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فقل ًبهِ فیشیک اتوی هَلکَلی بب هجَس ػلوی – تزٍیجی

اثرات تغییر طًل واوًلًلٍ کرتىی آرمچیر مرکسی تر چگالی
حالتَای وقطٍ کًاوتًمی در حضًر تکتُیجا
2

ادریس فیض آتادی ،1فاطمٍ حیدری پًر

چكیدٌ :در ایي تحقیق ،بب اعتفبدُ اس هذل بغتگی قَی ٍ تکٌیک تببغ گزیي اثز عَل علَلی بز چگبلی
(
( ) ( )
حبالت ًقبط کَاًتَهی ًبًَلَلِ کزبٌی )
هَرد بزرعی قزار گزفتِ اعت .در
(  ٍ ،فلشً -ینرعبًب ) ( ) (
( ) ( )
ًقغِ کَاًتَهی ًبًَلَلِکزبٌی فلش -فلش )
) (  ،افشایؼ تؼذاد حلقِّب ٍ عَل ًبًَلَلِ هزکشی ,ضوي تغییز آرایؼ چگبلیحبالت هَجب افشایؼ
ًَعبًبت چگبلیحبالت در عبهبًِ هیؽَد .در اثز حضَر تکتْیجب ٍ حذف پتبًغیل اتوی کزبي ,تغییزات کوی
در چگبلیحبلتّبی عبهبًِ هؾبّذُ هیؽَد

ياشٌ َای کلیدی :چگبلی حبالتً ,قغِ کَاًتَهی ًبًَلَلِ کزبٌی ,تببغ گزیي ,رٍػ بغتگی قَی

 .1مقدمٍ

1

ًبًَلَلِّبی کزبٌی بِ دلیل خقَفیبت هٌحقز بِ
فزدؽبى تَجِ هحققبى سیبدی را بِ خَد جلب کزدُاًذ
ٍ پضٍّؼّبی آسهبیؾگبّی ٍ تئَری بغیبری بز رٍی
خَاؿ ًبًَلَلِّبی کزبٌی پظ اس کؾف آًْب تَعظ
ایجیوب فَرت گزفتِ اعت[ .]9کَچکعبسی اجشای
الکتزًٍیکی هؾخقِ اعبعی تکٌَلَصی هذرى هیببؽذ.
رفتبر الکتزًٍیکی ًبًَلَلِّب بِ ٌّذعِ ًبًَلَلِ ّبی
کزبٌی ٍابغتِ هیببؽذ .اًذاسُ قغز ٍ ًَع پیچؼ
ًبًَلَلِّب ،آًْب را فلش یب ًینرعبًب هیعبسد[.]2
ًبًَلَلِّبی کزبٌی فلشی ٍ ًینرعبًب در عبخت
تزاًشیغتَرّبی تکالکتزًٍی ٍ تزاًشیغتَرّبی اثز
هیذاى کبربزد دارًذ[ .]3,4رؽذ عبختبرّبی ًبًَلَلِای
در ؽزایظ کبهالً کٌتزل ؽذُ اهکبىپذیز ًیغت ٍ
عبختبرّبی تَلیذی حبٍی اًَاع کبعتیّب هیببؽٌذ .بِ
 )9اعتبدیبر ،گزٍُ فیشیک ،داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت ایزاى ً ،برهک
 ،96846تْزاىedris@iust.ac.ir
 )2داًؼ آهَختِی گزٍُ فیشیک ،داًؾگبُ فٌؼتی خَاجِ ًقیز الذیي
عَعی ،ؽزیؼتی ،تْزاى ftm.heidari@gmail.com

ّویي دلیل کٌتزل عبیش ٍ پیچؼ عبختبرّب هؾکل
اعت[ .]5یکی اس ایي کبعتیّب حضَر تکتْیجب در
عبختبر اعت ,کِ هغبلؼبت تئَری ٍ آسهبیؾگبّی
سیبدی رٍی آى فَرت گزفتِ اعت[.]6
اًَاع هختلفی اس اتقبالت بیي هَلکَلی بز پبیِ
ًبًَلَلِّبی کزبٌی ٍجَد دارد .اتقبالت ًبهتجبًظ بیي
هَاد فلش ٍ ًینرعبًب بب عبختبر ببًذّبی هتفبٍت ٍجَد
دارًذ .عبیتَ ٍ ّوکبراًؼ اتقبالت بیي دٍ ًبًَلَلِ
کزبٌی را تَعظ یک جفت پٌجتبییّ -فتتبیی بزرعی
کزدُاًذ .جفتّبی پٌجتبییّ-فتتبیی کَچکتزیي ًَع
کبعتیّبی هکبًی بب کوتزیي پیچؼ هحلی ٍ اًحٌبی
ففز هیببؽٌذ .آًْب ّوچٌیي بِ بزرعی رعبًٌذگی
تًَلی در اًَاع اتقبالت ًبًَلَلِّبی فلش-فلش ٍ فلشً-ین-
رعبًب پزداختِاًذ[.]7,8
اثز اًَاع تَسیغ کبعتیّبی پٌجتبییّ -فتتبیی در
اًَاع ًبًَلَلِّبی کزبٌی تکدیَارُ در عبختبرّبی
الکتزًٍیکی هختلف تَعظ گزٍُ چبرلیز بزرعی ؽذُ
اعتٌّ .گبهیکِ دٍ ًبًَلَلِ بب پیچؼّبی هختلف بِ
ّن هتقل هیؽًَذ اهکبى قزار گزفتي کبعتیّب در
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راعتبی بزدار عَل ٍ هحیظ ًبًَلَلِ ٍجَد داردً .تبیج
ًؾبى هیدٌّذ کِ کبعتیّبی هَجَد در عَل ًبًَلَلِ
پبیذارتز اس کبعتیّبی هحیغیاًذ[.]9
کبعتیّب بب تغییز ًَع پیچؼ عبهبًِ رفتبر
الکتزًٍیکی حَل اًزصی عبهبًِ را کٌتزل کزدُ ٍ
عبختبر الکتزًٍیکی را دگزگَى هیعبسًذ[.]91
عبختبر اًزصی ّز ابزؽبکِ ًبًَلَلِ کزبٌی
(
( )
)
ؽبهل تؼذادی ریشًَار
هیببؽذ کِ بزای ّ M ٍ Nبی بشرگ جفت ؽذگی
بیي ًبًَلَلِّب ضؼیف بَدُ ٍ ریش ًَارّب ببریک ّغتٌذ
ٍ بب کبّؼ  M ٍ Nجفتؽذگیّب افشایؼ یبفتِ ٍ
ریشًَارّب ػزیضتز هیؽًَذ[.]99
رفتبر ػجیب بزخی اس ببًذّبی بذٍى پزاکٌذگی در
(
عیغتوی بب تقبرى پیچؾی بِ ؽکل ) ( )
( بزرعی ؽذُ اعت .رفتبرّب اس ببًذّبی بذٍى
)
پزاکٌذگی ًبًَلَلِ )
( ًبؽی هیؽًَذ ,اگزچِ آًْب
در قغوت ) ( ٍ فقل هؾتزک جبیگشیذُ
هیؽًَذ .حبالت فقل هؾتزک قبدر بِ ؽکلدادى بِ
ریشًَارّبی ببریک بَدُ ٍ هٌجز بِ رعبًٌذگی غیزففز
هیؽًَذ[ .]92یک ًبًَلَلِ کزبٌی کِ بیي دٍ ًبًَلَلِ
دیگز عبًذٍیچ ؽذُ اعت ؽبیِ یک جؼبِ تؾذیذی بب
حبلت ؽبِ هقیذ ػول هیکٌذ .جَدار ٍ ّوکبراًؼ
اًَاع کبٍاکّب را بزرعی کزدُ ٍ دریبفتٌذ بب افشایؼ
تؼذاد کبٍاکّبی عیغتن ,تؼذاد ًَعبًگزّب در تببغ
تزابزد افشایؼ هییببذ[.]93
بب ایجبد تغییزاتی در عبختبر ًبًَلَلِّب هبًٌذ اضبفِ
ًوَدى ًبخبلقی یب ایجبد ًقـّبی بلَری ٍ ایجبد
تْیجبّب هیتَاى گبف ایي ًیوِرعبًبّب را کٌتزل کزد
کِ کٌتزل گبف هیتَاًذ در عبخت قغؼبت هختلف
الکتزًٍی کبربزد داؽتِ ببؽذ .عبخت تزاًشیغتَرّبیی بب
اعتفبدُ اس ایي ًبًَلَلِّبی کزبٌی ًیبسهٌذ ؽٌبخت
دقیق ٍیضگیّبی الکتزًٍی ًبًَلَلِّب هیببؽذ.

در ایي تحقیق بِ بزرعی اثز افشایؼ عَل علَل
هزکشی بز چگبلی حبلتّبی ًقغِ کَاًتَهی ًبًَلَلِ
کزبٌی ,بب اعتفبدُ اس تببغ گزیي ٍ رٍػ بغتـگی قـَی
هیپزداسین.
در اداهِ در قغوت دٍم بِ هؼزفی ٍ بیبى رٍػ
هَرد اعتفبدُ هیپزداسین ٍ در قغوت عَم ًتبیج را
هَرد بحث ٍ بزرعی قزار دادُ ٍ در ًْبیت ًتیجِگیزی
کلی بیبى هیؽَد.

2
یک ًقغِ کَاًتَهی کِ اس یک ًبًَلَلِ فٌذلیٍار
) ( هتقل بِ دٍ ًبًَلَلِ سیگشاگ )
( اعت را
در ًظز هیگیزینً .بًَلَلِّبی هَرد ًظز تَعظ یک
حلقِ اس کبعتیّب ؽبهل  nجفت پٌجتبیی ٍ ّفتتبیی,
در هحل فقل هؾتزک بِ ّن هتقل ؽذُاًذ .عبختبر
یک ًقغِ کَاًتَهی در ؽکل ً 9ؾبى دادُ ؽذُ اعت.

واوًلًلٍ آرمچیر
شكل  :1طرحی از یک وقطٍ کًاوتًمی واوًلًلٍ کرتىی
تا سلًل مرکسی آرمچیر ي دي واوًلًلٍ زیگساگ در طرفیه

(

)

عبهبًِ هَرد ًظز را بِ ؽکل
)
( ) ( ًوبیؼ هیدّین .کِ ًبًَلَلِ
) ( ؽبهل ًبًَلَلِ فٌذلیٍار بب  lحلقِ ٍ ًبًَلَلِ
)
( ؽبهل  mحلقِ اس ًبًَلَلِ سیگشاگ هتقل
بِ اتقبالت فلشی چپ ٍ راعت هیببؽذ.
عبهبًِ هَرد ًظز را بب هذل بغتگی قَی تَعظ
ّبهیلتًَی سیز تَفیف هیکٌین.
)| (9

|

∑

|

|

∑

اًزصی جبیگبّی بزای ّز اتن کزبي ٍ
در ایٌجب
اًتگزال پزػ بیي جبیگبُّبی اتوی هیببؽذ .هقذار

3
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ػذدی اًتگزال پزػ را بزای ًشدیکتزیي ّوغبیِّب غیز
ففز در ًظز گزفتِ ٍ اس ّوغبیِ دٍم فزف ًظز
هیکٌین .ایي هذل بِ آعبًی حبالت الکتزًٍی بز پبیِ
اربیتبلّبی جبیگشیذُ در جبهذات را تَفیف
هیکٌذ .در ایي هذل اس پبیِّبی هتؼبهذ | ,کِ
هتٌبظز بب اربیتبلّبی هحلی بب تقبرى کزٍی در ّز
جبیگبُ اتوی عبهبًِاًذ ,اعتفبدُ ؽذُ اعت.
ّبهیلتًَی کلی بزای چٌیي عبهبًِای ,کِ بِ
اتقبالت چپ ٍ راعت هتقل اعت بب رابغِ سیز بیبى
هیؽَد.

آٍردى هبتزیظ گزیي کلی هیتَاى چگبلیحبلتّب را

بِ ؽکل سیز بِ دعت آٍرد.]95 ,94[ :
()6

])) ( (

[

در ؽکل  2هذّب در راعتبی عَل ًبًَلَلِ ٍ
حلقِّب در راعتبی هحیظ ًبًَلَلِ ٍ اتقبل ًبًَلَلِّبی
فٌذلیٍار بِ سیگشاگ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

()2

ّبهیلتًَی کلی عبهبًِ ؽبهل اتقبالتی اس
کِ
ًبًَلَلِّبی فٌذلیٍار ٍ سیگشاگ بَدُ ٍ
ّبهیلتًَی ًبًَلَلِّبی راعت ٍ چپ ٍ هیبًی عیغتن
هیببؽذ.
رٍػ گزیي هَثزتزیي رٍػ در تَفیف تزابزد ٍ
پزاکٌذگی در ًبًَلَلِّبعت کِ بب هؼبدلِ سیز بیبى
هیؽَد.
]

)(3

([

)

کِ  a ٍ rتَابغ گزیي پیؾزًٍذُ ٍ تبخیزی
هیببؽٌذ .تببغ گزیي جفت ؽذُ بب اتقبالت بِ ؽکل
سیز اعت.
)

]

) (

([

)(4

خَد اًزصی عبهبًِ بِ دلیل حضَر
) (
اتقبالت چپ ٍ راعت هیببؽذ.
)(5

) (

) (

) (

)

() (

بیي
جفتؽذگی
هبتزیظ
کِ ) (
عبهبًِ ٍ اتقبالت چپ ٍ راعت هیببؽذ ٍ
تببغ گزیي عغحی
[
]) (
) (
اتقبالت ًیوِ ًبهحذٍد هیببؽٌذ ،کِ بب اعتفبدُ اس
رٍػ ببسگؾتی هحبعبِ هیؽَد .پظ اس بِ دعت

شكل  :2ومایش حلقٍَا ي مدَای واوًلًلٍَای
صىدلیيار ي زیگساگ در فضای حقیقی تٍ اضافٍ حلقٍَای
 5 -7کٍ تٍ عىًان اتصال تیه واوًلًلٍَای اترشثكٍ مًرد
استفادٌاود.

 .3وتایج ي تحث
در ایي تحقیق بِ هغبلؼِ اثز افشایؼ عَل ًبًَلَلِ
فٌذلیٍار هزکشی بز چگبلیحبالت ًقغِ کَاًتَهی
ًبًَلَلِ کزبٌی بب اعتفبدُ اس رٍػ الًذائزٍ ٍ تکٌیک
تببغ گزیي بز پبیِ رٍػ بغتگی قَی هیپزداسین.
اًتگزال پزػ بزای ًشدیکتزیي ّوغبیِّب را بزابز
قزار دادُ ٍ اًزصی
جبیگبّی را بزابز ففز هیگذارین.
جْت ًؾبى دادى اثزات افشایؼ عَل علَل
هزکشی ،عَل ًبًَلَلِّبی سیگشاگ را ثببت در ًظز
گزفتِ ٍ عَل ًبًَلَلِ فٌذلیٍار هزکشی را تغییز
هیدّین.
ٍابغتگی چگبلیحبلتّب بز حغب تببؼی اس اًزصی
الکتزٍىّبی فزٍدی در ًقغِ کَاًتَهی بزای عَلّبی
هختلف ًبًَلَلِ فٌذلیٍار هزکشی در ؽکل4 ٍ 3
ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.
عبهبًِ هَرد بزرعی ؽبهل اتقبل ًبًَلَلِّبی فلش-
ًینرعبًب ) ( ) ( ) (
ٍ دیگزی
عیغتن ؽبهل اتقبل ًبًَلَلِّبی فلش-فلش
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( ) ( )
)
(  ,تؼذاد حلقِّبی
ًبًَلَلِّبی سیگشاگ عزفیي را ثببت در ًظز گزفتِ ٍ
عَل ًبًَلَلِ فٌذلیٍار هیبًی را افشایؼ هیدّین .در
ؽکلّبی  4 ٍ 3هؾبّذُ هیکٌین کِ بب افشایؼ عَل
عبهبًِ بِ دلیل افشایؼ حلقِّبی کزبٌی ٍ اتنّب,
چگبلی حبالت کلی عبهبًِ رؽذ داؽتِ ٍ تؼذاد
ًَعبًبت هٌحٌی چگبلی حبالت افشایؼ هییببذ.

( ) ( )
)
( هیببؽٌذ ,کِ در
آًْب عَل ًبًَلَلِ فٌذلیٍار هزکشی هتغیز اعت.

3 1

)

(

)

( )

(

)

(

)

( )

(

در بزرعی اثز افشایؼ

عَل ًبًَلَلِ هزکشی در دٍ ًَع ًقغِ کَاًتَهی ,ؽبهل
اتقبل ًبًَلَلِّبی فلشً -ینرعبًب ) ( ) (
) (
ٍ اتقبل ًبًَلَلِّبی فلش -فلش

شكل  :3چگالی حالت َای وقطٍ کًاوتًمی )

(

)

(

)

(

تر حسة طًل واوًلًلٍ صىدلیيار مرکسی

5

اثزات تغییز عَل ًبًَلَلِ کزبٌی آرهچیز هزکشی بز چگبلی حبلتّبی ًقغِ /...فیض آببدی ٍ ّوکبر
شكل  : 4چگالی حالت َای وقطٍ کًاوتًمی )

)

(

(

( )

تر حسة طًل واوًلًلٍ آرمچیر مرکسی

3 2

)
)

(

)

(
( )

)

( )

(

(

شكل  :5طرحی از یک وقطٍ کًاوتًمی واوًلًلٍ کرتىی تا

در ایٌجب بِ بزرعی اثز حضَر تکتْیجب ,در
(
عَلّبی هتفبٍت ًقبط کَاًتَهی )
( ) ( ٍ ) ( ) ( ) (
)
هیپزداسین .بزای دریبفتي اثز حضَر تْیجب در عبهبًِ
ّوبًغَر کِ در ؽکل( ،)5هؾبّذُ هیؽَد ،تْیجب را
بِ فَرت یک اًزصی جبیگبّی بشرگ در ّبهیلتًَی در
ًظز هیگیزین ٍ اًتگزال پزػ در اتقبل بِ اٍلیي
ّوغبیِّب را بزابز ففز قزار هیدّین .تْیجب هیتَاًذ
در هکبىّبی هختلفی هثالً در ّزیک اس ًبًَلَلِّب یب در
حلقِ ؽبهل جفتّبی پٌتبگَى ٍ ّپتبگَى هحل
اتقبل بیي ًبًَلَلِّب حضَر داؽتِ ببؽذ.

تکتُیجا در واوًلًلٍ آرمچیر مرکسی

در ؽکلّبی  7 ٍ 6تْیجب را در هزکش ًبًَلَلِ
فٌذلیٍار قزار دادین ٍ هؾبّذُ کزدین ،کِ حضَر
تکتْیجب در ّز دٍ عبهبًِ ,در حبلت کلی ببػث تغییز
آرایؼ چگبلی حبلتّبی عبهبًِ هیؽَد ٍ چگبلی
حبالت کلی را کبّؼ هیدّذ ,سیزا بِ ػلت ػذم حضَر
اتن کزبي ,پتبًغیل اتوی کزبي اس عبختبر حذف ؽذُ
اعت ٍتؼذاد حبلتّبی قببل دعتزط الکتزٍىّب
کبّؼ یبفتِ اعت.
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 .4وتیجٍ گیری
در ایي تحقیق ،بِ بزرعی چگبلی حبالت ٍ
رعبًٌذگی در ًقبط کَاًتَهی ٍ در عَلّبی هختلف
ًبًَلَلِ فٌذلیٍار بب اعتفبدُ اس تقزیب بغتگی قَی ٍ بز
پبیِ رٍػ تببغ گزیي پزداختِاینً .تبیج ًؾبى هیدٌّذ،
در ًقغِ کَاًتَهی ؽبهل ًبًَلَلِّبی فلشی آرهچیز ٍ
(
( ) ( )
سیگشاگ )
ٍ اتقبل
ًبًَلَلِّبی فلشً -ینرعبًب ) ( ) ( ) ( ،
بب افشایؼ تؼذاد حلقِّب ٍ عَل عبهبًِ ,افشایؼ ًَعبًبت
ٍ تؼذاد پیکّب در هٌحٌی چگبلیحبالت عبهبًِ هؾبّذُ
هیؽَد .در اثز حضَر تکتْیجب ٍ حذف پتبًغیل اتوی

کزبي ,کبّؼ کلی در هٌحٌی چگبلیحبالت عبهبًِ
هؾبّذُ هیؽَد.
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