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Abstract 

We consider a polarized Fermi gas consisting of twoquasiparticlespecies with unequal masses in the presence of a 

vortex. Using the results of the time-independent bogoliubov equations, the quasiparticle dynamics in the Fermi 

superfluid is investigated, and then the flux passing through the cross-section of vortex and scattering cross section, 

and their dependence on important parameters, such as the gap function and chemical potential, have been 

calculated. 
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 مقدمه

 ایهای بس ذرههای مهم در فيزيك سيستماز پديدهپديده ابرشارگي 
های مهم که جديداً مورد توجه فيزيكدانان قرار از ابرشاره. است

توان گفت که کشف به جرات مي قليايي هستند.گازهای گرفته است 
های بزرگ در توليد چگالش های قليايي به عنوان يكي از موفقيتاتم
آيد. کنش ضعيف به حساب ميهای با برهمانيشتين  در سيستم-بوز

برای روبيديم، سديم  قليايي اين کار برای اولين بار در گازهای رقيق
 .[1]شدو ليتيم مشاهده

ن بود که ذهن فيزيكدانان بيشتر به سمت گازهای يقابل توجه انكته 
ز رخدادهای مهم که تحت چرا که يكي ا. [2]فرمي معطوف شد

-به چگالش بوز (BCS) شريفر -کوپر-گذار از باردين "عنوان 
نامگذاری مي شود در اين نوع ابرشاره ها مشاهده  "(BEC) انيشتين

طور چگونه يك سيستم به دهد کهمي گردد. اين نظريه توضيح مي
-های چگاليده بوزتا تشكيل مولكول BCSيكنواخت از حالت 

رود. اهميت اين نظريه در اين است که به ما اين انيشتين، پيش مي
از طريق تشديد فشباخ های بين ذرات را کنشبرهمدهد امكان را مي
مهمي  بنابراين طبيعي است که در اين فرآيند پارامتر. [3]تنظيم کنيم

شود که در مسائل مورد بررسي به نام طول پراکندگي  وارد مي
ها، کنشکند. قابليت تنظيم برهمای را بازی ميهمواره نقش اساسي

آورد. به عبارت ديگر فراهم مي BECبه  BCS را از  گذارامكان 
ديراک  -توان گفت که اين امر امكان تغيير آمار سيستم را از فرميمي

آورد. کاربرد اين پديده نه تنها در فيزيك مي انيشتين فراهم -به بوز
های ديگری از مطالعات فيزيكدانان ای بلكه در شاخهذرهاتمي بس

[و فيزيك 5ای ][، فيزيك هسته4ها در جامدات]مانند برانگيختگي
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های ابتدا اين مطالعات بر روی سيستماست. [ نيز وارد شده6ذرات]
شد ولي بعدها به سمت مطالعه عداد کم انجام  ميمتشكل از ذرات با ت

 ای سوق پيداذرههای بسفازهای ترموديناميكي و گذار فاز سيستم

های طوالني کار بر روی سرد کردن اتم های جه سالينتکه البته  کرد
ری يك مرحله سرد کردن تبخيزرهمراه با ي، توسط لييايقل اتفلز
  بود.

ها رخداد جدايي فاز عادی خاص از ابرشارهاز آنجايي که در اين نوع 
توان سيستم را در دو ناحيه عادی و افتد لذا مياز ابرشاره اتفاق مي
.طبعاً انرژی سيستم نيز در دو ناحيه متفاوت [7]ابرشاره بررسي کرد

است که با استفاده از معادالت بوگليوبف و اعمال شرايط مرزی 
 د. توان هر دو انرژی را محاسبه نمومي

ها اولين بار توسط الرس اونزاگر در ابرشاره وجود گردابهاز طرفي 
ها هليم عنوان شد. وی به اين نكته اشاره کرد که گردش ابرشاره

ها وجود گردابه. [8]های کوانتومي قابل توصيف استتوسط گردابه
های ابرشاره همواره از موضوعات جالب و بحث برانگيز در سيستم

های توسط فيزيكدانان به طور مفصل در ابرشارهبوده است که 
 مورد مطالعه قرار گرفته است. 4-و هليم 3-تر مانند هليمقديمي

ها و هم در ابررساناها بسيار مورد موضوع ديگری که هم در ابرشاره
. وقتي يك [9]توجه فيزيكدانان بوده، بازتاب آندريو است

گيرد، به خاطر ل قرار ميابرشاره)ابررسانا( در تماس با يك فلز نرما
ی طول همدوسي در نزديكي اثر مجاورت دو ماده تا طولي از مرتبه

گذارند. اين اثر مجاورت در مرز، شامل سطح مشترک بر هم اثر مي
نفوذ تابع موج ابررسانا به داخل فلز نرمال و تضعيف 
ابرشارگي)ابررسانايي( در سمت ابرشاره)ابررسانا( است. اين اثر را 

های کوپر از فلز نرمال به داخل توان بر حسب نفوذ جفتمي
ابرشاره)ابررسانا( و در چارچوب فرآيند بازتاب آندريو توجيه کرد. 

تواند در ابررسانا نفوذ کند که انرژی آن يك تك الكترون زماني مي
های ، باشد، زيرا داخل گاف حالت∆بزرگتر از گاف ابررسانا،

،از فلز ∆يك الكترون با انرژی کمتر ازالكتروني وجود ندارد. اگر 
نرمال به سمت سطح مشترک با ابررسانا حرکت کند، طبق استدالل 

تواند در ابررسانا نفوذ کند. اگر هيچ سد پتانسيلي باال اين الكترون نمي
در مرز ابررسانا وجود نداشته باشد، الكترون به خاطر پايستگي تكانه 

توان با فرآيند بازتاب مشكل را مي تواند باز پراکنده شود. ايننمي

آندريو حل کرد، به اين ترتيب که الكترون فرودی در سطح مشترک 
به صورت يك حفره در راستای مخالف سرعت الكترون منعكس 

شود و اين فرآيند، جفت کوپری را در داخل ابرشاره)ابررسانا( مي
 .کندتوليد مي

با فرميوني ازهای قليايي اتم گ مقالهسيستم مورد مطالعه ما در اين 
با در نظر گرفتن حضور  ای(مولفهدودو گونه مختلف)به اصطالح 

 باشد. ميها و رخداد آندريوگردابه
بررسي عملكرد شبه ذرات در ابرشاره فرمي و هدف ما در اين مقاله 

سطح مقطع و بررسي  از سطح مقطع گردابه شار عبوریمحاسبه 
مهمي چون تابع گاف و  پارامترهایوابستگي آن به پراکندگي و 

 .باشدميموثر پتانسيل شيميايي 
 

 از دیدگاه ریاضی میدان سرعت گردابه

 ان کرل ميدان سرعت سيال استردابي به عنواز نظر رياضي حالت گ
× ⃗⃗∇که معموال توسط V⃗⃗ s وشود تعريف ميV⃗⃗ s سرعت جريان

توان گفت گردابه حالت خاصي از حرکت شاره ميموضعي است.
المان شاره دارد. از لحاظ هندسي گردابه  که ريشه در چرخشاست 

چرخد. ای که دور محور گردابه ميشامل يك گودال است با ابرشاره
اگر داخل گردابه ممكن است ذرات برانگيخته، هوا، خالء و ... باشد. 

-دمای ابرشاره از دمای بحراني کوچكتر باشد، جريان معمولي را مي

در اين صورت گردابه هيچ اثر اصطكاکي را  توان ناديده گرفت که
شود که اصطكاک کند. يك ابرشاره از آنجا قابل توجه ميتجربه نمي

ويژه زماني که رشاره متالطم وجود نداشته باشد، بو چسبندگي در اب
ها برای توصيف ابرشاره شود.های متالطم معمولي مقايسه ميبا شاره

کنيم که برای ابرشاره اده مياستفψ|eiS|از يك تابع موج تك مقدار 
js [2]مداري = ℏ|ψ|2∇⃗⃗ S (1)                                                                       

 1 بصورت مناطق حلقوی مانند شكل ابرشاره رامناطق متصل در 
ای کنيم ابرشاره در يك فضای دايرهفرض مي.گيريمزير  در نظر مي

های در شكل نشان داده شده است، فرضقرار دارد، بصورتي که 
گيريم که ابرشاره خالص ديگری نظير دمای صفر مطلق را در نظر مي

 داشته باشيم.
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کند، منحني ابرشاره يك منطقه حلقوی چندگانه و پيوسته را اشغال مي 1شكل  𝐿1 ی توپر نشان داده شده در شكل محور فرضي کامال در ابرشاره قرار دارد. دايره

 دهد که در واقع يك حفره يا يك گودال است.گردابه را نشان مي

بنام  برای اينكه الگوی چرخش ابرشاره را مشخص کنيم از کميتي
k شود:کنيم که بصورت رابطه زير تعريف ميچرخش استفاده مي = ∮ vs . dl (2)                                                                         

 شودابرشاره نيز بصورت رابطه زير تعريف مي سرعت

 vs = ℏm ∇⃗⃗ S (3)                                                                           

رابطه  در نظر بگيريم برای L1ی اگر يك شارش در امتداد مسير بسته
 داريم: 2

k = ℏm∮ ∇⃗⃗ S . dl (4)                                                                     

 رابطه ساده تر زير را خواهيم داشت.  L1ی بعد از حل در مسير بسته

k = ℏm (∆S)L1 (5)                                                                       

همين دليل در يك از طرفي تابع موج همواره تك مقدار است به 
مسير بسته يعني يك پريود کامل بايد بدون تغيير بماند؛ يعني مقدار 

2π(∆𝑆تغيير فاز بايد مضربي از = 2𝑛𝜋).عدد ،باشدn متناظر با عدد
 5بنابراين رابطه  حول يك مسير بسته است.Sوژيك برای فاز لتوپو

 بصورت زير نوشته مي شود

𝑘 = 2𝑛𝜋 ℏ𝑚 (6)                                                                           

 رابطه اخير نشان مي دهد که چرخش کوانتيزه است.

با اين مقدمه  نوع گردابه بسته به شكل و شرايط هندسي مساله دارد..
 به سراغ حل مساله اصلي مي رويم.

 گردابهاز سطح مقطع شار ذرات عبوری در واحد زمان 

تشكل از فرمي قطبيده ميك ابرشاره در اين مقاله  سيستم موردنظر 
و  ↑mهای نابرابر ، جرم↓و  ↑های نابرابر دوگونه فرميوني با اسپين m↓ های شيميايي و پتانسيلμ↑  وμ↓تعاريف است که در آن𝑚+ = 2𝑚↑𝑚↓𝑚↑+𝑚↓و𝑚− = 2𝑚↑𝑚↓𝑚↑−𝑚↓[10]دهيمرا انجام مي. 

پتانسيل شيميايي موثر و غير بصورت برای اين سيستم پتانسيل 
 :تعريف مي شودتعادلي 

μs = μ↑ + μ↓2  hs = μ↑−μ↓2 (7  )                                                                         

شود:معادالت بوگليوبف برای چنين سيستمي به فرم زير نوشته مي  [H(r ↑) + U(↑)]u(r ↑) + ∆v(r ↓) = Eu(r ↑) ∆∗u(r ↑) − [H(r ↓) + U(↓)]v(r ↓) = Ev(r ↓)  (8)                   

مستقل از مكان در نظر گرفته شده است. از ∆که در آن تابع گاف 
حل معادالت بوگليوبف انرژی شبه ذره در ناحيه ابرشاره به صورت 

 آيد:زير بدست مي

E = − hs + ℏ2k22m− + √ℰp2 + ∆2 (9)                                           

ℰp2 است. = ℏ2k22m+ − μs آنر که د  

با استفاده از رابطه باال معادله انرژی يك شبه ذره در حضور گردابه 
 :نوشته مي شودبصورت زير 

E = − hs + ℏ2k22m− + √ℰp2 + ∆2 + P.  Vs (10)                            P. Vs با استفاده باشد. کنش برانگيختگي و گردابه ميمربوط به برهم
های قطبي در صفحه پايه درميدان سرعت گردابه و نوشتن  2از رابطه 

xافقي  − yداريم 

 Vs = k2πr êϕ (11)                                                                       

و همچنين با در مختصات قطبي 𝑃تعريف با استفاده از تعريف 
J)ای و ثابت بودن آن استفاده از تعريف تكانه زاويه = rpϕ = ρ0pF)  يك گردابه را مجاورت معادله مربوط به انرژی شبه ذره در

 به دست مي آيدبه صورت زير 
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E = − hs + ℏ2k22m− + √ℰp2 + ∆2 + k2πr2 ρ0pF (12)                     

را تعداد ذرات بازتاب شده از سطح گردابه  توانمي با داشتن انرژی
. شار عبوری در واحد زمان از رابطه زير محاسبه مي محاسبه کرد

 شود:

〈nVg〉 = ∫  N(E)Vg(E) ∂f(E)∂T δTdE∞(∆0−hs) (13)                           

 که در آن داريم

N(E) = NF E√E2−∆2         (14)                                                       

2 3F F
m

N P


                                             (15)
 

NF فرمي است و متناسب است با تكانه چگالي حاالت در تكانه
ذره بوگليوبف سرعت گروهي يك شبه Vg .است pFفرمي
باشد، که در تقريب دماهای بسيار توزيع فرمي ميتابع  f(E)است.

را Eهای با انرژیيابد و حالتع توزيع بولتزمن تغيير ميبپايين به تا
دمای بسيار کوچك بين اختالف  Tهمچنين کند.توصيف مي

های گفته شده، شار با توجه به تعريفگردابه و شبه ذرات است.
Tذرات عبوری در واحد زمان در حد  ≪ بصورت زير بدست  1

 آيد:مي

〈n Vg〉 = (∆ − hs) δTT NFVFe−(∆−hs)KBT   (16)                                  

 

 

 

 سطح مقطع پراکندگی 

توان به صورت مشابه مي قبلبا توجه به مطالب گفته شده در قسمت 
 رابطه تعداد ذرات بازتاب شده را بصورت زير بدست آورد:

�̇�𝑟 = ∫ ∆𝑠 𝑁(𝐸)𝑉𝑔(𝐸) 𝜕𝑓(𝐸)𝜕𝑇  𝛿𝑇 𝑑𝐸(∆−ℎ𝑠)+ℏ2𝐾22𝑚−+𝑃𝐹𝐾2𝜋𝜌0(∆−ℎ𝑠)   (17)      

با حل مشابه با حل محاسبه شار بدست آمده، و تعاريفي که در باال 
 )واحد سطح مقطع( 𝑠∆داشتيم تعداد ذرات بازتابي در واحد 

 آيد:بصورت زير در مي

�̇�𝑟 = ∆𝑠 𝛿𝑇𝑇 𝑁𝐹𝑉𝐹 { 
 (∆ − ℎ𝑠)𝑒−(∆−ℎ𝑠)𝐾𝐵𝑇 − ((∆ − ℎ𝑠) + ℏ2𝐾22𝑚− +

𝑃𝐹𝐾2𝜋𝜌0) 𝑒−((∆−ℎ𝑠)+ℏ
2𝐾22𝑚−+𝑃𝐹𝐾2𝜋𝜌0)𝐾𝐵𝑇 } 

 
(18)                                              

 شود:ی مربوط به شار که بصورت زير تعريف ميبا استفاده از رابطه

〈𝑛 𝑉𝑔〉 = �̇�𝑟𝜎 ↔ 𝜎 = �̇�𝑟〈𝑛 𝑉𝑔〉       (19             )                                 

𝑠∆توانيم سطح مقطع پراکندگي را در واحد سطح مقطع )مي = 1 )
 سطح فرمي بدست آوريم:و در 

𝜎 = 1 − [  
  ( ℏ2𝑘𝐹22(∆−ℎ𝑠)𝑚− + 𝑝𝐹𝑘𝐹2𝜋𝜌0(∆−ℎ𝑠)+ 1)𝑒−(

ℏ2𝑘𝐹22𝑚− +𝑝𝐹𝑘𝐹2𝜋𝜌0𝐾𝐵𝑇 )
]  
   

(02)  

اين رابطه نشان مي دهد که سطح مقطع پراکندگي به پارامترهای 
مهمي چون تابع گاف سيستم و پتانسيل شيميايي وابسته است. 

استفاده از روش های  همچنين نقش در اين رابطه مشاهده مي شود.با
مي توان نمودار سطح مقطع  پراکندگي را برحسب اين  [11]عددی

پارامترها رسم کرد. بعنوان مثال نمودار سطح مقطع پراکندگي 
 برحسب تابع گاف سيستم بصورت شكل زير است.

 

 با شدت برهم کنش  نمودار سطح مقطع پراکندگي بر حسب تابع گاف 2شكل 
1𝑘𝐹𝑎دلخواه  = −0.87 
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اين نمودار نشان مي دهد که با افزايش تابع گاف سيستم سطح مقطع 
)نمودار در يك شدت برهم کنش پراکندگي نيز افزايش مي يابد

 .دلخواه ثابت رسم شده است(

 نتیجه گیری

آن عملكرد شبه ذرات در يك ابرشاره فرمي و ديناميك  در اين مقاله
با توجه به سرعت  نموديم. ها را در مواجهه با خطوط گردابه بررسي

بدست آمده از گروه برانگيختگي و همچنين محدوده مجازانرژی 
سطح مقطع  شار ذرات عبوری از معادالت بوگليوبف مستقل از زمان 

محاسبه و  سپس سطح مقطع پراکندگي راو محاسبه گردابه را 
الزم به وابستگي آن به پارامترهای مهم فيزيكي را به دست آورديم. 

از پارامترهای اساسي  تابع گاف و پتانسيل شيميايي سيستم ذکر که 
 مي باشند.  ونيدر ابرشاره های فرمي

 

 مراجع

[1] S. Giorgini, L. P. Pitaevskii and S. Stringari, “Theory of ultracold atomic 
Fermi gases”, Rev. Mod, Phys. 80,1215 (2008)  

[2] J. O. Andersen, Rev. Mod. Phys. 76, 599 (2004). 
[3] H. Feshbach, Ann. Phys. 5, 357 (1958). 

[4] C. W. Lai, A. C. Gossard and D. S. Chemla, Science 303, 503 (2004). 
[5] H. Heiselberg, J. Phys. B. 37, 141 (2004). 

[6] K. Itakura, Nucl. Phys A. 715, 859 (2003). 
[7] B. Van Schaeybroeck and A. Lazarides, Phys. Rev. A. 79, 053612 

(2009).                                        

[8] D.R.Tilley, and J.Tilly, Superfluidity and supercon ductivity (Adam 

Hilger LTD, Bristol and Boston, 1986).  

[9] A. F. Andreev, Zh. Ekps. Teor. Fiz. 46, 1823  (1964). 
 [10] N. Ebrahimian, Z. Safee, Physica B 509, 24 (2017). 

[11] N. Ebrahimian, M. Mehrafarin, R. Afzali, Physica C 480 (2012) 49. 

311 مقاله نامه چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران


