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 :چکیده

اخیرا مدلی جدید برای توصیف سیستم ذراتی با آمار میانی معرفی      

های دگرگون، برخی ویژگیشده است. با شروع از تابع پارش 

ترمودینامیکی و آماری گازی با ذرات دگرگون دو پارامتری بررسی 

کنیم و هندسی استفاده می های بیشتر، از روششده است. برای بررسی

کنیم. انحنای فضای پرامترهای ترمودینامیکی را بنا می

اتی گیریم که برهمکنش ذکنیم و نتیجه میترمودینامیکی را محاسبه می

های مختلف ترمودینامیکی، اواند بسته به دما در رژیمآماری ذرات می

جاذب یا دافع باشد. همچنین برخی نتایج جالب در مورد چگالش مدل 

مطالعه بدست آمده  نآوریم. نتایج ما که در ایتحت بررسی بدست می

گاز دگرگون یک رفتار دوگان بوزونی و فرمیونی دهد که نشان میاست 
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  مقدمه -1-1

 توصیف تقریبی برای های مناسبهای نوسانی دگرگون یکی از روشسیستماستفاده از های گذشته، در سال     

 اتببرای درک مر به طور مثالای بوده است. ذرهبس هایدر سیستم اندرکنش کوانتمی، مثال رفتارهای غیرخطی

شده برای ای هسته و همچنین برای بحث در مورد جرم دینامیکی حاصلذرهباالتر تأثیرات در اندرکنش بس

در  .شودها استفاده می( از آنBCSای )ذرهبندی بسای خالص فرمولخوبی مدل نیروی جفت هسته ها بهکوارک

برای بررسی مشخصات  گر دگرگوننوسان هایسیستمای و ذرات، فیزیک هسته یزمینه کنار دیگر کاربردها در

 . ]1[است شده استفادهنیز اطالعات کوانتمی  ینظریهتنیدگی یک سیستم ذرات پیچیده در چارچوب درهم

های موثر برای مدلجدید  هایبندینوسانی دگرگون برای به دست آوردن فرمول هایاز سوی دیگر، سیستم     

توان توابع با استفاده از آمارهای میانی و توابع دگرگون می .قرار گرفته استدر فیزیک آماری مورد استفاده 

. همچنین این توابع ]2[شودتبدیل می یو فرمیون یبوزون توابع توزیعتوزیعی را بدست آورد که در حدهایی به 

هایی پرداخت که از توان بدست آورد و به بررسی ترمودینامیک سیستمتوزیع را با استفاده از توابع وزنی نیز می

 کند. این آمار پیروی می

گیرند و اگر سیستم به آل یا همان غیربرهمکنشی در نظر میها را به صورت ایدهسیستم ،معموال در فیزیک     

صورت برهمکنشی در نظر گرفته شود عمال حل معادالت حاکم بر سیستم بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن 

توابع توزیع میانی این کار را برای ما  .تاثیرات برهمکنش را به شکلی در تابع توزیع وارد کردتوان می شود. می

 .]1-4[تطبیق دادرا با نتایج تجربی  نظریهای ورودی مناسب نتایج توان با انتخاب پارامتردهند و میانجام می
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با یک  های فرمیونی و بوزونی دگرگونسیستم، ما باید به بعضی از مطالعات اخیر که منجر به پژوهشدر این      

عالوه بر این،  توجه کنیم. شده است یا دو پارامتر در حضور یا عدم حضور ساختارهای تقارنی گروه کوانتمی

ساختارهای دگرگون برای بنا نهادن آمار میانی که آمار کوانتمی استاندارد یعنی بوز انیشتین و فرمی دیراک را 

این  در ... و جنتیل مانند غیراستاندارد کوانتومی آمار قبلی ایهنسخه از برخی چه اهمیت دارد. اگرزند پیوند می

 زمینه یک هنوزهای میانی آمار برای فیزیکی احتمالی کاربردهاینیز  و بندیفرمول ارائه ،اندشدهمطرح پژوهش

 .است فعال پژوهشی

سپس در فصل دوم به معرفی  ،گفته خواهد آمار کوانتمی برای مقدمهدر این پژوهش، ابتدا در فصل اول      

به  خواهد گرفت. در فصل سوم پردازیم و آمار میانی دوگان به تفضیل مورد بحث قرار آمارهای میانی متداول می

مبانی تئوری پردازیم. در فصل چهارم آمار میانی دوگان می وهای بوزونی و فرمیونی بررسی ترمودینامیک سیستم

هندسی را  ترمودینامیکترمودینامیک و  پنجمترمودینامیک هندسی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در فصل 

در نهایت انحنای میانی به کار خواهیم برد و  با آماری هایسیستمآل و های بوزونی و فرمیونی ایدهبرای سیستم

آل با مدل آمار میانی مورد مقایسه و بحث میک مدل ایدههمچنین ترمودینا ترمودینامیک را محاسبه خواهیم کرد.

 قرار خواهد گرفت.

 طول موج گرمایی  -1-1-1

های بیلیارد توان در دمای باال بصورت توپها را میهای موج هستند. این اتمها در یک گاز، بستهدر واقع اتم     

ست. با این همه، در خالل آنکه دما اسیار کوچکتر ای بتصور کرد، زیرا اندازه آنها از میانگین فاصله بین ذره

شود، تاثیرات کنند و وقتی همپوشانی آنها با یکدیگر شروع میهای موج شروع به پخش مییابد، بستهکاهش می

 کوانتمی خاص باید به حساب آورده شوند. 

λ0طول موج دوبروی  =
h

P0
تکانه میانگین است، بر گسترش فضایی یک بسته موج حاکم است.  P0که در آن ، 

λ از طریق گرمایی ، طول موجTدمای  بابرای یک گاز در تعادل همچنین  = √
2πℏ2

mkT
شود. به منظور تعریف می 

تر باشد. چون کبسیار کوچ r0ای باید از میانگین فاصله بین ذره λآنکه یک دستگاه در رژیم کالسیکی باشد 

nکمیت اخیر با 
1

 توان به صورت:چگالی است، این شرط را می  nمتناسب است که در آن  3
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nλ3                       رژیم کالسیکی                                                                  (      1-1) ≪ 1 

  که مطابق با T0ز دمای تبهگنی تر ابیان کرد. تاثیرات کوانتمی در دماهای پایین

nλ3                آغاز تاثیرات کوانتمی                                                                 (      1-2)  ≈ 1 

کنند و باید دستگاه بر پایه های مختلف شروع به همپوشانی میاند. در این نقطه توابع موج اتماست، حائز اهمیت

 .]5[مکانیک کوانتمی مورد بحث قرار گیرد

  ذرات یکسان -1-1-2

ها یکسانند، به این معنی که هامیلتونی تحت یک جایگشت مختصات آنها در مکانیک کوانتمی، اتم     

 ناورداست. این خصوصیت همتای کالسیکی ندارد، اما دارای نتایج عملی مهمی است.

توان توسط عمل در نظر بگیرید. تعویض مختصات را می r2 و r1، دو ذره با مختصات هبرای توضیح این اید

 بر روی تابع موج موج نشان داد: Pعملگر جایگشت 

(1-3    )                                                                                       Pψ(r1, r2) =

ψ(r2, r1)  

P2به روشنی  = PHP−1جایگشت ناورداست، یعنی  تحتهامیلتونی  .است 1 = H بدان معنی است که . این

 Pψ، باید یک حالت را توصیف کنند ψ و Pψ. اگر انرژی تبهگن نباشد پذیرند جاجاب H و Pعملگرهای 

P2متفاوت باشد چون ψ تواند به اندازه یک ضریب بهنجارش باحداکثر می =  تواناست، آن ضریب را می 1

 د بدین ترتیب:انتخاب کر ±1

(1-4    )                                                                                      ψ(r1, r2) =

±ψ(r2, r1) 

ای متقارن یا پاد متقارن باشد. ذرات با خصوصیات تقارن از آمار یعنی تابع موج باید تحت تعویض مختصات ذره

-نامند. حال آنکه ذرات با خصوصیات پاد تقارن از آمار فرمیکند و آنها را بوزون میپیروی میاینشتین -بوز

و ذره دیگر در r1 ی احتمال یافتن یک ذره را در نامند. تابع موج، دامنهکنند و آنها را فرمیون میپیروی میدیراک 

r2  دهد، اما قادر نیست به ما بگوید کدام ذره در می نتیجهرا r1  ذره در و کدام r2واقع است. 
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گذارد. دو ذره یکسان را که در شماریم تاثیر میم مکانیک کوانتمی ذرات یکسان بر روشی که حالت را میمفهو

( نشان داده شده است، فرض 1-1اند، در نظر بگیرید. همانگونه که در شکل )جایگزیده Bو  Aنقاط متمایز 

گونه همپوشانی بین هیچ و اندجایگزیده Bو  Aای را که به ترتیب پیرامون ذرهتابع موج تک g(x)و  f(x)کنید 

 f(x2)g(x1)و  f(x1)g(x2)نشان دهند. اگر ذرات تمییز پذیر بودند، دو حالت ممکن  ندارند توابع موج

داشتیم. با این همه برای ذرات یکسان، تنها یک حالت با تابع می عکسو بر Bدر  2و ذره  Aدر  1متناظر با ذره 

 موج 

(1-5    )                                                                ψ(r1, r2) = f(x1)g(x2) ±

f(x2)g(x1) 

تمییزناپذیری بر متناظر با آمار فرمی است. چون   –متناظر با آمار بوز و عالمت  وجود دارد که عالمت +

 .]5-6[دهدگذارد، آنتروپی را نیز تحت تاثیر مستقیم قرار میها تاثیر میشمارش حالت

 
 قرار داد، اما تشخیص آنکه کدام Bو A های توان دو ذره یکسان را در محل: می1-1شکل 

 غیر ممکن است Bاست و کدام ذره در  Aذره در  

 اعداد اشغال -1-1-3

,ψ(r1ذره یکسان، تابع موج  Nبرای       r2, … , rN) ها تحت تعویض هر زوج از مختصات برای بوزون

جسمی نخست یک مجموعه  Nباید زوج )فرد( باشد. برای ساختن یک مجموعه کامل از توابع موج ها( )فرمیون

uαای هنجار از توابع موج تک ذرهراست (r) که 

 (1-6    )                                                                                   ∫ uβ (r)uα
∗ (r)d3r = δαβ 
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تا از این  Nای است. پس از آن حاصلضرب یک عدد کوانتمی تک ذره α .گیریمسازند، در نظر میرا برآورده می

,r1)سازیم و این حاصلضرب را نسبت به مختصات توابع موج را می r2, … , rN)        متقارن یا پاد متقارن

ای های تک ذرهسازی( را نسبت به مجموعه برچسبتوان تقارن سازی )یا پاد تقارنارز، میسازیم. به طور هممی

(α1, α2, … , αN)  .تابع موج  انجام دادN آید به صورت:جسمی که به این ترتیب به دست می 

(1-7)                                   ψ(r1, r2, … , rN) =

1

√N!
∑ p[uα1(r1), uα2(r2), … , uαN(rN)]p 

,α1)عبارت است از جایگشت مجموعه  pاست که در آن  α2, … , αN)  و جمع بر روی تمامN!  جایگشت

 ها این ضریب توسط:ها واحد است، حال آنکه برای فرمیونبرای بوزون δαβ. ضریب یابدممکن، انجام می

(1-8    )                                                                        δp = {
 p جایگشت زوج              1+

p جایگشت فرد               1−
 

 یعنی. آیدبه دست مییک دترمینان موسوم به دترمینان اسالتر  از ، تابع موجهاشود. در مورد فرمیونداده می

(1-9)                                              .       ψ(r1, r2, … , rN) =

1

√N!
[
u1 (r1) … u1 (rN)

⋮ … ⋮

uN (r1) … uN (rN)
] 

u1ای یکسان باشند، مثال بینیم هرگاه دو تابع موج تک ذرهبالفاصله می (r) = u2 (r) ،در این صورت ψ 

 پاولی است. طردصفر خواهد شد. این بیانی از اصل 

,α1)جسمی را توسط مجموعه  Nبه دلیل تمیز ناپذیری، تابع موج       α2, … , αN) کنند شاخص گذاری می

-می  نشان nαرا با  αکه در آن ترتیب مجموعه اهمیتی ندارد. برای روشن شدن موضوع، تعداد ذرات در حالت 

 با مقادیر مجاز  αای ذرهرا عدد اشغال حالت تک nαتعداد  دهیم.

(1-10    )                                                                              nα = {
0,1,2, … ,  بوزون     ∞

فرمیون                   0,1
 

Nای، این اعداد شرط ذره Nنامند. برای یک دستگاه می = ∑ nαα ها کنند. جمع بر روی حالترا برآورده می

 .]5-6[است {nα} ممکنهای عبارت از جمع بر روی تمام مجموعه
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 آمار فرمی -1-2

 ای حداکثر قادر است یک ذره را بپذیرد و بدین ترتیب هر حالت یا اشغالها، هر حالت تک ذرهبرای فرمیون     

 gj حالت اشغال شده را از کل njحالت قرار دهیم،  gjفرمیون را در  nj. برای آنکه است است یا خالی هشد 

 ای دو جملهتوزیع گیرد توسط ضریب هایی که این عمل صورت میتعداد راهکنیم. حالت انتخاب می

(1-11         )                                                                                       wj{nj} =

gj!

nj!(gj−nj)!
 

 بنابراین آید.به دست می

(1-12        )                                                                              .      Ω{ni} =

∏
gi!

ni!(gi−ni)!i 

با  {n̅j}ترین توزیع تملو مح اعداد بزرگی هستند، از تقریب استرلینگ استفاده کرده gjو  njبا فرض آنکه 

-الگرانژ می ضرایب نامعینآید. با استفاده از بدست میالزم و در نظر گرفتن قیود فوق بیشینه نمودن عبارت 

 :داشته باشیم njخواهیم تحت تغییرات مستقل هر 

(1-13        )                                                           δ[lnΩ{nj} + α ∑ nj − β ∑ njεjjj ] =

0 

 :]5[دهدکه نتیجه می

(1-14        )                                                                                               n̅j =

gj

e
−α+βεj+1

 

 آمار بوز -1-3

gjام توسط  jسلول       − و هر بخش قادر است هر تعداد بوزون را در  شودبخش تقسیم می gjدیواره به  1

-می هایی کهها تغییر داد. تعداد راهتوان توسط تغییر مکان دیوارهخود جای دهد، تعداد ذره در هر بخش را می

ذره را در داخل سلول به هر نحو ممکن قرار دهیم، و سپس  njکه  ذره پر کرد آن است njرا به  ام jتوان سلول 
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gjذره را با توجه به  njهای متمایز قابل حصول را، وقتی تعداد پیکربندی − کنیم، دیواره جابه جا می 1

 آورد:توان بدست . میبشماریم

(1-15    )                                                                                           wj{nj} =
(nj+gj−1)!

nj!(gj−1)!
 

 :و بنابراین خواهیم داشت

(1-16        )                                                               .                    Ω{nj} = ∏
(nj+gj−1)!

nj!(gj−1)!i 

ترین و محتمل اعداد بزرگی هستند، از تقریب استرلینگ استفاده کرده  gjو  njدوباره مثل قبل با فرض آنکه 

خواهیم الگرانژ می ضرایبآید. با استفاده از با بیشینه نمودن عبارت و در نظر گرفتن قیود بدست می {n̅j}توزیع 

 :داشته باشیم njتحت تغییرات مستقل هر 

(1-17        )                                                           δ[lnΩ{nj} + α ∑ nj − β ∑ njεjjj ] =

0 

 :]5[دهدکه نتیجه می

(1-18        )                                                                                               n̅j =

gj

e
−α+βεj−1

 

 آمار میانی -1-4

-1که به ترتیب از معادله ) شونددو دسته بوزون و فرمیون تقسیم بندی میهمانطور که ذکر شد ذرات به      

توانند بدون هیچ ای متقارن دارند و ذرات میتابع موج چند ذرهها بوزون. کند( پیروی می14-1( و معادله )18

دهند. را به خود اختصاص می  +( عالمت5-1و در رابطه ) محدودیتی یک حالت کوانتمی را اشغال کنند

       ها های متفاوتی با بوزونها دارای ویژگیاما فرمیون باشند.و ... از این دسته می μهای ها، مزونفونون ،هافوتون

ود اختصاص را به خ  -( عالمت 5-1در رابطه ) وای پادمتقارن بوده باشند به طوری که تابع موج چند ذرهمی

 ها و ... از این دسته هستند.ها، نوکلئونالکترون .گیردقرار  تواندمی در هر حالت کوانتمی فقط یک ذرهدهند. می

شوند؟  آیا سیستم متشکل از شود این است که آیا تمام ذرات به این دو دسته تقسیم میسوالی که مطرح می

لزوما شوند؟ آیا هر حالت کوانتمی می توصیفذرات تمییزناپذیر فقط توسط تابع موج متقارن یا پاد متقارن 

 ؟ای را دارا استنهایت ذرهای یا بدون محدودیت بیخصوصیت محدودیت اشغال تک ذره
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رات ایجاد شد که آمار این ذرات را به بندی ذبخش جدیدی در دسته 1بعد از کشف اثر کوانتمی کسری هال

نامیم. جایگشت هر زوج ذره از ها دارند، آمارهای میانی میها و فرمیوندلیل اینکه این ذرات رفتاری بین بوزون

 باشد:شوند به صورت زیر مینامیده می 2این ذرات که آنیون

 

(19-1        )                                                       

),...,,(),...,,( 312321 N

i

N xxxxexxxx   

),,...,(که در آن  321 Nxxxx تابع موج یک سیستمN باشد و ای میذره  استبیانگر درجه تقارن سیستم 

سیستم پادمتقارن بوده و ذرات  1باشد و درسیستم متقارن بوده و ذرات بوزون می 0به صورتی که اگر

10در حالت  باشند وفرمیون می  در فصل بعد به معرفی انواع آمارهای  .]7[نیز ذرات حالت میانی دارند

  میانی پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

                                                 
1Fractional quantum Hall effect  

2 Anyon 
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 :دومفصل 

 کسری هایآمار

 بوزونی و فرمیونی
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 مقدمه -2-1

های خاص خود شوند. این ذرات ویژگیبندی میها تقسیمها و فرمیوندر فیزیک، ذرات به دو دسته بوزون     

ها ذراتی هستند که اسپین آنها مضرب صحیحی از یک مقدار پایه است و تابع موج را دارند. به طوری که بوزون

    است. همچنین در تعداد ذراتی که مربوط به یک سیستم چند بوزونی تحت جایگشت هر زوج ذره متقارن 

توانند یک حالت کوانتمی را اشغال کنند محدودیتی وجود ندارد و عملگر خلق و فنای بوزونی در رابطه می

-نیمه صحیح هستند، جایگشت هر زوج ذره پاد متقارن می نها دارای اسپیکنند ولی فرمیونجابجایی صدق می

تواند اشغال کند. همچنین عملگر خلق و فنای فرمیونی در رابطه ک ذره میباشد و یک حالت کوانتمی را تنها ی

یا ذرات دیگری غیر از این آکه این بود ها مطرح شد هایی که برای فیزیکدانکنند. سوالپاد جابجایی صدق می

وجود دارند که نها چیزی غیر از جابجایی یا پاد جابجایی باشد؟  آیا ذراتی آدو دسته وجود دارند که جبر عملگر 

و نه پاد متقارن باشد؟ آیا ذراتی وجود دارند که حالت  نتابع موج آنها تحت جایگشت هر زوج ذره نه متقار

 بینهایت ذره اشغال شود؟ و نه لزوماکوانتمی آنها با بیش از یک ذره 

که ذراتی وجود از این نظر  "میانی"هایی منجر به معرفی آمارهای میانی  شد. مطرح کردن این چنین سوال

ها است. با توجه به این که از چه رهیافتی بخواهیم آمار میانی را معرفی نها بین بوزون و فرمیونآدارند که رفتار 

دگرگون و ... -qp ،دگرگون -q ،آمار کسری طرد، آمار جنتیل ،هایی چون آمار کسری تبادلیگذاریکنیم با نام

 .]7[مواجه هستیم

 در یک مجموعه میکروبندادی مکانیک کوانتمیال یک گاز ایده -2-2

نشی را در نظر بگیرید که این ذرات در ظرفی کذره تمیز ناپذیر غیر برهم Nیک دستگاه گازی متشکل از 

ماری مورد نظر در این حالت عبارت است از آکنند. کمیت را بین خود تقسیم می Eیک انرژی معین  Vبه حجم 

Ω(N, V, E) دهد که در ماکروحالت های متمایزی را نشان میکه طبق تعریف تعداد میکروحالتN, V, E  برای
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که قصور در تمیز ناپذیری ذرات به روشی  مدستگاه قابل دسترس است. در خالل تعیین این عدد باید به یاد آوری

قرار نگیرند. با این تصور  درست، به نتایجی منجر خواهند شد که امکان دارد بجز در حد کالسیکی مورد قبول

 کنیم.یدر ذهن، بصورت زیر عمل م

توان طیف ای در دستگاه بسیار به یکدیگر نزدیکند، میهای بزرگ، ترازهای انرژی تک ذره Vچون برای 

. در شکل لقب دادهای انرژی سلول آنهابه توان میتقسیم کرد که  "گروه ترازها"انرژی را به تعداد زیادی از 

giها داریم،  gi( فرض کنید برای  تمام 2-1) ≫ 1  . 

 

 "هاسلول"ای به بندی ترازهای انرژی تک ذره: دسته1-2شکل 

ذره را در سلول دوم و همینطور الی آخر  n2ذره را در سلول اول،  n1توان در یک وضعیت خاص می

 باید با شرایط   {ni}داشت. به روشنی مجموعه توزیع 

(2-1        )                                                                                                      ∑ ni =i

N 

  و

(2-2       )                                                                                                    ∑ εini =i

𝐸 

 سازگار باشد. در این صورت 

(2-3          )                                                                             Ω(N, V, E) =

∑ W{ni}{ni} 
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  W{ni} های متمایز وابسته به مجموع توزیع عبارت است از تعداد میکروحالت{ni} در صورتی که ،

 شود. سپس( سازگارند، انجام می2-1( و )1-1با شرایط ) حاصل جمع بر روی تمام مجموعه های توزیعی که

(2-4       )                                                                                            W{ni} = ∏ w(i)i 

w(i)    عبارت است از تعداد میکروحالت های متمایز وابسته به سلولi  ام طیف )سلولی کهni که  ذره را

ها در طیف انجام شود(، در حالی که حاصلضرب بر روی تمام سلولاند، شامل میتراز پخش شده giدر میان 

ذره تمیز ناپذیر یکسان قادرند در  niهای متمایز که در آنها عبارت است از تعداد راه  w(i)شود. به وضوح، می

 اینشتین توسط -ام توزیع شوند. این عدد در مورد بوز iتراز از سلول  giمیان 

(2-5  )                                                                                  wB.E.{ni} =
(ni+gi−1)!

ni!(gi−1)!
 

 داده می شود بطوری که 

(2-6             )                                                                           WB.E.{ni} = ∏
(ni+gi−1)!

ni!(gi−1)!i 

دیراک هیچ یک از ترازها قادر نیستند بیش از یک ذره را در خود جای دهند، بنابراین عدد  -در مورد فرمی

ni تواند از نمیgi  بزرگتر باشد، در این صورتw(i) نها آهای که در توسط تعداد راهgi  تراز قادرند به دو زیر

تراز ) که هر یک دارای یک ذره خواهند بود( و زیر گروه دیگر  niگروه تقسیم شوند، یک زیر گروه متشکل از 

giمتشکل از  − ni شود. این عدد توسط اند داده میتراز که اشغال نشده 

(2-7         )                                                                            wF.D.{ni} =
gi!

ni!(gi−ni)!
 

 شود بطوری که:داده می

(2-8        )                                                                                 WF.D.{ni} =

∏
gi!

ni!(gi−ni)!i 

بولتزمن معروف  -ماکسول توزیعیا آنچه که عموما به عنوان  –برای کامل شدن مطلب، مورد کالسیکی را 

گیرند، با این پیامد که هر کنیم. در این حالت ذرات را به صورت ذرات تمیز پذیر در نظر مینیز وارد می -است

های توان حالتتراز، به طور مستقل از یکدیگر جای داد و می giتوان در درون هر یک از ذره را می niیک از 
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(gi)روشنی برابر است با  هها بنمود. تعداد این حالت بدست آمده را بصورت متمایز شمارش
ni ،عالوه بر این .

 به  {ni}خود مجموع توزیع 

(2-9        )                                                                                                wi =

N!

n1!n2!n3!…
 

 راه مختلف قابل حصول است، که در معرفی ضریب تصحیح گیبس، به یک ضریب وزن 

(2-10   )                                                                                         WM.B.{ni} = ∏
(gi)ni

ni!i 

 اکنون، آنتروپی دستگاه توسط شود. منجر می

(2-11           )                                        S(N, V, E) = k ln Ω(N, V, E) =

k ln ∑ W{ni}{ni} 

توان لگاریتم حاصل جمع سمت توان نشان داد که تحت شرایط تحلیل ما از مساله، میآید. میبه دست می

توان ( را به طور تقریبی با لگاریتم بزرگترین جمله در حاصل جمع، یکی گرفت. بنابراین می10-2راست )

 ( را با:11-2معادله )

(2-12  )                                                                            S(N, V, E) ≈

k ln ∑ W{ni
∗}{ni} 

ni}جایگزین کرد که در آن 
که اعداد  واضح استکند. را بیشینه می W{ni}مجموعه توزیعی است که تعداد  {∗

ni
شود که هایی انجام میهمه، بیشینه تحت محدودیت . با اینniعبارتند از محملترین مقادیر اعداد توزیع  ∗

 توان توسط ضرایب نامعین الگرانژ بدین صورت انجام داد:ثابت بمانند. این را می Eو  Nکمیات 

(2-13    )                                             δ ln W{ni} − [α ∑ δnii + β ∑ εiδnii ] = 0 

,giبا فرض   ni ≫  توان بدست آورد:و استفاده از تقریب استرلینگ می 1

(2-14      )                       ln W{ni} = ∑ ln w(i) ≈ ∑ [ni ln (
gi

ni
− a) −

gi

ni
ln(1 −ii

a
ni

gi
)] 
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a آن که در = aاینشتین،  -برای مورد بوز 1− = aدیراک و  -برای مورد فرمی 1+ = برای مورد  0

 شود:( می14-1بولتزمن است. در این صورت معادله ) -ماکسول

(2-15       )                                                       ∑ [ln (
gi

ni
− a) − α − βεi]

ni=ni
∗

δni =i

0 

 ها ( داشته باشیم: i(، باید )برای تمام 15-1در ) δniاز نقطه نظر اختیاری بودن نمو 

(2-16           )                                                                                            ni
∗ =

gi

eα+βεi+a
 

 سازد کمیت متناسب است، ما را وادار می giمستقیما با  ∗nاین واقعیت که 

(2-17  )                                                                                                      ni
∗

gi
=

1

eα+βεi+a
 

ام است، به عنوان محتملترین تعداد  iرا که در واقع محتمل ترین تعداد ذرات برای هر تراز انرژی در سلول 

تروپی گاز به دست (، برای آن14-2( در )17-2تفسیر کنیم. با جایگذاری ) εiذرات در یک تراز منفرد انرژی 

 آوریم:می

(2-18     )                             S

k
≈ ln W{ni

∗} = ∑ [ni
∗ (α + βεi) +

gi

a
ln(1 + ae−α−βεi)]i 

 در این مورد بدین صورت است: βو  αتفسیر فیزیکی پارامترهای 

(2-19          )                                                                   α = −
μ

kT
          ,              β =

1

kT
 

S( با رابطه ترمودینامیکی 18-2از مقایسه رابطه )

k
+

μN

kT
−

E

kT
=

PV

kT
 توان نوشت:می  

(2-20         )                                                    ln Z ≡
PV

kT
=

1

a
ln ∑ [gi ln(1 +i

ae−α−βεi)] 

aبولتزمن ) -در مورد ماکسول → PV( شکل 20-2، معادله ) (0 = NkT از  گیرد که عبارترا به خود می

 های مختلف توسط ضریب وزن آماری در حالت  است. معادله آشنای حالت گاز ایده آل کالسیکی
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(2-21    )                                                                                                    gB.E.{nε} =

1  

(2-22            )                                                                 gF.D.{nε} =

{
1   nε =  1 یا 0

 در غیر اینصورت    0
  

(2-23            )                                                                                    gM.B.{nε} =

∏
1

nε!ε 

 .]8[شودداده می

 آمار کسری طرد  -2-3

. این آمار مبتنی بر اصل طرد پائولی است. در این ]9[آمار کسری طرد را معرفی کردن برای اولین بار هالد     

مدل سیستمی از یک نوع ذره تمییز ناپذیر یا چند نوع ذره تمییزناپذیر نیز قابل تعمیم است. همانطوری که یک 

تواند یک دلخواه از ذرات یکسان بوزونی اشغال شود و دو ذره فرمیونی نمیتواند با هر تعداد حالت کوانتمی می

 شود:حالت کوانتمی یکسان را اشغال کند. در اینجا پارامتر کسری به صورت زیر تعریف می

 (2-24            )                                                                          g = −
∆d

∆N
= −

dN+∆N−dN

∆N
 

Nبا ثابت شدن مختصات  که باشدبعد فضای هیلبرت یک تک ذره می dNتعداد ذرات و  Nدر این رابطه  − 1 

Nآید. یعنی اینکه اگر ذره بدست می −  Nهایی که ذره های موجود مستقر باشد تعداد جایگاهذره در جایگاه 1

 خواهد بود.  dNام برای اشغال دارد همان 

    اشغال متمایز را حالت  Pذره یکسان  Nکه  Wای های بس ذرهرا برای تعداد حالتهالدن معادله زیر      

 :]9[کنند به صورت زیر مطرح نمودمی

(2-25            )                                                              W =
(dN+N−1)!

N!(dN−1)!
=

(P+(N−1)(1−g))!

N!(p−gN−(1−g))!
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dNکه در آن  = p − g(N − gها برای بوزون باشد.می (1 = gها و برای فرمیون 0 = خواهد بود که  1

 باشد.می (7-2( و )5-2)در تطابق با معادالت 

 آمار کسری طرد ناآبلی -2-3-1

ای وجود داشت که فقط یک نوع ذره آمار کسری طرد مطرح گردید که در آن فرض نهفتهدر قسمت قبل      

طرد برای سیستمی با چند نوع  یذره داشته باشیم همانند آمارهای کسروجود داشته باشد. اگر بیش از یک نوع 

ذره که هر کدام پارامتر کسری مربوط به خود را دارد و نیز پارامتر کسری به طور متقابل بین انواع ذرات تعریف 

توزیع را توان با استفاده از روشی که موسوم به ماتریس آمار است توابع شود را بدست آورد و همچنین میمی

 . ]10-12[بدست آورد

 بریم:برای توصیف ذرات با آمار کسری معادله زیر را به کار می     

(2-26            )                                                                                       Λi−1

Λi
∏ Λ

j

Kij
=j

xi 

xiکه در آن  = eβ(μi−ε)  وΛi  تابع پارش کانونیک بزرگ تک ذره نوعi .ام استKij های ماتریس نیز مولفه

 دهد.آمار را نشان می

 آمار کسری پلی کروناکوس -2-4

 باشد:کروناکوس تابع وزن زیر را برای آمار کسری پیشنهاد نمود که به صورت زیر میپلی      

(2-27            )                                                                    W =

p(p−g)(p−2g)…(p−(N−1)g)

N!
 

جایگاه را  p-gتواند داشته باشد. ذره دوم جایگاه را برای اشغال می Pذره موجود  Nدر این تابع اولین ذره از 

ها پرهیز نمودن از بازشماری حالتتواند ادامه یابد. برای تواند برای اشغال داشته باشد و به همین ترتیب میمی

 آشکار شده است. !Nدر مخرج عبارت 

ی زیر بدست     متوسط عدد اشغال یا تابع توزیع چنین آماری مانند حاالت قبلی به راحتی و به فرم ساده     

 آید:می
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(2-28  )                                                                                                    ni =
1

eβ(μi−ε)+g
 

gکه در آن حالت حدی  = g و 1− = شود. در بوزونی و فرمیونی منطبق میحالت آشنای ترتیب به به  1+

1−این مورد  ≤ g ≤ gبا باز تعریف پارامتر کسری به صورت  است.  1+ = 2k −            پارامتر ،1

0 ≤ k ≤ k مبین آمار کسری جدیدی است که باز حالت  1+ = k و 0 = ترتیب منطبق بر حالت به  1+

 .]13-14[ بوزونی و فرمیونی حواهد بود

 جنتیلمیانی آمار  -2-5

یکی از به عنوان اینشتین متدوال را تعمیم داد که در واقع  -دیراک و بوز -آمار فرمی 1940جنتیل در سال      

               ذره اشغال شود که pترین آمارهای میانی مطرح است. اگر هر حالت کواننتمی حداکثر با قدیمی

p = 1,2,3, pتوان تابع توزیع جدیدی بدست آورد که حالت می … =   و دیراک-منطبق بر آمار فرمی 1

p =  ت آمده است:اینشتین خواهد بود. تابع توزیع چنین ذراتی به صورت زیر بدس-منطبق بر حالت بوز ∞

(2-29  )                                                                           ni =
1

eβ(μi−ε)−1
−

P+1

eP+1[β(μi−ε)]−1
 

pبا یک باز تعریف به صورت  =
1

q
qحالت بوزونی و فرمیونی به ترتیب منطبق بر ،  = q و 0 = خواهد  1+

 .]15-17[ بود

 آمار میانی دوگان -2-6

پارامترهای حقیقی مثبت   pو  qدگرگون که -qpابتدا مدلی برای توصیف رفتار آمار میانی با استفاده از آمار       

پارامترهای وابسته به . با دگرگون کردن وزن آماری، تابع پارش بزرگ جدیدی شودمیدگرگونی هستند، معرفی 

. شودمیکنیم. سپس در مورد خواص ترمودینامیکی عمومی مدل و ذرات بحث معرفی می p و  qدگرگونی 

متفاوت از دیگر مطالعات در مقاالت موجود، مدل دگرگونی حاضر شامل ذراتی با هر دو ویژگی بوزونی و 

 رویکرد یک دهند. اینهای شبه ذراتی با دوگانگی بوزونی فرمیونی نشان میفرمیونی است و ذرات آن ویژگی

 .]18[دهدمی نشان، چگالش هایویژگی جمله از کوانتومی هایسیستم ترمواستاتیک توصیف برای مؤثر

 مبانی فیزیکی مدل -2-6-1
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 شود:بوزون و فرمیون توسط رابطه زیر داده می بزرگ دانیم تابع پارش کانونیکطور که میهمان     

Z(T, V, μ) = ∑ g{nk}exp{−β ∑ nk(εk − μ)∞
k=1 }|nk|                                              (30-2)  

ای دمای سیستم است. وزن آماری مجموعه Tثابت بولتزمان و  kاست که  kT β/1=پتانسیل شیمیایی و  μکه 

 که { به صورت زیر تعریف می شودn1n ,2,…از اعداد اشغال }

g{nk} = 1       for    nk = 0,1,2,3, …                                                                     (-2

31)  

 و هابرای بوزون

(2-32)                                                                             g{nk} = {
1,       nk = 0,1         
0,        nk = 2,3,4, …

 

شود. می متفاوت کوانتومی آمار به منجر متفاوت آماری وزن که دانیم می رو این از برقرار است. هابرای فرمیون

معرفی  ترکلی فرم یک در آماری وزن دگرگونی از استفاده با را کوانتومی جدید آمار توانیممی ما، واقعیت این از

 کنیم.

 متحدبه نوعی  را فرمی و بوز آمار که گیریممی نظر در را آماری وزن پارامتری دو دگرگونی ما، کار این در     

 حقیقی مثبت مقادیر دنتوانمیاست که  q و p با پارامتر دو استفاده از آماری وزن تعمیم شروع نقطه .کندمی

 حدی خاص موارد در دیراک-فرمی و اینشتین-بوز استاندارد آمار منطبق بر باید جدید آماری . وزنداشته باشند

 گیریم:نظر می های آماری زیر را دربدین منظور، ما وزن .باشد

 

g{nk = 0} = 1,                                                                                                              

g{nk = 1} = p + q,                                                                                                       

g{nk = 2} = p(p + q),                                                                                                  

g{nk = 3} = p2(p + q),                                                                                                            
g{nk = 4} = p3(p + q),    

                  و ...

 به صورت زیر نوشته شود: دتوانمیدر حالت کلی که 
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(2-33)                                                          g{nk} =

{
1,                   nk = 0.

pnk−1 (p + q),       nk = 1,2,3, …
 

یابد. با کاهش میدیراک  -فرمیبه آمار  p=0 ،q=1در  ، واینشتین-بوزبه آمار  p=1,q=0این وزن آماری در 

 توان نوشت:می (30-2معادله )در  (33-2)قرار دادن فرمول 

(2-34)               Z(T, V, μ, p, q) = ∏ [1 + ∑ pnk−1 (p + q)exp(−βnk(εk −∞
k=1

∞
k=1

μ))] 

 شود:ه منجر به رابطه زیر برای لگاریتم تابع پارش بزرگ میک

(2-35)                                                              ln Z(T, V, μ, p, q) =

∑ ln (
1+qze−βεk

1−pze−βεk
)∞

k=1 

آل صفر باشد، ژی مانند گاز ایدهترین سطح انرنگریزندگی دگرگون شده مدل است. اگر پایی z=exp(βμ)که 

0 محدودیت  که باعث 0k=0ε=پس  ≤ z ≤ (
1

p
 .]18[شودمی (
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Abstract: 
 

 
Recently, a new model has been proposed for describing an intermediate-statistics particles 

system. Starting with a deformed grand partition function, some thermodynamical and 

statistical properties of a gas model of two-parameter deformed particles have been 

investigated. For further investigation, we use the geometrical approach and construct the 

thermodynamics parameters space. We evaluate the thermodynamic curvature and deduce 

that the intrinsic statistical interaction of particles can be attractive and repulsive in 

different thermodynamics regimes dependent on the temperature of the system. Also, we 

work out some outstanding result about the condensation of the underconsideration model. 

Our results obtained in this study reveal that the deformed gas exhibits duality of boson 

and fermion. 
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