
 

 

 
 ثبػوِ تعبلی

 گروه کیهانشناسی محاسباتی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی CCGpackافزاری محاسباتی  معرفی بسته نرم

ّبی  افضاس افضاس یب ًشم ػبصی ٍ هؼتٌذػبصی ًشم ثٌذی، عوَهی ثؼتِ فقذاى ؿَد دس تحقیقبت هحبػجبتی سعبیت ًوی یکی اص ًکبتی کِ عوَهبً

ئ ّوچٌیي دسیبفت ثبصخَسدّبیی ثشای استقبی داًؾ  دیگشاى ی هؼیش تحقیق اداهِثبعث ایجبد ثْتش اًجبؿت  ٍ ػبصی عوَهی. یبفتِ اػت تَػعِ

، ّبیی کِ طی ػبلْبی گزؿتِ اًجبم دادُ اػت پظٍّؾ دس داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی  1ؿٌبػی هحبػجبتی گشٍُ کیْبى .هحبػجبتی ثؼیبس هفیذ خَاّذ ثَد

تب ّن قبثلیت ثبصػبصی توبم ًتبیج ایي گشٍُ  ذثبص دس اختیبس عوَم قشاس دّ هتيافضاس  ٍ اػتفبدُ ؿذُ سا دس قبلت یک ًشمیبفتِ  تب اثضاس تَػعِ ثٌب داؿت

ؿٌبػی هحبػجبتی داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی دس هذت  تین کیْبى .ؿذُ دس تحقیقبت دیگش اػتفبدُ ؿَدٍجَد داؿتِ ثبؿذ ٍ ّن اص اثضاس ٍ تَاثع فشاّن 

افضاسی کِ توبم ایي اثضاس سا  ی ًشم ّوَاسُ فقذاى ٍجَد یک ثؼتِ ٍ اًذ  ّبی هتفبٍت تَػعِ دادُ شٍطُچٌذ ػبل گزؿتِ اثضاس هختلفی سا دس ساػتبی پ

ؿٌبػی هحبػجبتی داًـگبُ ؿْیذ  ی ًشم افضاسی گشٍُ کیْبى ، ثؼتِهٌظَسثشای ایي . احؼبع کشدُ اػت ی آػبى کٌذ سا آٍسی ٍ قبثل اػتفبدُ جوع

ػی ٍ پبیتَى ًَؿتِ ؿذُ ، ّبی فشتشى ایي ثؼتِ دس صثبى. فشاّن آهذ کِ ؿبهل اثضاس آهبسی ٍ تحلیل هقیبػی هتٌَعی اػتCCGpack  ثب ًبم ثْـتی

  .شدگشفتِ، ًصت ٍ اػتفبدُ ک آى 2ّبة تاص آدسع گی تَاى سا هیایي ثؼتِ . آى پبیتَى اػتٍاػط کبسثشی ٍ 

ّوچٌیي تغییشات ؿوب هیتَاًذ ثِ عٌَاى . ی خَد تغییش یب گؼتشؽ دّیذ تَاًیذ آى سا ثٌب ثِ اػتفبدُ ثبص ثَدُ ٍ هی ایي ثؼتِ یک ًشم افضاس هتي

  .ریشفتِ خَاّذ ؿذیب تغییش ثب آغَؽ ثبص حّشگًَِ پیـٌْبد . افضاس اضبفِ ؿَد ّبی ثعذی ایي ًشم ثشٍصسػبًی ثِ ًؼخِ

ّبی تَصیع ؿذُ ثش ػطح کشُ ثش  ثٌذی دادُ ّبی تصبدفی ثب طیف تَاى دلخَاُ، تحلیل ٍ تقؼین ػبصی هیذاى ایي ثؼتِ ؿبهل اثضاسّبیی ثشای ؿجیِ

هیذاًْبی تصبدفی  ّبی هختلف ی ٍیظگیای ثِ هٌظَس ثشسػ ای ٍ چٌذ ًقطِ ی سٍؽ ّیلپیکغ، تحلیل هقیبػی خوک، تَاثع آهبسی تک ًقطِ پبیِ

ثؼتِ ًشم ایي .  اػتهبًٌذ آهبس ًقبط اکؼتشهن ٍ ثشخَسد ٍ تَاثع آهبسی تحلیل فشاکتبلی  3دس اثعبد هختلف ثب تکیِ ثش خَاف ٌّذػی ٍ تَپَلَطی

تَپَلَطی جیٌغ ٍ تَاثعی هیٌکَفؼکی ًیض ثِ آى افضاسی هذام دس حبل استقبء اػت ٍ قشاس اػت ثؼتِ ّبی ًشم افضاسی تحلیل تَپَلَطی دادُ ّب، 

 .اضبفِ ؿَد

 .اػت 4صذس علیشضب ٍفبئیدکتش آقبی  ثش عْذُهؼئَلیت ایي ثؼتِ 
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 http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/ 
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 https://github.com/vafaei-ar/ccgpack 
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 http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/attachments/stochastic_field_zanjan_95_final.pdf 
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