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 چكیده
 زا سازد. با استفاده از تکنیک بازتاب آندریو شبه ذرات حرارتیباشد که خود سواالت بسیار مهمی را مطرح میها میها وجود گردابهیکی از مسایل مهم در ابرشاره

ذرات را انرژی برای شبههای مجاز محدوده(  BGDG) دژن -بوگلیوبف تریم. ابتدا با استفاده از معادالآو ذرات را بدستتوانیم احتمال بازتاب آندریو شبهگردابه می

و در نهایت احتمال بازتاب را محاسبه نموده و  ردهستند را در واحد زمان محاسبه کذراتی که به سمت گردابه در حال حرکت هشار عبوری شبهسپس یم آورمی بدست
 یم.کنمیرا بررسی ا پارامتر جرم وابستگی آن ب

 

 دژن -بوگلیوبف تمعادال ،،گاز فرمیگردابه،ابرشاره،بازتاب آندریو  ها:کلید واژه
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Abstract  
 

One of the most important issues in superfluids is the existence of vortices that raise very important questions. 

We can derive the probability of quasi-particles Andreev reflection by the Andreev reflection technique of thermal 

quasi- particles from vortex. First, using the Bogoliubov-de Gennes equations, we obtain the permissible energy 

limits for the quasiparticles, then calculate the passing flux of the quasiparticles moving in a vortex per unit time, 

and finally calculate the probability of reflection and examined its dependence on the mass parameter. 

  

key words:  vortex ,superfluid, Andreev reflection, Fermi gas, the Bogoliubov-de Gennes equations 

  قدمهم
 ایذرهبس هایسیستم فیزیک در مهم هایپدیده از ابرشارگی     

 قرار فیزیکدانان توجه مورد جدیداً که مهم هایابرشاره از. است

ها و گازهای قلیایی با ابرشاره .[1]هستند قلیایی گازهای است گرفته

-نباردیابررساناهای متداول متفاوت هستند. به طوری که تئوری 

ار کابررساناهای عادی بهها و متداول که برای ابرشارهشریفر -کوپر

شود در اینجا دیگر قابل استفاده نیست. به همین ترتیب برده می

ای همتداولی که در ابرشاره شکلهامیلتونی و انرژی سیستم نیز با 

رود متفاوت است. همچنین ساز و کار اتم گازهای معمولی به کار می

اطیسی نقلیایی بدین صورت است که با در نظر گرفتن یک میدان مغ

ها را با تشدید فشباخ کنترل کرده و امکان توان برهمکنشخارجی می
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را فراهم ین انیشت-شریفر به بوز-کوپر-باردینگذار سیستم از ناحیه 

ها، های غنی فاز در این سیستمنمودارساخت. همچنین با وجود 

ازهای لذا گ پرداخت. فیزیکی هایپدیده توان به تفسیر و توجیهمی

ای هبرانگیزی هستند که در سال مهم و بحث تاز موضوعاقلیایی 

یک ابرشاره  اخیر ذهن فیزیکدانان را به خود جلب کرده است.

 یک مایع بدونعنوان  دمای صفر به تواند در حدیخالص اغلب م

در ابرشاره فرمی چگالیده توسط  .[2]سازی شودگرانروی مدل

ابع رفتار جمعی آن با تگیرد که های کوپر از اتم فرمی شکل میجفت

,𝜓(𝑟     موج همدوس ماکروسکوپیک 𝑡) = |𝜓(𝑟, 𝑡)|𝑒𝑖𝜃(𝑟,𝑡) 

با  Vسرعت ابرشاره  زمان است. tمکان و  r فاز، θ شود،عریف میت

رشاره در همه جا به از این رو حرکت اب .متناسب است θگرادیان 

∇ های توپولوژیک کهجز نقص × 𝑉  چرخشی است غیرتکین ∇ ×

𝑉 =  کوانتیزه هستند ،های خطی خطوط گردابهچنین نقص است. 0

تغییر می  π2ها فاز تابع موج با فرکانس که در اطراف هر یک از آن

-تعریف می 𝑙𝑑∙𝑠𝑣∮=𝑘 ی کمیت چرخش بصورتو رابطه کند

در سیستم های مربوط به ابرشاره های فرمی با دو گونه  .[1]شود

روبرو هستیم.لذا در این  ↓𝑚و  ↑𝑚فرمیونی با جرم های متفاوت 

 ↓𝑚سیستم ها پارامتر جرم نسبی 

𝑚↑
از اهمیت ویژه ای برخوردار  

است.برانگیختگی یک شبه ذره را در چنین سیستم هایی در حضور 

دست ب گردابه بررسی می کنیم و ارتباط آن را با پارامتر جرم نسبی

بی نس زتاب آندریو وارتباط آن با جرممی آوریم.هم چنین احتمال با

را بدست می آوریم.الزم به ذکر است که احتمال بازتاب آندریو در 

مورد مطالعه قرار گرفته است  He-3ابرشاره های قدیمی تر مانند 

ولی در رابطه با ابرشاره های فرمی هیچ گونه محاسبه ای تاکنون 

صورت نگرفته و ما برای اولین بار این مورد را مورد بررسی قرار 

 .[3]می دهیم

 

 

  محاسبات
سیستم مورد مطالعه ما یک گاز فرمی قطبیده است که از دو گونه     

، و ↓𝑚و  ↑𝑚های نابرابر جرم ،↓و ↑فرمیونی مختلف با اسپین 

ی این مطالب تشکیل شده است. در ادامه ↓𝜇و  ↑𝜇پتانسیل شیمیایی 

 شود که اشاره به ناحیه ابرشارهاستفاده می 𝑛(𝑠)های از اندیس

-گرفته نمی )نرمال( دارد که در حد دمای صفر شاره نرمال در نظر

𝑉شدگیثابت جفت شود. دوگونه فرمیونی با = −
4𝜋𝑎

𝑚+
با هم  

برابر یک در نظر گرفته شده است.در  ℏکنند. که در آن برهمکنش می

 :[4]دهیمادامه کار ما تعاریف زیر را نیز انجام می

(1)            𝑚+ =
2𝑚↑𝑚↓

𝑚↑+𝑚↓
            𝑚− =

2𝑚↑𝑚↓

𝑚↓−𝑚↑
                                                               

 های شیمیایی موثر و غیر تعادلی بترتیب داریم:و برای پتانسیل

(2)                         𝜇𝑠 =
𝜇↑+𝜇↓

2
ℎ𝑠و =

𝜇↑−𝜇↓

2
                                                                      

ℎ𝑠با فرض اینکه  > را به شکل زیر است، معادالت بوگلیوبف  0

 می نویسیم:

[𝐻(𝑟 ↑) + 𝑈(↑)]𝑢(𝑟 ↑) + ∆𝑣(𝑟 ↓) = 𝐸𝑢(𝑟 ↑)  

(3)                                 

(4) ∆∗𝑢(𝑟 ↑) − [𝐻(𝑟 ↓) + 𝑈(↓)]𝑣(𝑟 ↓) = 𝐸𝑣(𝑟 ↓)   

𝐻(𝑟 ↑) ≡
1

2𝑚
(−𝑖ℏ𝛻 −

𝑒𝐴

𝑐
)

2

+ 𝑈0(𝑟) − 𝜀𝑓 

𝐻(𝑟 ↓) ≡
1

2𝑚
(𝑖ℏ𝛻 −

𝑒𝐴

𝑐
)

2

+ 𝑈0(𝑟) − 𝜀𝑓 

 𝑈0(𝑟) پتانسیل هارتری فوك𝐻𝐹 و  در ناحیه نرمالA  پتانسیل

  برداری است که در محاسبات ما صفر در نظر گرفته شده اند ،

∆(𝑟) تابع گاف و𝜀𝑓  این فرض است. در ادامه این از انرژی فرمی

از حل معادالت هستند.  𝑟مستقل از  𝑈و  ∆کنیم که استفاده می

 آید:سیستم بصورت زیر بدست می بوگلیوبف انرژی

 (5)             𝐸 = −ℎ𝑠 +
ℏ2𝑘2

2𝑚−
+ √𝜀𝑝

2 + ∆2                                                                  

𝜀𝑝که در آن  =
ℏ2𝑘2

2𝑚+
− 𝜇𝑠 است. حال با فرض وجود یک گردابه 

Xدر یک فضای دو بعدی )دهیم.محاسبات خود را انجام می − Y )

ساوار که -معادله میدان سرعت گردابه را با توجه به رابطه بیو

 آوریم:شود بدست میبصورت زیر تعریف می
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 𝑉𝑠(r. t) = −
𝑘

4𝜋
∮

𝑟−𝑆

|𝑟−𝑆|3 × 𝑑𝑆           (6         )   

پارامترهای مهم برای توصیف برانگیختگی عبارتند از: سرعت فرمی 

𝑣𝐹 تکانه فرمی ،𝑝𝐹  و انرژی فرمی𝜀𝐹 =
𝑝𝐹

2

2𝑚+
. 

xهای قطبی در صفحه با استفاده از پایه − y میدان سرعت گردابه ،

ساوار بصورت -با توجه به قانون بیو 𝑧در ابرشاره در راستای محور 

 شود:تعریف می (6)رابطه 

(7                                     )𝑉𝑠 =
𝑘

2𝜋𝑟
�̂�𝜙 

𝑘که در اینجا  =
𝜋ℏ

𝑚
بردار واحد در  �̂�𝜙، چرخش کوانتومی است. 

xجهت سمتی در صفحه  − y ی باال معادلهاست. با استفاده از رابطه 

  م:نویسیذره در حضور یک گردابه میهامیلتونی را برای یک شبه

(8)       𝐸 = −ℎ𝑠 +
ℏ2𝑘2

2𝑚−
+ √𝜀𝑝

2 + ∆2 + 𝑃. 𝑉𝑠 

  𝑃 تکانه برانگیختگی و جمله دوم مربوط به برهمکنش برانگیختگی

و عمود  𝑧ای را در جهت محور اگر مولفه تکانه زاویه و گردابه است.

xبر صفحه  − y توانیم دو جفت از متغیرهای در نظر بگیریم، می

𝐽مزدوج تعریف کنیم ) = 𝑃𝜙𝑟; 𝜙( و )𝑃𝑟; 𝑟). 𝑃𝑟  و𝑃𝜙 مولفه-

ای است. از آنجا که تکانه زاویه 𝐽هستند و  𝑃های شعاعی و سمتی 

𝐽  توانیم آن را به فرم ثابت است می𝐽 = 𝑃𝐹𝜌0  تعریف کنیم که در

 ذره است.شبه مکان اولیه 𝜌0آن ثابت 

(9      ) 𝐸 = −ℎ𝑠 +
ℏ2𝑘2

2𝑚−
+ √𝜀𝑝

2 + ∆2 + 𝑃𝐹𝜌0
𝑘

2𝜋𝑟2                                           

معادالت دیگری که از همین معادله و ( 9با استفاده از معادله )

توانیم محدوده مجاز انرژی را بصورت رابطه شوند میاستخراج می

 تعیین کنیم:( 11)

(11                                                    )𝑚𝑟 =
𝑚↓

𝑚↑
 

(
2√𝑚𝑟

𝑚𝑟 + 1
∆ − ℎ𝑠 +

𝜇𝑠(𝑚𝑟 − 1)

𝑚𝑟 + 1
) ≤ 𝐸

≤ (∆ − ℎ𝑠) +
ℏ2𝐾2

2𝑚−
+

𝑃𝐹ℏ

2𝑚𝑏𝜌0
 

(11) 

 ید:آبا استفاده از رابطه زیر بدست میفرودی ذرات چگالی شار شبه

  〈𝑛𝑣𝑔〉𝑖 = ∫ 𝑣𝑔(𝐸)𝐺(𝐸)𝑓(𝐸)𝑑𝐸               

= 𝐺(𝑃𝑓)𝐾𝐵𝑇𝑒𝑥𝑝(
(−

2√𝑚𝑟

𝑚𝑟+1
∆ + ℎ𝑠 −

𝜇𝑠(𝑚𝑟−1)

𝑚𝑟+1
)

𝐾𝐵𝑇
⁄ ) 

(12) 

𝑣𝑔(𝐸)𝐺(𝐸) ها در فضای مومنتوم برابر با چگالی حالت𝐺(𝑃) 

است پس  𝑃𝑓ذرات همیشه نزدیک به است و مومنتوم شبه

𝑣𝑔(𝐸)𝐺(𝐸) ≅ 𝐺(𝑃𝑓)  از طرفی در حد دمای پایین تابع توزیع

𝑒  به تابع توزیع ماکسول بولتزمن  𝑓(𝐸)فرمی 
−𝐸

𝐾𝐵𝑇⁄  کاهش

 یابد.می

چگالی شار شبه ذرات عبوری یا همان منتقل شده به طور مشابه با 

 ( بدست می آید.12رابطه ی )

 ذرات از پایین گردابه:شبهی شده چگالی شار بازتاب

(11                                  )〈𝑛𝑣𝑔〉𝑟
+ = 〈𝑛𝑣𝑔〉𝑖 − 〈𝑛𝑣𝑔〉𝑡

+ 

ف زیر استفاده یمال بازتاب ذرات از تعاربرای بدست آوردن احت

 کنیم:می

(15                                                  )〈𝑞〉𝑖 = 2𝑏〈𝑛𝑣𝑔〉𝑖 

(16                                       )〈𝑞〉𝑟 = ∫ 〈𝑛𝑣𝑔〉𝑟
+𝑑𝑏

𝑏

0
 

(17                                                      )F(b) =
〈𝑞〉𝑟

〈𝑞〉𝑖
 

(18                                                    )𝑏0 =
𝑃𝑓ℏ

2𝑚3𝐾𝐵𝑇
 

𝑧بعد وارد کردن پارامتر برخورد بدونبا  =
𝑏

𝑏0
کسر بازتاب شده   

 :توان نشان دادیرا م ویآندر

𝑏 = 𝜌0 

(19                                 )𝐹(𝑧) =
1

2𝑍
(𝑍 − 𝐶 ∫ 𝑒

−1

𝑧 𝑑𝑧)
𝑍

0
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 1E(x)توان از انتگرال تابع نمایی می( 19)ی برای حل انتگرال معادله

 شده است استفاده کرد: ی زیر تعریفمعادلهکه در 

(21                                            )𝐸1(𝑥) = ∫
𝑒−𝑥

𝑥

∞

𝑥
𝑑𝑥 

در نهایت احتمال بازتاب آندریو شبه ذرات از گردابه کوانتیزه به 

 صورت زیر بدست می آید:

 (21                )𝐹(𝑧) =
1

2𝑧
(𝑧 (1 + 𝐶𝑒

−1

𝑧 ) − 𝐶𝐸1 (
1

𝑍
)) 

c وابسته به پارامترهای سیستم و دما است. پارامتر 

 

  گیرینتیجهنمودار و

 

در دمای ثابت  ()جرم نسبی rm )احتمال( بر حسب Fنمودار : 1شكل

FTT=0.04(𝑻𝑭   )شدت برهمكنش متفاوتبرای دو ،دمای فرمی است  

 

( هیچ تاثیری ندارد Δ،ℎ𝑠،𝜇𝑠بر روی )نسبی به طور کلی تغییر جرم 

زایش ابه افذرات از گرداحتمال بازتاب شبه با افزایش جرم نسبیو 

از طرفی از آنجایی که شدت برهم کنش در ابرشاره ها ی یابد می

( 1فرمی نقش موثر و مهمی در تشدید فشباخ دارد نمودار شکل )

برای دو شدت برهمکنش مختلف رسم شده است.همانطور که از 

آید با افزایش شدت برهمکنش)نمودار نقطه چین برای شکل بر می 

شدت برهمکنش باالتر و نمودار توپر برای شدت برهمکنش پایین 

تر رسم شده( احتمال بازتاب آندریو افزایش می یابد.از این نمودار 

که فرد آزمایشگر با تنظیم شدت برهم کنش  می توان نتیجه گرفت

  کند. ها می تواند احتمال بازتاب را کنترل
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