
 حاالت ماده

 داًطوٌذاى اهشٍصُ. داًستٌذ هی َّا ٍ آة ، خبک ، آتص ػٌػش چْبس اص هتطکل سا ػبلن ، ثبستبى یًَبًیبى

 ثیبًگش آتص. دٌّذ هی تَضیح ، ّست کِ طَس آى سا جْبى دٌّذُ تطکیل اجضای توبم ، ػٌبغش ایي ثکوک

 تقسین ایي طجق ثش. ثبضٌذ هی( گبص ٍ هبیغ ، جبهذ هبدُ اص حبلت سِ دٌّذُ ًطبى دیگش ػٌػش سِ ٍ ثَدُ اًشطی

 .داسًذ هطخػی ٍصى ٍ حجن ، جشم ّوچٌیي ٍ ثَدُ هطخػی اثؼبد ٍ ضکل داسای جبهذ هَاد ، ثٌذی

 دس کِ سا ظشفی ضکل ٍ ًذاسًذ هؼیٌی ضکل اجسبم ایي. یبثٌذ هی جشیبى یؼٌی ّستٌذ، ضبسُ گبصّب ٍ هبیؼبت

 ٍ ضیش ، َّا ، کشثي اکسیذ دی ، آة هقذاس هثال. داسًذ هؼیٌی هقذاس حبلیکِ دس گیشًذ، هی ثخَد داسًذ قشاس آى

 ، کطبًی صًی پس ًیشٍی اػوبل ثب جبهذات ّوبًٌذ تَاًٌذ ًوی اهب داسًذ، هؼیٌی ٍ گیشی اًذاصُ قبثل جشم غیشُ

 . کٌٌذ هقبٍهت ، ضکل تغییش هقبثل دس

 سبدُ آصهبیطبت

 دس ثشیضین، لیَاى چْبس دس سا ضیش لیتش یک اگش. ًیست چٌیي گبص داسد، هطخػی حجن ، هبیغ هؼیٌی هقذاس

 لیَاى دس ضیش ثبالی افقی سطح تَسط ضذُ اضغبل حجن. کٌذ هی اضغبل سا حجن لیتش یک ّوبى هجوَع

 .ضَد هی گبصّب اص هبیؼبت توبیض ثبػث کِ است سطح ّویي. ضَد هی هطخع

 

 گبص ، ثگزاسین ثبص سا ظشف دس ٍ ثشیضین دیگش ظشف ثِ ظشفی اص سا کلش( سًگی) سٍئیت قبثل ٍ سٌگیي گبص اگش

 دس ٍ ًذاسًذ خَد کشدُ اضغبل حجن ثبالی دس افقی سطح ، هبیؼبت ّوبًٌذ گبصّب. هبًذ ًوی ثبقی ظشف دسٍى

 .گیشد هی قشاس آى دس کِ است ظشفی ّش ثشاثشحجن گبص حجن ، ثٌبثشایي. ضًَذ هی پخص جب ّوِ

 جبهذ

 جسن ضذى سخت ثبػث کِ ّستٌذ جٌجطی اًشطی اص قَیتش ثقذسی ، هَلکَلی ثیي ًیشٍّبی ، جبهذ حبلت دس

 هَلکَلْب فبغلِ جبهذات دس. داسًذ هؼیٌی حجن ٍ ضکل جبهذات. گشدًذ هی آى ضذى جبسی ػذم ًتیجِ دس



 ثِ آصاداًِ داسًذ، گبص ٍ هبیغ حبالت کِ ٍضؼیتی هبًٌذ تَاًٌذ ًوی جبهذات. است هبیغ دس آًْب فبغلِ هبًٌذ

 اطشاف دس تَاًٌذ هی فقط ٍ گیشًذ هی قشاس خبغی هکبًْبی دس هَلکَلْب ، جبهذ دس ، ثلکِ. کٌٌذ حشکت اطشاف

 .دٌّذ اًجبم کَچک ثسیبس ثشگطتی ٍ سفت ًَسبًی حشکت هکبًْب ایي

 اص دستِ ایي ثشای سا صیبدی ػلوی ٍ غٌؼتی کبسثشدّبی ، ثلَسیي جبهذات دس ثخػَظ ، ًَسبًی حشکت ایي

 . داسد دًجبل ثِ هَاد

 

 مایع

 آًبى جٌجطی اًشطی اص قَیتش هبثیٌطبى ًیشٍّبی ثطَسیکِ ثَدُ، تش ًضدیک ثْن هَلکَلْب ، هبیغ حبلت دس

 ایي اص. گشدًذ هَلکَلْب حشکت اص هوبًؼت ثِ قبدس کِ ًیستٌذ قَی آًقذس ًیشٍّب ، دیگش طشف اص. ثبضذ هی

 ثب هقبیسِ دس آة ضذى جبسی سشػت ًسجت اهب است، ضذًی دیگش ظشف ثِ ظشفی اص هبیغ جشیبى کِ سٍست

 هیضاى ، ضذى جبسی سشػت دس تفبٍت ایي کِ است هتفبٍت ثسیبس گلسیشیي ٍ سٍغٌْب قجیل اص دیگش هبیؼبت

 اًذاصُ ، ضکل اص تبثؼی خَد کِ ضَد هی خَاًذُ آى ٍیسکَصیتِ ،یؼٌی ضذى جبسی هقبثل دس هبیغ یک هقبٍهت

 .داسًذ ًبهؼیٌی ضکل ٍ هؼیي حجن هبیؼبت ثٌبثشایي. ثبضذ هی فطبس ٍ حشاست دسجِ ، هَلکَلی

 حشکت خَد اطشاف ثِ هَلکَلْب ، هبیؼبت دس. است کن ثسیبس گبصّب ثب هقبیسِ دس هبیؼبت دس هَلکَلْب فبغلِ

 ضکل قبثلیت ثب هبیغ هَاد. کٌٌذ هی پیذا( ضبسش) جشیبى ساحت ٍ لغضًذ هی ّن سٍی سَْلت ثِ ٍ کٌٌذ هی

 . اًذ کشدُ پیذا غٌؼت دس صیبدی کبسثشدّبی ، سیض ّبی ضجکِ دس یبفتي جشیبى ٍ پزیشی

 

 گاز

 هبثیي فی ًیشٍّبی ٍ هَلکَلی اًذاصُ ثِ ثستگی ، طجیؼی حشاست دسجِ ٍ فطبس ضشایط دس هَاد فیضیکی حبلت

 دس سشػت ثب آى هَلکَلْبی گیشد، قشاس ثضسگی ًسجتب تبًک یک دس ، گبص یک اص کوی هقذاس اگش. داسد آى

 هبثیي فی هَجَد ًیشٍّبی کِ کٌذ هی آى ثش داللت گبص هَلکَلْبی سشیغ پخص. ضًَذ هی پخص تبًک سشتبسش

 دس گبص یک اص کوی هقذاس است هوکي کِ آًجبیی اص ٍ است آى جٌجطی اًشطی اص ضؼیفتش ثوشاتت ، هَلکَلْب

. ثبضٌذ گشفتِ فبغلِ ّن اص ًسجتب ثبیذ گبص هَلکَلْبی کِ است آى دٌّذُ ًطبى ضَد، یبفت تبًک سشتبسش

 .داسًذ جبی آى دس کِ داسد ظشفی ثِ ثستگی حجوطبى ٍ ضکل گبصّب ثٌبثشایي

. کٌٌذ هی ثشخَسد ظشف دیَاسُ ثب ًیض ٍ یکذیگش ثب ٍ کشدُ حشکت اطشاف ثِ آصاداًِ هَلکَلْب ، گبصی حبلت دس

 یک دس اگش. است جبهذ ٍ هبیغ حبلت دس آًْب فبغلِ ثشاثش دُ چٌذ حذٍد دس گبصی حبلت دس هَلکَلْب فبغلِ

 آًشا کِ کٌیذ سؼی دٍثبسُ ٍ کشدُ پش آة ثب آًشا سپس ٍ کٌیذ هتشاکن آًشا ٍ ثستِ سا پالستیکی ًَضبثِ ظشف



 غَست تش سخت ٍ تش سٌگیي کشدى هتشاکن ، گبص دس هَلکَلی ثیي صیبد فبغلِ ثؼلت اٍل حبلت دس کٌیذ، هتشاکن

 . ًیست چٌیي دٍم حبلت دس کِ غَستی دس گیشد، هی

 

 پالسما

 هججَس ٍ پٌذاسد دیگش حبلت سِ جضٍ سا آًْب ًتَاًستِ اهشٍصی داًص کِ است هبدُ اص چْبسهی حبلت پالسوب

 ٍ هثجت یًَْبی اص تشکیجی ، یًَیضُ هحیط هبّیت ثب هبدُ ایي. آٍسد حسبة ثِ هستقلی حبلت آًشا ضذُ

 ٍ است ثشاثش تقشیجب پالسوب هحیط یک دس هثجت یًَْبی ٍ الکتشًٍْب هقذاس کِ ثبضذ هی هؼیي غلظت ثب الکتشٍى

 ، خَسضیذ ، آتص جولِ اص صیبدی طجیؼی ّبی پذیذُ. داسد خٌثبیی ضجِ حبلت تقشیجب ، هَاد پالسوبی حبلت

 .گیشًذ هی قشاس هبدُ پالسوبیی حبلت سدُ دس غیشُ ٍ ستبسگبى

 تبثیش تحت ثطذت یًَْب. است یَى ًبم ثِ هتحشکی ثبسداس رسات اص هشکت ٍلی است، گبص ثِ ضجیِ پالسوب

 ثخص ، ضؼلِ اًَاع اص ػجبستٌذ پالسوب حبلت دس طجیؼی هَاد. گیشًذ هی قشاس هغٌبطیسی ٍ الکتشیکی ًیشٍّبی

 ستبسُ دم اص ثخطی ٍ سحبثی فضبی دس هَجَد هَاد اص ثسیبسی ، ستبسگبى اتوسفش ، صهیي جَ خبسجی

 هیذاى دس کِ است هبدُ پالسوبیی حبلت اص کٌٌذُ خیشُ ًوبیص. ضوبلی قطجی ضفقْبی ٍ داس دًجبلِ

 .یبثذ هی جشیبى هغٌبطیسی

 دس ًیض سا ای ّستِ قَی ٍ ضؼیف ثشّوکٌص جولِ اص دیگشی حبالت اهشٍصی داًص کِ ثذاًیذ ًیست ثذ

 ًکلئًَْبی خَاظ تَجیِ دس حبالت ایي اص کِ آٍسد هی ثحسبة هبدُ ضطن ٍ پٌجن حبالت ثؼٌَاى ثٌذیْب دستِ

 . ضَد هی استفبدُ ثٌیبدی رسات فیضیک)) کل دس ٍ ای ّستِ ّبی ٍاکٌص ، ای ّستِ ًیشٍّبی ، ّستِ

 

 ایٌطتیي-ثَص چگبل

 کطف ۵۹۹۱ سبل دس کِ( Booze-Einstein condensate) ایٌطتیي-ثَص چگبل هبدُ ًبم ثب پٌجن حبلت

 سشد ّبی ثَصٍى. آیذ هی پذیذ پبییي ثسیبس دهبّبیی تب( Bosons) ّب ثَصٍى ًبم ثِ رساتی ضذى سشد اثش دس ضذ،

. گیشد هی ضکل ، هؼوَلی ّبی رسُ تب داسد هَج یک ضجیِ ثیطتش سفتبسی کِ ای رسُ اثش ٍ سًٍذ فشٍهی ّن دس

 . است کن ثسیبس آى دس ًَس ػجَس سشػت ٍ است  ضکٌٌذُ ایٌطتیي-ثَص چگبل هبدُ

 

 فشهیًَی چگبل

( Deborah Jin) "جیي دثَسا". است( Fermionic condensate) فشهیًَی چگبل هبدُ ّن تبصُ حبلت

 است،  ضذُ هبدُ تبصُ ضکل ایي کطف ثِ هَفق ، ۵۸۳۱ پبییض اٍاخش دس گشٍّص کِ کلَسادٍ داًطگبُ اص



 آًْب. کٌیذ ٍیظگیْبیص ضٌبخت غشف سا صهبًی ثبیذ ضَیذ، هی سٍثشٍ هبدُ اص جذیذی ضکل ثب ٍقتی": گَیذ هی

 هیلیًَین یک اص کوتش دهبیی تب 04 اتوی جشم ثب پتبسین اتن پبًػذّضاس اص اثشی کشدى سشد ثب سا تبصُ هبدُ ایي

 ًطبًِ ، ایي ٍ یبثٌذ هی جشیبى گشاًشٍی ثذٍى دهبیی چٌیي دس اتوْب ایي. پذیذآٍسدًذ هطلق غفش اص ثبالتش دسجِ

 ".ًویذاًین ٌَّص هیبفتذ؟ اتفبقی چِ تش پبییي دهبّبی دس. ثَد جذیذ ای هبدُ ظَْس

 طجیؼت دس اتوْب ٍ ثٌیبدی رسات. است( BEC) ایٌطتیي-ثَص چگبل هبدُ ضجیِ ثسیبس فشهیًَی چگبل هبدُ

 ثشای هجبص کَاًتَهی حبلتْبی آًْب هیبى اسبسی تفبٍتْبی اص یکی. ثبضٌذ فشهیَى یب ثَصٍى ضکل ثِ تَاًٌذ هی

 یکی آًْب...  ٍ اسپیي ، اًشطی هثال ، ثبضٌذ کَاًتَهی حبلت یک دس تَاًٌذ هی ثَصٍى صیبدی تؼذاد. است رسات

 .ثبضٌذ داضتِ یکسبى کَاًتَهی حبلتْبی ّوضهبى تَاًٌذ ًوی فشهیَى دٍ ، پبئَلی طشد اغل هطبثق اهب ، ثبضذ

 قشاس اًشطی تشاص یک دس ّوگی تَاًٌذ ًوی ّستٌذ، فشهیَى کِ الکتشًٍْب ، اتوی آسایص دس هثال ، ّویي ثشای

 ثؼذی الکتشًٍْبی ٍ گیشد هی جب ثبضٌذ، داضتِ هتفبٍت ّبی اسپیي کِ الکتشٍى دٍ تٌْب اٍسثیتبل ّش دس.گیشًذ

 اثتذا ، ثگیشین سا آًْب اًشطی ٍ کٌین سشد سا فشهیًَْب اگش ثٌبثشایي. ثشًٍذ ثبالتش اًشطی ثب دیگشی اٍسثیتبل ثِ ثبیذ

 .ثشٍد ثبالتش اًشطی ثب تشاصی ثِ ثبیذ ثؼذی رسُ اهب ، ضَد هی پش اًشطی تشاص تشیي پبییي

 هحبسجِ آى خَاظ ٍ ضذُ ثیٌی پیص قجل سبلْب ایٌطتیي -یَص چگبل هبدُ ّوبًٌذ فشهیًَی چگبل هبدُ ٍجَد

 تبکٌَى است الصم هبدُ ضکل ایي تطکیل ثشای کِ هطلق غفش ثِ ًضدیک دهبی ثِ سسیذى اهب ، ثَد ضذُ

 ثَصٍى BEC اتوْبی. ضًَذ هی سبختِ پبییي ثسیبس دهبّبیی دس اتوْب فشٍسفتي اص دٍ ّش. ثَد ًطذُ هوکي

 .فشهیَى ، فشهیًَی چگبل هبدُ اتوْبی ٍ ّستٌذ 


