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  چکیده 

جمله در نظر گرفتن  با.در نظر می گیریم  گردابه نزدیکرا در و جرم هاي مختلف نابرابرین هاي پمتشکل از دو گونه فرمیونی با اس سیستم فرمی
نی و ،معادالت هامیلتو قطبی مختصاتدرمعادالت حرکت  و نوشتن با  میدان سرعت گردابه گرمایی برانگیختگی بین مربوط به برهم کنش

 .شده استمحاسبه  محدوده مجاز انرژي براي برانگیختگی گرمایی

 

Hamilton’s equations and allowed  region of energy for thermal excitation 

in a polarized Fermi mixture system  

Sabbaghzadeh,Faezeh, Ebrahimian, Neda 
Department of Physics, shahed university, Tehran 

 
Abstract 

 
 A Fermi system consisting of two fermionic species with  unequal spin  and different masses   near 
a vortex  is considered. By considering the interaction term between thermal excitation and velocity 
field of a vortex and writing the equation of motion in polar coordinate, the Hamilton’s equations 
and allowed region of  energy for thermal excitation are calculated.  
 

    مقدمه

تاریخچه ابرشارگی به کشف ابررسانایی در جیوه توسط 
کرد که اونس مشاهده. گرددبرمی] 1[اونس  - کامرلینگ

دماي که سیستم تا یک مقاومت الکتریکی جیوه، هنگامی
جزئیات . شودطور کامل ناپدید میشود، بهبحرانی سرد می

تحت عنوان توسط باردین، کوپر و شریفربعدها این پدیده 
به موازات کشف این از طرفی ]. 2[، بیان شدBCSتئوري
، )BEC(انیشتین  -پیشگویی تئوري چگالش بوزها پدیده

لندن ارتباط  1938در سال تا سرانجام . بود انجامدر حال 

4بین ابرشارگی مایع  He انیشتین را  -و چگالش بوز
4 هر چند که ابرشاره].3[پیشنهاد کرد He  نقش اساسی در

در  طرف دیگر دیده ابرشارگی را ایفا کرد ولی ازپدرك 
دیده چگالش بوز انیشتین با مشکالت جدي پتوصیف 
لذا توجه فیزیکدانان به سمت اتمهاي گازهاي . مواجه بود

مهم ترین مشخصه براي چنین سیستم  .قلیایی معطوف شد
ها کنشدر بسیاري از موارد نقش برهم هایی این است که

ها را به توان آنکه میطوريپوشی است، بهقابل چشم
همچنین این  .در محاسبات در نظر گرفت صورت اختالل
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-کنشت برهمقدر گر بتواندآزمایشامکان وجود دارد که فرد 

4[ .تنظیم کند میدان مغناطیسییک کار بردن با به را ها

گازهاي قلیایی دو دسته بوزونی و فرمیونی را شامل می ].
مورد فرمیونی  سیستم مورد بحث ما در این مقاله شوند که
این امکان وجود دارد که  در چنین سیستم هایی. می باشد

 هايمیدان با استفاده ازرا  جمعیت اسپینیدر آزمایشگاه 
براي (عدم توازن اسپینی  یکفرکانس رادیویی  کنترل کنند و

که اصطالحا به آن قطبیدگی  کنندایجاد  )مدت زمان طوالنی

یستم هایی می توان در چنین س .دشو گاز فرمی گفته می

از نرمال  جدائی فاز ابرشارهشرایطی را ایجاد کرد که 
یکی از معادالت اساسی در  از طرفی  .]5[صورت گیرد

چنانچه کرل سرعت . ابرشاره ها معادله حرکت اویلر است
ابرشاره در معادله حرکت اویلر غیر صفر باشد با ابرشاره 

مواجه هستیم که در آنها حضور گردابه ها هاي چرخشی 
سیستم مورد بررسی ما در این مقاله گاز  .]6[مهم است

  .ستیی اگردابه هاچنین فرمی قطبیده در حضور 

بسیار مورد ) ابررساناها(در ابرشاره ها موضوع دیگري که 
 ی یکوقت. بازتاب آندریو است ،توجه فیزیکدانان بوده

گیرد، ی فلز نرمال قرار مک در تماس با ی)ابررسانا(ابرشاره 
ي طول  از مرتبه یتا طول به خاطر اثر مجاورت دو ماده

. گذارندی سطح مشترك بر هم اثر م یکیدر نزد یهمدوس
این اثر مجاورت در مرز، شامل نفوذ تابع موج ابررسانا به 

مت در س )ابررسانایی(ابرشارگیداخل فلز نرمال و تضعیف 
توان بر حسب نفوذ ی این اثر را م. است )ابررسانا(شارهابر

 و) ابررسانا(ابرشارههاي کوپر از فلز نرمال به داخل  جفت
 یک تک.توجیه کرد ودر چارچوب فرایند بازتاب آندری

تواند در ابررسانا نفوذ کند که انرژي آن ی می ترون زمانکال

حالتهاي  باشد، زیرا داخل گاف بزرگتر از گاف ابررسانا، 
ترون با انرژي کمتر از کالک ی اگر. وجود ندارد یترونکال

کند ، از فلز نرمال به سمت سطح مشترك با ابررسانا حرکت 
تواند در ابررسانا نفوذ نمی ترون کطبق استدالل باال این ال

فلز نرمال وجود -در مرز ابررسانا ید پتانسیلاگر هیچ س. کند
تواند نمی انه گی تکترون به خاطر پایستکنداشته باشد، ال
با فرآیند بازتاب  توانمی ل را کاین مش. بازپراکنده شود

ترون فرودي در سطح کحل کرد، به این ترتیب که ال وآندری
حفره در راستاي مخالف سرعت  یکمشترك به صورت 

شود و این فرآیند، جفت کوپري را در ی م سکترون منعکال
   .]7[ندی کتولید م )ابررسانا(ابرشارهداخل 

است را  یک گاز فرمی قطبیده که شامل گردابهدر این مقاله 
ما در این مقاله محاسبه سرعت  هدف .در نظر می گیریم

رخداد آندریو در حضور گروه برانگیختگی ها و همچنین 
ارامترهاي مهم فیزیکی نظیر  پدر نظر گرفتن با  یک گردابه

 .می باشد تابع گاف، بتانسیل شیمیایی و جرم

  محاسبات

 با اسپین  متشکل از دو گونه فرمیونییک گاز فرمی قطبیده 
و  mو mهاي نابرابر ، جرمو   نابرابر هاي

در ضمن . در نظر می گیریم  و پتانسیل شیمیایی 
  :ایمتعریف زیر را انجام  داده
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را در ناحیه نرمال با  HFبراي این سیستم پتانسیل 
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همچنین . مولفه هاي شعاعی و سمتی تکانه هستند
از ثابت بودن تکانه زاویه اي 

0( )J rp p   در بدست
با استفاده از  .استفاده شده است10و  9
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فرم یک مجموعه بسته اي است که به ما  
 و محدوده هاي مجاز انرژي اجازه می دهد مسیر برانگیزش

شرایط و استفاده از  6و  5استفاده از روابط 
مرزي بر روي سطح فرمی می توان معادله درجه دومی را 
بدست آورد که از حل آن محدوده مجاز انرژي به صورت 

  :زیر به دست می آید
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p  مم از فاصله شعاعی مینی 7در رابطه
این بابت این مکان از . محاسبه می کنیم 

ذره عوض شده و به یک شبه  اهمیت دارد که ماهیت شبه
  :)1شکل(حفره تبدیل می گردد
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 فاصله شعاعی مینیمم از مرکز گردابه. 1شکل

را براي پتانسیل شیمیایی موثر و غیر تعادلی 
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معادالت بوگلیوبف براي چنین سیستمی به فرم زیر نوشته 
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مستقل از مکان در نظر گرفته شده  
انرژي شبه ذره در ناحیه وبف یبوگل

  ابرشاره به صورت زیر بدست می آید
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یلتونی را براي یک شبه ذره معادله هام
      مینویسیم
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جمله دوم مربوط به برهم کنش برانگیختگی و گردابه می 
هاي قطبی در ایه پبا استفاده از   میدان سرعت گردابه

  :]9[به صورت زیر نوشته می شود
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برانگیختگی در  یسرعت گروهمیتوان 

  :به صورت زیر محاسبه کرد میدان سرعت گردابه را 
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rp وp مولفه هاي شعاعی و سمتی تکانه هستند
از ثابت بودن تکانه زاویه اي 
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  گیري تیجهن

ر حضور در این مقاله سرعت گروه برانگیختگی را د ابتدا   
ارامترهاي پیک گردابه محاسبه کردیم و ارتباط آن را با 

,فیزیکی ,m m  همچنین محدوده مجاز  .بدست آوردیم
س به پس.انرژي را براي وقوع این رخداد بدست آوردیم

اي که در آن ماهیت شبه ذره عوض محاسبه مکان هندسی 
در این اهمیت این محاسبه در این است . رداختیمپمی شود 

همان طور که از رابطه  .می شود تولیدیک شبه حفره  نقطه
ارامترهاي مهم پمشاهده می شود مکان هندسی این نقطه به 

, مانند فیزیکی , sm h در حالت حدي که . وابسته است
جرم دو گونه فرمیونی برابر در نظر گرفته شود m m    

با یک سیستم غیر ترکیبی سر و کار داریم که در این 
rصورت   .مقدار خود میرسد کمترینبه    
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