ﻣﺠﻠﺔ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۰ﺷﻤﺎﺭﺓ  ،۴ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱۳۸۹

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ
ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺭﺯﻱ۱ﻭ ۲ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ

۱

 .۱ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﺓ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
 .۲ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ

)ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۱۳۸۸/۷/۲۷ :؛ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ(۱۳۸۹/۵/۱۷ :

ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ ،ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﻴﻒ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻭﺭﺩﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻣﻮﺝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻ ،ﺍﺯ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎﻱ
ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺩﻗﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ،ﺭﻭﺵ ﻭﺭﺩﺷﻲ ،ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ

 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺗﻢ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩﺵ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﻧـﺸﺎﻥ ﻣـﻲﺩﻫـﺪ.

ﺷﺪﻩ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﮔﺸﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺣﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ

ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺑﻴﺘـﺎﻝﻫـﺎﻱ ﺍﺗﻤـﻲ ،ﺗﺮﺍﺯﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ،

ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻫﺔ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘـﻮﻣﻲ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻗﻄﺒﺶﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺧﻄـﻲ ﻭ

ﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ

ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ،ﻓﻮﺗﻮﻳﻮﻧﺶ/ﺟﺬﺏ ﻓﻮﺗﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻮﻕﺭﻳﺰ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ

ﭼﻮﻥ ﭼﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﺩﺭ

ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ] .[۱ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻳـﻦ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝﻫﺎ ﺑـﺎ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﺷـﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺑـﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ

ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،۱۹۳۷ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻞ ١ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓـﺸﺎﺭ ﺑـﺮ

ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺗﻤﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﺍﺗﻢﻫـﺎﻱ ﺣـﺒﺲ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ

ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ] ،[۲ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑـﺎﺭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ

ﺩﺍﻡ ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ،ﺍﺗﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻔﺲﻫﺎﻱ ﻓﻮﻟﺮﻥ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﻧﻮ

ﻓﻜﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻢ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ

ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﻱ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﺫﺭﺍﺕ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ

____________________________________________
۱. Michels

ﻫﻠﻴﻮﻡ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑـﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻳـﻮﺍﺭﻩﻫـﺎﻱ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫـﺎﻱ ﺍﺗﻤـﻲ،

۳۱۰

ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺭﺯﻱ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘـﻮﻣﻲ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ
ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ] ۳ﻭ  .[۴ﻣﺪﻝ ﻗﻔﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻗـﺴﻤﺖﻫـﺎﻱ

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

ﺷﻮﺋﻨﺒﺮﮒ ٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۴۶ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﺑـﻊ
٣

ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﺗﻤﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺭ  ،ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻫـﺔ ۱۹۷۰
٤

ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺳﻴﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﻏﻮﻝﭘﻴﻜﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺯﺣﻞ ،ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ

ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،۱۹۸۶ﺟﺎﻧـﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ

ﺍﺳﺖ ].[۵

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺩﻭﻡ

ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺗﻢﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳـﺎﺩﻩﺗـﺮﻱ

ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻭﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎﻱ ﺍﺗـﻢﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ

ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺩﺓ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻢ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪﻩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ

ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ،ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺑـﺮﺍﻱ

ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ،ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟـﻴﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺗﻢﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻫـﺎ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ

ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺔ ﺳﻴــﺴﺘﻢﻫــﺎﻱ

ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ] .[۸ ،۷ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ

ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺩﮔﻲ ﻣـﺴﺌﻠﺔ ﺍﺗـﻢ

ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ،ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،

ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ،

ﺍﺗﻤﻲ ﻭ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﮔـﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ

ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺗـﻢ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ].[۶

ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮﺗﻮﻳﻮﻧﺶ ﺍﺗﻤـﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ،ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻢ ﻫﻴـﺪﺭﻭﮊﻥ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻛـﺎﻭﺍﻙ ﻛـﺮﻭﻱ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ

ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ].[۱۳-۹

ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳـﻦ

ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝﭘﺬﻳﺮ ﻣﺠﺬﻭﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ

ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺨـﺸﻨﺪﺓ ﻫﻴـﺪﺭﻭﮊﻥ

ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ )ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮ ﹰﻻ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻌﺒـﻪ ﻣـﻲﻧﺎﻣﻨـﺪ( ﺗﻌﺮﻳـﻒ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫـﺪ .ﺑـﺮﺍﻱ ﺣـﻞ

ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ،ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻋـﺪﺩﻱ ﺍﺯ

ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺭﻭﺵ ﻭﺭﺩﺷﻲ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﻪ ﭘﺎﻳـﻪﻫـﺎﻱ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ .ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ

ﺑــﻲﺍﺳــﭙﻼﻳﻦ ،١ﻧﻤــﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻃﻴــﻒ ﺍﻧــﺮﮊﻱ ﺑــﺮﺍﻱ

ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺒﺘﹰﺎ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳـﻪ ،ﺑـﻪ

ﻛﺎﻭﺍﻙﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻄﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﺘﻲ

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧـﻮﺑﻲ

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ .ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ

ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻃﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ

ﺩﺳﺘﻪﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﹰﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺣﺎﻟـﺖﻫـﺎﻱ

ﺍﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  me = = = e = 1ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻴﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺍﺳـﺖ ،ﻳـﻚ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﺎ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﻣـﻲ-

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ ].[۷

ﺷﻮﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  ۳ﺭﻭﺵ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺷـﺮﺡ ﻣـﻲﺩﻫـﻴﻢ.

ﻳﻚ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ) ،Bi,k(rﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ  k>۰ﻭ ﻳـﻚ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻘـﺎﻁ

ﺑﺨﺶ  ۴ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺁﻥﻫـﺎ ،ﺍﺧﺘـﺼﺎﺹ

} {tiﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﺔ ﮔﺮﻫﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻲ ﺯﻳـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ

ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻲﺷﻮﺩ:
)(۱

 .۲ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﺗﻤـﻲ ﻭ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑـﻲﺍﺳـﭙﻼﻳﻦ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺗﻢﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻫﺎ ﺑـﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠـﻪﺍﻱ ﻗﻄﻌـﻪﺍﻱ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑـﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ ،ﺗﻮﺳـﻂ
____________________________________________
۱. B-spline

)(۲

r − ti
t −r
Bi,k −1 (r ) + i + k
) Bi +1,k −1 (r
ti + k −1 − ti
ti + k − ti +1
ti ≤ r < ti +1

ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ

= ) Bi,k (r

; ⎧1
⎨ = ) Bi,1 (r
; ⎩0

) Bi,k(rﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪﺍﻱ ﻗﻄﻌﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﺔ  k-1ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺓ  ti ≤ r < ti +kﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳـﻦ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳـﺪﮔﻲ
____________________________________________
۲. Shoenberg
۳. Shore
۴. Johnson

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

۳۱۱

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ

ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻧﻴـﺴﺖ ﮔـﺮﻩﻫـﺎ ﻫـﻢ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣـﻮﺝ ﺍﺗـﻢ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﻞ ) B(xﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮﻩﻫﺎ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ

ﺁﺯﺍﺩ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺗـﺎﺑﻊ ﺷـﻌﺎﻋﻲ )  ، u n,l (rﺣـﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ

ﻣــﻲﻛﻨــﺪ .ﮔــﺮﻩﻫــﺎ ﻧﻘــﺎﻃﻲ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻃـﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧــﺖ ﻳــﺎ

ﺷﺮﻭﺩﻳﻨﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ،ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺓ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺤﻮﺭ r

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ:
t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ ... ≤ t N + k

)(۳

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ N ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻴﻨﺶ ﮔﺮﻩﻫﺎ

⎤ ⎡ −d 2 l (l + 1) 1
− ⎥ un,l (r ) = En,l un,l (r ) .
⎢ 2+
⎦⎥ r
2r2
⎢⎣ 2dr

)(۷

ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻭﺭﺩﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ )  u n,l (rﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﺑﺴﻂ
ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ:

∑ i =1cinl Bi,k (r ) ,
N

= ) un,l (r

ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﮔﺮﻩﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ

)(۸

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺭﻭﻱ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ )  i ، Bi ,k (rﺍﻣﻴﻦ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺗﺒﺔ  kﻣﻲﺑﺎﺷﺪN .

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ )ﺗﻌﺪﺩ ﮔﺮﻩﻫﺎ( .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺭﻭﻱ ﮔـﺮﺓ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳـﭙﻼﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑـﺴﻂ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﻮﺝ

ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩ ،ﺩﺭﺟﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﺍﺳـﭙﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄـﻪ ،ﻳـﻚ

ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺍﻛﻨـﻮﻥ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﻮﺝ ﺷـﻌﺎﻋﻲ

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣـﺮﺯﻱ ،ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴـﻚ

ﺷﺮﻭﺩﻳﻨﮕﺮ ﺭﺍ ﻭﺭﺩﺵ ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ:

ﺗﻌﺪﺩ ﮔﺮﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
)(۹

⎞
⎟ un,l , B j (r ) = 0 ,
⎟
⎠

⎛ −d 2 l (l + 1) 1
− − En,l
⎜ 2+
⎜ 2dr
r
2r2
⎝
j = 1, ... , N

 .۳ﺭﻭﺵ ﺣﻞ
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﻜﻮﻥ ،ﺩﺭ

ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻓﻮﻕ ،ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻉ  Rﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻫـﺮ

ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ  u n,lﺛﺎﺑـﺖ ،ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻤـﺎﻡ ﺗﻮﺍﺑـﻊ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ) ، B j (r

ﺟﺎﻳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻭﻟـﻲ

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ E n,l .ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ

ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ،ﻳﻌﻨـﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﻮﺝ ﺍﻟﻜﺘـﺮﻭﻥ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺝ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻓـﺮﻡ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻟـﻲ ﺭﺍﺑﻄـﺔ ) (۹ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ

ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﻩ ﺻﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ .ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑـﺮ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻛﺮﻭﻱ ﺳﺨﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
 0 ≤ r < Rﺍﮔﺮ

)(۴
G

 r ≥ Rﺍﮔﺮ

⎧ 0
⎨ = ) Vconf (r
∞⎩

ﻳﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ )  Ψ (rﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﻱ  ،Eﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻳـﻚ
ﺍﺗﻢ ﺗﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ ،ﻳﻚ ﺣﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺷﺮﻭﺩﻳﻨﮕﺮ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
)(۵

G ⎤ G
G
⎡ 1 G2
⎢ − 2 ∇ + V (r ) ⎥ Ψ (r ) = E Ψ (r ) .
⎣
⎦

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺘـﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﻌﺎﻋﻲ ﺭﺍ
ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺷـﺮﻭﺩﻳﻨﮕﺮ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ:
)(۶

) G u (r
Ψn,l ,m (r ) = n,l Yl m (θ ,ϕ ) ,
r

+

) dBi ( r ) dB j ( r
dr

dr

R ⎡1

⎢
⎢⎣ 2

⎤
⎛ l ( l + 1) 1
⎞
⎜+
)− − E ⎟ Bi ( r ) B j ( r ) ⎥ dr = 0, (۱۰
⎜ 2r2
⎟
r
⎦⎥
⎝
⎠
j = 1, ... , N

N

∑ cinl ∫0
i =1

ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ ،ﺍﺯ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝﮔﻴﺮﻱ ﺟﺰﺀ ﺑﻪ ﺟﺰﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﺍﺑﻄﺔ ) ،(۱۰ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
)(۱۱

H l c = ES .c ,

 Hlﻭ  ،Sﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎﻱ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻧﺪﻳﺲ  lﺑﺮﺍﻱ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻧﻲ ،ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﺓ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ  lﻣﻌﻴﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻥ
ﻣــﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﭙﻮﺷــﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴــﺖ ﻧﺎﺷــﻲ ﻣــﻲﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ

۳۱۲

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺭﺯﻱ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ

ﺟﺪﻭﻝ  .۱ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﻧﺪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻉ  ۱ﺑﻮﺭ.
 ۱۵ﭘﺎﻳﻪ

 ۱۰ﭘﺎﻳﻪ

 ۸ﭘﺎﻳﻪ

 ۶ﭘﺎﻳﻪ

ﺗﺮﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ)(Enl

۲/۳۷۳۹۹۰۷۸۶۲

۲/۳۷۳۹۹۰۷۸۷۷

۲/۳۷۳۹۹۰۷۹۰۵

۲/۳۷۳۹۹۰۸۱۰۶

E۱۰

۸/۲۲۳۱۳۸۳۸۲۶

۸/۲۲۳۱۳۸۳۸۲۷

۸/۲۲۳۱۳۸۴۰۵۳

۸/۲۲۳۱۴۰۰۳۳۰

E۲۱

۱۴/۹۶۷۴۶۴۲۹۹۰

۱۴/۹۶۷۴۶۴۳۰۴۹

۱۴/۹۶۷۴۶۴۶۹۹۵

۱۴/۹۶۷۴۷۰۱۳۲۲

E۳۲

۱۶/۵۷۰۲۵۵۹۹۹۴

۱۶/۵۷۰۲۵۶۰۲۸۱

۱۶/۵۷۰۲۵۷۶۸۸۷

۱۶/۵۷۰۲۹۷۰۱۶۲

E۲۰

۲۲/۸۹۵۸۲۵۸۷۳۳

۲۲/۸۹۵۸۲۵۹۷۶۶

۲۲/۸۹۵۸۴۰۶۳۱۹

۲۲/۸۹۶۶۲۶۴۵۷۴

E۴۳

۲۷/۴۷۳۹۹۵۴۵۵۷

۲۷/۴۷۳۹۹۶۵۰۶۲

۲۷/۴۷۴۰۸۴۷۸۶۱

۲۷/۴۷۷۵۰۲۲۲۸۳

E۳۱

۳۲/۰۳۴۰۸۹۷۱۵۰

۳۲/۰۳۴۰۹۰۵۲۷۸

۳۲/۰۳۴۲۸۳۱۸۴۲

۳۲/۰۴۱۹۱۴۵۳۷۱

E۵۴

۳۹/۳۱۵۳۲۰۲۴۲۰

۳۹/۳۱۵۳۳۴۶۴۵۹

۳۹/۳۱۷۸۴۶۳۶۵۶

۳۹/۳۹۸۲۴۳۵۱۴۳

E۴۲

۴۰/۸۶۳۱۲۴۵۰۵۰

۴۰/۸۶۳۱۵۶۵۲۵۶

۴۰/۸۶۷۷۶۰۸۳۶۲

۴۰/۹۸۷۷۹۴۲۵۳۷

E۳۰

ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦﻫﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ ﺭﺍ ﺗـﺸﻜﻴﻞ

ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻱ  ۲ﻭ  ۳ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﭼﻨـﺪ

ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻳـﮋﻩ ﻣﻘـﺪﺍﺭﻱ ،ﻭﻳـﮋﻩ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﻭ ﻭﻳـﮋﻩ

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﺔ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

ﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ] ۷ ،۴ﻭ .[۱۴

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧـﺮﮊﻱ

 .۴ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ۷ﺑـﺎ ﺗﻮﺯﻳـﻊ
ﮔﺮﻫﻲ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
)(۱-۴

0 = t1 = ... = tk < tk +1 < ... < tm − k +1 = ... = tm = R

 t iﮔﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ m .ﻭ  kﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﺓ ﺗﻌـﺪﺍﺩ
ﻛﻞ ﮔﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑـﻲﺍﺳـﭙﻼﻳﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤـﺎﻥ ﻃـﻮﺭ ﻛـﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺭﻭﻱ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﮔﺮﻫﻲ  kﺗﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻳـﻢ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ
ﮔﺮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺗﺮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫـﺎﻱ  ARPACKﻭ  LAPACKﺑـﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫـﺎﻱ ﻣﻔﻴـﺪ ﺗﻮﺍﺑـﻊ
ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  ۱ﺭﻭﻧﺪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻗﻔـﺲ
ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻉ  ۱a.u.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻛﻴﻨﻮ ١ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ] ،[۱۵ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺩﻟﻴـﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺁﻥﻫـﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺟـﺪﻭﻝ  ۲ﻭ  ۳ﺩﺍﺧـﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘـﺰ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﻴﻨﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻥﻃـﻮﺭ ﻛـﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑـﺎ ﺩﻗـﺖ ﺑـﺴﻴﺎﺭ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻛﻴﻨﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  ۴ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ
ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ  nﻭ  lﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﺗﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧـﺮﮊﻱ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﻣﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ،ﺍﻭﻟـﻴﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺣﺪ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ
ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺪﻭﺩ  ۱۰ﺑﻮﺭ ،ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧـﺖ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻴﻞ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺷـﻌﺎﻉﻫـﺎ ﺍﺗـﻢ ﻫﻴـﺪﺭﻭﮊﻥ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﺣـﺴﺎﺱ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺷـﻜﻞ  ۱ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻧﻤــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻧــﺮﮊﻱ ﺳــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ  ۲s ،۱sﻭ
____________________________________________
۱. Aquino

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

۳۱۳

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ

ﺟﺪﻭﻝ  .۲ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ  ،l=۰ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﻴﻨﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
E۵۰

E۴۰

E۳۰

E۲۰

E۱۰

۴۸۵/۴۱۱۱۱۹۱۶

۳۰۸/۱۹۷۲۴۷۲۷

۱۷۰/۵۸۵۱۶۳۹۸

۷۲/۶۷۲۰۳۹۰۰

۱۴/۷۴۷۹۶۹۸۷

)(۴۸۵/۴۱۱۱۱۸۷۲

)(۳۰۸/۱۹۷۲۴۷۴۷

)(۱۷۰/۵۸۵۱۶۴۱۸

)(۷۲/۶۷۲۰۳۹۱۹

)(۱۴/۷۴۷۹۷۰۰۳

۱۱۹/۳۲۷۰۶۲۵۳

۷۵/۱۳۰۴۹۲۹۵

۴۰/۸۶۳۱۲۴۴۹

۱۶/۵۷۰۲۵۵۹۹

۲/۳۷۳۹۹۰۷۸

)(۱۱۹/۳۲۷۰۶۲۴۹

)(۷۵/۱۳۰۴۹۳۰۶

)(۴۰/۸۶۳۱۲۴۶۰

)(۱۶/۵۷۰۲۵۶۰۹

)(۲/۳۷۳۹۹۰۸۶

۵۲/۱۳۰۵۸۴۸۷

۳۲/۵۳۴۰۸۵۲۲

۱۷/۳۶۲۵۵۴۸۶

۶/۶۴۴۱۲۱۷۶

۰/۴۳۷۰۱۸۰۰

)(۵۲/۱۳۰۵۸۴۸۹

)(۳۲/۵۳۴۰۸۵۲۹

)(۱۷/۳۶۲۵۵۴۹۳

)(۶/۶۴۴۱۲۱۸۲

)(۰/۴۳۷۰۱۸۰۶

۲۸/۸۱۳۵۰۵۶۹

۱۷/۸۱۶۰۹۳۴۴

۹/۳۱۴۱۵۰۳۸

۳/۳۲۷۵۰۹۱۰

-۰/۱۲۵۰۰۰۰۴

)(۲۸/۸۱۳۵۰۵۷۲

)(۱۷/۸۱۶۰۹۳۴۹

)(۹/۳۱۴۱۵۰۴۳

)(۳/۳۲۷۵۰۹۱۵

)(-۰/۱۲۵۰۰۰۰۰

۱۸/۱۱۳۳۹۶۵۵

۱۱/۰۹۱۲۲۲۸۵

۵/۶۷۰۱۶۱۲۶

۱/۸۶۵۴۸۰۱۴

-۰/۳۳۴۹۱۰۲۲

)(۱۸/۱۱۳۳۹۶۵۷

)(۱۱/۰۹۱۲۲۲۸۹

)(۵/۶۷۰۱۶۱۳۱

)(۱/۸۶۵۴۸۰۱۸

)(-۰/۳۳۴۹۱۰۱۸

۱۲/۳۵۱۰۰۳۵۷

۷/۴۸۵۶۳۵۶۷

۳/۷۳۴۹۵۸۱۶

۱/۱۱۱۶۸۴۷۰

-۰/۴۲۳۹۶۷۳۲

)(۱۲/۳۵۱۰۰۳۶۰

)(۷/۴۸۵۶۳۵۷۱

)(۳/۷۳۴۹۵۸۱۹

)(۱/۱۱۱۶۸۴۷۳

)(-۰/۴۲۳۹۶۷۲۸

۶/۶۹۰۶۸۹۶۲

۳/۹۶۶۴۷۶۵۲

۱/۸۷۲۷۰۲۰۳

۰/۴۲۰۲۳۵۶۰

-۰/۴۸۳۲۶۵۳۳

)(۶/۶۹۰۶۸۹۶۴

)(۳/۹۶۶۴۷۶۵۴

)(۱/۸۷۲۷۰۲۰۶

)(۰/۴۲۰۲۳۵۶۳

)(-۰/۴۸۳۲۶۵۳۰

۰/۸۲۶۳۸۸۸۶

۰/۴۰۵۱۵۴۳۴

۰/۰۹۱۴۲۲۳۱

-۰/۱۱۲۸۰۶۲۱

-۰/۴۹۹۹۹۹۲۹

)(۰/۸۲۶۳۸۸۸۷

)(۰/۴۰۵۱۵۴۳۵

)(۰/۰۹۱۴۲۲۳۲

)(-۰/۱۱۲۸۰۶۲۱

)(-۰/۴۹۹۹۹۹۲۶

ﺷﻌﺎﻉ
۰/۵
۱
۱/۵
۲
۲/۵
۳
۴
۱۰

ﺟﺪﻭﻝ  .۳ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ  ،l= ۱ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﻴﻨﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
E۳۱

E۲۱

۱۱۴/۶۴۳۵۵۳۲۵

۳۶/۶۵۸۸۷۶۲۴

)(۱۱۴/۶۴۳۵۵۲۵۱

)(۳۶/۶۵۸۸۷۵۸۸

۲۷/۴۷۳۹۹۵۴۵

۸/۲۲۳۱۳۸۳۸

)(۲۷/۴۷۳۹۹۵۳۰

)(۸/۲۲۳۱۳۸۳۱

۱۱/۶۷۹۵۷۳۱۶

۳/۲۳۱۰۵۱۴۲

)(۱۱/۶۷۹۵۷۳۱۱

)(۳/۲۳۱۰۵۱۴۰

۶/۲۶۹۰۰۲۸۱

۱/۵۷۶۰۱۸۷۸

)(۶/۲۶۹۰۰۲۷۹

)(۱/۵۷۶۰۱۸۷۸

۳/۸۱۸۳۸۹۷۹

۰/۸۵۱۹۷۸۴۵

)(۳/۸۱۸۳۸۹۷۹

)(۰/۸۵۱۹۷۸۴۶

۲/۵۱۶۲۰۹۰۵

۰/۴۸۱۲۵۰۳۰

)(۲/۵۱۶۲۰۹۰۴

)(۰/۴۸۱۲۵۰۳۱

۱/۲۶۱۵۲۱۲۱

۰/۱۴۳۵۲۷۰۷

)(۱/۲۶۱۵۲۱۲۱

)(۰/۱۴۳۵۲۷۰۸

۰/۰۴۹۱۹۰۷۵

-۰/۱۱۸۸۵۹۵۵

)(۰/۰۴۹۱۹۰۷۶

)(-۰/۱۱۸۸۵۹۵۴

ﺷﻌﺎﻉ
۰/۵
۱
۱/۵
۲
۲/۵
۳
۴
۱۰

۳۱۴

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺭﺯﻱ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ

ﺟﺪﻭﻝ  .۴ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.
۱۰

۵

۲

۰/۵

ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ

-۰/۴۹۹۹۹۹۲۹

-۰/۴۹۶۴۱۷۰۳

-۰/۱۲۵۰۰۰۰۴

۱۴/۷۴۷۹۶۹۸۷

E۱۰

-۰/۱۱۲۸۰۶۲۱

۰/۱۴۱۲۵۴۱۸

۳/۳۲۷۵۰۹۱۰

۷۲/۶۷۲۰۳۹۰۰

E۲۰

۰/۰۹۱۴۲۲۳۱

۱/۰۵۳۲۲۰۵۹

۹/۳۱۴۱۵۰۳۸

۱۷۰/۵۸۵۱۶۳۹۸

E۳۰

۰/۴۰۵۱۵۴۳۴

۲/۳۸۲۳۲۵۱۶

۱۷/۸۱۶۰۹۳۴۴

۳۰۸/۱۹۷۲۴۷۲۷

E۴۰

۰/۸۲۶۳۸۸۸۶

۴/۱۱۷۵۷۸۲۹۷

۲۸/۸۱۳۵۰۵۶۹

۴۸۵/۴۱۱۱۱۹۱۶

E۵۰

۱/۳۵۱۱۲۰۷۳

۶/۲۵۴۷۷۱۳۶

۴۲/۲۹۶۶۸۴۷۹

۷۰۲/۱۸۲۳۴۷۳۵

E۶۰

-۰/۱۱۸۸۵۹۵۵

۰/۰۰۷۵۹۳۹۱

۱/۵۷۶۰۱۸۷۸

۳۶/۶۵۸۸۷۶۲۴

E۲۱

۰/۰۴۹۱۹۰۷۵

۰/۷۰۷۷۱۸۴۱

۶/۲۶۹۰۰۲۸۱

۱۱۴/۶۴۳۵۵۳۲۵

E۳۱

۰/۳۱۶۰۵۶۲۳

۱/۸۳۰۴۲۳۳۵

۱۳/۵۱۰۵۸۴۲۰

۲۳۲/۴۲۷۹۶۱۱۷

E۴۱

۰/۶۸۸۳۷۰۳۲

۳/۳۶۲۶۵۱۲۸

۲۳/۲۵۹۰۸۲۸۷

۳۸۹/۸۵۰۸۹۸۷۳

E۵۱

۱/۱۶۳۵۵۶۰۶

۵/۲۹۸۶۳۵۷۷

۳۵/۴۹۸۷۰۶۰۴

۵۸۶/۸۴۸۸۷۱۳۳

E۶۱

-۰/۰۰۷۰۹۲۷۸

۰/۳۲۹۱۱۷۱۴

۳/۳۲۷۵۰۹۱۹

۶۳/۱۶۰۱۸۵۴۰

E۳۲

۰/۲۰۲۴۴۲۸۸

۱/۲۳۹۶۵۱۰۲

۹/۳۱۴۱۵۰۵۱

۱۶۱/۳۵۷۰۰۸۲۴

E۴۲

۰/۵۲۱۳۴۸۰۹

۲/۵۶۷۱۷۷۸۲

۱۷/۸۱۶۰۹۳۶۲

۲۹۹/۰۶۴۷۱۷۷۵

E۵۲

۰/۹۴۴۷۲۴۰۰

۴/۳۰۱۳۲۰۱۳

۲۸/۸۱۳۵۰۵۹۰

۴۷۶/۳۲۳۴۹۸۹۹

E۶۲

۰/۰۸۸۲۴۱۵۹

۰/۶۶۹۴۵۱۹۸

۵/۳۴۲۰۹۴۴۷

۹۴/۶۲۶۵۹۹۳۹

E۴۳

۰/۳۵۲۵۸۴۱۷

۱/۷۹۴۵۲۰۸۹

۱۲/۶۳۱۰۴۷۹۱

۲۱۳/۳۱۰۴۴۹۰۱

E۵۳

۰/۷۲۳۸۴۹۳۸

۳/۰۳۲۷۶۶۹۱۱

۲۲/۳۹۷۲۰۴۷۹

۳۷۱/۰۵۳۱۵۴۵۶

E۶۳

۰/۱۸۸۳۴۱۸۷

۱/۰۴۸۶۸۸۲۲

۷/۶۴۶۶۷۵۱۲

۱۳۱/۰۲۴۶۲۰۷۶

E۵۴

۰/۵۰۸۳۵۳۰۱

۲/۳۸۹۲۹۸۶۶

۱۶/۲۵۲۲۸۱۶۰

۲۷۰/۵۲۳۵۸۵۲۷

E۶۴

۰/۲۹۷۴۰۸۱۵

۱/۴۷۱۶۱۴۵۸

۱۰/۲۴۵۹۷۰۴۶

۱۷۲/۲۸۴۷۵۸۳۲

E۶۵

ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻔﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﻴﻦ
ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﺗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻥ ،ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺭﺍ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  ،۵ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺍﺯﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻧﻤﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﺯ ﺑـﻴﻦ
ﺭﻓﺘﻦ ﺗﺒﻬﮕﻨﻲ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺗـﺮﺍﺯ ﻳﻜـﺴﺎﻥ ﻭ ﺗﻜﺎﻧـﺔ
ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎﻉ ﻛـﺮﻩ ،ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺑـﻴﻦ
ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻱ  ۲s ،۱sﻭ  ۲pﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻌﺎﻉ ﻛﺎﻭﺍﻙ.

ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎﻱ  ۶ﻭ  ۷ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ].[۱۶

 ۲pﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺭﺳﻢ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﺓ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ

 .۵ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻭﺭﺩﺷﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ،ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺷـﺮﻭﺩﻳﻨﮕﺮ ﺭﺍ

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛـﺮﻭﻱ ﺣـﻞ

ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﹰﺎ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ

ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﺓ ۴

۳۱۵

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﻛﺮﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ

ﺟﺪﻭﻝ  .۵ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻌﺎﻉ.
E2 − E1

E1 − E0

ﺷﻌﺎﻉ ﻛﺎﻭﺍﻙ

۱/۷۵۱۴۹۰۴۱

۱/۷۰۱۰۱۸۸۲

۲/۰

۰/۸۱۱۵۵۲۹۸

۰/۹۰۵۲۱۷۶۲

۳/۰

۰/۴۷۷۸۲۸۷۱

۰/۶۲۶۷۹۲۴

۴/۰

۰/۱۱۱۷۶۶۷۷

۰/۳۸۱۱۳۹۷۴

۱۰/۰

۰/۰۶۹۴۴۵

۰/۳۷۵

ﺍﺗﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺁﺯﺍﺩ

ﺟﺪﻭﻝ  .۶ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﺔ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺗﺮﺍﺯ.
۲p

۲s

ﺷﻌﺎﻉ ﻛﺮﻩ

۱/۵۷۶۰۱۸۷۸

۳/۳۲۷۵۰۹۱۰

۲/۰

۰/۴۸۱۲۵۰۳۰

۱/۱۱۱۶۸۴۷۰

۳/۰

۰/۱۴۳۵۲۷۰۷

۰/۴۲۰۲۳۵۶۰

۴/۰

۰/۰۰۷۵۹۳۹۱

۰/۱۴۱۲۵۴۱۸

۵/۰

-۰/۱۱۸۸۵۹۵۵

-۰/۱۱۲۸۰۶۲۱

۱۰/۰

ﺟﺪﻭﻝ  .۷ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﺔ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺮﺍﺯ.
۳d

۳p

۳s

ﺷﻌﺎﻉ ﻛﺮﻩ

۳/۳۲۷۵۰۹۱۹

۶/۲۶۹۰۰۲۸۱

۹/۳۱۴۱۵۰۳۸

۲/۰

۱/۲۹۲۸۰۳۲۸

۲/۵۱۶۲۰۹۰۵

۳/۷۳۴۹۵۸۱۶

۳/۰

۰/۶۲۱۳۵۵۷۸

۱/۲۶۱۵۲۱۲۱

۱/۸۷۲۷۰۲۰۳

۴/۰

۰/۳۲۹۱۱۷۱۴

۰/۷۰۷۷۱۸۴۱

۱/۰۵۳۲۲۰۵۹

۵/۰

-۰/۰۰۷۰۹۲۷۸

۰/۰۴۹۱۹۰۷۵

۰/۰۹۱۴۲۲۳۱

۱۰/۰

ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ

ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﻲﺍﺳﭙﻼﻳﻦ ،ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺭﺍ

ﺩﺍﺩﻳﻢ .ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑـﺎﻻ ﻭ ﻫﺰﻳﻨـﺔ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ ﻛـﻢ

ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛـﺎﺭ ﺑـﺮﺩ.

ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ،

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﺎﻭﺍﻙ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺤـﺪﻭﺩ

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ،ﺑـﻪ

ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛـﺰ ﻛـﺎﻭﺍﻙ ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻳـﺎ

ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻛﺎﻭﺍﻙ ﺑﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﻭﻱ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ].[۳

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎﻱ ﺑـﺎﻻﻱ
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