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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮي و دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮك زاده " و ﺗﻼش
ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس
) dibagaran.mft.infoارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info

پيشگفتار
شیمی محاسباتی ،شاخهای از دانش شیمی است که سعی در حل مسائل شیمی بهه کمهک رایانهههها
دارد .یکی از روشهای بسیار کارا در شیمی محاسباتی ،شبیهسازی دینامیک مولکولی است کهه روشهی
مناسب برای مدلسازی میکروسکوپی در مقیاس اتمی و مولکولی را فراهم میکند .در سهالههای اخیهر
چندین کتاب دربارهی مبانی و فنون مهورد اسهتفاده در روشههای شهبیهسهازی دینامیهک مولکهولی و
همچنین برخی از نرمافزارهای پرکاربرد در این زمینه به رشته تحریر درآمهده اسهت .بها توجهه بهه نیهاز
گسترده و روزافزون محققین عزیز به نرمافزارهای جدیدتر و توانمندتر ،در این کتاب به بررسی و توضیح
برخی از توانمندیهای نرمافزار متریالز استودیو در شبیهسازی دینامیک مولکولی سهامانهههای مختلهف
خههواهیم پرداخههت .نههرمافههزار متریههالز اسههتودیو جهههت انجههام ییههف وسههیعی از محاسههبات کوانتههومی،
شبیهسازیهای دینامیک مولکولی و مونت کارلو در مقیاسهای مختلف یراحی شهده اسهت .ایهن نهرم
افزار بسیار توانمند بوده و برای مطالعات محاسباتی در شاخههای مختلف علوم و مهندسی کهاربرد دارد.
نرمافزار متریال استودیو ،عالوه بر توانمندیهای محاسباتی ،دارای یک رابط گرافیکی بسیار قدرتمند در
سیستم عامل ویندوز است که سبب میشود نسبت به بسیاری از نرمافزارهای متداول شبیهسازی نظیهر
 LAMMPS ،DL-Polyو  ...که بیشتر از محیط متنی در سیسهتم عامهل لینهوکس اسهتفاده مهیکننهد،
سهولت کاربرد بیشتری داشته باشد .این نرمافزار توانایی انجام محاسبات به صورت موازی و با هر تعهداد
هستهی دلخواه را دارد.
ویرایش نخست این کتاب ،در پنج فصل خدمت عالقمندان تقدیم میگردد .در فصل اول این کتاب،
ابتدا به انواع روشهای محاسباتی به اختصار اشا ره کرده و سپس به توضیح برخی از مبانی ،اصول و
فنون پرکاربرد در شبیهسازیهای دینامیک مولکولی خواهیم پرداخت تا مفاهیم و تنظیمات خاصی که
در فصول بعد به کار خواهند رفت ،قابلدرک باشند .در فصل دوم ،اصول کار با نرمافزار متریالز استودیو
بیان خواهد شد .در فصول سوم و چهارم نیز به ترتیب چگونگی مدلسازی و انجام محاسبات در این
نرمافزار توضیح داده میشود .در فصل پایانی این کتاب ،با ذکر مثالهایی هدفمند ،به تشریح جنبههای
مختلف کار با این نرمافزار در قالب مثالهای عملی خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است که نرمافزار
متریالز استودیو دارای توانمندی های بسیار زیادی از جمله در محاسبات کوانتومی و شبیهسازیهای
مونتکارلو و  ...است که به لطف خدا سعی خواهیم کرد در ویرایشهای بعدی همین کتاب یا در کتابی
مجزا به این موارد نیز بپردازیم.
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