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گردابه با استفاده از معادالت يك  نزديك شبه ذراتمسير حركت  .نظر مي گيريم در نابرابر را هايبا اسپين  متشكل از دو گونه ليتيم شش ابرشاره سيستم 

تابع گاف  و نمونه با استفاده از مقادير عددي  پارامترهاي پتانسيل شيميايي سايزبرگشت آندريو و  زاويهرابطه ميان سپس . مي شود بدست آورده يهاميلتون

  .ه و بحث مي شودآوردبدست 
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Abstract  

We consider a superfluid 
6Li

 
with unequal spin species. By using the Hamilton’s equations, the 

trajectory of quasiparticles near a vortex is obtained. Then, by using the numerical values of chemical 

potential and gap function parameters, the relation between Andreev return angle and the sample size is 

obtained and discussed. 
                               

PACS No. (67,74)   
 

         
 

  مقدمه

اي از اهميت ويژه BCS هاي معمولي نظريهدر ابرشاره
با رخداد  هاي كوپربرخوردار است كه در آن تشكيل  جفت

سال هاي بعد گيرد. در زمان صورت ميطور همچگالش به
 هابعد  كه اي براي اين نظريه مطرح شد شكل عمومي

در متون علمي از آن با  ،گسترش داده شدتوسط لگت ، 
شريفر به چگالش  - كوپر- گذار از باردين "عنوان نظريه 

دهد . اين نظريه توضيح مي]1[كنندصحبت مي "انيشتين- بوز
تا  BCSطور يكنواخت از حالت كه چگونه يك سيستم به

پيش  ،)BEC(انيشتين-هاي چگاليده بوزتشكيل مولكول
مي توان برهم كنش . بنابراين با اعمال ميدان خارجي رودمي
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به طوري كه مي توان سيستم را با عوامل  ها را تنظيم كرد.
 در هدايت كرد.BEC و BCS بيروني به هر يك از نواحي 

منفي است و سايز  sطول پراكندگي موج  BCSناحيه
تر است. برعكس در اي بزرگها از فضاي بين ذرهجفت
ها از طول پراكندگي مثبت است، سايز جفت  BECناحيه 

هاي مقيد به حالت تر ومولكولاي كوچكذرهفضاي بين
چنين ابرشاره هايي به ابرشاره هاي  . آيندچگالش در مي

قليايي معروفند كه در گازهايي چون ليتيم ، پتاسيم و 
  روبديم رخ مي دهند.

 1995ليتيم شش براي اولين باردر سال در  پديده ابرشارگي

ليتيم ابرشاره  مطالعهدر  نكته جالب توجه ]. 2مشاهده شد[
از نرمال است .در چنين  جدائي فاز ابرشارهمشاهده شش 

اي كه اطراف آن را ناحيه در مركز كره سيستم هايي ابرشاره
كه اين مساله وجه تمايز  گيرداحاطه كرده، قرار مي نرمال

ميان اين دسته از ابرشاره ها از ابرشاره هايي مانند هليم سه 
انرژي، فرآيندهاي مختلفي  مقدار بسته به. ]3و چهار است[
دهد كه موضوع رخ مي حيه نرمال و ابرشارهدر مرز بين نا

ترين و بحث بسياري از فيزيكدانان است. يكي از قديمي
در اين زمينه  1964هاي كه در سالپركاربردترين مقاالتي

نام آندريو بود كه وقوع پديده مطرح شد توسط فردي به
بيني كرد كه موضوع بحث ما جالب و مهمي را در مرز پيش

 از طرف ديگر همواره وجود ].4[باشد مي نيزمقاله در اين 

نقش گردش ابرشاره ها در توصيف گردابه هاي كوانتومي 
حالت خاصي از گردابه  اساسي و مهمي را بازي مي كند.

دارد.  شارهاست كه ريشه در چرخش المان  شارهحركت 
گردابه ها معموال از مايعات، گازهاو پالسما تشكيل مي 

هاي جريان هاي گردابي مي توان به  شوند. برخي از نمونه
حلقه هاي دود، جريان گرداب در پشت قايق، باد اطراف 
طوفان و گرد و غبار شديد اشاره كرد. جريان هاي گردابه 
اي اغلب آشفته مي باشد. اين پديده مهم نه تنها در جريان 

بلكه در جريان هاي ايده ال نيز  آشفتههاي برشي آرام و 

تحليل نيرو ها و فرآيند هاي انتقال نقش  ديده مي شود و در
يكي از مسايل مهم در سيستم هاي ابرشاره   ].5[اساسي دارد

حضور گردابه ها است. مطالعه  در ذرات بررسي حركت شبه
. اما ]6[شده است در اين زمينه در ابرشاره هليم سه قبالانجام

 در رابطه با ابرشاره فرميوني ليتيم تاكنون مطالعه اي صورت

نگرفته است. لذا در اين مقاله سيستم مورد مطالعه ما يك 
 هشبه ذر يك  برانگيختگياست.  ابرشاره فرميوني ليتيم شش

با فرض وجود يك گردابه بررسي   در چنين سيستمي  را
ابتدا هاميلتوني يك شبه ذره در حضور گردابه را  مي كنيم.

 وآندريو برگشت  سپس زاويهمختصات قطبي نوشته و در 
  م.نمونه را به دست مي آوري اندازه ارتباط آن با

  

  محاسبات

متشكل از دو گونه فرميوني با  ليتيم شش گاز فرمي قطبيده
و  mو mهاي نابرابر اسپين هاي باال و پايين و جرم

كنش . برهمرا در نظر مي گيريمو پتانسيل شيميايي 

4شدگيدو گونه را با ثابت جفت a

m





 دهيم كه نشان مي

 شده است. در ضمن تعريفدر نظر گرفته 1در آن 

2m m
m
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پتانسيل است. براي چنين سيستمي  

 موثر شيميايي  
2

s

 
  

 غير پتانسيل شيميايي  و 

 تعادلي  
2

s
h

  
 معادله . تعريف مي شود 

در  ردابهگ هاميلتوني براي يك شبه ذره در حضور يك
0zصفحه  7[به صورت زير نوشته مي شود[:  

2 2
2 2( ( )   )+ p.v        (1)  

2
s p sE h

m




    
 k

 

تكانه شبه ذره است. جمله اول به انرژي   p) 1در رابطه (
  .]٧،٨[بخش ابرشاره ليتيم شش مربوط مي شود
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و گردابه مي باشد  شبه ذرهجمله دوم مربوط به برهم كنش 

كه در آن
2 2

  
2

p s
m

 


 
 k

ˆو   
2

s

k
V e

r


  .است

0باقرار دادن 
p

  مكان هندسي نقطه عطف 1(در رابطه (
)محاسبه مي فاصله شعاعي مينيمم از مركز گردابه(آندريو را 

(شبه ذره تحت انعكاس آندريو به يك نقطه در نزديكي كنيم

نقطه شروع برگشته و ماهيت آن به شبه حفره تغيير مي 
  يابد.)

  ) داريم:1با استفاده از رابطه (

0 0

2 2 22 2
 = - + +      
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                                                                 (2)
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   مؤلفه شعاعي اندازه

 .)مكان اوليه شبه ذره مي باشد 0ثابت(حركت است

با انتگرال  به جرم ليتيم نسبت داده مي شود. bmهمچنين 
 ) و استفاده از مقادير عددي2گيري از رابطه (

0, , ,
s

m m  ]7[  و هم چنين محاسبه مقدار عددي
 زاويهتوان  )، مي2مجاز براي حد پايين انتگرال رابطه (

)، براي سه طول Rبرگشت آندريو را بر حسب ابعاد نمونه(
الزم به ذكر است كه در  پراكندگي مختلف محاسبه كرد.

,محاسبات عددي، انرژي ها (مثل  ,s sh نسبت به (

B F
k T  اندازه گيري شده اند كه در آن

F
T دماي فرمي

1Bkاست. همچنين در كل محاسبات   .است  

  

برگشت آندريو برحسب ابعاد نمونه براي  اويه. ز1شكل 
1

0.87, 0 .79, 0 .72
F

k a
   

 

  نتيجه گيري

نمونه ،  اندازه ) نشان مي دهد كه با افزايش 1نمودار شكل(
 Rدر يك  .افزايش مي يابدزاويه  برگشت شبه ذره نيز 

افزايش مي  برگشت زاويهثابت با كاهش شدت برهم كنش 
يكي از  Rنتيجه گرفت كه بنابراين مي توان يابد.

برگشت آندريو است. در  زاويهفاكتورهاي تعيين كننده 
حالي كه در مطالعات قبلي كه در رابطه با هليم سه صورت 
گرفته است زاويه برگشت آندريو با ابعاد نمونه و شدت 

ادعا مي كنيم كه با  برهم كنش ها مرتبط نيست. بنابراين ما
 اعمال ميدان مغناطيسي خارجي مي توان شدت برهم كنش

  آندريو را كنترل كرد. و در نتيجه زاويه برگشت 
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