
 مؤلفین پیشگفتار

ھاي فیزيكي در مقیاس اتمي و حتي در بعضي از مواقع، در تئوري كوانتوم، اساس درك ما از پديده
ھاي علمي كاربرد دارد كه در زمینهباشد. امروزه، كوانتوم در بیشتر مقیاس ماكروسكوپیك مي

ھادي، لیزرھا، كوانتوم اپتیك و مھندسي، موضوعات مھم و پركاربردي از قیبل ترانزيستورھاي نیمه
 ،ھاي الكترونیكاي از افزارهشود. با پیشرفت تكنولوژي تعداد فزايندهھاي ملكولي را شامل ميافزاره

-كنند كه تنھا با استفاده از تئوري كوانتوم قابل فھم مير ميبه طريقي رفتا و نانوالكتريك الكترواپتیك
ي اين كتاب اين است كه بتواند اين درك و ديد را در خواننده باشد. به ھمین دلیل يكي از اھداف اولیه

 بوجود بیاورد.

كه  اند، ولي كتابي در اين زمینهي كوانتوم ترجمه و به چاپ رسیدهھاي بسیاري در زمینهاگرچه كتاب
خصوصاً جھت تدريس درس كوانتوم الكترونیك مناسب باشد، تألیف نشده است. به ھمین دلیل برآن 

شديم تا با تآلیف اين كتاب گامي ھرچند كوچك در راستاي پیشرفت و اعتالي علم و دانش كشور 
 عزيزمان برداريم.

واقع شود،  بعنوان مرجع  ي محققیق و پژوھشگرانتواند مورد استفادهعالوه بر اينكه مياين كتاب 
-كتاب حاصل سالاين ساختار و مفاھیم  تواند مورد استفاده قرار گیرد.درس كوانتوم الكترونیك نیز مي

است در كنار  رياضیات و مفاھیم تئوري باشد. در اين كتاب سعي شدهھا تدريس كوانتوم الكترونیك مي
به دلیل (ھاي الكترونیكي مخصوصاً سیستم ،ھاي واقعيكوانتوم، كاربرد اين مفاھیم در سیستم

ھمچنین براي فھم ھر چه بیشتر مطالب، بعد از ھر مبحثي، در تكنولوژي امروز بیان شود.  )اھمیتشان
شود و فیزيك كوانتومي معرفي مي يھاي اولیه. در فصل اول پديدهاستشدهھاي مناسبي حلمثال

 موجشود. در فصل دوم تئوري كوانتوم از ديد تابعمي ھاي ضروري تئوري كوانتوم بسط دادهسپس ايده
و سدھاي كوانتومي بكار  ھاو سپس اين تئوري براي تعدادي از مسائل ساده از قبیل چاه تبیین گشته

رود. در فصل سوم رياضیات مورد نیاز براي كوانتوم آورده شده است. به نحوي كه فرضیات كوانتوم مي
ي مھمي ي اين فصل به توصیف و بررسي پديدهاند. در ادامهتشريح شده ھاييفرموله شده و با مثال

گیري بر سیستم كوانتومي اثر اندازه ھمچنینشود. تنیدگي پرداخته ميكوانتوم به نام درھمدر علم 
شود و بخش آخر اين فصل به اصول محاسبات كوانتومي مي به تفصیل بررسينیز در اين فصل 

نوسانگر ھارمونیك،  يعني فصل چھارم يكي از مباحث كلیدي در تئوري كوانتوم اختصاص يافته است. در
اي معرفي حركت زاويهشود. درفصل پنجم اندازهبا استفاده از عملگرھاي خلق و فنا توضیج داده مي

اي اتم حركت زاويهتر شدن بحث، اندازهبا توجه به اھمیت مفھوم آن، جھت ھرچه واضح وشود مي
شود. در فصل ششم دو نمونه از ه عنوان يك مثال عملي مھم، بررسي و محاسبه ميھیدروژن ب
ي ساخت و روابط حاكم بر آنھا ھاي كوانتومي، نحوهھا و نقطهسیم يعني ھاي كوانتومي مھمسیستم

. در فصل ھفتم رفتار كوانتومي نور، به عنوان يك سیستم كوانتومي جھت نداشدهتفصیل شرح دادهبه
-ھاي درھمي اين فصل چگونگي تولید زوج فوتون. در ادامهشودمحاسبات كوانتومي بررسي مي انجام
شود، شرح مي نوري محسوب ميكه امروزه يكي از مھمترين منابع در انجام محاسبات كوانتو ،تنیده

ي محاسبات كوانتومي شده در زمینه حاصلھاي فصل ھشتم به آخرين پیشرفت است.داده شده
 با استفاده از اپتیك خطي اختصاص يافته است.نوري 

برداري دانشجويان و پژوھشگران قرارگرفته و با اعالم امید است كه اين كتاب بتواند مورد توجه و بھره
نظرات و پیشنھادھاي اصالحي خود، ما را در جھت كامل نمودن ھرچه بیشتر اين كتاب ياري فرمايند. 

الكترونیكي پست آدرس توانند نظرات و پیشنھادات خود را به مي خوانندگان محترم
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