این نوشتار قصد داریم به معرفی اجاملی پدیده ای جالب در 

زمینه ی فیزیک ماده چگال به نام بلورهای زمان١ بپردازیم.

مقدمه

فضا،  در  جامد  بلورهای  با  مشابهت  در  زمان  بلورهای  ایده ی 

در  می باشند.  زمانی  انتقال  تقارن  خودبه خودی  بیان گر شکست 

کوانتومی  بسته ی  سیستم های  به  محدود  را  خود  بحث  این جا 

کردن  خارج  هستند.  ایزوله  خود  اطراف  محیط  از  که  می کنیم 

رشایط  می تواند  تعادل  حالت  از  بسته  کوانتومی  سیستم های 

بلورهای  نوین هامنند  و  فازهای جدید  برای حصول  را  مناسبی 

زمان فراهم آورد. اما بلورهای زمان چه هستند و چرا فاز جالبی 

از ماده به شامر می روند؟

در سال ٢٠١٢ دانشمند آمریکایی و برنده ی جایزه نوبل فرانک 

ویلچک۲ ایده ی بلورهای زمان را در مشابهت با تشکیل بلورهای 

واسطه ی  به  زمان  بلورهای  آن  در  که  کرد  ارائه  فضا  در  جامد 

شکست خودبه خودی تقارن انتقال زمانی پیوسته به تقارن انتقال 

زمانی گسسته تشکیل می شوند ]٢،١[. اگرچه، اوشیکاوا و واتانابه 

یک  که  چرا  نیست  تحقق پذیر  این موضوع  که  دادند  نشان   ]٣[

سیستم در حالت تعادل گرمایی                                  مستقل 

از زمان است؛ به عبارتی دیگر:

 0         . اما اخیرا نشان داده شده است که صورت دیگری از ایده ی 

قابل  بلورهای زمان در سیستم های متناوب واداشته کوانتومی۳ 

حصول است. در مراجع ]۶ ،۵ ،۴[ نشان داده شده است که یک 

سیستم برهم کنشی متناوب واداشته که در ویژه حالتی از انرژی با 

دوره تناوب T آماده شده است، می تواند به صورت خودبه خودی 

 n این جا  در  که  کند  پیدا  تحول    nT تناوب  دوره  با  حالتی  به 

یک عدد صحیح و مثبت است. به این پدیده که بیان گر شکست 

خودبه خودی تقارن انتقال زمانی گسسته می باشد، بلورهای زمان 

گسسته۴ می گویند.

معرفی  را  زمان  بلورهای  خاستگاه  ابتدا  مطلب،  ادامه ی  در 

می کنیم. سپس به بیان بلورهای زمان گسسته در یک مدل اسپینی 

بلورهای  آزمایشگاهی  مشاهدات  بعدی،  بخش  در  می پردازیم. 

زمان را به صورت اجاملی مطرح می کنیم و در انتها، چشم اندازی 

خواهیم داشت به مطالعات پیش رو در این زمینه که بسیار مورد 

توجه پژوهشگران ماده چگال نظری و تجربی قرار گرفته است.

خاستگاه بلورهای زمان

در این بخش در خالل ارائه ی تاریخچه ی بلورهای زمان، اشاره ای 

تحقیقات  مبدا  داشت.  خواهیم  نیز  مرتبط  بنیادی  مفاهیم  به 

که  برمی گردد   ٢۰١٢ سال  به  زمان  بلورهای  زمینه  در  امروزه 

فرانک ویلچک در مقاله ی "بلورهای زمان کوانتومی"]١[، سوال 

زیر را مطرح کرد:

”آیا امکان دارد که یک سیستم بس ذره ای به یک خود-

سامان دهی۵ در زمان دست پیدا کند؟”

به منظور این که سوال باال را به خوبی واکاوی کنیم نیاز است که 

ابتدا مفهوم خود-سامان دهی را معرفی کنیم. معموال سیستم هایی 

هامنند یک ساختامن یا یک ماشین که دارای یک سازماندهی در 

ساختارشان هستند، توسط یک عامل سازماندهی کننده ی خارجی 

به سمت نظم مورد نظر مدیریت شده اند. خود-سامان دهی ایده ای 

است که در نتیجه ی آن یک نظم کلی ناشی از برهم کنش اجزای 

رهربی کننده ی  عامل  وجود  بدون  سیستم  خود  تشکیل دهنده ی 

خارجی، در متام مجموعه به وجود می آید.

را  آن  می توان  اما  دارد  عمیقی  مفهوم  تنهایی  به  سامان دهی 

مخترصا با توجه به مفهوم نظم و متضاد آن بی نظمی 

یک  آنرتوپی  و  نظم  اغلب،  کرد.  تعریف  آنرتوپی  یا 

سیستم را با توجه به نظریه اطالعات۶ می سنجیم. به 

Time Crystals .۱

۲. ویلچک )Frank Wilczek( به همراه دیوید 

گروس )David Gross( و دیوید پولیتزر 

)David Politzer( جایزه ی نوبل فیزیک در سال 

۲۰۰۴ برای کشف آزادی تقریبی در نظریه ی 

برهم کنش قوی را دریافت کرد
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یبلــــــورها                     زمـــــاـنـــــ

بیشرتی  اطالعات  توصیف یک سیستم  برای  که هرچه  معنا  این 

مورد نیاز باشد، آن سیستم بی نظم تر خواهد بود.

   به عنوان مثال، مجموعه ای از اسپین ها را در داخل یک حجم 

معین در نظر بگیرید که هر اسپین جهت گیری تصادفی داشته باشد. 

این بی نظمی در جهت گیری اسپین ها می تواند ناشی از اغتشاشات 

ناشی از افت وخیزهای گرمایی باشد. هنگامی که سیستم را خنک 

می کنیم، متایل هر اسپین برای هم جهت کردن اسپین های همسایه 

بر افت وخیزهای گرمایی غلبه می کند و به آرامی متامی اسپین ها 

به صورت خودبه خــودی هم جــهت می شوند و یــک مغناطش 

مجموعه ای به وجود می آورند. برای توصیف حالت اسپین ها در 

این سیستم منظم شده، اطالعات بسیار کم تری نسبت به توصیف 

سیستم در حالت بی نظم )که به دانسنت جهت هر اسپین در آن 

نیاز است( نیاز می باشد. در مثال فوق، ایجاد خودبه خودی نظم 

و مغناطش مجموعه ای که تنها ناشی از برهم کنش اجزای آن با 

یکدیگر بود، توصیف کننده ی خود-سامان دهی در سیستم اسپینی 

می باشد، )شکل١(. از مثال های دیگر خود-سامان دهی می توان به 

حرکت منظم دسته ای از پرنده ها در آسامن، منظم شدن تدریجی 

تشویق حضار در ســالن منایش و حتـی پربازدیـدشدن برخی از 

پست ها در شبکه های اجتامعی مجازی نام برد.

   به همین ترتیب، می توانیم چگونگی شکل گیری بلورهای فضایی 

یا جامدات را رشح دهیم. آرایه ای یک بعدی از مولکول های یکسانی 

را که در فاز مایع دارای تقارن انتقال فضایی پیوسته هستند، در 

نظر بگیرید. صورت بندی کنونی مولکول ها طبق نظریه اطالعات 

بی نظم است، چرا که برای توصیف کل سیستم به اندازه ی تعداد 

مولکول ها اطالعات نیاز داریم. وقتی که سیستم را رسد می کنیم، 

دو- برهم کنش  از  ناشی  سامان دهی   - خود  علت  به  مولکول ها 

انتقال فضایی  تقارن  بین آن ها، به صورت خودبه خودی  به-دو۷ 

بلورها  می دهند.  تشکیل  یک بعدی  بلور  و  می شکنند  را  پیوسته 

تشکیل  را  منظمی  سیستم های  گسسته  فضایی  انتقال  تقارن  با 

این جا در  )البته  برای توصیف آن ها  می دهند زیرا اطالعات زیر 

یک بعد( کفایت خواهد کرد: 

که در آن x0 بیان گر مکان یک مولکول و L بیان کننده ی عمل گر 

انتقال در راستای محور x و به اندازه طول شبکه ی بلور می باشند.

   بنابراین، اگر به سوال ویلچک بازگردیم که در آن یک سیستم  

در بعد زمانی خود-سامان دهی داشته باشد، می توانیم سناریوی 

زیر را ترسیم کنیم:

ابتدا یک سیستم مستقل از زمان را در نظر بگیرید. یک سیستم 

انتقال زمانی گسسته است وکامال  تقارن  از زمان دارای  مستقل 

ایـــن است که اگر سیســتم مثال در  بی نظم! دلیل بی نظم بودن 

حالت        باشد، در پاسخ به این پرسش که “در چه زمانی سیستم 

برشمرد.  می توان  را  لحظه  بی نهایت  می باشد؟“،  حالت      در 

تبدیل کردن یک  باشیم که  باید در نظر داشته  در مرحله ی بعد، 

یک  زمان  در  متناوب  سیستم  یک  به  زمان  از  مستقل  سیستم 

که  چرا  می باشد،  زمان  بعد  در  منظم  سیستمی  ایجاد  برای  راه 

نیاز برای این که بگوییم در چه زمان سیستم در  اطالعات مورد 

حالت       است، بسیار کم تر خواهد بود:

که در آن  t0 بیان گر زمان اولیه و T دوره تناوب سیستم است. 

با در نظر گرفنت مالحظات باال، می توانیم به این نتیجه برسیم که 

سوال مطرح شده توسط فرانک ویلچک قابل بازگویی به صورت 

زیر است:

” آیا امکان دارد که یک سیستم بس ذره ای به صورت    

خودبه خودی تقارن انتقال زمانی پیوسته   

را به تقارن انتقال زمانی گسسته بشکند؟ ”  

شکل ١: با رسدکردن سیستم اسپینی، برهم کنش جزئی هر اسپین با 

اسپین های همسایه باعث به وجودآمدن یک نظم مجموعه ای می شود. 

این مثالی از فرآیند خود-سامان دهی می باشد چرا که سیستم بدون 

دخالت عامل مدیریت کننده ی خارجی و به صورت خودبه خودی 

منظم شده است.

)۱(

)۲(
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از زمان را در  ]١[ یک سیستم مستقل  ویلچک در مقاله ی خود 

نظر گرفت و پیشنهاد کرد که آن سیستم می تواند در انرژی های 

بسیار پایین دینامیک متناوب در زمان از خود نشان دهد.

هامن گونه که در مرجع ]٣[ بیان شده است، ایده ی اصلی ویلچک 

قابل حــصول منی باشد. به طـــور خــالصه، به منظور شــکست 

خودبه خودی تقارن انتقال زمانی پیوسته به تقارن انتقال زمانی 

گرمایی  تعادل  از  به صورت خودبه خودی  باید  سیستم  گسسته، 

خارج شود و از حالتی با پایستگی انرژی به حالتی بدون پایستگی 

انرژي تغییر حالت بدهد که این موضوع امکان پذیر نیست.

فیزیک  در  را  گسرتده ای  فعالیت  زمینه ی  ویلچک  ایده ی  اما     

ماده چگال نظری و تجربی و همین طور فیزیک انرژی های باال۸ به 

وجود آورد. در سال ٢۰١٦، چتان نایاک۹ و تیم تحقیقاتی اش در 

موسسه پژوهشی مایکروسافت ]۴[، پیشنهاد مطالعه ی بلورهای 

بار شکست خودبه خودی  این  و  غیرتعادلی  فازهای  در  را  زمان 

تقارن انتقال زمانی گسسته را مطرح کردند. این نوع از بلورهای 

زمان مربوط به خود-سامان دهی سیستم های بس ذره ای واداشته 

تعادلی  حالت  از  متناوب  خارجی  عامل  یک  توسط  که  می باشد 

"بلورهای  یا  فلوکه"  زمان  "بلورهای  نام  با  و  مانده اند  دور  به 

زمان گسسته" معرفی شده اند. در بخش بعد، به چگونگی ایجاد 

اشاره  عرضی  میدان  با  آیزینگ  مدل  در  گسسته  زمان  بلورهای 

خواهیم کرد.

و  یاوو۱۰  نورمن  نایــاک،  مقاله  با  هم زمــان  صورت  به  تقریبا 

همکارانش ]۶[، یک مدل نظری را که در آن رشایط ایجاد بلورهای 

مقاله ی  این  در  یاوو  کردند.  داشت، مطرح  زمان گسسته وجود 

محاسباتی، یک تحلیل کامل از بازه ی پارامرتهای سیستم اسپینی 

ارائه کرد و نشان  باشد،  باید وجود داشته  بلور زمان  که در آن 

داد که فاز بلور زمان نسبت به اختالالت خارجی بسیار مقاوم و 

پایدار است. در مدل ارائه شده در مقاله ی ]۶[ به ازای هر دوره ی 

تناوب، یک پالس که متامی اسپین های سیستم را وارون می کرد، 

وجود دارد که با غیر ایده آل  کردن آن )مثال دوران ١٧۸ درجه( و 

حتی ایجاد اختالل کوچک در دوره تناوب عامل وادارنده خارجی، 

فاز بلور زمان پایدار١۱ باقی می ماند که این یکی از ویژگی های 

مهم آن ها می باشد.

بلورهای زمان گسسته

ایده ی بلورهای زمان  هامن گونه که در بخش قبلی ذکر کردیم، 

فرانک ویلــچک در سیــستم های خــارج از تعادل قابل حصول 

هامیـلتونی  با  متناوب  واداشته  کوانتومی  سیستم های  است١۲. 

هستند  گسسته  زمانی  انتقال  تقارن  دارای   ،H)t + T( = H)t(

و با ویژه حاالت متناوب در زمان با نام “حالت های فلوکه“ بیان 

می شوند:

نامیــده می شود. شــبه انرژی ها  ایــن جا En “شبه انرژی“  که در 

ویژه حاالت “هامیلتونی فلوکه“ HF  هستند که در معادله زیر 

صدق می کنند:

زمان  در  کامل  پایه هایی  تشکیل  فلوکه  حاالت  که  آن جایی  از 

می دهند، می توان تحول زمانی هر حالت کوانتومی را بر حسب 

یک برهم نهی از حاالت فلوکه نوشت:

جامدات  در  بالخ  تئوری  نتایج  با  کامل  مشابهت  در  نتایج  این 

می باشد. حالت های بالخ جواب های معادله رشودینگر درحضور 

پتانسیل متناوب در مکان بلور هستند و تشکیل یک پایه کامل در 

فضا می دهند.

یک  آیا   “ که  است  این  پرسید  می توان  که  جالبی  سوال  اما 

آن  فلوکه ی  ویژه حاالت  که  متناوب  واداشته  بس ذره ای  سیستم 

دوره تناوب T دارند، می تواند به صورت خودبه خودی در زمان 

خود-سامان دهی شود و رشوع به تحول در زمان با دوره تناوبی 

متفاوت با T بکند؟ پاسخ “بله“ است و این پدیده ویژگی اصلی 

بلورهای زمان گسسته می باشد.

خاص  موردهای  در  که  است  باور  این  بر  هنوز  ویلچک  البته 

می توان بلورهای زمان را بدون نیاز به عامل هایی که سیستم را 

به دور از تعادل نگه می دارند )نظیر بی نظمی( مشاهده کرد. ]۵١[

در ادامه قصد داریم با توجه به تعاریف باال، شکست خودبه خودی 

اسپین-۱/۲  کوانتومی  سیستم  یک  در  را  زمانی  انتقال  تقارن 

وسیله ی  به  واداشته  سیستم  کنیم.  بیان  واداشته  یک بعدی 

هامیلتونی های زیر ساخته می شود:

که در آن     ماتریس های پائولی، J  قدرت برهم کنش همسایه 

راستای  در  خارجی  مغناطیسی  میدان  قدرت    h و  آیزینگ  اول 

هم چنین،  می باشد.   i اسپینی  زنجیره ی  جایگاه  هر  روی  بر   z

صورت بندی متناوب در زمان سیستم به فرم زیر است:

دوره ی  در هر  که  معناست  این  به  واداشته بودن سیستم  این جا 

تناوب هامیلتونی سیستم بین H0 و HMBL جابه جا می شود.

تناوب  دوره  هر  ازای  به  زمانی  تحول  یکانی  عمل گر  بنابراین،  )۳(

)۴(

)۵(

)۶(

)۷(
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)۸(

)۹(

)عمل گر فلوکه Uf( به صورت زیر بیان می شود:

. t1 + t2 = T که در آن

از رابطه ی ۸ مشـــخص است که به ازای    = t، حاصل جمــله ی 

          در هر دوره تناوب برابر است با وارون شدن متام 

اسپین ها:

را در یک حالت  ابتدا سیستم  باال،  با در نظرگرفنت مفروضــات 

منایش  مثل    قـــرار می دهــیم و آن را با  

می دهیم. بنابراین برای حالت     داریم:

که در آن داریم:

حالت  اسپین های  متامی  وارون کردن  بیان گر   −}mi} شود  توجه 

{mi{ می باشد.

تحول زمانی حالت             به ازای هر دوره تناوب تحت عمل گر 

  zبا وارون شدن اسپین ها در راستای محور برابر  تحول زمانی ۸، 

با اخذ یک فاز است. بنابراین حاالت            دارای دوره تناوب 

2T می باشند:

دو  برهم نهی  از  می توان  را   Uf عمل گر  ویژه حاالت  طرفی،  از 

حالت   {mi{| و   {mi−{| به صورت زیر تشکیل داد:

باکمی عملیات جربی رسراست به سادگی می توان دید که:

اندازه گیری،  در  کوانتومی  مکانیک  موضوعه  اصل  به  توجه  با 

حالت یک سیستم با تابع موج      پس از 

اندازه گیری با احتامل c1|2| به حالت  1   | و به احتامل c2|2| به 

حالت  2   | تصویر می شود. بنابراین، اگر سیستم اسپینی باال را 

که تحول زمانی آن با رابطه ی ۸ بیان می شود، در حاالت فلوکه 

طبق رابطه ی ١١ آماده کنیم، با اندازه گیری حتی یک اسپین روی 

یا    و   |}mi} از حاالت  یکی  به  مدل، سیستم  جایگاه های  از  یکی 

سیستم  زمانی  انتقال  تقارن  نتیجه،  در  می شود.  تصویر   |}−mi}

ازT  به صورت خودبه خودی به تقارن انتقال زمان 2T شکسته 

می شود. بنابراین، مثال باال بیانی است از شکست خودبه خودی 

تقارن انتقال زمانی گسسته که به آن ها بلورهای زمان گسسته یا 

)۱۰(

)۱۱(

)۱۲(

بلورهای زمان فلوکه می گوییم.

مشاهدات آزمایشگاهی بلورهای زمان

مشاهدات آزمایشگاهی بلورهای زمان مهم ترین موضوعی بود که 

باعث شد آن ها مورد توجه بسیار زیادی قرار بگیرند. یک گروه 

رشته ای  روی  بر   ،]٧[ آمریکا  مری لند  دانشگاه  در  آزمایشگاهی 

از يون های یرتبیوم١۳ اسپین های کوانتومی را به دام انداختند و 

آن ها را توسط برهم کنش کولنی بین شان کنار هم کوپل کردند. 

سپس تحول زمانی مغناطش هر اسپین را پس از اعامل پالس های 

لیزری که می توانند اسپین ها را وارون کنند، مشاهده کردند. طبق 

پیش بینی ها، نوسانات مغناطش اسپین ها به صورت خودبه خودی 

در بازه ی زمانی دو برابر نسبت به دوره تناوب لیزر قفل شدند. 

دوره  از  سیستم  گسسته  زمانی  انتقال  تقارن  دیگر  عبارتی  به 

تناوبT  به دوره تناوب T۲ شکسته شد، )شکل ٢(.

 

یک گروه آزمایشگاهی دیگر در دانشگاه هاروارد ]٩[، یک گروه 

املاس  در  اسپینی دوقطبی١۴  ناخالصی های  میلیون  تقریبا یک  از 

بین  برهم کنش  ایجاد  به منظور  که  دادند  قرار  را مورد مطالعه 

اسپین ها و هم چنین ایجاد رشایط وارون شدن آن ها،

به منظور جلوگیری  اعامل کردند.  به آن ها  نیز  امواج ماکروویو 

از این که سیستم به صورت دائم از امواج خارجی انرژی دریافت 

کند )و کامال به تعادل گرمایی نرسد(، آزمایشگران یک بی نظمی 

بر روی جایگاه های ناخالصی )هامنند میدان مغناطیسی بی نظم 

خارجی روی جایگاه های اسپینی برای ایجاد بسرت فاز جای گزیدگی 

بس ذره ای( اعامل کردند. با این صورت بندی آزمایشگاهی که به 

کلی با صورت بندی آزمایش پیشین متفاوت است، مشاهده شد 

که نوسانات اسپینی در جایگاه های ناخالصی با دوره تناوب ۲ یا ٣ 

برابر دوره تناوب پالس های اعاملی خارجی پاسخ نشان می دهند 

و هم چنین در برابر اختالالت درپارامرتهای مسئله پایداری نشان 

نتایج حاصل شده در کارهای نظری  این آزمایشات که  می دهند. 

پیشین را ثابت می کردند، رشایط امیدوارکننده ای را برای ادامه ی 

مطالعات بر روی بلورهای زمان فراهم ساختند.

چشم انداز

باید ایده ی بلورهای زمان را علی رغم متام محبوبیت هایی که تا 

به امروز در جامعه علمی کسب کرده است، یک ایده ی نوپا در 

تاریخ  در  پراهمیت  ایده های  و  نظریه ها  دانست.  نوین  فیزیک 

بحث  موضوع  زیادی  سالیان  ابررسانایی،  پدیده ی  مانند  فیزیک 

جوامع علمی بوده اند تا این که پس از چندین مرحله موفقیت در 

صورت بندی های نظری و پیرشفت های آزمایشگاهی به کتاب های 

درسی فیزیک راه پیدا کرده اند.

پس از این که در سال ٢۰١٢ ایده بلورهای زمان مطرح شد، حدود 
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شکل ٢: شامی آزمایش انجام شده در دانشگاه مری لند. در هر دوره تناوب اسپین های کوانتومی تحت اثر پالس های لیزر )که به صورت غیر ایده آل باعث 

ایجاد وارونی آن ها می شود( قرار می گیرند و هم چنین در حضور یک بی نظمی قوی ناشی از میدان مغناطیسی موضوعی روی آن ها، می توانند با یکدیگر 

برهم کنش کنند. ]۸[

دو سال جامعه ی علمی عکس العمل قابل توجهی به آن نشان نداد. در سال های ٢۰١۴ و ٢۰١۵ مقاالتی با هدف رد و یا تایید این ایده 

مطرح شدند که مهم ترین نتیجه ی آن اثبات عدم حصول این ایده در تعادل گرمایی بود. از سال های ٢۰١٦ و ۲۰١٧ که پژوهش های 

نظری و آزمایشگاهی بلورهای زمان گسسته آغاز شدند، اقبال جامعه ی علمی به این پدیده بسیار رو به افزایش رفته است. در سال 

۲۰١٨ تعداد مقاالت با برچسب بلورهای زمان در زمینه های فیزیک ماده چگال، فیزیک انرژی های باال و فیزیک آماری رشد چشم گیری 

پیدا کرده است.

عالوه بر سواالت بی پاسخی که در صورت بندی شکست خودبه خودی تقارن انتقال زمانی باقی مانده است، یکی دیگر از دالیل افزایش 

تعداد مقاالت این است که اغلِب مطالعات جدید به منظور گسرتده کردن محدوده ی بلورهای زمان به مسائل متنوع تر می باشند. برای 

مثال، می توان به صورت بندی بلورهای زمان در مکانیک کالسیک ]١۰[ یا در کیهان شناسی ]١١[، مشاهده بلورهای زمان در مدل های 

در  نوین  عددی  روش های  یا  و   ]١٣[ باز  کوانتومی  سیستم های  در  گسسته  زمان  بلورهای  به دست آوردن   ،]١٢[ کوانتومی  مختلف 

مشاهده ی بلورشدگی در زمان مثل یادگیری ماشین بر پایه ی شبکه های عصبی ]١۴[ اشاره کرد. عالوه بر این، هنوز مطالعاتی مبنی بر 

n ]١۵،مشاهده ی شکست خودبه خودی تقارن انتقال زمانی پیوسته )که درون مایه ی ایده اصلی ویلچک است( ادامه دارند.]١٦
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ربرسی حتلییل تأثری حصتیحات غریخطی رب روی »نقطه ی خطی«
فی یک خط کش استاندارد جدید در کیهان شناسی و اصالح آن از رطیق روش های حتلییل مرع

vنعمت اللّٰه فرهادیـــ
کیهان اولیه

در اولین ثانیه های رشوع جهان، کیهان اولیه در زمانی کوتاه دچار انبساطی با نرخ منایی شد که به آن تورم١ 

می گوییم. پس از امتام دوره ی تورم، کیهان وارد دوره ی انبساط با نرخ کندشونده شد و ذرات مدل استاندارد 

رشوع به تشکیل شدن کردند. پس از گذشت زمانی، کیهان از سوپ داغی شامل ذرات بنیادی مدل استاندارد، 

افزایش سن کیهان، دمای عامل به دلیل  با  که در حال برهم کنش با هم و ماده تاریک بودند، مملو گردید. 

انبساط آن کاهش می یابد. پس از مدتی دمای کیهان به حدی رسیده بود که نوترینوهای موجود در این سوپ 

داغ دیگر قادر به رشکت در برهم کنش  با بقیه ذرات نبودند. یکی از برهم کنش هایی که نوترینو در آن رشکت 

می کند، ترکیب الکرتون و پادذره اش، یعنی پوزیرتون و در نهایت تولید نوترینو و آنتی نوترینو و هم چنین 

واکنش عکس آن است. با جداشدن نوترینوها از دیگر ذرات و پخش شدن به صورت آزاد در فضا، الکرتون ها و 

پوزیرتون ها هم از رشکت در این واکنش بازماندند. به این دوره، دوره ی جدایی نوترینو۲ و نابودی الکرتون-

این دوره  بود. عنارص تشکیل دهنده کیهان در  ۱۰۹ کلوین  این زمان، دمای کیهان  پوزیرتون۳ می گوییم. در 

فوتون، نوترینو، مواد باریونی و ماده تاریک بودند. به دلیل این که مجموعه ذرات موجود مانند یک سیال 

رفتار می کنند، می توان از مکانیک سیاالت برای توصیف دینامیک ذرات استفاده منود. با این دیدگاه، کیهان ما 

مجموعه ای از سیال های مختلف همگن و همسانگرد است.

اختالل در چگالی ماده

یک برکه آب یکنواخت و همگن را تصور کنید. اگر کسی با انگشت به سطح آن رضبه ای بزند، یک اختالل 

کیهان همگن می افتد. یک  اتفاق در  ایجاد می شود و سپس منترش می شود. مشابه همین  نقطه ای در آب 

از اختالل،  تبدیل به یک پوسته کروی اختاللی می شود و در فضا منترش می گردد. منظور  اختالل در سیال 

اختالل در چگالی سیال است که باعث می شود نقاطی از آن چگال تر از بقیه باشند. 

حال  در  هنوز  باریونی  و  پالسامی  فوتون ها  زمان،  این  در  برمی گردیم.  نوترینو  جدایی  از  پس  دوره ی  به 

برهم کنش با یک دیگر هستند. در سیال فوتون-باریون اختالالتی تولید شده و منترش می شوند. موج اختاللی 

به خاطر یکی از ویژگی های ذاتی فوتون، یعنی وجود فشار، در سیال فوتونی است. ولی در سیال باریونی 

به دلیل نداشنت فشار، موج منی تواند منترش شود، بنابراین تا زمانی که فوتون ها و باریون ها با هم در حال 

جداشدن  از  پس  بالفاصله  ولی  می دهد،  انجام  را  سیال  در  موج  انتشار  کار  فوتون ها  فشار  برهم کنش اند، 
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باریون ها از فوتون ها انتشار متام موج های اختاللی در سیال باریونی متوقف می شود. در ادامه ی دوره ی 

جدایی نوترینو، کیهان به انبساط و رسدشدن ادامه می دهد، تا جایی که پس از گذشت ۴۰۰ هزار سال از 

ابتدای رشوع کیهان، فوتون ها از باریون ها جدا شده و فوتون ها به صورت آزاد در زمینه ی کیهان منترش 

می شوند. بنابراین متام موج های اختاللی موجود در سیال باریونی، در این نقطه از انتشار بازمی ایستند، 

ولی اختالل هم چنان در سیال فوتونی در حال انتشار باقی می ماند. فاصله ای که این امواج در این مدت 

طی می کنند، مقیاس ۴BAO نام دارد که به معنی »پژواک باریونی« می باشد. درواقع، این نام به این 

خاطر بر روی این مقیاس گذاشته شده است که با حل معادالت تحول ، می بینیم که جمله ی شامل دلتای 

ماده  تباین چگالی  در  است ،     BAO  مقیاس فاصله  در  فراچگال  ناحیه ی  بیانگر وجود یک  که  دیراک ، 

باریونی وجود دارد که هامن پژواک باریونی می باشد

BAO، یک خط کش استاندارد

ماده تاریک موجود در کیهان فقط دارای برهم کنش گرانشی با بقیه اجزا است و مانند سیال باریونی 

در  دارند.  وجود  آن  در  متوقف شده  اختالالت  و  منی شود  منترش  درونش  موج  درنتیجه  ندارد؛  فشار 

برهم کنش  وارد  آورده اند،  به وجود  باریونی  را در سیال  فراچگال۴  نواحی  اختاللی که  امواج  نتیجه، 

و  شده  انقباض  دچار  فراچگال  نواحی  تاریک،  ماده  گرانش  اثر  در  می شوند.  تاریک  ماده  با  گرانشی 

چگال تر می شوند. در نتیجه، با گذر زمان، تجمع ماده در کره هایی با شعاع مقیاس BAO بیشرت می شود 

و طی آن، گرانش خود ماده در نواحی فراچگال، ماده را بیش از پیش منقبض می کند و آن ها را برای 

تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس۵ کیهانی آماده می کند. در حقیقت، این نواحی که هاله های بزرگی از 

ماده هستند، با گذر زمان کهکشان ها را می سازند. در نتیجه، اگر امروز به آسامن نگاه کنیم و توزیع 

آماری کهکشان های موجود در آسامن را بررسی کنیم، می بینیم که احتامل وجود یک ساختار در کنار 

 ،BAO مقیاس اندازه  به  فاصله ای  نزدیکی های  در  اما  می شود،  کم  فاصله  زیادشدن  با  کهکشان  یک 

یعنی ١۵۰ مگاپارسک، احتامل وجود ساختار به طور ناگهانی افزایش پیدا می کند، تا دقیقاً در مقیاس 

BAO به بیشینه ی موضعی می رسد و دوباره افت می کند. بیشینه موضعی تابع توزیع در فاصله مقیاس 

BAO دقیقاً به خاطر امواج متوقف شده ماده در کیهان اولیه است. با بررسی رصدی و آماری آسامن 

و استخراج تابع همبستگی دونقطه ای ماده در آن، می توان طول نقطه بیشینه موضعی BAO را به 
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مقیاس دوست داشتنی و اثرات نادوست داشتنی

مقیاس  این  طول  است.  دوست داشتنی۷  مقیاسی  کیهان شناسان،  برای  خاطر  این  به   BAO مقیاس 

محاسبه  اختالالت۹  استاندارد  نظریه  و  انیشتین  عام۸  نسبیت  معادالت  از  استفاده  با  دوست داشتنی 

می شود. این محاسبات را می توان تا مراتب مختلف حل منود. معادالت اختاللی در نظریه استاندارد 

اختالالت که از مکانیک سیاالت اویلری نتیجه می شود، دارای جمالت خطی و غیرخطی است. در ابتدا 

با حذف جمالت غیرخطی معادالت، آن ها را در مرتبه خطی حل می کنند. پاسخی که از حل معادالت 

در این حالت به دست می آید، پاسخ خطی نام دارد. با جای گذاری پاسخ خطی در معادالت با حضور 

جمالت غیرخطی، تصحیح مرتبه اول غیرخطی به دست می آید. سپس با جای گذاری پاسخ تا مرتبه اول 

در معادالت غیرخطی و حل دوباره و بازگشتی معادالت، مراتب باالتر پاسخ محاسبه می شود. در واقع، 

اگر متام معادالت تا مرتبه اول و در رژیم خطی حل شوند، یک پاسخ برای طول BAO یافت می شود.  

اگر به مراتب باالتر برویم، تصحیحاتی از مرتبه باالتر به طول BAO اضافه می کنند که ناشی از هامن 

نسبتاً  البته  و  دارند  ادامه  بی نهایت  تا  که  تصحیحات  این  است.  معادالت  پاسخ  غیرخطی  تصحیحات 

کوچک هستند، باعث می شوند که محاسبه دقیق طول خط کش استاندارد دشوار شود؛ به این معنی 

که برای محاسبه دقیق طول  BAO   باید عالوه بر مرتبه خطی ، پاسخ غیرخطی معادالت را نیز در نظر 

بگیریم.

دست آورد و از طریق مقایسه با مقدار تئوری آن، یعنی ١۵۰ مگاپارسک، می توان کمیت های مشاهداتی 

زیادی را، که بیانگر ویژگی های کیهان و کهکشان های آن ناحیه است، مثل انحنای فضا و نرخ انبساط 

عامل، به دست آوریم. کیهان شناسان به مقیاس BAO و هر چیز دیگری در آسامن که دارای طول مشخص 

باشد و چنین کارکردی برای آن ها داشته باشد، خط کش استاندارد۶ کیهان شناسی می گویند.
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خط کش استاندارد جدید

کیهان شناسان عالقه مندند خط کشی استاندارد با طول دقیق داشته باشند تا بتوانند مطالعات خود را با 

دقت بیشرتی انجام دهند. در سال ٢۰١۵، راوی شث به همراه همکاران خود۱۰ در دانشگاه پنسیلوانیا۱۱، 

کیس وسرتن۱۲ در ایاالت متحده و مرکز تحقیقاتی عبدالسالم۱۳ در ایتالیا، یک خط کش استاندارد جدید 

به نام »نقطه خطی«۱۴ معرفی کردند: میانه فاصله بین بیشینه و کمینه موضعی در تابع توزیع آماری 

)منودار تابع همبستگی( ساختارهای بزرگ مقیاس. طبق ادعای آقای شث، اثرات غیرخطی در این نقطه 

همگی صفر می شوند و در نتیجه هیچ تصحیحی به طول مقیاس نقطه خطی یا LP وارد منی کنند. گروه 

شث و همکاران ادعای خود را از طریق شبیه سازی اثبات کردند.

کاری که ما انجام دادیم

به  یک ساله  پروژه ای  در  ابوالحسنی  دکرت  رسپرستی  با  فیزیک،  دانشکده  تئوری  کیهان شناسی  گروه 

دنبال بررسی این ادعا از طریق روش های تحلیلی است. در این بررسی از چهارچوب نسبیت عام و 

نظریه استاندارد اختالالت استفاده شد. محاسبات با استفاده از روشی که توسط ماتیاس زالداریاگا و 

همکاران۱۵ از دانشگاه برکلی۱۶، پرینستون۱۷ و امسرتدام۴ در مقاله ای در سال ٢۰١٧ معرفی شد، انجام 

از تعداد زیادی مدهای دیگر با طول موج های مختلف  گردید. در واقع، هر مد اختاللی تشکیل شده 

است که هر کدام از آن ها مرتبه ای از پاسخ خطی یا غیرخطی معادالت است. ترکیب مدهای غیرخطی 

با مدهای خطی، باعث ایجاد تصحیحات غیرخطی در تابع همبستگی دونقطه ای ماده می شوند. در این 

پروژه، موج های درگیر در مسأله را که شامل پاسخ خطی و غیرخطی معادالت هستند، به دو بخش 

طول موج های کوتاه و طول موج های بلند تقسیم کردیم. به حالتی که طول موج مدهایی که پاسخ 

غیرخطی معادالت اند در مقایسه با طول موج مدهایی که پاسخ خطی آن هستند، بسیار کوچک تر باشد، 

حد مدهای کوتاه می گوییم و حالتی که مدهای غیرخطی نسبت به مدهای خطی بسیار بزرگ تر باشد، 

حد مدهای بلند نام دارد. تصحیحات موجود در نقطه خطی به دو دسته تقسیم می شوند. در این پروژه 

نشان دادیم که تصحیحات مربوط به دسته اول که هم از مدهای بلند منجر می شود و هم از مدهای 
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کوتاه، متناسب با مشتق دوم تابع همبستگی دونقطه ای در نقطه خطی هستند و دسته دوم تصحیحات 

به صورت اعداد ثابتی در دامنه تابع همبستگی در نقطه خطی و مکان نقطه خطی اثر می گذارند. با 

بررسی عددی نشان دادیم که مقدار تصحیحات دسته دوم بسیار کوچک است و می توان آن را صفر 

در نظر گرفت. جمالت ناشی از دسته اول که متناسب با مشتق دوم تابع همبستگی است، در نقطه ای 

که مشتق دوم تابع صفر باشد، از بین می رود. در نتیجه، اگر نقطه خطی را، که شث به صورت نقطه 

میانه بین بیشینه و کمینه موضعی مقیاس BAO تعریف کرد، نقطه ای تعریف کنیم که مشتق دوم تابع 

همبستگی در آن صفر است، به صورت تحلیلی نشان داده ایم که تصحیحات غیرخطی در نقطه خطی 

صفر هستند. از طرف دیگر، با بررسی عددی می توان نشان داد که این نقطه ها بسیار نزدیک به هم 

هستند و درواقع، یک نقطه اند. بنابراین، در پایان این پروژه بر خط کش استاندارد جدید کیهان شناسی 

که توسط شث و همکاران معرفی شد، صحه گذاشتیم و نشان دادیم که تعریف این خط کش استاندارد 

n .در اصل باید چیز دیگری باشد تا بتواند مقیاس طولی دقیق تر از خط کش پیشین باشد

 Stefano Anselmi, Glenn D. Starkman, Ravi K. Sheth, .۱۰
 "Beating non-linearities: improving the Baryon

 Acoustic Oscillations with the linear point".
.1508.01170v2:arXiv

University of Pennsylvania .۱۱

Case Western Reserve University .۱۲

 The Abdus Salam International Center of Theoretical .۱۳
Physics (ICTP

Linear Point .۱۴

 Daniel Baumann, Daniel Green, Matias Zaldarriagam, .۱۵
 “Phases of New Physics in the BAO Spectrum”.

1703.00894v1:arXiv
University of California, Berkeley .۱۶

Institute of Advanced Study, Princeton .۱۷

University of Amsterdam .۱۸

(
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در

جستوجوی

اکسـیونها
تاریکتاریکتاریکتاریکمادهتاریک: vعارفه ابقریــــ

مقدمه

برای  وجودشان  که  هستند  فرضی  ذرات   )axion( ها  اکسیون 

جواب به مسئله cp قوی مطرح شد. این ذرات، اگر در محدوده 

جرم های کم  موجود باشند، کاندیدای مناسبی برای ماده تاریک 

به حساب می آیند. 

ماده تاریک ۲۳% از ماده ماده عامل را تشکیل می دهد. اما ویژگی 

های کمی از آن تاکنون شناخته شده است. 

آزمایش های مختلفی در جهت مشاهده ی اکسیون های ماده ی 

 CP تاریک انجام شده اند. در این مقاله ابتدا به مروری بر مسئله

قوی می پردازم و حل آن با وجود اکسیون ها را توضیح میدهم و 

سپس به توضیح برخی روش های مشاهده ی ذرات اکسیون ماده 

تاریک می پردازم و آزمایش RADES در CERN  را به تفصیل 

توضیح می دهم.

مسئله cp قوی

برهمکنش های قوی طیعت نشان داده اند که تقارن بار-مزدوج 

یا C ، پاریته P، و تقارن معکوس زمانی T تقارن هایی هستند که 

این اساس  کرومودینامیک کوانتومی  بر  طبیعت حفظ می کند. 

هر  باید  باشد،   SU)۳( ای  پیامنه  گروه  ی  پایه  بر  که   )QCD(

ترکیبی از این تقارن ها را حفظ کند.]۱,۲[ از بین این ترکیب ها، 

CP )معادل T( لزوما در تئوری QCD حفظ منی شود. داستان 

وادارمان   U)۱( مشکل  که  شود  می  رشوع  آنجا  از  ها  اکسیون 

می کند یک جمله ی            

QCD به الگرانژی 

اضافه کــــنیم. G شـــــدت میـــدان گلوئــــون هـــا اســــت و 

که به صــــورت                              است، شدت میدان دوگان 

است.

 gs ثابت جفت شدگی میدان گلوئون است که از مرتبه ۱ می باشد 

  ۲π و      زاویه خال نامیده می شود که میتواند مقادیر بین ۰ تا

را اختیار کند. 

را  توانستیم    کند. می  را حفظ منی   CP  و  Pتقارن این جمله 

برابر ۰ قرار دهیم اما این با متنافی با این اصل است که یکی از 

موفقیت های QCD این است که به طور خودکار تقارن CP را 

در برهمکنش های قوی حفظ می کند.

 ،M ها  کوارک  جرم  ماتریس  کردن  قطری  لزوم  دلیل  به 

الکرتوضعیف وارد می شود و    که یک مشاهده پذیر است به 

صورت زیر تعریف می شود:

این معادله رابطه ای بین جرم کوارک ها و     برقرار می کند و 

الگرانژی را برحسب     به دست می دهد. این موضوع این نتیجه 

کـــوارک ها صـــفر شود،  از  اگــر جـــــرم یکی  را می دهد که 

بنابراین    دیگر مشاهده  arg det M تعریف نشده می شود و 

پذیر نخواهد بود و  پارامرت     بی اثر می شود )تابعیت الگرانژی 

به     حذف می شود.(، به این صورت مشکل CP حل می شود. 

اما نتایج آزمایش ها نشان داده جرم هیچ یک از کوارک ها صفر 

نیست. یک اثر جمله ی دارای     این است که دو قطبی الکرتیکی 

برای نوترون به صورت زیر پیش بینی می کند]۷[:    

حد کنونی که آزمایش ها برای dn نشان داده اند  

        است.]۶[ 

و بنابراین        است. 

در  که   درحالی  است:  معروف  قوی   CP مسئله  به  مسئله  این 

فرمالیزم تئوری ماهیچ دلیلی وجــود ندارد که پــارامرت      انقدر 

کوچک باشد.

به نظر می آید طبیعت این تقارن را در خود حفظ میکند. بنابراین 

این یک مسئله تنظیم ظریف است.
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شکل ۱: مدلی از نوترون که دارای هر دو دو قطبی الکرتیکی و 

مغناطیسی باشد. بردار اسپین برداری است که می توان ویزگی 

های سایر بردار هارا با آن مقایسه کرد. بردار دوقطبی مغناطیسی 

تحت پارینه و زمان مثل اسپین تغییر می کند. با تبدیل پاریته مامن 

مغناطیسی  که مامن  حالی  در  تغییر جهت می دهد  مغناطیسی 

ثابت می ماند. بنابراین یک ضد تقارن تحت تبدیل پاریته وجود 

دارد. یک ضد تقارن دیگر تحت تبدیل معکوس زمان وجود دارد 

در حالی که تقارن C  حفظ می شود. بنابراین اگر نوترون دارای 

دوقطبی الکرتیکی باشد تقارن CP از بین می رود. با حساب کردن 

 CP دو قطبی الکرتیکی نوترون حدی برای جمله ی نقض کننده ی

در QCD به دست آمده است. شکل از ]۱۰[ برداشته شده.

]9[ Peccei-Quine راه حل

 CP برای این مسئله تقریبا ساده و آشناست. مکانیزم هیگز تعمیم یافته. این جواب مبنی بر آن است که نقض Quinn و peccei راه حل

نتیجه شکسته شدن خود به خودی  یک تقارن،  ،است. اگر نظریه ی بنیادی، CP - ناوردا باشد ممکن است نقض CP به خاطر شکسته 

شدن یک تقارن باشد. 

     حل پچی و کویین به این صورت مسئله را حل می کند. فرض کنید تقارن کایرال     شکسته می شود و یک بوزون گلدستون موسوم 

به اکسیون را تولید می کند]۱۱,۱۲[. در این حل زاویه خال از یک پارامرت استاتیک به یک پارامرت دینامیکی ارتقا می یابد که خود  به 

خود صفر می شود.

بنابراین یک جمله به الگرانژی باید اضافه شود تا جریان نوتر مربوط به تقارن جدید متناسب با نا هنجاری مورد نظر باشد.

 در اینجا ƒa ثابت واپاشی اکسیون )یا مقیاس شکسته شدن تقارن ( است و a  شدت میدان اکسیون است. شکسته شدن تقارن PQ   منجر 

به تولید یک ذره شبه اسکالر می شود که جرم دار است. این به این معنی است که اکسیون یک پتانسیل موثر را وارد می کند که از 

الگرانژی به دست می آید. 

ن شان داده می شود که عبارت           اگر ۰ شود به یک حل مانا )stationary ( می رسیم و با صفر شدن این عبارت در 

الگرانژی می بینیم که جمله مربوط به نقض CP  هم ۰ می شود و مسئله به زیبایی حل می شود. بنابراین به طور خالصه با معرفی تقارن 

جدیدی به نام  ،   تبدیل به یک فاز می شود و مشاهده پذیر های فیزیکی )در اینجا دوقطبی  الکرتیکی نوترون( به   بستگی نخواهند 

داشت، درست مثل حل کوارک بدون جرم. نام این ذره، اکسیون، از روی یک نام تجاری ماده شوینده معروف در آن زمان انتخاب شد، 

به این دلیل که این ذره مشکل CP را می  شوید و از بین می برد.

پارامرت ƒa، شکست خود به خودی تقارن PQ،  پارامرت تعیین کننده جرم و برهمکنش اکسیون است. در ابتدا این پارامرت نزدیک به 

 ƒa 250~ اما اکسیون ها در این انرژی در آزمایشگاه دیده نشدند و به همین دلیل مقیاسGeV مقیاس الکرتوضعیف انتخاب شده بود

 ƒa به طور معکوس با جرم و ثابت جفت شدگی اکسیون رابطه عکس دارد اگر ƒa بسیار بزرگرت از این انتخاب می شود. چون مقیاس

بسیار بزرگ در نظر گرفته شود)باوری که امروزه وجود دارد( اکسیون بسیار سبک، با برهمکنش های بسیار ضعیف و با طول عمر زیاد 

خواهد بود که این ویژگی ها آن را کاندید مناسبی برای ماده تاریک می کند. 

متام مدل های مربوط به اکسیون ها، برهمکنش آن با فوتون را به شکل زیر پیش بینی می کنند و روش های رصد یا آشکارسازی این 

ذره مبتنی بر همین برهمکنش است )شکل ۲(.

که در آن F تانسور الکرتومغناطیس است.
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در این قسمت مدل های استانداردی که برای اکسیون ها وجود دارد را توضیح می دهم. 

 Peccei-Quinn-Weinberg-Wilczek ی  وسیله  به  که  بود  اکسیون  مدل  اولین  این   :PQWW     

پیشنهاد شد. این مدل فرض می کند دو میدان هیگز وجود دارد که U)1(PQ را نگه می  دارد، یکی با 

کوارک های نوع up جفت می  شود و دیگری با نوع down. با انتخاب مقیاس U)1(PQ در حدود مقادیر 

 ۱MeV ۱۰۰ تاkeV الکرتوضعیف جرمی که برای اکسیون های این مدل به دست می آید در حدود

است. اما آزمایش ها وجود این اکسیون های پرجرم را حذف کرده اند. اما تعمیم های ساده ای از این 

مدل به نام اکسیون های نامرئی اکسیون های بسیار کم جرم تری را پیش بینی می کنند که در حال 

حارض در آزمایش های متعدد حال جستجوی آن ها هستند و در قسمت بعد درباره ی آن ها توضیح 

می دهم. 

      اکسیون های نامرئی: بعد از اینکه اکسیون های PQWW حذف شدند، این مدل به این صورت 

تعمیم داده شد که فرض شد تقارن PQ در انرژی های بسیار باالتری شکسته می شود که این اکسیون 

های بسیار کم جرم، به نام اکسیون های نامرئی را پیش بینی می کند. جرم و جفت شدگی اکسیون 

های نامرئی به طور عکس با ثابت ƒa متناسب اند، بنابراین اگر ƒa خیلی بزرگ باشد، منی توانیم در این 

مقیاس انرژی آزمایش کنیم و به همین دلیل این اکسیون ها را نامرئی می نامیم .

u

u

شکل ۲: دیاگرام فاینمن واپاشی اکسیون به دو فوتون. چون اکسیون باز الکرتیکی ندارد از طریق لپتون هاو کوارک ها با فوتون 

جفت می شود. شکل از ]۱۰[ گرفته شده.

 KSVZ )Kim, Shifman Vainshtein, دو مدل اصلی برای اکسیون های نامرئی وجود دارد. اکسیون

با  ]۱۵,۱۶[ که هرکدام   )Dine, Fischler, Srednicki, Zhitnitsky(  DFSZ ۱۳,۱۴[ و[  )Zakharov

افزودن میدان هایی به مکانیزم PQ جفت شدگی اکسیون ها با میدان های دیگر را ممکن می سازند. 

جفت شدگی اکسیون DFSZ ضعیف تر از KSVZ و آشکار سازی آن سخت تر است. 

آزمایش های متعددی در حال جستجو برای آشکار سازی اکسیون ها یا حذف احتامل وجودشان در یک 

محدوده جرم خاص با دقت زیاد هستند که هیچ کدام حساسیت الزم برای آشکار سازی اکسیون های 

مدل DFSZ  راندارند.

آزمایش های آشکارسازی اکسیون ها

از زمانی که وجود اکسیون ها در دهه ی ۱۹۷۰ میالدی پیشنهاد شد، در آزمایش های متعدد  حد هایی 

برای جرم اکسیون ها تعیین شده است.

اکسیون، اگر وجود داشته باشد، می تواند در فرآیندی به نام فرآیند پریامکوف در محیطی که میدان 

مغناطیسی  قوی وجو داشته باشد مثل داخل ستاره ها تولید شود. در این فرآیند ستاره ها از فوتون های 

گرماییشان در میدان الکرتومغناطیسی افت و خیز دار داخلشان اکسیون تولید می کنند. اگر اکسیون پر 

جرم باشد، جفت شدگی آن قوی است و در بسیاری از مشاهدات اخرت فیزیکی باید دیده شود. رصد رسد 

شدن کوتوله سفید و ابرنواخرت ۱۹۸۷a حد ma > 10meV را روی جرم اکسیون می گذارد. 

 مدل های کم جرم اکسیون های خورشیدی در معکوس فرآیند پریامکوف آشکارسازی می شوند; به این 

صورت که میدان مغناطیسی اکسیون را تبدیل به فوتون می کند. به این تکنیک برای مشاهده اکسیون 

های خورشیدی helioscope گفته می شود. 

آزمایشگاه )CAST )CERN Axion Solar Telescope در رسن که در ابتدا به منظور جستجو برای 

اکسیون های خورشیدی بنا شد، در حال حارض تشکیل شده از ۴ آزمایش مجزا است که هر کدام مدل 
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شکل ۴: شکل باال محدودیت هایی 

که برروی جرم اکسیون ها به وسیله 

آزمایش ها به دست آمده را نشان 

مشاهده  که  هامنطور  می دهد. 

می شود، وجود اکسیون های با جرم 

آزمایش  وسیله  به   ۱meV از باالتر 

است.  شده  رد  اخرتفیزیکی  های 

های  آزمایش  بیشرت  حال حارض  در 

موجود اکسیون های ماده تاریک را 

- 1درجرم100µeV     جستجو میکنند. 

خاصی از اکسیــون هارا جستجـــو می کننـــد. ۲ آزمایش از ایـــن ۴ آزمایش در CAST و آزمــایـــش

)IAXO )International Axion Observatory به طور جداگانه اکسیون های خورشیدی را جستجو 

می کنند.

مدل دیگری از اکسیون ها که در این مقاله بیشرت در مورد آن توضیح داده شد، اکسیون های ماده تاریک 

هستند.از نظر تئوری جرم اکسیون های ماده تاریک می تواند بین 1µeV تا 1eV باشد، اما مشاهده 

نشدن آن ها در آزمایش های قبلی حد 1meV را روی جرم آن ها می گذارد. قدرت جفت شدگی 

اکسیون ها در محدوده کوچکی بین خطوط مدل های DFSZ و KSVZ قرار می گیرد. )تصویر ۴ و ۵ را 

 Axion like particles( البته مدل های دیگری برای ذره ی ماده ی تاریک  ذرات شبیه اکسیون .)ببینید

یا به اختصار ALPs ( را پیش بینی می کند که می تواند در هر جایی از این فضای پارامرتی قرار بگیرد، 

اما لزوما حل کننده ی مسئله ی CP نخواهد بود.

روش متداول برای آشکار سازی اکسیون های ماده تاریک استفاده از haloscope است. به این صورت 

کند)چون  می  رزونانس  رادیویی  های  فرکانس  محدوده  در  که  کاواک  یک  میکروویو،  فیلرت  یک  که 

جرم اکسیون ماده تاریک در این محدوده قرار می گیرد(  در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد. 

اکسیون در برهمکنش با میدان مغناطیسی تبدیل به فوتون می شود. اگر فرکانس این فوتون با فرکانس 

رزونانس کاواک برابر باشد، سیگنال ضعیف اکسیون به نسبت رضیب کیفیت کاواک بزرگ می شود.

 دو آزمایــش دیگر در CAST یـکــی به نــام 

Research( در جرم 24µeV ~ و دیگری 

،IAXO-DM 35 ~ در حال جستجوی این نوع اکسیون هستند. هــمچنین آزمایش هــایµeV در جرم

 )100µeV 1 تاµeV هرکـدام در بازه ی جـرمـی ای )در حدود MADMAX و HaYSTAC ،ADMX

آزمایش هایی به وسیله همین تکنیک haloscope انجام داده اند و در حال اصالح چینش آزمایش خود 

برای رسیدن به حساسیت اکسیون های  KSVZ هستند. 

در بخش بعد به طور دقیق تر آزمایش RADES که در رسن انجام می شود را توضیح می دهم.

Center for Axion and Precision Physics(

)Relic Axion Detector Exploratory Setup(
CAPP

RADES
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شکل ۵: محدوده عملکرد آزمایش های آشکارسازی اکسیون ها. محور عمودی میزان جفت شدگی اکسیون-فوتون و محور افقی جرم اکسیون است. نوار زرد رنگ حدوده ای است که 

مدل های استاندارد اکسیون ها در آن قرار می گیرند. قسمت های تو-پر نشان دهنده ی آزمایش هایی هستند که در گذشته انجام شده اند و محدودیت روی جرم اکسیون قرار داده 

اند.  قسمت های خط چین دار محدوده ی عملکرد آزمایش ها در آینده هستند.
RADES آزمایش

مدل های متفاوتی برای تولید اکسیون ها در جهان اولیه وجود دارد. مدل هایی که مربوط به گذار P-Q قبل از تورم هستند، جرم 

اکسیون را حدود 10µeV پیش بینی می کنند. در مدل های دیگری که گذار P-Q. را بعد از تورم در نظر می گیرند، حد پایین جرم 

اکسیون ها 25µeV است. 

به همین دلیل، با اینکه آزمایش ها سابقا در بازه ی جرمی 10µeV       انجام می شدند، تالش های اخیر در جهت باالبردن حساسیت 

آزمایش های گذشته نسبت به جرم های باالتر اکسیون بوده است.

1 -

شکل ۶: تصویری از آزمایشگاه CAST در رسن. مگنت ابررسانا ۹T که یکی از مگنت های LHC بوده در این آزمایش به کار می رود. کاواک ها در داخل بور مگنت در دمای حدود 

۲K قرار می گیرند تا کمرتین نویز دمایی تولید شود. به منظور دنبال کردن خورشید در دو آزمایش مربوط به اکسیون های خورشیدی، کل مجموعه روی یک ریل حرکت می کند.
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 .RADES شکل ۷: تصویر مدل اولیه ی کاواک آزمایش

این کاواک خود از ۵ کاواک کوچک تشکیل شده که با 

آیریس به هم متصل اند. آیریس ها در واقع نقش جفت 

کنندگی سیستم کاواک را دارند.

روش haloscope برای آشکار سازی اکسیون ها در جرم های 10µeV      با حساسیت خوبی انجام 

شده و حدی بر جرم و  قدرت جفت شدگی اکسیون- فوتون گذاشته. برای مثال آزمایش ADMX به 

حساسیت مدل KSVZ در این بازه ی جرمی رسیده است.

اما استفاده از این روش برای جرم های باالتر چالش برانگیز است. زیرا الزم است حجم کاواک را کوچک 

کرد تا فرکانس رزونانس آن باال رود. در عین حال شاخص کارآیی )figure of merit( کاواک که با رابطه 

ی زیر داده می شود بستگی مستقیم به حجم آن دارد. بنابراین با کم کردن حجم کاواک بازده آن هم 

کم می شود.

در این رابطه، B میدان مغناطیسی، ma جرم اکسیون، V حجم کاواک، Tsys دمای نویز الکرتونیک  است. 

Q رضیب کیفیت کاواک است،      رضیب جفت شدگی اکسیون- فوتون است و   فاکتور جئومرتی 

کاواک است. 

روش های متعددی برای رسیدن به جرم های باالتر و در عین حال حفظ بازده کاواک وجود دارد 

   35µeV برای آشکار سازی اکسیون با جرم های حدود RADES در این قسمت روشی که در آزمایش

به کار گرفته شده است، مبنای تئوریک آن و چیدمان آزمایش)set up( را توضیح می دهم. 

در این آزمایش در واقع از ۵ کاواک که با آیریس )iris( به هم متصل شده اند استفاده اشده است. 

)آیریس روزنه ای است روی موجرب که دیواره هایش روی موجرب قرار دارد. اگر سطح مقطع آیریس 

عمود بر دیواره های موجرب باشد آیریس القایی و اگر موازی آن باشد آیریس خازنی نامیده می شود. 

به تصویر ۷ نگاه کنید. (

این طراحی به ما اجازه می دهد تا رزونانس در فرکانس های باالتر داشته باشیم و در عین حال حجم 

آشکار سازی به دلخواه بزرگ باشد.

1 -
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مدل تئوری فیلرت میکروویو]۱8[

برای یک کاواک، با قرار دادن رشایط مرزی  میدان الکرتیکی و 

مغناطیسی معادالت ماکسول در حضور میدان اسکالر اکسیون در 

پس زمینه  a)x,t(  به صورت روبرو در می آید:

میدان های الکرتیکی و مغناطیسی را می توان بر حسب مدهای 

نرمال آن های بسط داد و اگر از گرادیان میدان اکسیون رصف 

نظر کنیم رابطه ی آمپر باال به رابطه روبرو می رسد.

در اینجا اندیس m شامره ی مد را نشان می دهد.

 

فاکتور ژئودزی با رابطه ی روبرو داده می شود

که em مد نرمال m ام است. رضیب کیفیت برای این سیستم به 

این صورت داده می شود.

را  کاواک  رزونانس یک  تواند  اکسیون می  میدان  ترتیب  این  به 

واداشته کند. حال  یک سیستم چند-کاواکی را در نظر بگیرید که 

ژئومرتی های آن ها بسیار به هم شبیه است و بنابراین فرکانس 

به صورت  ها  آن  است. جفت شدگی  برابر  با هم  رزونانسشان 

کنیم  می  فرض  دهم.  می  نشان   Kqq' با  را  آن  و  است  خطی 

واداشتگی بسیار نزدیک به فرکانس اصلی شان است )               (. 

معادالت تحول میدان الکرتیکی برای کاواک q ام به این صورت 

در می آید:

    و     به ترتیب مختلط شده ی میدان الکرتیکی و میدان اکسیون 

هستند. معادله ی باال به صورت روبرو در می آید:

که ماتریس  به صورت روبروست:
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با                         . برای سادگی فرض می کنیم رضایب 

می  فرض  همچنین   .Kqq’=K باشند  برابر  هم  با  شدگی  جفت 

 Toeplitz کنیم       ها هم با هم برابر باشند. )به چنین ماتریسی

گفته می شود.( برای این سیستم چون جفت شدگی ها به صورت 

القایی هستند یعنی رضایب جفت شدگی منفی هستند K>0، مد 

پایه کمرتین انرژی را دارد. مد پایه مدی است که در آن دامنه 

بنابراین  و  شود  می  برابر  ها   کاواک  ی  همه  الکرتیکی  میدان 

کاواک های ما در این آزمایش به گونه ای طراحی شده اند که 

این  واقع  در  و  کنند  ماکسیمم  اول  مد  برای  را  ژئودزی  فاکتور 

فاکتور برای بقیه ی مد ها بسیار کوچک است.

شکل ۸: شدت میدان الکرتیکی در ۵ کاواک در هر مد. فقط در مد 

اصلی است که میدان الکرتیکی همه ی کاواک ها یکسان است. تصویر 

از ]۱۸[ برداشته شده.

درفاز دوم این آزمایش از ۶ کاواک استفاده شده و آیریس های 

خازنی ) معادل K<۰ ( هم استفاده شده اند به این ترتیب که مد 

چهارم دارای کمرتین انرژی می شود و ویژگی های کاواک ها بر 

اساس آن طراحی می شوند. دلیل استفاده از مدهای باالتر در این 

طراحی این است که از مخلوط شدن مد ها وقتی از تعداد بیشرت 

کاواک استفاده می  کنیم جلوگیری شود.

چیدمان آزمایش

از  دادیم،  قرار   GHz  ۸.۴ را  آن  اساسی  مد  که  کاواک،  جنس 

استیل )stainless steel( است که با الیه ی مسی پوشانده شده. 

این ساختار داخل یکی از بور های دوقلوی مگنت T۹  آزمایش 

CAST در CERN در دمای حدود ۲K قرار گرفته است و به کم-

نویز امپلی فایر )noise amplifier-low( و پس از آن به سیستم 

داده گیری )data aqcuisition system( متصل می شود.  

برای  سیگنال  و  کالیرب  های  پورت  آخری  و  اولی  کاواک  دو  به 

پاسخ کاواک متصل شده است. به منظور کالیربه کردن  محاسبه 

سیستم، سیگنال از پورت اول فرستاده می شود و از پورت دیگر 

از آخرین کاواک توان خوانده می شود. به این توان خوانده شده 

و  انجام شده  پارامرت عبور گفته می شود که در منودار محاسبه 

مدل سازی تئوری آن دیده می شود. پس از کالیربه کردن برای 

گرفنت داده ی اصلی فقط سیگنال از پورت آخر خوانده می شود.

شکل ۹: پارامرت عبور محاسبه شده )خط سبز(، 

مدل سازی تئوری )خط طوسی( و مدل سازی 

توان اکسیون نرمال شده به پیک)خط قرمز(. 

محاسبات و مدل سازی برای دمای ۲K انجام 

شده. تصویر از ]۱۸[ برداشته شده.
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شکل ۱۰: مدل شامتیک چینش آزمایش RADES در طراحی اولیه آن.

چیدمان آزمایش RADES. کاواک در داخل مگنت در دمای حدود ۲K قرار گرفته و به آمپلیفایر متصل است. اتصاالت پس از خروج از 

حفاظ گرمایی به دستشگاه جمع آوری داده )DAQ( وصل می شوند. 

آزمایش RADES اولین رسی از داده های خود را در فوریه و مارچ ۲۰۱۸ گرفت و آنالیز روی این داده ها انجام شده است. این آزمایش 

n .در حال اصالح و توسعه ی کاواک ها و چینش آزمایش خود برای رسیدن به حساسیت مطلوب در آینده است
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حبــهمـصـا ُ

     خود را معرفی کنید.

     من اسفندیار هستم، اسمم علی. از مهرماه سال ٩٦ به عنوان 

از  آن،  از  قبل تر  شدم.  رشیف  صنعتی  دانشگاه  جذب  استادیار 

پژوهشکده ی  در  و  شده بودم  دانشگاه  این  وارد  دکرتی  دوره ی 

نانو از سال ٢۰۰٩ تا ٢۰۱۴ در بحث گرافین مشغول به کار بودم. 

بعد از اخذ دکرتی در این دانشگاه یک دوره ی فرصت مطالعاتی 

کوتاه مدت را در آمریکا در دانشگاه پنسیلوانیا گذراندم و بعد از 

آن یک دوره مطالعاتی سه ساله در منچسرت.

فیزیک  داستان  و  بخوانید  فیزیک  گرفتید  تصمیم  چگونه       

خواندن تان از کجا رشوع شد؟

جذاب  مباحث  شد،  ایجاد  من  در  عالقه  این  دبیرستان  از       

گنجانده  دبیرستان  فیزیک  برخی رسفصل های  در  جدید  فیزیک 

شده بود و من با دیدن این مباحث و فیزیک کالسیک که قبل تر 

با آن آشنا شده بودیم به فیزیک عالقه مند شدم و بعد از کنکور 

باشم  صادق  بخواهم  اگر  شد.  فیزیک  اومل  اولویت های  از  یکی 

اولویت اومل مهندسی برق رشیف یا تهران بود ولی وقتی دیدم 

رتبه ام به آن ها منی رسد فیزیک رشیف و تهران را انتخاب کردم و 

فیزیک  در  به تحصیل  مشغول 

دانشگاه تهران شدم. واردشدن به فیزیک می تواند در طی زمان 

برای افراد، عالقه ی آن ها را به این رشته بیشرت کند و یا بالعکس، 

باعث کاهش انگیزه ی آن ها برای فیزیک خواندن شود. اتفاق اول 

برای من افتاد، یک پیش زمینه داشتم و وقتی به سال های باالتر 

تخصصی تر  درس های  گذراندن  با  رسیدم  پیرشفته تر  سطوح  و 

توانستم این عالقه را بیشرت در خود ببینم و برایم مشخص شد که 

می خواهم فیزیک را ادامه دهم.

     گفتید کارشناسی را در دانشگاه تهران بودید، آیا فعالیت علمی 

فراکالسی را از کارشناسی آغاز کرده بودید؟

     بله در گروه های رصدی و ساخت تلسکوپ و بحث های اپتیکی 

که  کارشناسی  پروژه های  و  آینه  تلسکوپ و کوتینگ  تراش  مثل 

زمان  آن  در  می کردم.  رشکت  می شد،  انجام   آزمایشگاه ها  در 

بحث های نانو خیلی مطرح نشده بود ولی در کل در فعالیت ها و 

گروه های دانشجویی رشکت می کردم، البته این فعالیت به دلیل 

فشار درسی زیادی که در کارشناسی وجود داشت، خیلی وسیع 

نبود.

         پس در دوره ی کارشناسی با بحث نانو آشنا نبودید؟

با  کارشناسی  دوره ی  اواخر  در  ولی  خیر       

گذراندن درس فیزیک حالت جامد و بحث با اساتید دانشگاه های 

مثل  مختلف  آزمایشگاه های  از  مالقات  همچنین  و  مختلف 

فنی  دانشکده ی  در  مهاجرزاده  دکرت  نانوالکرتونیک  آزمایشگاه 

دانشگاه تهران و آزمایشگاه فیزیک سطح رشیف به کار تجربی 

در زمینه ی نانو عالقه مند شدم و هرچند می توانستم برای ارشد 

به فوتونیک شهید بهشتی هم بروم ولی نانو را انتخاب کردم.

حوزه های  با  آشنایی  در  کارشناسی  دانشجوی  عنوان  به  ما      

برای  عموما  ارائه شده  دروس  و  می کنیم  احساس ضعف  تجربی 

تئوری  گرایش های  و  هستند  کارشناسی  آخر  سال های  یا  ارشد 

خیلی بیشرت در دانشجوها ایجاد می شود. نظر شام در این مورد 

چیست؟

     من در زمان تحصیل در این جا خیلی متوجه گرایش  بچه های 

کارشناسی نبودم ولی اآلن که در کسوت معلمی هستم عالقه مندم 

باشم  مطلع  کارشناسی  دانشجویان  فعالیت های  مورد  در  که 

تنها دانشجویان  نه  این است که  از گالیه های من هم  ولی یکی 

کارشناسی بلکه دانشجویان ارشد هم رغبت زیادی به دوره های 

دارند  دلیل منطقی  این عدم رغبت  برای  البته  و  ندارند  تجربی 

که نتیجه ی تصمیامت غلط ماست. در دانشگاه های دیگر جاهای 

می شوند  دنبال  تئوری  با  موازی  به طور  تجربی  دوره های  دنیا، 

بین محققان و گــاهــی پیــش تــر  هم می روند. در 

درصد آن ها تجربی کار هستند و فیــزیــک ٦۰ الـــی ٧۰ 

بیشرت است. من احساس می کنم نقص موقعیت های کاری آن ها نیز 

می تواند از چند عامل باشد، یکی این که آزمایشگاه های آموزشی ما 

به روز نیستند و این که آزمایشگاه های ما عموما توسط دستیاران 

زحمت  وجود  با  که  اساتید  خود  نه  و  می شود  اداره  آموزشی 

باز هم مقداری رفع تکلیف صورت می گیرد. هم چنین  تی ای ها 

برای  و  نیستند  لیسانس  دانشجویان  پذیرای  خیلی  آزمایشگاه ها 

نیافتاده است که می توانند وارد  دانشجویان کارشناسی خیلی جا 

کنار دانشجویان تحصیالت  آزمایشگاه های پژوهشی شوند و در 

تکمیلی فعالیت کنند؛ به طوری که دانشجوها منی توانند با رشکت 

در آزمایشگاه های مختلف به صورت پاره وقت عالیق خود را پیدا 

افزایش  را  باید صرب و مامرست خود  البته دانشجوها هم  کنند. 

نکته ای  است.  کلیدی  و صرب،  تجربی حوصله  کارهای  در  دهند؛ 

سمت  کم سواد تر  افراد  که  است  این  افتاده است  جا  که  منفی  

کار های تجربی می روند و افراد قوی تر با کا رهای تئوریک آینده ی 

بهرتی خواهند داشت و این در حالی است که نسبت تجربی کارها 

به تئوری کارها در جوامع علمی همواره بیشرت است. در حقیقت 

با وجود این که به تئوری کارهای خیلی خوب همواره نیاز است 
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ولی تئوری کارهای متوسط معموال زیر سایه ی قوی ترها هستند و 

خیلی از لحاظ کاری منی توانند شانس زیادی داشته باشند. با وجود 

این که شانس رقابت با افراد از مراکز بزرگ دنیا برای دانشجویان 

ما هم وجود دارد ولی تعداد انگشت شامری از افراد از هر دوره 

زیادی  شانس  است  ممکن  بقیه  و  می روند  بزرگ  مراکز  این  به 

برای کار تئوری نداشته باشند؛ ولی با این وجود بیشرت دانشجویان 

خواهان کار تئوریک هستند. به نظر من حتی برای رفنت به خارج 

از کشور برای یافنت موقعیت بهرت، با وجود کم بودن زیر ساخت های 

کار تجربی در ایران، باید یک مترین اولیه در کار تجربی دردوره ی 

کارشناسی داشته باشیم. این مشکل از سمت افراد باید از دو طرف 

حل شود یعنی هم اساتید اعتامد خود را به دانشجویان کارشناسی 

هم  و  کنند  سهیم  خود  پژوهش های  در  را  آن ها  و  کنند  بیشرت 

دانشجویان باید ذهنیت خود را در مورد آزمایشگاه تغییر دهند 

و پشتکار و مامرست را در خود افزایش دهند. ولی جدا از نقش 

افراد باید این هم در نظر داشت که کشور ما تحت تحریم است و 

امکانات ما در تجهیزات و مواد اولیه محدود هستند و باید سعی 

کنیم پروژه هایی را انجام دهیم که کمرت دچار محدودیت باشند؛ 

چشم  به  کمرت  رایانشی  و  نظری  کارهای  در  مشکالت  این  ولی 

می آیند و راحت تر رفع می شوند. پس بخشی از مشکالت ناشی از 

محیط است که باعث شده ما خیلی سمت فناوری نرویم و بیشرت 

به کارهای تئوریک روی آوریم. به همین خاطر است که تا اآلن ما 

همواره در تربیت دانشجوی کارشناسی و آموزش مفاهیم اولیه 

این دانشجویان در تبدیل کارها به فناوری  موفق بوده ایم؛ ولی 

در داخل کشور ضعف دارند و به سمت خارج از کشور کشیده  

این  می شوند و در آن جا شکوفا می شوند و نکته ی جالب توجه 

است که تعداد تجربی کارهایی که از خارج از کشور بازمی گردند، 

کمرت از تئوری کارهاست، به دلیل این که رشایط برای کار تجربی 

به  جذب  آن جا  در  افراد  و  است  مهیا  بسیار  ایران  از  خارج  در 

فعالیت می شوند ولی افراد تئوری کار شانس مساوی در همه جا 

دارند و در کشور خودمان این شانس بیشرت است؛ چون امکانات 

می شوند.  جذب  داخلی  مراکز  به  بیشرت  تئوری کارها  است  کم 

این گونه است که برخالف کشورهایی مثل چین و هند و ژاپن که 

انتقال دانش و فناوری می شود،  بازگشت افراد تجربی کار باعث 

در ایران این امر صورت منی گیرد.

     یکی از عوامل تاثیرگذار در نگاه به کار تجربی در کارشناسی 

دروس آزمایشگاهی و تجربی در کارشناسی هستند و کیفیت این 

دروس برای دانشجویان راضی کننده نیست. چیزی که ما از دروس 

یا  این است که در طی یک رسی فرایند و  انتظار داریم  تجربی 

در  ولی  بگیرد  قرار  ما  اختیار  در  اطالعات  پروژه،  یک  تعریف 

دروس ارائه شده اطالعات به صورت پراکنده به دانشجوها داده 

به جای عالقه مند  ندارد و حتی گاهی  کافی  بازدهی  و  می شود 

کردن، افراد را از کار تجربی دور می کند، شام به عنوان استاد چه 

پیشنهادی برای بهبود این وضعیت دارید؟

می خورد  چشم  به  ضعف  یک  این جا  در  هم  من  نظر  به       

می شوند،  ارائه  دانشکده  این  در  تجربی  دروس  این که  با  که 

غیر  و  منفی  بازخورد  خاطر  به  احتامال  و  دارند  کمی  متقاضی 

و  حفظی  صورت  به  تجربی  دروس  ارائه ی  از  که  است  مثبتی  

تئوریک شکل  گرفته است. دروس تجربی بسیاری وجود دارند که 

به دلیل متقاضی کم، هر ترم حذف می شوند مانند فیزیک سطح 

و الیه های نازک. شاید اگر درس ها به صورت ترکیبی از تجربی 

و تئوری ارائه  شوند به طوری که افراد عالوه بر بررسی تئوری 

را  بخشی  و  شوند  آشنا  پروژه ها  و  آزمایش ها  با  مسائل،  پشت 

انجام دهند،  پروژه ی درس  عنوان  به  است،  مورد عالقه شان  که 

به  تجربی  دروس   چرا  این که  ولی  بگیریم.  مثبت تری  بازخورد 

آیا  این که  به  برمی گردد  هم  باز  می شوند،  ارائه  تئوری  صورت 

امکان  واقعا  یا  باالست  امکانات  محدودیت های  و  زیرساخت ها 

بهبود وضعیت وجود دارد. هم چنین دروس باید بازبینی شوند و 

مطابق سوال های روز شوند تا متقاضی آن ها افزایش یابد. البته 

برای  پروژه های تجربی  انجام  نباید فراموش کرد که  را هم  این 

دانشجویان  آیا  و  باشد  وقت گیر  است  ممکن  سه واحدی  دروس 
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حارض به گذاشنت وقت در این دروس هستند یا خیر.

فعالیت های  انتخاب  در  کارشناسی  دوره ی  در  خودتان  آیا       

این که  یا  بود  فراهم   رشایط  آیا  بودید؟  ابهامات  دچار  تجربی 

خودتان پیگیر بودید؟

شناخت  ولی  بود  فراهم  نسبتا  رشایطی  چنین  من  برای       

فعالیت های تجربی خیلی وابسته به این است که دروس توسط 

برای درسی مثل حالت جامد،  مثال  ارائه می شوند.  اساتیدی  چه 

این که استاد ارائه دهنده، یک استاد تجربی کار است یا یک استاد 

نظری کار می تواند تاثیر مستقیم در نگاه افراد به گرایش بگذارد. 

استاد حالت جامد من تجربی کار بودند و در آن جا بود که برای 

من انگیزه برای فعالیت در این حوزه ایجاد شد. البته در اوایل 

فعالیتم برای من نقش تئوری و تجربی تقریبا یکسان بود و اولین 

تجربی  نقش  مرور  به  ولی  بود  نظری  حوزه ی  در  هم  مقاله ام 

پررنگ تر شد.

     در مورد زمینه ی کاری خود و فعالیت هایتان برایامن بگویید، 

درحال حارض زمینه برای این فعالیت ها در کشور چگونه است؟

     زمینه ی کاری اصلی من در حوزه ی فیزیک گرافین و مواد 

و  جدید  نسبتا  موجود  یک  گرافین  است.  فراگرافینی  دوبعدی 

جذاب است که در زمینه ی نظری خیلی روی آن در داخل و خارج 

کشور کار شده است. اما از لحاظ تجربی از حدود سال ۲۰۱۰ است 

که به طور جدی روی آن کار می شود. حوزه ی من در بحث انتقال 

الکرتونی و یا مولکولی با استفاده از سیستم های نانومرتی متشکل 

یا فراگرافینی است. فیزیک  نانوساختارهای دوبعدی گرافینی  از 

الکرتونی  این حوزه می تواند مطالعه ی خواص  در  بررسی  مورد 

یا الکرتونیکی، اپتیکی، اپتوالکرتونیکی، کاتالیستی والکرتوشیمیایی 

باشد که رویکردهایی با جنبه ی کاربردی هم دارند.

کاربرد مد نظر ما در ابتدا بحث حسگری گاز بود و بعد وارد بحث 

و  یونی  فیلرتهای  مبحث  در  اآلن  و  شدیم  نوری  آشکارسازهای 

مولکولی فعالیت داریم. در بحث انرژی هم در تولید ابرخازن ها 

و باتری فعالیت داشته ایم. البته باید توجه کرد که نقطه ی مشرتک 

دوبعدی  نانوساختارهای  حیطه ها هامن  این  متام  در  ما  فعالیت 

هم  آب  حوزه ی  در  هم چنین  ما  شد.  اشاره  آن ها  به  که  است 

فعالیت داشته ایم و در کل سعی کرده ایم در زمینه هایی که کشور 

تولید  در  حداقل  می کند،  نیازمندی  و  کمبود  احساس  آن ها  در 

نیروی انسانی متخصص بتوانیم خدماتی داشته باشیم .

     به نظر شام یک دانشجوی عالقه مند به آغاز فعالیت در این 

زمینه ها باید چه مسیری را طی کند؟

     یک دانشجو از سال دوم به بعد با گذراندن دروس تخصصی تر 

باید به مرور دامنه ی عالیق خود را مشخص کند و به یک شناخت 

از خود برسد. اگردانشجویی عالقه مند به فعالیت در حوزه ی نانو 

یا ماده چگال و اپتیک باشد، دروس فیزیک حالت جامد و ماده 

دروسی  هم چنین  بگذراند.  باید  که  هستند  اصلی  دروس  چگال 

فیزیک و روش های تجربی  نانو  نازک،  الکرتونیک، الیه  های  مثل 

در فیزیک می توانند در ایجاد یک دید کلی از این حیطه تأثیرگذار 

باشند و به افراد در انتخاب گرایش خود کمک کنند.

        دوران کــارشناسی ارشــــدتان را چـــگونه آغــــاز کــــردید، 

فعالیت هایتان چگونه بود و کجا تحصیل می کردید؟

     دانشــگاه تــهران، نانو فیــزیک بودم، دو ترم اول که کامل 

آموزش بود و درس های آماری، الکرتودینامیک و حالت جامد و 

امتحانات  ازآن که  اول، قبل  اواسط سال  را گذراندم.  ماده چگال 

را بدهیم، دیگر با استادها رشوع به رای زنی کرده بودیم و اول 

تابستان رشوع به کار کردیم که فاز مطالعاتی را اواسط تابستان 

انجام دادیم، یادم هست که شش ماه دستگاه مان خراب بود و در 

کار  اولین مقاله ام  و  انجام می دادم  تئوری  کار  این شش ماه، من 

تئوری شد. در دوره ی ارشد سه کار تجربی انجام دادیم و البته 

بعضی از آن ها بعد از آن که این جا آمدم تکمیل شد. از سال ٨٨ 

به رشیف آمدم.

     در دوره ی تحـــصیـلی تان فعالـــیت فوق برنامه هم داشتید؟ 

ورزش؟ مطالعه؟

      مطــالــعه؛ من بیـــشتـــر تاریخ دوســت دارم، تاریخ دوره ی 
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مرشوطه، تاریخ قبل انقالب و بعد انقالب را خیلی خوانده ام، مثال از دکرت چمران و دکرت مجتهدی خیلی 

می خواندم و می خوانم، این ها را هر بار که می خوانی یک برداشتی می کنی. قدیمی ها را خیلی عالقه 

را  اخیر  دو سه صده ی  ولی  است؛  دروغ  می گویند  بعضی ها  است،  راست  می گویند  بعضی ها  ندارم، 

می خوانم. در بحث ورزش هم فوتبال و شنا عالقه های اصلی من بودند وخیلی فوتبال داخل سالن بازی 

می کردم و حتی در دوره ی دانشجویی دکرتی به صورت تیمی. خوابگاه زنجان خیلی می رفتیم و وقت 

می گرفتیم و بازی می کردیم. هفته ای دو تا یک ساعت بود ولی یک بازه هایی سالن مطالعه یا کتابخانه 

بودم که همه چیز تعطیل شد. 

     دوره دکرتی تان را رشیف بودید و با دکرت اخوان و دکرت ایرجی زاد همکاری کردید، این همکاری 

چطور رشوع شد؟

     دوره دکرتی که این جا آمدم جدید بودم و خیلی اساتید را منی شناختم و از هامن سال اول رشوع 

کردم درهامن درس هایی که با این عزیزان گرفتم و با اساتید دیگر، به صحبت کردن و ارتباط برقرار 

از بین آن  با دانشجوهایشان صحبت کردم، دانشجوهای قدیم و جدید، خودشان و به هرحال  کردن. 

چیزی که بود و چیزی غیر از داشته هایم نبود، سعی کردم که بهرتین انتخاب را از لحاظ حوزه ی کاری، 

امکانات واخالق، که مکمل هم باشند، داشته باشم.

     چه فعالیت هایی با این گروه انجام دادید؟

     ما از سال ۲۰۰٩  رشوع کردیم، قبل از دفاع از پایان نامه یک مقاله چاپ کردیم و تقریبا یک سال 

بعد دو مقاله چاپ کردیم که البته یکی از آن ها بعد از برگشتنم از فرصت مطالعاتی چاپ شد. هر سه 

در حوزه کاربرد گرافین در حسگرهای گازی بودند. هم چنین در حوزه ی  بایو فعالیت کردیم، گرافین 

چون جدید بود، سنتز می کردیم و در کارهای مربوط به آنتی باکرتیال و تعامل گرافین با باکرتی استفاده 

می کردیم. وقتی که به یوپن )University of Pennsylvania( رفتم، آن جا روی یک رسی گرافین با 

ورژن های دیگر کار کردیم، ترانزیستور ساختیم، و درمورد بایوحسگرهایی که برپایه ی گرافین بودند 

پیرشفته تر کار کردیم.

      شـــام یوپـــن رفتید و این جا هم کار کردید، چه تفاوت هایــی بین این دو وجـود دارد؟ اگر این جا 

می ماندید می توانستید هامن کارها را انجام دهید؟

      نه، ببینید همــین است دیگر، بحث محدودیت در امکانات و ارتباطات باعث می شود دانش روز با  

تاخیر به شام برسد، آن جا یک دانشجوی پسادکرتی از کره آمده بود و خیلی چیزها توسعه پیدا کرده بود 

و انتقال فناوری داشتیم؛ از رشکت سامسونگ می آمدند، این جا مگر می آید؟ این دلیل بر این نیست 

که سطح دانشگاه یوپن خیلی باال بود؛ دلیل این است که آن جا گردش آزاد اطالعات وجود دارد، باهم 

هم دما هستند. ما یک ذره تاخیر فاز داریم که این تاخیر فازها جمع می شود و یک عقب ماندگی ایجاد 

می کند. به همین دلیل من یک رسی کارها را این جا منی توانستم انجام بدهم ولی آن جا، همه چیز آماده 

بود.

       یعــنی این گونه  فرصــت های مطالعاتی برای دانشجوهای تحصیالت تکمیلی اجباری هستند؟

       اجـــبار از طرف چه کسی؟ رشایــط؟ بله و از طرف خــــودت، خودت اگر بخــواهی کار خوب و 
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جدی انجام بدهی و خودت را به یک سطحی برسانی، به اجبار می روید به سمت آن که این را یک جای 

دیگر انجام بدهید. متاسفانه در سال های اخیر حامیت های ارزی محدود شده و رشط و رشوط گذاشتند. 

مثال آن جا دانشجوهای لیسانس هم دوره )ویزیتوری( می رفتند؛ این خیلی جالب است، از یک ایالت به 

ایالت دیگر یا از یک دانشگاه به یک دانشگاه دیگر می رفتند، این جا مگر چنین چیزی ممکن هست؟ 

مگر امکانش هست از یک کشور به کشور دیگر بروی؟ یک مقدار برای دانشجوی ارشد که هیچ، برای 

دانشجوی لیسانس هم که هیچ در هیچ، برای دانشجوی دکرتی هم دارد محدود می شود. این دردناک 

است؛ دیگر نه دست دانشجو است، نه دست استاد و این کیفیت کار را پایین می آورد.

     دوره ی پسادکرتی تان را با پروفسور گایم بودید؛ چه شد که این همکاری رشوع شد؟

     بعد از آن که دوره ی دکرتی را گذراندم و دوره ی آمریکا که خیلی تجربه ی خوبی بود، تجربیاتی 

داشتیم، مقاالتی چاپ کردیم. در یک کنفرانسی پروفسور گایم را دیدم؛ آن جا با یکی از اساتید ایرانی 

که چطور  بود  برایشان خیلی جذاب  بعد  بودم،  تجربی کار  من  فقط  و  بودند  تئوری کار  بودیم، همه 

می شود یک تجربی کار از ایران بیاید؟ من گفتم که یک بخش کارهایم را این جا انجام دادم و یک بخشی 

از آن را آمریکا و خیلی برایشان جالب شد. من هم آن جا ابراز عالقه کردم که می خواهم بیایم و کارهای 

بهرتی در گروه شام انجام بدهم اگر امکانش باشد. گفتند که باید CV بفرستید، یک مصاحبه داشته باشیم 

و از این قبیل کارها و این که تا حاال از ایران پست دکرتی نداشتند و فکر منی کردند در ایران کار تجربی 

انجام بشود و اگر هم انجام بشود، اپراتورها برای دانشجوها انجام می دهند و بعد ما داده ها را جمع 

می کنیم و این جا می آییم؛ یعنی دانشجو در ایران در بحث تجربی خیلی آموزش منی بیند. ولی خب من 

CV را فرستادم و مصاحبه کردیم، خدا این شانس را به من داد و یک بخشی هم البته می خواستم؛ و 

این که می گویند اگر بخواهید می شود. من همیشه دوست داشتم این اتفاق بیافتد و خداروشکر اتفاق 

افتاد و علی رغم سختی های زندگی -همه چیز را باید رها کنی و بروی- این اتفاق افتاد و سه سال رفتم 

آن جا و دوره ی خیلی خوب و سختی بود ولی از سال دو به بعد تا سال سوم که نتایج آمد یک مقدار 

وضعیت بهرت شد.

     نتیجه ی همکاری تان شد این دو مقاله که در دو ژورنال معترب چاپ شده، امکانش هست به طور 

مخترص درمورد آن ها توضیح بدید؟

 Nano( و نانوفلوئیدیک )Macro fluidic( داستان از این قرار است که حوزه ی ماکرو فلوئیدیک     

fluidic( خیلی حوزه ی جذابی در فیزیک و مهندسی است؛ ما سعی کردیم که  با استفاده از ساختارهای 

دوبعدی گرافینی و کریستال های دوبعدی، سازوکاری را برای ساخت معرفی کنیم که کانال های دوبعدی 

بسازیم که برخالف تکنیک های قبلی که منی توانستند به زیر چند نانومرت برسند و نهایت به ده نانومرت 

می رسیدند؛ بتوانیم حتی به زیر نانومرت بیاییم و در واقع یک آنگسرتوم تکنولوژی را توسعه دهیم، یعنی 

بتوانیم کانال هایی در حد ٨ یا ٩ آنگسرتوم و یک نانومرت تولید کنیم. این کانال های دوبعدی را ساختیم و 

معرفی کردیم، ترابرد متفاوت آب و گاز را به عنوان سیاالت در آن ها بررسی کردیم و پدیده های جالبی 

در آن ها دیدیم و چون این سیستم جدید بود و پدیده ها جالب بودند، توانستیم در این دو ژورنال 

مقاله چاپ کنیم. هم چنان هم همکاری مان ادامه دارد، مثال ترابرد یونی، تراکم آب، اندازه گیری رضیب 
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دی الکرتیک آب. سیال درآن رشایط شدید چند نانومرتی و زیر یک 

نانومرت خیلی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد. من همین 

هفته ی پیش از فرصت مطالعاتی آمدم، بین دو ترم و تابستان ها 

می روم که همکاری هم چنان ادامه پیدا کند.

     این که یک مقاله به سطحی برسد که در چنین ژورنال هایی 

چاپ شود، امتیاز خوبی است. به نظرتان این مقاله چه ویژگی هایی 

دارد؟

     حدود ده سال پیش هم پروفسور گایم در این ژورنال ها مقاله 

اولین  چاپ منی کردند، در ژورنال های معمولی چاپ می کردند. 

مقاله اش در نرشیه ی ساینس را در ۲۰۰٣-٢۰۰۴ چاپ کرد. یعنی 

اخیر  سال   ٨،٧ ولی  می کرد  چاپ  همه جا  کارش  اول  دوره های 

فقط در نیچر و ساینس چاپ می کند. این کارها یک پیش زمینه ای 

را  فازهای رشدی  دوره هایی  درواقع شام یک  یعنی  می خواهد، 

در  و  بشناسانید  علمی  جامعه ی  به  را  خودتان  و  بگذرانید  باید 

گروهی که دارید کار می کنید، به آن پختگی از لحاظ علمی و از 

لحاظ دانش فنی برسید که بتوانید کارهایی انجام دهید که دیگر 

انجام بدهند. همچنین شام وقتی کار تجربی  گروه ها منی توانند 

باید دیدتان  انجام می دهید، حتام  می کنید و پروژه های مختلف 

این باشد که دیگران را تکرار نکنید؛ آندره گایم همیشه میگوید 

بازتحقیق )Research( نکنید، تحقیق )Search( کنید، به کارهای 

دیگران نگاه کنید، ارجاع بدهید ولی همیشه یک چیز جدید را 

این  این همیشه مستلزم  و  کنید  دنبال  را  آن  اتفاق می افتد،  که 

است که امکانات آن جا باشد و گروه پخته ای باشد و افراد سابقه ی 

خوبی در این حوزه ها داشته باشند و رهرب گروه تجربه ی خوبی، 

و  است  پدیده جدید  این  و  نکته  این  این جا  بشناسد  که  این  در 

به آن پر و بال بدهد. این شناخت باید تولید گروه باشد و افراد 

خیلی با هم در ارتباط باشند. اینجا در ایران مرزبندی وجود دارد، 

حرف ها را به هم منی گویند از ترس این که ایده ها لو برود ولی 

درون گروه باید مکامله و بحث آزاد وجود داشته باشد تا ایده ها 

پخته شود و ایده های جدید به وجود بیاید. یک بحث دیگری که 

وجود دارد ارتباط تئوری کارها و تجربی کارها است که می توانند 

که  کارهایی  از  یکی  مثال  بدهند،  بازخورد  هم  به  خوب  خیلی 

دوسال اخیر انجام شد، بحث هیدرودینامیک الکرتونی و رفتارهای 

هیدرودینامیکی انتقال الکرتونیک هست. الکرتون در یک رسی از 

جمعی  رفتار  و  می کند  عمل  ویسکوز  مایع  یک  مثل  سیستم ها 

مایع مانند دارند که هیدرودینامیک دارد و می شود معادله نویر-

تئوری کار  را یک  این  الکرتونی نوشت.  برای چگالی  را  استوکس 

پیشنهاد کرد و گروه قبلی ما -که آن موقع من درآن نبودم- آمدند 

و اندازه گیری کردند و چنین کاری به وجود آمد. این ارتباط بین 

این ها می توانند  تجربی کارها وتئوری کارها می تواند مفید باشد. 

مفید باشند تا یک کاری تا آن سطح باال بیاید.

ایران چاپ می شود چگونه       به نظرتان سطح مقاالتی که در 

است؟ گونه ای هست که بتوانند به آن سطح نزدیک شوند؟ هم 

تجربی و هم تئوری.

        در تــئوری که صد در صــد، حاال من فـــکر منی کـــنم در 

سطح نیچر و ساینس کارهای تئوری خیلی چاپ شوند ولی خب 

 ،PRL هستند که چاپ بشوند؛ ولی من احساس می کنم در سطح

ما راحت رسیده ایم و اگر تئوری کارهای ما با تجربی کارهای خوب 

وارد همکاری شوند، می توانند مقاالت خیلی بهرت هم بدهند، حاال 

الزاما نه تجربی کارهای ایران، می تواند تجربی کارهای گروه های 

دور  مقدار  یک  ما  تجربی کارهای  خود  اما  باشد.  دنیا  مختلف 

هستیم مگر آن که در حوزه هایی مثل بایو و حوزه های بین رشته ای 

بیاییم که نقش تجهیزات کمرت باشد؛ آن جا ما می توانیم حرف هایی 

برای گفنت داشته باشیم و یا همکاری اتفاق بیافتد، همکاری بین 

تجربی کارهای ایرانی و تجربی کارهای دیگر، کم کم اعتامد جامعه 

علمی را برای آن که از ایران هم این نوع کارها و داده ها بیرون 

را چاپ کنید.  این مقاله ها  بیاید، جلب می کند و شام می توانید 

پنج  از  یعنی  مدت  بلند  در  ولی  بود.  همکاری  هم  ما  کار  مثال 

سال به بعد، اگر این تحریم ها نباشند و این اتفاقات دوباره پیش 

به دانشگاه های خوب ما  به کار تجربی و  بیشرتی  بهای  نیاید و 

ببینید  بدهند، یعنی یک رسی تجهیزاتی به دانشگاه بدهند. مثال 

رشیف در ایران تک است، یک دستگاهی یا سیستمی که قیمتش 

به اندازه نصف یکی از واحدهای شامل تهران هم نیست، برای 

یا هفت ماه تالش  نیاز داشتیم، شش  ما منی خرند. ما دستگاهی 

میلیارد  دو  پارسال  دستگاه  شود،  خریداری  دستگاه  که  کردیم 

خریداری  االن  صنعتی،  دانشگاه  برای  نیست  قیمتی  خب  بود، 

یک  این  خب  منی فروشند.  ما  به  هم  میلیارد  ده  دیگر  و  نشده 

رضر است، سال های سال این دستگاه را نداشتیم و سال های سال 
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منی شود،  داده  بها  که  می دهد  نشان  این  نخواهیم داشت.  هم 

ارزش قائل منی شوند، کم لطفی می شود و باعث می شود استاد ما 

کم رمق و کم انگیزه بشود و به دنبال او دانشجو. کارهایی با آن 

کیفیتی که می گویید خیلی ربط دارد به تجهیزات. البته در قالب 

همکاری، ما این پتانسیل را داریم. به هر حال عمر ما در تحقیقات 

کم است. ٣۰،٢۰ سال است که رشوع کردیم، باید قبول کنیم که 

آن ها ٨۰،٧۰ سال است که رشوع کرده اند. بنابراین باید تکه تکه 

جلو برویم و اگر بخواهیم رسیع پیرشفت کنیم باید کنار شاگرد 

زرنگ ها بنشینیم؛ کره، ژاپن، کانادا و اسرتالیا این کار را کردند.

من به شخصه می گویم به لحاظ استعداد چیزی کم نداریم البته 

کار  نوبل  جایزه  ی  برنده ی  با  من  داریم؛  بیشرتی  چیز  منی گویم 

ما  می کردیم،  تصحیح  ما  می کرد  اشتباه  او  جاهایی  یک  کردم، 

اشتباه می کردیم او تصحیح می کرد. نابغه ی مطلق وجود ندارد؛ 

ولی جامعه ی علمی باید جوری باشد که این افراد درون آن تولید 

شوند و رشد کنند و هرچه جوامع علمی با هم ارتباط داشته باشند، 

جامعه ی  می آیند.  باال  و  می کنند  رشد  بیشرت  افراد  این  قاعدتاً 

فیزیک ما چرا نباید با APS meeting ها یا MRS meeting ها 

ارتباط داشته باشند، ما چرا نباید برویم آن جا؟ به خاطر بحث های 

سیاسی، مالی و ... . این باعث می شود که پرسفت کنیم. انجمن 

فیزیک ایران با این همه تالشی که می کند، منی تواند چیزی را که 

می خواهد ارائه دهد، به خاطر آن که ایزوله است. این ایزوله بودن 

باید در علم برداشته شود؛ به این بهانه که علم مرزی ندارد. در 

را  ما  مجبورند  بازی شویم  وارد  اگر خودمان  فناوری هم  بحث 

بازی بدهند. اگر کنار زمین باشیم، ما را راه منی دهند. کره، چین 

و سنگاپور این کار را کردند. ترکیه و عربستان درآینده این کار را 

می کنند. این ها یک مقدار بحث های بلند مدت و سیاست گذاری 

است.

ایزوله بودن  این  اگر  است،  روشن تر  آینده  می کنم  احساس  من 

کم رنگ و کم رنگ تر شود. اگر ما خودمان را از بازی کنار بکشیم 

آن ها هم بدشان منی آید.

     هم اکنون فعالیت هایتان در داخل ایران به چه شکل است؟

     عالوه بر فعالیت های خارجی که با انگلستان داریم، با چین و 

کره و هند هم همکاری داریم. داخل ایران ما با دانشگاه تهران 

اسم شان  که  موسسات  یک رسی  با  داریم،  خیلی همکاری خوبی 

با   دانشگاه هم   داریم؛ داخل خود  بگویم همکاری  را منی توانم 

دانشکده ی مهندسی مواد، اساتید پژوهشکده نانو و اساتید خود 

در  اجتهادی،  دکرت  و  تقوی نیا  دکرت  سیدریحانی،  دکرت  دانشکده 

حوزه های متفاوت همکاری داریم.

مثال در بحث شبیه سازی ساختارهای آب بین کانال های گرافینی با 

دکرت اجتهادی، در بحث انرژی با دانشگاه های تهران و سازمان ها 

کار می کنیم. در بحث آشکارسازهای نوری و بایو مولکولی و زیست 

حس گرها با دکرت سید ریحانی یک کارهایی را رشوع کرده ایم. در 

با دکرت تقوی نیا رشوع به کار  با مواد دوبعدی  بحث تعامل نور 

کرده ایم. با دکرت مشفق هم در بحث کاتالیز همکاری هایی داریم.

     شام در یک مصاحبه ای با دانشگاه اشاره به تاسیس اتاق متیز 

)Cleanroom( کردید، آیا فعالیتی در حال انجام هست؟

این  حقیقت  داریم.  زیاد  داستان  نگذارید!  دمل  روی  دست       

است که در دانشگاه های بزرگ دنیا به جای آن که آزمایشگاه های 

 )Shared Facility( باشند، یک تسهیالت مشرتک  داشته  کوچک 

وجود دارد که مشرتک است و دانشجوها می آیند و کارهایشان 

را انجام می دهند. چون یک دستگاه بزرگ را یک استاد منی تواند 

به  آن  و  می کنند  کمک  اساتید  می کند،  کمک  دانشگاه  بخرد، 

صورت خدمات به دانشجوها و حتی خارج دانشگاه داده می شود 

و اعتبار دانشگاه می شود.

از یک دستگاه  این محیط را نداریم. مثال ممکن است  متاسفانه 

در دانشکده های مختلف داشته باشیم ولی یک دستگاه خوب که 

قوی تر باشد نداشته باشیم. هرکسی برای خودش یک قدیمی دارد 

که هیچ کدام کار منی کند. این مشکل اساسی است.

گفتیم چرا این گونه باشد، اساتید و همکارهای دیگر از EPFL و

MIT آمدند، با هم نشستیم و کار کردیم، پروپزال نوشتیم تا یک 

بعد گفت  و  داد  قول هایی  دانشگاه  کنیم.  راه اندازی  قوی  مرکز 

پول نداریم. رفتیم به نخبگان گفتیم، قول هایی داد ولی گفت با 

اگر نخبگان رسمایه  همکاری دانشگاه؛ به دانشگاه گفتیم، گفت 

بدهد. با قیمت های چند صد میلیونی که برای یک دانشگاه واقعا 

چیزی نیست. منی دانم شاید دانشگاه حق داشته باشد، بودجه ها 

محدود است یا قبال کارهایی کردند که به نتیجه نرسیده است و 

ترسیده اند.

هم اکنون ما سعی می کنیم از کانال های دیگر این را ادامه دهیم 
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ولی کار سختی است، داریم تعداد افراد را زیاد می کنیم. با اساتید 

برق صحبت می کنیم که بتوانیم این بودجه را تامین کنیم.

من فکر می کنم در حدود یک تا دو سال دیگر بتوانیم آرام آرام 

این قضیه را درست کنیم.

     هنوز هم فعالیت های فوق برنامه دارید؟

     حقیقتش را بخواهید، وقت کم می آید. هرچه باالتر می روی 

بتواند  باید  آدم  خود  ولی  می شود؛  کم تر  خالی ات  وقت های 

داشته  تفریح  خودش  برای  و  بگیرد  دست  به  را  زمان  مدیریت 

و  هست  موردعالقه ام  تاریخ  مطالعه ی  بیشرت  خودم  من  باشد. 

هم   MBA بحث های  به  هست  سال  دو  یکی  و  می دهم  ادامه 

عالقه مند شده ام و به بحث های مربوط به فیزیک اقتصاد که آقای 

دکرت مقیمی هم درس می دهند. خیلی دوست دارم رس کالسش 

بروم و حتی مرجع های آن را گرفتم و می خوانم. به بحث های 

احساس  چون  شده ام.  عالقه مند  خیلی  مدیریتی  و  اقتصادی 

نیستند، سیاست مدارهای  ما  توامنند  افراد  ما  مدیران  که  می کنم 

خوبی اند اما افراد متخصص خوبی نیستند و مشکالت زیادی در 

مدیریت شان می بینیم. به همین دلیل دوست دارم در بحث های 

خودش  خاص  فیزیک  هم  آن جا  کند.  کار  ذهن مان  اقتصادی 

ورزش  بحث  دارد.  هم  را  زیبایی های خاص خودش  که  دارد  را 

در  دبیرستان  دوره ی  در  هم  کوه نوردی  می روم  شنا  هامن  هم 

استانی داشتم. در رسبازی هم در دوی  دوی صحرانوردی مقام 

دارم  عالقه  خیلی  را  این  بودم،  نفرات  اولین  جزو  صحرانوردی 

چون خودم هم اصالتاً اهل دماوند و فیروزکوه هستم واطراف ما 

کوه زیاد است به همین خاطر کوه نوردی را خیلی دوست دارم؛ 

دماوند را بارها باال رفته ام.

     به نظر شام در مسیری که آمده اید، عوامل انگیزه تان چه بوده 

است؟

     زندگی یک مقدار پیچیده است، یک چیزهایی دست شامست 

دست شامست،  حتام  که  چیزی  آن  اما  نیست.  چیزهایی  یک  و 

خواسنت شامست که به نظرم مثل میدانی عمل می کند که بقیه ی 

دوقطبی ها با آن  همسو می شوند. شام اگر بخواهید مفید باشید، 

بخواهید کار کنید و بخواهید برای اطرافیان تان و جامعه تان مفید 

باشید و اگر روحیه جنگندگی را در خودتان داشته باشید، شکست 
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مقدار  یک  است.  پیروزی تان  مقدمه ی  این شکست  بخورید  هم 

راه های  باید  است.  مهم  بودن  تن  رویین  و  بودن  کلفت  پوست 

مختلف را امتحان کنید؛ به روز باشید، بدانید که جلوتری های شام 

می دانم  می کنند؛ چون  کار  چه  استادهای شام  می کنند،  کار  چه 

بعضی از دانشجوهای لیسانس و ارشد رسشان را می اندازند پایین، 

کاری را که بهشان گفته شده، انجام می دهند و کاری ندارند این 

فارغ التحصیل ها کجا می روند، حوزه های تحقیقاتی به کدام سمت 

دکرتی،  دانشجوی  با  لیسانس  دانشجوی  ارتباط  هرچه  می رود. 

ارشد، پسادکرتی و محققین بیشرت باشد، باعث می شود دیدتان و 

انگیزه تان نسبت به آینده بیشرت شود و با دید بازتری انتخاب کنید 

و وقتی با دید باز و با خواسته ی خودتان انتخاب کنید، هزینه های 

آن را هم به جان  می خرید و منت رس کسی منی گذارید؛ می گویید 

که  چیزی  تنها  برسم.  نتیجه  به  باید  و  کردم  انتخاب  خودم  من 

خواسنت  و  پشتکار  اگر  است،  پشتکار  باشد،  باید  استعداد  به جز 

باشد، قطعا به جواب می رسید.

قصد  که  درس هایی  درمورد  توضیحی  هست  امکانش  اگر       

ارائه ی آن ها را دارید، بدهید تا بچه ها آشنایی پیدا کنند.

مطرح  من  را  فیزیک  نانو  بحث  بگویم،  به صورت خالصه       

نسبت  نانوساختارها  حوزه های  در  خوبی  دید  یک  که  می کنم 

می کنید.  پیدا  هست،  چه  دقیقا  نانوتکنولوژی  و  نانو  این که  به 

درس دیگری که مد نظرم هست، بحث آب هست. فناوری آب 

فیلرتاسیون  که  این  و  منک زدایی  سیستم های  آب،  تکنولوژی  و 

حوزه ی  یک  است.  چگونه  فیزیکش  و  است  چه صورت  به  آب 

کنیم،  نگاه  بعد  ترم های  در  یا  بعد  ترم  دارم  دوست  که  دیگر 

ترنسپوزهای یونی در سیستم های نانومرتی است که این در جایی 

مثل باتری های یونی-لیتیومی که االن بورس هستند کاربرد دارد. 

باتری ها  ابرخازن ها و  انرژی،  این ها و وسایل ذخیره ساز  فیزیک 

چگونه هست؟ فرایند شارژ و دشارژ و فیزیک حاکم بر این ها، به 

چه صورت هست.

این ها می توانند در واقع درس های خوبی باشند، بعضی ها ممکن 

آن  نه؛  بعضی ها  و  و عالقه مندتر شوند  بگذرانند  را  درس  است 

چیزی که بوده مدنظرشان نیست؛ ولی خب باید مجموعه ای از 

انجام  را  انتخاب اصلی  بتوانید آن  تا  باشید  این دروس را داشته 
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)Lev Davidovich Landau( فیزیکدان اهل شوروی بود که در ٢٢ ژانویه سال     

١٩۰٨ در شهر باکو دیده به جهان گشود. النداو دروس مدرسه ای خود را به رسعت فرا می گرفت، به صورتی 

که در سن ١٣ سالگی از مدرسه فارغ التحصیل شد. با تصمیم خانواده یک سال به دلیل سن پایین خود از محیط 

آکادمیک به دور بود و در سال ١٩٢۲ وارد دانشگاه شهر باکو شد و به صورت هم زمان در دو رشته ی ریاضی و 

فیزیک و رشته ی شیمی مشغول تحصیل شد. البته او در ادامه ی تحصیل رشته ی شیمی را رها کرد ولی در ادامه ِ 

فعالیت های خود همواره به این زمینه عالقه نشان می داد.

سال ١٩۲۴، سال رشوع کار جدی النداو بود. وقتی که به مرکز اصلی فیزیک شوروی یعنی دپارمتان فیزیک نظری 

دانشگاه لنینگراد نقل مکان کرد و سه سال بعد فارغ التحصیل شد و در سال ١٩٣۴ در علوم ریاضی و فیزیک 

دکرتای خود را دریافت کرد.

در ٨ آوریل ١٩٣۰ او این فرصت را پیدا کرد تا به کپنهاگ برود و در آن جا با نیلز بور رشوع به کار کند و حدودا 

یک ماه در کنار نیلز بور به فعالیت های فیزیکی پرداخت. او همواره از بور به عنوان استاد خود یاد می کرد و 

فعالیت های او بسیار تحت تاثیر فعالیت های بور قرار گرفت. در ادامه سفرهای خود به کمربیج رفت تا با پاول 

دیراک کار کند )سپتامرب ١٩٣۰( سپس به زوریخ رفت و آن جا نیز با ولفگانگ پاولی همکاری کرد )دسامرب ١٩٣۰(. 

در ١٩ مارس ١٩٣١ به لنینگراد بازگشت تا تحصیالت خود را به امتام برساند. 

فناوری  و  فیزیک  علمی مؤسسه ی  مرکز  نظری  فیزیک  دانشکده ی  رئیس  النداو  تا ١٩٣٧  بین سال های ١٩٣۲ 

خارکف )KIPT( بود و در دانشگاه خارکف و موسسه پلی تکنیک خارکف تدریس می کرد. زمان حضورش در 

خارکف، النداو تصمیم به نوشنت کتاب هایی گرفت که متام موضوعات فیزیک برای یک دانشجوی لیسانس را 

پوشش دهد. او به همراه همکار فعلی و شاگرد سابق خود اوگنی لیف شیتز )Evgeny Lifshitz( رشوع به نوشنت 

رسی کتاب های "دروس فیزیک نظری" کردند. این کتاب ها در ده جلد با موضوعات جامع حول فیزیک نوشته 

شده اند. او یک آزمون نیز طراحی کرد برای دانشجویانی که وارد عرصه ی فیزیک می شدند تا میزان فیزیکی را 

که انتظار می رفت اموخته باشند، بسنجد. اما بین سال های ١٩٣۴ تا ١٩٦١ فقط ۴٣ نفر توانستند آن را بگذرانند 

که اکرث آن ها در ادامه ی راهشان فیزیکدانان بزرگی شدند.

النداو در سال ١٩٣٧ به عنوان رئیس موسسه ی مشکالت فیزیکی منسوب شد و تا سال ١٩٦۲ این سمت را حفظ 

کرد اما در یک بازه ی یک ساله از ۲٧ آپریل ١٩٣٨ او توسط ارتش روسیه به جرم همکاری با نازی ها زندانی 

گشت. رئیس موسسه  پیرت کاپیتسا به شخص ژوزف استالین نامه ای نوشت و خواستار آزادی النداو شد که در 

نتیجه ی آن او را در ۲٩ آپریل ١٩٣٩ آزاد کردند و بعد از آن النداو توانست ابررسانای کاپیتسا را با امواج صوتی 

و فونون ها و برانگیختگی جدیدی به اسم روتون توضیح دهد.

بعد از جنگ جهانی النداو رهربی گروهی از دانشمندان را که از توسعه ی مبب امتی و هیدروژنی در شوروی 

حامیت می کردند، به عهده داشت. او دینامیک اولین مبب امتی شوروی را محاسبه کرد که شامل مقدار بازدهی 

این مبب بود که باعث شد در سال های ١٩۴٩ و ١٩۵٣ جایزه استالین را از آن خود کند و حتی در سال ١٩۵۴ 

عنوان "قهرمان فعالیت های سوسیالیستی" را نیز دریافت کرد.

آن ها  از  برخی  که  یافت  زیادی دست  دستاورد های  به  فیزیک خود  فعالیت های  سال  سالیان  در طول  النداو 

دیامغناطیس،  مواد  در  کوانتوم  مکانیک  نظریه  کوانتوم،  مکانیک  در  ماتریس چگالی  روش  از: کشف  عبارتند 

ابررسانایی، نظریه مایع فرمی،  فاز مرتبه دوم، نظریه گریزبرگ النداو حول  انتقال  ابررسانایی، نظریه  نظریه 

توضیح لرزه ای در فیزیک پالسام، قطب النداو در کوانتوم الکرتودینامیک، نظریه دو جزء نوترینوها، محاسبه حد 

چاندراسکار برای ستارگان و ...

هم چنین در سال ١٩٦۲، به خاطر توسعه ریاضیاتی نظریه ابررسانایی برای مطالعه خواص هلیوم مایع در دمای 

کمرت از ۲.١٧ کلوین برنده جایزه نوبل شد.

النداو در طول عمر خود مقاالت بسیار نوشت که تا کنون حدود ١۴۰ هزار ارجاع به آن ها داده شده و مقاله ای 

از او در مورد تئوری کشش حدود ۴۰ هزار ارجاع به تنهایی داشته است.

در نهایت او در اول آپریل ١٩٨٦ در سن ٦۰ سالگی از عوارض ناشی از تصادفی که چند سال قبل برایش اتفاق 

افتاده بود، فوت کرد. او در قربستان نوودویچی )Novodevichy( دفن شده است.

ِلو داویدویچ النداو


