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 مقدمه -1-1

از منظر تاریخی اسحاق نیوتون و گاتفرید ویلهلم الیب نیتس با استفاده از مفهوم حد و پیوستگی موفق به       

گردد که ما ساب دیفرانسیل و انتگرال سبب میحابداع حساب دیفرانسیل و انتگرال گردیدند. وجود ایده حد در 

. در عصر حاضر که ]1[ را مطرح سازیم ی تقسیم یک شی به اشیا کوچکتر در عالم خارج از ذهنبتوانیم ایده

باشند انسان به این درک از عالم هستی دست یافته است که اندازه علوم طبیعی بر پایه مشاهده و تجربه استوار می

ها تا مقادیر بسیار کوچک همانند ابعاد توانند از مقادیر بسیار بزرگ نظیر ابعاد کهکشاناشیا موجود در عالم می

ها باعث به وجود آمدن شاخه نوینی از ریاضیات موسوم به ی در تغییر باشند. مجموعه این واقعیتذرات زیر اتم

q- ی . به لحاظ تاریخی ایده]2[ حسابان یا حسابان کوانتمی گردیده استq-  نخستین بار به هنگام حسابان

 1908ای در سال مقالهجکسون با چاپ دانی به نام ریاضید. اما یهای فوق هندسی مطرح گردمطالعه سری

ی حساب با استفاده از ایده حسابان گردید. او -qباعث برانگیختن توجه مجدد جامعه ریاضی به موضوع 

گیری و ... پرداخت. امروزه مشخص گردیده گیری، انتگرال ی تعاریف جدیدی از مشتقتفاضالت متناهی به ارایه

های گوناگون فیزیک نظیر ای در شاخههای گستردهر شاخهای دحسابان دارای موارد کاربرد گسترده -qکه 

 . ]3[ باشدای و ... میمکانیک آماری، مکایک کوانتمی، مکانیک کالسیک، نظریه میدان کوانتمی، فیزیک هسته

های کوانتمی ی بعضی از دستگاهپس از مروری کوتاه بر حسابان کوانتمی به مطالعه طرح پژوهشیدر این      

 ی یک بعدی خواهیم پرداخت.آزاد و نوسانگر هماهنگ ساده نظیر ذرهساده 

آمار طرد کسری، آمار جنتیل و آمار پلی  هایوجود دارد که به نامآمارهای میانی  ،در مکانیک آماری     

به  .]8-4[ باشندهمه به نوعی جزء آمارهای مبتنی بر تعمیم اصل طرد پائولی میمعروف هستند و کروناکوس 

عملگرهای خلق و  روابط توان آمارهای میانی جدیدی معرفی کرد که مبتنی بر تعمیمز این آمارهای میانی، میج

ها از این دگرگون -qpها و دگرگون -qها، . برای مثال کیونهستندحسابان  -qpحسابان و  -qاز و استفاده  فنا

ابتدا جبر حاکم بر ذرات بوزونی و فرمیونی را معرفی ها، دگرگون-q. حال به دنبال معرفی جبر ]11-9[ اندنوع
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 جایی آشناجایی و پاد جابهبه این صورت که جبر عملگرهای نوسانگرهای بوزونی و فرمیونی، جبر جابه ،کنیممی

 پردازیم.دگرگون می -qبدین منظور ایتدا در فصل اول به بررسی جبر  است. aو فنا  †aبرای عملگرهای خلق 

1-2- q- اعداد 

  به شکل زیر تعریف توسط هین x عدد -qیک عدد حقیقی باشد، در این صورت یک  xفرض کنید که      

 :]12[شد

(1-1)                                                                                         [x]q =
qx−q−x

q1−q−1     ∀x ∈

R     

عدد تحت اثر جایگزینی -qشود یک باشد. همانگونه که دیده مییک پارامتر ثابت می q ،(1-1ی )در معادله

q → q−1 :ناورداست، یعنی 

(1-2)                                                                    [x]1

q

=
(q−1)

x
−(q−1)

−x

(q−1)1−(q−1)−1 =
qx−q−x

q1−q−1 =

[x]q     

 :توان نوشتمیحقیقی باشد  qدر حالتی که پارامتر ثابت 

(1-3)                                                                                                    q = eτ        τ ∈

R    

 :]12[شودبه شکل زیر نوشته می τ( بر حسب پارامتر 1-1در این حالت رابطه )

(1-4)                                                                                 [x]q =
(eτ)x−(eτ)−x

(eτ)1−(eτ)−1
=

sinh (τx)

sinh (τ)
     

 توان نوشت:مختلط باشد می qو در صورتی که 

(1-5)                                                                                                   q = eiτ        τ ∈

R    

 آید:( به شکل زیر در می1-1(، رابطه )5-1با توجه به رابطه )

(1-6)                                                                                 [x]q =
(eiτ)

x
−(eiτ)

−x

(eiτ)
1
−(eiτ)

−1 =
sin (τx)

sin (τ)
     

عدد -qباشند. تعریف یک ( می1-1خاصی از رابطه )( هر دو حالت 6-1( و )4-1الزم به ذکر است که روابط )

qای است که به ازای ( به گونه1-1ی )ر رابطهد →  :]12[خواهیم داشت 1
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(1-7)                                                                                                       lim
q→1

[x]q = x 

اعداد حقیقی در نظر -qتوان به عنوان حالت خاصی از اعداد حقیقی معمولی را میدهد که ( نشان می7-1رابطه )

 اعداد صحیح به شرح زیر بپردازیم:-qی بعضی از گرفت. حال اجازه دهید تا به عنوان مثال به محاسبه

(1-8)                                                                                                 [0]q =
q0−q0

q1−q−1
=

0    

[1]q =
q1−q−1

q1−q−1 = 1                                                                                                                     

[2]q =
q2−q−2

q1−q−1 = q + q−1                                                                                                           

[3]q =
q3−q−3

q1−q−1 = q2 + 1 + q−2                                                                                                  

 گردد:ل به شکل زیر تعریف میفاکتوری -n ،qبرای یک عدد صحیح 

(1-8)                                                                                    [n]! = [n] [n − 1]… [2][1]    

 شود:ای به صورت زیر تعریف میو جملهد-qهمچنین ضرایب 

(1-9)                                                                                                     [
m
n
] =

[m]!

[m−n]![n]!
    

 ای به شکل زیر است:دو جمله-qو تعریف بسط  

(1-10 )                                                                          [a ± b]m =

∑ [
m
k
] am−k(±b)km

k=0 

q در اینجا نیز در حد → و  n( به ترتیب به تعریف فاکتوریل عدد صحیح معمولی 9-1( و )8-1تعاریف ) 1

 :]13-12[گردند، یعنیای معمولی تبدیل میضرایب دو جمله

(1-11)                                                                                                  lim
q→1

[n]! = n!   

(1-12)                                                                                             lim
q→1

[
m

n
] = (

m

n
)    

 دگرگون شده-qتوابع مقدماتی  -1-3

تابع نمایی را به شکل زیر -qپردازیم. نخست توابع مقدماتی می-qدر این بخش ما به معرفی بعضی از      

 کنیم:تعریف می
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(1-13)                                                          eq(ax) = ∑
anxn

[n]!
∞
n=0 = 1 +

a

[1]!
x +

a2

[2]!
x2 +

⋯ 

 توان نشان داد که:به راحتی می

(1-14)                                                                                              lim
q→1

eq(ax) = eax 

q-گردند:شکل زیر تعریف می توابع مثلثاتی نیز به 

(1-15)                                                                                  sinq(x) =

∑ (−1)n x2n+1

[2n+1]!

∞
n=0 

sinq(0)که از آن نتایج  = 0، sinq(−x) = − sinq(x)  وlim
q→1

sinq(x) = sin (x) می   استنتاج-

   :همچنین شود.

(1-16)                                                                                     cosq(x) =

∑ (−1)n x2n

[2n]!

∞
n=0 

cosq(0) که عبارات  = 0  ،cosq(−x) = + cosq(x)  وlim
q→1

cosq(x) = cos (x) می   استنتاج-

 تابع-qتابع سینوس و -qنمایی، -q( برای 16-1( و )15-1(، )14-1الزم به ذکر است که تعاریف ) .شود

 رجوع کرد. ]13[توان به مرجع باشد. برای دیدن مجموعه متفاوتی از تعاریف، میکسینوس منحصر به فرد نمی

1-4- q-مشتق 

 :]9[گرددبه صورت زیر تعریف می f(x)مشتق تابع -qپردازیم. مشتق می-qدر این بخش ما به تعریف      

(1-17)                                                                                             Dx
q
f(x) =

f(qx)−f(q−1x)

(q−q−1)x
 

qتوان نشان داد که در حد به راحتی می →    بدیل ( به مشتق معمولی ت17-1تق در رابطه )مش-qتعریف  1

 گردد، یعنی:می

(1-18)                                                                f(qx) = f(x + ∆x) = f(x) + ∆xf ′(x) +

⋯ 

 که 
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(1-19)                                                                                                       ∆x =

(q − 1)x 

 است. همچنین:

(1-20)                                                            f(q−1x) = f(x + ∆x̃) = f(x) + ∆x̃f ′(x) + ⋯ 

 باشد کهمی

 (1-21)                                                                                                   ∆x̃ =

(q−1 − 1)x 

 است. بنابراین:

(1-22)            lim
q→1

Dx
qf(x) = lim

q→1

f(x)+∆xf′(x)−f(x)−∆x̃f′(x)

(q−q−1)x
= lim

q→1

(∆x−∆x̃)f′(x)

(q−q−1)x
= f′(x) 

 توان نشان داد که:به راحتی می( 17-1با استفاده از تعریف )

 

(1-23)                                                                                              Dx
q(axn) =

a[n]xn−1 

(1-24)                                                                                             Dx
q(e(ax)) =

aeq(ax) 

مشتق نیز  -qگردیم که در اینجا متذکر میاست.  xیک پارامتر ثابت مستقل از  a(، 24-1( و )23-1در روابط )

 همانند مشتق معمولی یک عملگر خطی است، یعنی:

(1-25)     Dx
q{af(x) ± bf(x)} = aDx

q{f(x)} ± bDx
q{f(x)}                                                    

 باشند.اعداد ثابتی می bو  aکه 

  پردازیم. به این صورت که:مشتق می -qی الیبنیتس در مبحث به بیان قاعده اکنون     

(1-26)     Dx
q{f(x)g(x)} = g(q−1x)Dx

q{f(x)} + f(qx)Dx
q{g(x)}                                            

   توان نوشت:این صورت نیز می به

(1-27)     Dx
q{f(x)g(x)} = f(q−1x)Dx

q{g(x)} + g(qx)Dx
q{f(x)}                                             
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qشود در حد همانگونه که دیده می → نیتس در حسابان ( به قاعده الیب27-1( و )26-1هر دو رابطه ) 1

 معمولی، یعنی:

(1-28                                   )                    Dx {f(x)g(x)} = g(x)Dx {f(x)} +

f(x)Dx {g(x)} 

پرداخته شده  مشتق -qهای به مطالعه بعضی از ویژگی( 31-1( تا )29-1در روابط )گردند. تبدیل می

 .]13-12[است

(1-29)     Dx
q{f(qx)} = qDx

q{f(x)}
|x = qx

                                                                         

 (1-30)     Dx
q{f(xn)} = [n]xn−1Dxn

qn

f(xn)                                                                         

  (1-31)     Dx
qn

{f(x)} =
1

[n]
∑ Dx

q
f(q2k−(n−1))n−1

k=0                                                             

    

 

 

 

 

1-5-  qp- اعداد 

و  qبه دو پارامتر دگرگونش  qدگرگون وجود دارد که در آن پارامتر دگرگونش  -qpتر از جبر تعمیم عمومی    

p حالت  هتعمیم یافته است. اعداد به طور مشابه بq-  دگرگون، در پایهqp شوند. هر عدد در پایهتعریف می qp   

 :]16-14[بنا به تعریف برابر است با

(1-32)                                                                                       [x]qp =
qx−px

q−p
    ∀x ∈

R     

به  ⟨n|با پایه  گر دگرگون شدهنوسان در فضای هیلبرت Nو عملگر تعداد  aو عملگر فنا  †aعملگر خلق 

 شود:صورت زیر تعریف می
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(1-33)                             a†|n⟩ = √[n + 1]qp|n + 1⟩                  a|n⟩ = √[n]qp|n −

1⟩ 

(1-34)                                                                        [n]qp|n⟩ = n|n⟩          ,       N =

a†a 

 شود:و مشتق جکسون توابع حقیقی این بار به صورت زیر تعریف می

(1-35)                                                                                              Dx
qp

f(x) =
f(qx)−f(px)

(q−p)x
 

 جابجاییگروه کوانتمی در فضای نا  -1-6

همانطور که گفته شد  xیک بخش از طول در امتداد محور   (x,y,z) در یک فضای ناجابجایی با مختصات     

x∆به شکل  = (q − q−1)x که در آن یک پارامتر حقیقی است. با توجه به رابطه باال وقتی شود تعریف میq 

ی داریم. ادر این صورت فضای پیوسته. کندنیز به عدد صفر میل می x∆پس مقدار کند، به یک عدد میل می

 شود:می تعریف )yP,xP( هایتکانهبا  )x,y(ز مکانیک کوانتمی به وسیله مختصات افضای ف

(1-36)                                                                                              [x, Px] = [y, Py] = iℏ 

(1-37)                                                                                                [x, y] = [Px, Py] =

0 

Pxو   x-yفضای  − Py ای است، در حالی که فضای ی ساختار پیوستهداراx − Px  و فضایy − Py  دارای

 جایی در یک فضای ناجابهباشد. ای است میساختار گسسته

(1-38)                                                                                                               xy =

qyx 
(1-39)                                                                                           [x, y]q = xy − qyx =

0 

q[n]است که در آن  =
qn−q−n

q1−q−1
limو  

q→1
[n]q = n های گروه باشد.میSLq(2)  وSUq(2)  دو مثال

 .]9[معروف از گروه کوانتمی هستند
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 فصل دوم:

 توابع توزیع

 q-  و دگرگونqp- دگرگون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1
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دیراک -اینشتین و توابع توزیع فرمی -و توابع توزیع بوز توزیع کالسیکی ماکسول بولتزمن این فصل به در     

در پردازیم. میمتدوال دگرگون  -qpدگرگون و  -qبررسی آمارهای میانی پرداخته خواهد شد. در ادامه به 

رد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و عدد اشغال دانکوف بوزونی و فرمیونی مو -تام آمار میانی توزیعنهایت 

 .متناظر با هرآمار بدست آورده خواهد شد

 بولتزمن -توزیع ماکسول -2-2

کند. سیستم اگر سیستم تحت شرایط کالسیکی باشد، در اینصورت ذرات از تابع توزیع کالسیکی پیروی می     

که بیانگر  f(p)باشد. در چنین سیستمی تابع توزیع می Vذره در حجم  Nتعادل گرمایی قرار دارد و شامل در 

 :]18و17[گرددحاصل میآل یک گاز ایدهبرای به صورت زیر  ،ذره می باشد Nاز بین  Pتکانه  تعداد ذرات با

(2-1)                                                                                                        f(p⃗ ) =

ce−β
p2

2m 

زیر باشد به صورت ذره می Nاز بین  εکه بیانگر تعداد ذرات با انرژی  f(ε)صورت تبادل ذره، تابع توزیع  درو 

 شود:بیان می

(2-2)                                                                                               f(ε) = ni = e
−

(εi−μ)

kβT 

 کنند، عبارتند از:را تعیین می 𝛽و  Cکه پارامترهای شرایطی پتانسیل شیمیایی است.  μکه در آن 

(2-3)                                                                                                        ∫ d3pf(p⃗ ) =

n 

(2-4)                                                                                                1

n
∫ d3p

p2

2m
f(p⃗ ) =

E

N
 

Eچگالی گازها و  nکه درآن 

N
 ، انتگرال گاوسیβو  Cبرای محاسبه صریح  انرژی بر ذره است. 

(2-5)                                                                                                 ∫ dxe−λx2
=

+∞

−∞

√
π

λ
 

 بدست آورد: λتوان با مشتق گرفتن از دو طرف نسبت به های مذکور را مینیاز است. انتگرالمورد 
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(2-6)                                                                                            ∫ dx x2e−λx2
=

+∞

−∞

√π

2λ
3
2

 

 

(2-7)                                                                                           ∫ dx x4e−λx2
=

3√π

4λ
5
2

+∞

−∞
 

 ترتیب:و همینطور الی آخر. بدین 

(2-8)                                                 n = C∫ dp1dp2dp3e
−λ(p1

2+p2
2+p3

2) =
+∞

−∞

C (
π

λ
)

3

2 

λبا  =
β

2m
 آوریم:بدست می 

(2-9)                                                                                                         C = n (
β

2πm
)

3

2 

Eپس از آن، 

N
 کنیم:، انرژی بر ذره را محاسبه می

(2-10)                     E

N
=

C

2mn
∫ dp1dp2dp3(p1

2 + p2
2 + p3

2)e−λ(p1
2+p2

2+p3
2) =

+∞

−∞

3

2β
 

βبنابراین  =
3

2

E

N
βتوان نشان داد که شود. میمی  =

1

kT
 .است 

 کالسیکی آلفشار یک گاز ایده -2-2-1

کند. دیواره بر واحد سطح دیواره ظرف وارد میآل عبارت است از میانگین نیرویی که گاز فشار یک گاز ایده     

 xکنیم دیواره بازتابنده کامل است. وقتی یک اتم با مولفهکنیم . فرض میها انتخاب میxرا عمود بر محور 

یروی وارد بر دیواره عبارت کند. نرا به دیواره منتقل می 2mvxشود، تکانه توسط دیواره بازتابیده می vxسرعت 

ز نیروی وارد بر واحد سطح دیواره؛ به عبارت دیگر است از انتقال تکانه بر واحد زمان و فشار عبارت است ا

های گذرنده از . شار عبارت است از تعداد اتماست هاشار اتمدر  انتقال تکانه بر اتمضرب برابر حاصل فشار
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و سطح مقطع واحد وجود دارد، برابر است.  vxبه طول هایی که در یک استوانه و این با تعداد اتم سطح بر ثانیه

 :توان بصورت زیر نشان دادشار را می بدین ترتیب نمایش داده شده است.  (1-2در شکل )امر این 

(2-11)                                                                                                    φ =

 vxf(p)d3p 

 

 فشار توسط 

(2-12)                                                p = ∫ d3p
vx>0

(2mvx)vxf(p) = m∫d3pvx
2f(p) 

 شود. داده می

  

 ای را که طول آن. استوانهvxسرعت  xهای با مولفه : در یک ثانیه، تمام اتم1-2شکل 

 .است، ترک خواهند کرد vxاز نظر عددی 

vxتوان انتگرال میر داخل د
1را توسط  2

3
(vx

2 + vy
2 + vz

2) =
p2

2m
 جایگزین کرد. بدین ترتیب: 

 (2-13)                                                                                  p =
1

3m
∫ d3pp2f(p) =

2

3

E

V
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 سازد.مطلق مربوط میدهد، و انرژی بر ذره را به دمای آل را به دست میاین معادله حالت یک گاز ایده

(2-14)                                                                                                               E

N
=

3

2
kT 

Eایم نشان دادهچون قبال 

N
=

3

2β
β دهداین نتیجه می ،  =

1

kT
 -مترها در توزیع ماکسولا. بنابراین پاراست 

 :]18و17[از بولتزمن عبارتند

(2-15)                                                    ,             C =
n

(2πmkT)
3
2

                            β =

1

kT
 

 آل کالسیکیآنتروپی یک گاز ایده -2-2-2

  به صورت آنتروپی      

(2-16)                                                                         S = k ln Γ(E, V) =

∑ lnΩ{ni}{ni}
 

دهد. در واقع آل بدست میو این تعریف، آنتروپی ترمودینامیکی درست را برای یک گاز ایده ودشمیتعریف 

Sجمله در حاصل جمع را نگه داشت و نوشت  نتوان تنها بزرگتریمی = k lnΩ{n̅i}  زیرا این فرمول در حد

 خواهیم آنرا محاسبه کنیم:دهد. میترمودینامیکی همان جواب قبلی را به ما می

(2-17)               S

k
= lnΩ{n̅i} = N lnN − ∑ n̅i ln n̅i == N lnN − V∫d3p f(p) ln f(p)i 

 بولتزمن داریم: -با استفاده از توزیع ماکسول

(2-18)                                ∫ d3p f(p) ln f(p) = C ln C ∫d3pe−λp2
−

λC∫d3pp2e−λp2 

 با توجه به آنکه 
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(2-19)                            λC ∫ d3pp2e−λp2
=

3

2
n                                C∫ d3pe−λp2

=

n 

∫آوریم بدست می d3p f(p) ln f(p) = n ln C −
3

2
n کنیم:، پیدا میمطالبتمام  بندیجمع، با 

(2-20)                                                                                             S

Nk
= ln (VT

3

2) + S0 

  . این با آنچه که از ترمودینامیک بدست شودو آنتروپی اولیه نامیده می  یک ثابت اختیاری است S0که در آن 

ها در مجموعه تمام حالت د ترمودینامیکی، تقریباًدهد که، در حآید سازگار است. این نتیجه نشان میمی

 .]18و17[هستند {n̅i}میکروبندادی دارای توزیع 

 

 

 

 دیراک-توزیع فرمی -2-3

ها است. در چنین سیستمی هایی متشکل از ذرات فرمیونی مانند الکترونتمساین تابع توزیع مربوط به سی     

 شوددیراک به شکل زیر محاسبه می-تابع توزیع فرمیبرهمکنش بین ذرات ضعیف در نظر گرفته شده است. 

 :]18و17[

(2-21)          f(ε) = ni =< N >=< a†a >=
Tr(e−βHai

†ai)

Tr(e−βH)
=

∑ ⟨ni|e
∑ −β(εj−μ)Njj ai

†ai|ni⟩
1
ni=0

∑ ⟨ni|e
∑ −β(εj−μ)Njj |ni⟩

1
ni=0

 

 با توجه به اینکه:

(2-22)                                                                                                  ai
†ai|ni⟩ =

ni|ni⟩ 

 توان نوشت:می
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(2-23)                                             f(ε) =
∑ ni⟨ni|e

−β(εi−μ)ai
†ai|ni⟩

1
ni=0

∑ ⟨ni|e
−β(εi−μ)ai

†ai|ni⟩
1
ni=0

=

∑ nie
−β(εi−μ)ni1

ni=0

∑ e−β(εi−μ)ni1
ni=0

 

 دیراک برابر است با: -پس به این ترتیب تابع توزیع فرمی

(2-24)                                                                                                       ni =

1

eβ(εi−μ)+1
 

βکه در آن  =
1

kβT
 εتوان تعداد ذرات با انرژی معین است. به این ترتیب بر اساس تابع توزیع بدست آمده می 

 ذره سیستم تعیین کرد. N را از میان

 اینشتین-توزیع بوز -2-4

در چنین سیستمی  .ها استهایی متشکل از ذرات بوزونی مانند فوتوناین تابع توزیع مربوط به سیستم     

 آیداینشتین به صورت زیر بدست می-شود. تابع توزیع بوزبرهمکنش بین ذرات، ضعیف در نظر گرفته می

 :]18و17[

 (2-25 )                      f(ε) = ni  =< a†a >=
Tr(e−βHai

†ai)

Tr(e−βH)
=

∑ ⟨ni|e
∑ −β(εj−μ)Njj ai

†ai|ni⟩
∞
ni=0

∑ ⟨ni|e
∑ −β(εj−μ)Njj |ni⟩

∞
ni=0

 

 

ai با در نظر گرفتن رابطه
†ai|ni⟩ = ni|ni⟩ :داریم 

(2-26)                   f(ε) = ni  =< a†a >=
∑ ⟨ni|e

∑ −β(εi−μ)ai
†aii |ni⟩

∞
ni=0

∑ ⟨ni|e
∑ −β(εi−μ)ai

†aii |ni⟩
∞
ni=0

=

∑ nie
−β(εi−μ)ni∞

ni=0

∑ e−β(εi−μ)ni∞
ni=0

 

xاز تغییر متغییر  = β(εi − μ) کنیم:استفاده می 
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(2-27)                 f(ε) =
∑ nie

−xni∞
ni=0

∑ e−xni1
ni=0

= −
∂

∂x
(ln∑ e−xni∞

ni=0 ) = −
∂

∂x
(ln

1

1−e−x
) =

1

ex−1
 

 اینشتین برابر است با: -و در نهایت تابع توزیع بوز

(2-28)                                                                                                       ni =

1

eβ(εi−μ)−1
 

ذره سیستم تعیین  N را در میان εتوان تعداد ذرات با انرژی معین ترتیب تابع توزیع که بر اساس آن میبه این 

شود و با استفاده از این تابع می ایم. تابع توزیع مربوطه با توجه به نوع ذرات سیستم محاسبهکرد را بدست آورده

و مشخصات ذرات سیستم مانند ظرفیت  گیردقرار میهای مختلف مورد بحث توزیع وضعیت سیستم در حالت

 .]18و17[ شودو ... بیان میسیستم گرمایی 

 دگرگون -q آمار -2-5

آشنایی برای عملگرهای  جاییجبر عملگرهای نوسانگرهای بوزونی و فرمیونی، جبر جابه جایی و پاد جابه      

  است. a و فنا †aخلق 

(2-29)                                                                                    [a, a†] = aa† − ka†a = 1 

kدر آن که  = kمربوط به جبر بوزونی و   1 = مربوط به جبر فرمیونی است. تعمیمی از این جبر، منجر  1−

بوزونی و جبر  -qتوان جبر می kاند و بسته به مقدار شود که نوعی از آمارهای میانیها میندگرگو -qبه جبر 

q- .فرمیونی را تعریف کرد 

(2-30)                                                                           [a, a†]kq = aa† − kqa†a =

q−N 

 و همچنین داریم:

(2-31)                                                                                     [a, a]kq = [a†, a†]kq =

0  

(2-32)                                                               [N, a]kq = −a          ,        [N, a†]kq =

a† 
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(2-33)                                                       [N]kq = a†a             ,      [1 + kN]kq =

aa†     

بوزونی در  Nر تعداد و عملگ a، عملگر فنا  †aخلق عملگر کند. عملگر تعداد را مشخص می Nکه در آن 

 شوند:به صورت زیر تعریف می ⟨n|فضای هیلبرت با پایه 

(2-34)                                a†|n⟩ = √[n + 1]q|n + 1⟩                  a|n⟩ =

√[n]q|n − 1⟩ 

(2-35)                              N = a†a                                                           [n]q|n⟩ =

n|n⟩ 

 :دگرگون در نظر بگیریم-qاگر هامیلتونی زیر را برای ذرات بدون برهمکنش 

(2-36)                                                                                                  H =

∑ (εi − μi)Nii 

نیز عملگر تعداد را  Niپتانسیل شیمیایی ذرات و  μiانرژی جنبشی ذرات در حالت کوانتمی،  εiکه در آن 

 توان تعریف کرد:کند. در این صورت تابع توزیع را به شکل زیر میمشخص می

(2-37)                                                                                                 [ni]q =

Tr(e−βHai
†ai)

Tr(e−βH)
 

 توان نوشت:ای رد میدگرگون و خاصیت دوره -qبا استفاده از جبر 

(2-38)                                                                                           [ni]q = e−η[kni +

1]q 

ηکه در آن  = β(εi − μi)  است. با در نظر گرفتن تعریف اعداد بر پایهq توان نوشت:می 

(2-39)                                                                                  [kni + 1]q = kq[ni]q +

q−ni 

 توان بدست آورد:و با استفاده از روابط باال می

(2-40)                                                        [kni + 1]q = [ni]qcosh (ln kq) + cosh (nln q) 

 ( خواهیم داشت:38-2و با توجه به اینکه رابطه فوق و رابطه )
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(2-41)                                                                                              [ni]q =

cosh (nilnq)

eη−cosh (lnkq)
 

     ( و رابطه فوق و با کمی عملیات جبری با صرف نظر از اینکه یک ضریب ثابت1-1حال با توجه به رابطه )

 توانیم تابع توزیع را به شکل زیر بدست بیاوریم:می

(2-42)                                                                                     ni =

1

q−q−1
ln

z−1e−βεi−kq−k

z−1eβεi−kqk
 

qدیراک در حد  -اینشتین و توزیع فرمی -این تابع منطبق بر توزیع بوز → است. تابع پارش در فیزیک،  1

با استفاده از نوسانگرها  -qدهد. لگاریتم تابع پارش مشخصات آماری یک سیستم در حالت تعادلی را به ما می

 شود:زیر بیان می رابطه

(2-43)                                                                                ln Z = −k∑ ln(1 −i

kze−βεi) 

 های ترمودینامیکی مانند انرژی داخلی و تعداد ذرات کل را بدست آوریم:توانیم توسط تابع پارش کمیتمیو  

(2-44)                                                                                     U = −(
∂

∂β
ln Z)

γ
= ∑ εinii 

(2-45)                                                                  N = −(
∂

∂γ
ln Z)

β
= z (

∂

∂z
ln Z)

γ
=

∑ nii 

zکه در آن  = e−γ = e
μ

kβT  وyi = e−βεi  .های شود که برای بدست آوردن کمیتنشان داده میاست

کنیم استفاده می (17-1)دگرگون به جای مشتق معمولی از مشتق جکسون که مطابق با رابطه  -q ترمودینامیکی 

Dβ                   ریاضی استفاده از روابطتوان با میرا  Nو  Uو مقادیر 
q

= −εiDyi

q  وDγ
q

= −zDz
q 

Uبصورت  = −Dβ
q
ln Z و  N = −Dγ

q
ln Z  26-19[ دآوربدست[. 

 دگرگون -qpآمار  -2-6

به صورت زیر تعریف  ⟨n|در فضای هیلبرت با پایه  Nو عملگر تعداد  aو عملگر فنا  †aعملگر خلق       

 :]27و  16[شودمی
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(2-46)                            a†|n⟩ = √[n + 1]qp|n + 1⟩          ,        a|n⟩ = √[n]qp|n −

1⟩ 

(2-47)                                                                        [n]qp|n⟩ = n|n⟩          ,       N =

a†a 

 :دگرگون در نظر بگیریم -qاگر هامیلتونی زیر را برای ذرات بدون برهمکنش 

(2-48)                                                                                                  H =

∑ (εi − μi)Nii 

 توان تعریف کرد:در این صورت تابع توزیع را به شکل زیر می

(2-49)                                                                                               [ni]qp =

Tr(e−βHai
†ai)

Tr(e−βH)
 

ηای رد و با در نظر گرفتن دگرگون و خاصیت دوره -qpجبر با استفاده از  = β(εi − μ) توان نوشت:می 

(2-50)                            [ni]qp  =
∑ ⟨ni|e

∑ −ηNiai
†aii |ni⟩

∞
ni=0

∑ ⟨ni|e
∑ −ηNiai

†aii |ni⟩
∞
ni=0

=

∑ ⟨ni|[ni + 1]qpe
−η[ni+1]qp|ni⟩

∞
ni=0

∑ ⟨ni|e
−η[ni]qp|ni⟩

∞
ni=0

 

 توان نوشت:استفاده از بسط تابع نمایی میبا 

(2-51)                                                                               [ni]qp  =

∑ [ni+1]qpe
−η[ni+1]

qp
i

∑ e
−η[ni]qp

i

  

 به این ترتیب خواهیم داشت:

(2-52)                                                                                        [ni]qp = e−η[kni +

1]qp 

 توان نوشت:می qpبا توجه به تعریف اعداد بر پایه 

(2-53)                         [kni + 1]qp = kp[ni]qp + qni   ,       [kni + 1]qp = kq[ni]qp +

pni 
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 رابطه زیر را بدست بیاوریم:توانیم ( می53-2( و )51-2با توجه به روابط )

(2-54)                                                                                               [ni]qp  =

qni+pni

2eη−(q+p)
 

و رابطه فوق و کمی عملیات جبری و صرف نظر از یک  qpپس به این ترتیب با توجه به تعریف اعداد بر پایه 

 توان تابع توزیع را بدست آورد:مقدار ثابت می

(2-55)                                                                                       ni =
1

q−p
ln (

z−1eβεi−kpk

z−1eβεi−kqk
) 

توان پارامترهای ترمودینامیکی اعم از تعداد استفاده از مشتق جکسون میحال با در اختیار داشتن تابع توزیع و با 

 .]27و  16[ ذرات و انرژی داخلی را بدست آوریم

 

 

 

 

 

 

 دگرگون -qدانکوف  -نوسانگر تام -2-7

با استفاده از  فرمیونی دانکوف -تام دانکوف بوزونی و-ی تامنمعرفی آمار میا های زیر بهدر بخش     

 پرداخته خواهد شد. عملگرهای خلق و فنا

 دانکوف بوزونی -نوسانگر تام -2-7-1
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Abstract: 
 

In current work, the q-deformed bosonic and fermionic Tamm–Dancoff oscillator algebra 

is considered. Thermodynamical and statistical properties of a gas of the Tamm–Dancoff 

oscillators are investigated. Some thermodynamic quantities such as specific heat, the 

entropy, internal energy, total particles number, pressure and the equation of state for the 

system are derived in terms of deformation parameter. Also, we constrct the 

thermodynamic geometry and evaluate the curvature of the geometry. We show that the 

intrinsic statistical interaction of bosonic (fermionic) q-deformed particles is attractive 

(repulsive) in all physical range. Using the singular points of the curvature, we obtain the 

critical fugacity of the bosonic system and in the following we extract the crtical phase 

transition temperature.  
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