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  م٢٠٠٧ جوالی                   ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش 
  

  رياضی در خدمت عمل
  

  رياضی تطبيقی در زوريخدانشمندانِ  اجتماع 
  

 هزار ٣همآئی در اين گرد. ر زوريخ تشکيل گرديدالمللی رياضی برای تطبيق و صنعت دگذشته کانگريس بين هفتۀ 
 مورد بحث و مداقه  راهان شرکت کرده بودند تا جنبه های عملی رياضیرياضی دان از بيش از يک صد کشور ج

  .قرار دهند
   

رياضييات خالص گرديده بود، قبل از يک سال در مادريد که وقف  " ICMکانگريس بين المللی رياضی دانان "ازبعد 
.  به نمايش بگذارندنوبت به علمای رياضی با جنبه های تطبيقی آن رسيد تا درين کنفرانس عظيم دانش خود را

 اين مرتبه در ،دد که هر چار سال منعقد می گر"ICIAM س بين المللی رياضی برای امور صنعتی و تطبيقیکانگر"
 ٣٢٠٠اشتراک کنندگان که شمار شان به بيش از . اجتماع خود را دايرنمودمؤسسه عالی تخنيک و يونيورسی زوريخ 

حقيقات علمی و امور تخنيکی نفوذ بی حد داشته و اين نظر که رياضی نفر می رسيد، توضيح کردند که رياضی در ت
  . نشسته اند، از واقعيت بدور است١در برج عاجدانان 

  

  عمل مفيد
اين موجود است که از نگاه  اتفاق نظر در .رياضی دانان تفاوت ها را بين رياضی خالص و تطبيقی بکلی رد می کنند

  دو شاخچۀ مختلف ازيک بيخهمز مؤلد يک ديگر اند، باکه هردو رشته  وجودی با،پنداشته شود  سياسی درست نيست
)Dichotomie (کسانی که از رياضی خالص نمايندگی دارند قواعد را به ثبوت . وجود دارد تفاوتباشند ولی با آن هم 

نند که صرف از مغز انسان را پيدا ک) abstrakt(پسترکت ساختمان های َامی رسانند تا علم جديد را توليد و روابط بين 
آنهای که .  و صرف نزد خويش مسؤوليت دارنداينان سال های متمادی تنها در حجرۀ خود کار می کنند. بروز می کند

سر و کار ) konkret ( کونکريت دست داشته،از رياضی با جنبۀ تطبيقی نماينگی می کنند برخالف آن با پروبلم های
، ارند، در گروپ های پروژه کار می کنند، اعداد و ارقام را جمع آوری و تفسير می کننددارند، اکثرًا فرمايش دهنده د

طبيقی بوجود آوردن بصورت خالصه در رياضييات ت.  نماينداز کار نتيجه گيری می کنند و در قيد وقت عمل می
   .های عمل درک، سره و مختصر گردندهدف اين است که جريان . پديده ها مورد نظر می باشد

يکی آن .  شود می دوجمعيت شناخته که،يک تن از گويندگان عمدۀ کانگرس عقيده دارد" Ivar Ekland ايوار ِاکالند"
ديگری آن از رياضی به حيث يک لسان استفاده .  که از داخل خود رياضی نشأت می کند روبرو استپروبلم هایبا

" Sir John Ballسير جان بال . "چشمه می گيرد، بيابد رياضی  چارچوبنموده تا راهی حل پروبلم هارا که از خارج
انگيزۀ   باتا يک سال قبل رياست يونيون بين المللی رياضی را عهده دار بود، به اين نظر است که هر دو جمعيتکه 

)Motivation (در حاليکه نمايندگان رياضی خالص از مقبولی و :  عقيدت مندان شان را بخود می کشاند،مختلف
مجذوب می باشند، پيروان رياضی تطبيقی از پروبلم های روزمره الهام می ن درونی مطالب تحقيقات خود ساختما
لص ادانشمندان رياضی خ. " ، تفاوت را در تحرک می بيندICIAM مدير " Rogt Jeltschرولف يلچ  "هم چنان . گيرند

  ".ا هند مفيد واقع گردند مصروفيت فکری را تعقيب کنند، پيروان رياضی تطبيقی ميخومی خواهند
  

  ساختمان سيستم های محرک
 Alfio جريانات پيچيده می توانند کمک نمايند، در کنفرانس از طرف الفيوکوارترونی ِ آنچه دانشمندان رياضی در فهم

Quarteroni عنوان بيانيۀ اورا . جلو چشمان قرار گرفت، بصورت نمونه وی )سويس ( يونيورستی تخنيکی لوزانزا
کوارترونی، با اعداد تمثيل می کند  ، ديفرنسيالتبا متودهای هندسه و معادال. تشکيل می داد" ين قلبيشرا"تمان ساخ

يک موضوع قريب به . ين منجر می گردديين، به امراض قلبی و شرايکه چطور جريان خون با فشار به جدار شرا
ين تنگ شدۀ قلب را بعد از فراخ کردن، يفلزی شرااين جالی . می سازد " Stentsاستنتس "مسئله را طريق کار اين 

اکثرًا استنس با ادويه روکش می گردد تا از خراشيده شدن حجرات که مجددًا باعث تنگی شريان . می بخشداستواری 
، ين خوني بودن جدار شرا)elastic قابل ارتجاع (مدار َد ساختمان بامراعات .جلو گيری شده باشدشود خون می 

 . نمودن ادويه مؤثر واقع می گرددمنحل تمثيل می کند، چطور صفات هندسی اين جالی فلزی در کوارترونی 

                                                           
.  اصطالح آلمانی و به معنی برج عاج است که جای غير قابل نفوذ فهميده شده می تواند Elfenbeinturm1  
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ن و نهائی ساختن آن صورت می گيرد، احداث راهای حمل و نقل ي که در آن شکل دادن مطابق مدل معيک ساحۀ
حتی . جاب می کند ميليارد پوند را اي٢٠ طبق يک بررسی در برتانيه، بندش ترافيک ساالنه يک مصرف .است

  در يک سمپوزيم . اصالحات بسيار قليل در جريان ترافيک می تواند صرفه جوئی قابل مالحظه را در بر داشته باشد
  
  
  
  

ۀ جريان خون تقسيم سرعت سنجش شدفوتو، 
. را در دو شاخۀ شريانِ  گردن نشان می دهد

تناسب جريان، مستقيمًا وابستگی دارد به   
انبار شدن پلگ روی جدار (َارتريتيس 

  .)شريان

  
  

ترافيک را در شاه راها می خواهند مدل  ،ح کردند که آنها با کدام متودهايدانشمندان رياضی در زوريخ تشر محدود
 ی اجنت ها هر يک راننده تمثيل می گردد مثًال با، حرکاِت micromodelدر مدل های بسيارکوچک . سازی نمايند

ن می درسطح ميکرو جريان ترافيک را تعي، که Variabelواری يابل فکتور های .  حجرویایآتومات هتقل و يا مس
عکس مدت  روان است، فاصله بين هردو عراده،  آنروی که بيشعرادۀ  واز هعراديک سرعت : کنند اين عوامل اند

  . رفتاره يا خطالعمل راننده، تسريع در آخر بندش ترافيک و تمايالت در تغيير رشت
هايد رو دوناميک   " یدر اين جا متود ها.  جريان ترافيک را بصورت يک کل تعريف می کند،رومدل ها بر خالفکَم

Hydrodynamic"با ترکيب ميکرو و َمکرو مدل ها می توان بطور مثال تشريح نمود که چطور .  بکار گرفته می شود
.  اگريک راننده خط حرکت خود را تغيير دهد،دو با کدام سرعت بندش ترافيک در شاه راها به عقب توسعه می ياب

 ميکرو و َمکرو مدل ها با متود های احصاييه وی و سنجش مصرف و ،ع ترافيکيوس گداری باآلخره برای پالن
 فاصلۀ ، استفاده از ظرفيت نهايی يک شاه راه بااست کهچنين نتيجه گيری از اين مدل ها . مفاد، باهم پيوند می يابند

برای انسان های با سرعت عکس العملِ  نورمال، نه نصف عددی آنچه در تخوميتر نشان  ،دۀ پيشِ  روعراازمطمئن 
   .بلکه صرف سوم حصۀ آن)  متر۵٠ کيلومتر در ساعت، ١٠٠مثًال به يک سرعت ( داده می شود بايد باشد 

دم اطمينان، صرف نظر شده در مانع شدن و يا تقليل دادن ع  هامدل سازی ريسکاز  ،در مارکيت های مالیامروز 
.  را در بر می گرفتمنجمنت ريسکجا داده شده بود که " روز صنعت" هم بنام ،در کنفرانس يک روز .نمی تواند

.  تئوری مالی رياضی اين است که نتايج نظری تحقيقات، عمًال بدون تأخير می توان به واقعيت گرايديک خصوصيت 
ارزش يابی خودرا در نهايی م  فورمول های ١٩٧٠ شروع سال ،" Black & Scholes سبالک و شولي"هنگاميکه 

 .پرداختندلی ا به اشاعۀ کاغذ های بهار دار م،ساختن، عرضه کردند، به سرعت مارکيت ها
درحال حاضر سرمايه گذار ها از ستراتيژی های مختلف استفاده می کنند تا عدم اطمينان را تحت کنترول قرار دهند 

 و ريسک ها را  اجتناب ناپذير استسرمايه گذاریدقيق  دراين ضمن ارزش يابی. سسات مالی بيندازندو يا بدوش مؤ
 وسيله متود های احصاييه وی يا ذريعۀ –" parameter پاراميترها "ردن و هم چنان تخمين قابل اعتبار در قيد شمارآو

    ".Simulationمونِت کارلو "به اصطالح 
ه ازدياد بوده و تخمين غير دقيق پاراميتر ها يا فهم ناکافی از مدل های رياضی می توانند به پيچيدگی وسايل مالی رو ب

، تقاضا دارند  مؤسسات باال بين از منابع مالی، سرمايه گذار يی جهت حمايه هادراين تازگی. دنفاجعۀ مالی منجر گرد
که ريسک به چه نوع قيد پيمايش گردد، تا در مورد ريسک ها از شفافيت کار گرفته شود ولی متخصصين در اين 

در صورت ضرر، از   نظر به آن،است که"  value at risk "ارزش ريسک  ،يک معيار معمول. تفاوق نظر ندارند
  .  بعمل نيايد تجاوز  يک روز،ظرف درصد در٩۵، بگمان غالِب يک قيمت تعين شده 

  

   الجبر به روبوترها کمک می کندِژیتوپو لو
 از طرف ١٩اين قسمت رياضييات در اخير قرن . امين زيادی وقف حلقۀ توپو لوژی الجبر گرديده بوددر زوريخ مض

انکشاف يافت تا حل های معادالت ديفرينسيال از نظر کيفی مطالعه گردند و " Henri Poincarèهنری پوينکری "
ثًال چار پای داشته باشد که  يک روبوتر می تواند م. بکار برده می شود)تخنيک روبوتر(يک امروز در روبوت
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برای قيمت های عددی اين پارامترها نقاط در محل پارامتر . موقعيت آنها هريک توسط محل و زاويه تعريف شده باشد
  . پذير است اگر حرکت روبوتر مقيد باشد ولی تغيير شته پارامتر يک توپولوژی داِ معموًال اين محل. تثبيت می گردد

 می تواند باشد که پای چپ پيش و پای راست عقبی ،به پيش قناعت بخش رط برای يک حرکتيک شمثًال در روبوتر 
اين شرايط ضمنی قيمت های پاراميتر را مقيد . مواضی در حرکت بيفتند يا اينکه هر چار پای هم زمان در هوا باشند

در باقی ماندۀ  نقاط ت که آيا سؤال مهم حاال اين اس. خال می ماند می گرداند که در اثر آن حصص محل پاراميتر،
 هرنقطه از نقطۀ ديگر دستياب شده می تواند يا آن محل به اجزای  کهپاراميترباهم ارتباط دارند به اين معنیمحلِ  

اين چنين .  ممکن نيست که از يک حالت به حالت ديگر برساند،اگر چنين باشد حرک متمادی. جداگانه تقسيم می شود
د، نشان دهندۀ آن است که حدود رياضی خالص با رياضی نتوپو لوژی الجبر پاسخ داده ميشوسؤاالت که با وسايل 

  .تطبيقی انقطاع نا پذير است
  

 پايان
  
  
  


