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Laser spectroscopy at extreme limits 

Hanieh Fattahi 

Max Planck Institute for the Science of Light, Germany 

To capture a four-dimensional movie of electron dynamics in matter, attosecond resolution in time 

domain and picometer resolution in space are required. This calls for availability of attosecond pulses 

with kilo-electronvolt pulse energies, which is beyond the state of the art. 

This talk is devoted to modern methods for generating ultrashort pulses to overcome this barrier. 

Coherent synthesis of few-cycle pulses at different carrier frequencies allows for engineering the electric 

field of light with an arbitrary shape and generating sub-cycle pulses (light transients). Such pulses hold 

promise to generate attosecond pulses at higher photon energies, paving way towards capturing four 

dimensional movie of electron-dynamic in matter. I discuss this exotic concept and demonstrate the first 

prototype high-energy field synthesiser based on Yb:YAG, thin-disk laser technology. 
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Exploring the extremes with NUSTAR@FAIR 

Nasser Kalantar-Nayestanaki  
KVI-CART, University of Groningen, Groningen, The Netherlands 

For the NUSTAR collaboration1) 
 

The upcoming FAIR facility in Darmstadt, Germany (red-color area on the right side of the picture 
below), will produce intense high-energy beams of exotic nuclei which will be used to explore the 
properties of new regions of the chart of nuclides of key importance for the investigation of nuclear 
structure and reactions, and nuclear astrophysics. Several experiments have been planned with the aim 
of addressing the scientific challenges. These experiments use a variety of techniques to answer the 
fundamental questions in the field. They are brought together in the NUSTAR (NUclear STructure 
Astrophysics and Reactions) collaboration which maximizes the synergy amongst the sub- 
collaborations performing various experiments. With more than 800 scientists from more than 180 
institutes located in 38 countries, the collaboration is well advanced and ready with the state-of-the-art 
instrumentation to start the measurements in the next few years. First measurements with less exotic 
beams available in the existing facility (blue-color area on the left side of the picture below) are 
already taking place and are showing promising results.  
 The physics case and challenges for all the NUSTAR experiments will be briefly discussed 
in this presentation. Furthermore, the first results of one of the experiments performed in the storage 
ring of the present facility will be shown in more details.  
 
1) http://www.fair-center.eu/for-users/experiments/nustar.html 
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 هاي مصنوعیاي از اتمهاي نشت الکترون در شبکهگشودن دریچه  

 صادقی، علی
 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده فیزیک

 
 چکیده

کند. به عنوان مثال، اثر کوانتمی هال یافته را عرضه میفردي از فاز مادة چگال در ابعاد کاهشگاز الکترونی دوبعدي فیزیک بنیادي و کاربردهاي منحصربه
است و یا در در گرافن که ذاتًا دوبعدي رسانا مشاهده شد. گاز الکترونی دوبعدينیمه-اولین بار در یک گاز الکترونی دوبعدي، در فصل مشترك اکسید فلز

از الکترونی دوبعدي را اي از گیابد. در این میان حالتهاي الکترونی سطحی فلزات نجیب، نوع ویژههاي توپولوژي هم عینیت میسطوح هلیوم مایع و عایق
هاي هاي آزادگونۀ سطح را در راستاهاي افقی هم مقید کرد. یکی از نمونههاي اتمی، الکترونتوان با آرایش دلخواهی از پراکنندهدهد که در آن مینمایش می

 یک در مس فلز سطحی الکترونهاي آن در و شد معرفی 1993 سال در که است ) quantum corralاولیه که هنوز هم قابل توجه است حصار کوانتمی(
زنی روبشی بر سطح مس ایجاد توسط سوزن میکروسکوپ تونل آهن اتم 42 چیدن با که حصار این. افتادند گیر نانومتر هفت شعاع به شکل ايدایره حصار

 مصنوعی بلور یک  اند. در این سخنرانی نتایج مطالعه برشده بود یک اتم مصنوعی دوبعدي است که الکترونهاي مقید به آن حالتهاي کوانتومی جدیدي یافته
مولکول -هاي یک چارچوب فلززنبوري است که در موقعیت حفرهیک شبکۀ النه رساختا این. شودمی ارائه  حصارهاست این از منظم ايآرایه که  دوبعدي

اتمهاي فلز در موقعیتهاي خاص منجر به گشوده شدن دهد که وجود تکاي نشان میسنجی فوتون گسیلی با تفکیک زاویهآلی ایجاد شده است. طیف
ان با الگوي الکترونهاي تقریباً آزاد با جرم مؤثر کاهش یافته توصیف کرد. با تفسیر مشاهدات توشود و سامانه را میها میکانالهاي ترابرد الکترون بین حفره

است که سدهاي پتانسیل الکترواستاتیک که الیۀ مولکولی بر صفحۀ گاز الکترونی تجربی به کمک مدل سازي کامپیوتري و حل معادلۀ شرودینگر، معلوم شده
شود. این هایی براي نشت الکترونها بین حصارهاي کوانتمی باز میشده به شدت تضعیف شده و دریچهاتمهاي جادادهکند در موقیعت تکدوبعدي ایجاد می

 دهد که بتوان ساختار الکترونی یک گاز الکترونی دوبعدي را به دلخواه مهندسی کرد.پژوهش روشی را پیشنهاد می
 

Engineering of two-dimensional crystals of quantum corals 
 

Sadeghi, Ali 
 

Department of Physics,University Of Shahid Beheshti University, 
 

Abstract 
 

Quantum dots are artificial atoms in the sense that they confine electrons as does a real atom. When such 
artificial atoms aggregate periodically, an artificial crystal is formed with novel quantum properties 
suitable for technological applications. Control over the potential barriers existing between neighboring 
quantum dots is essential to alter their mutual crosstalk. Here we show that precise engineering of the 
barrier width can be experimentally achieved by a single atom substitution in a haloaromatic compound, 
which in turn tunes the confinement properties and the degree of quantum dot intercoupling in a two-
dimensional electron gas at a metallic substrate surface. Moreover, we study the modification of the 
substrate’s surface electrons by the interaction with a Cu-coordinated metal-organic network and 
disentangle the scattering potentials and confinement properties. Notably, the electrostatic potential 
landscape obtained from our ab initio calculations suggests that the molecules are the dominant 
scattering entities while the coordination metal atoms sandwiched between them act as leaky channels. 
These metal atom transmission conduits facilitate and enhance the coupling among quantum dots, which 
are prone to be exploited to engineer the electronic structure of surface electron gases. 
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 در جهانتریه ذرات  پرتوهای کیهاوی پر اورژی
 محمود  ،آبادی بهمه

شزیففیشیکداًشگاُصٌعتیداًشکدُ

 

 چکیده
سالاستَلدایيعلن،ٌَّستیشتزهَضَعات011هطالعِتزرٍیپزتَّایکیْاًیاساٍایلقزىتیستنهیالدیآغاسشدُاست.تاٍجَدگذشتتیشاس

ّاّاچیست؟اًتشارآىّایپزتَّایکیْاًیچیست؟هکاًیشمشتابگیزیآىّایًظیزایيکِچشوِسَال،ّایتاسهطزحّستٌدسَالاصلیآىتِعٌَاى

ّاچیست؟چگًَِاست؟ٍتزکیةجزهیآى

رصدخاًِالثزسوچٌیيتِکارّایاًجامشدُدرّایتاالپزداختِخَاّدشد.ّّایایيسهیٌِاساختزفیشیکاًزصیتِآخزیيیافتِکٌفزاًسفیشیکایزاىدر
شَد.اشارُهی

 

Cosmic rays, the most energetic particles in the universe 
 

Bahmanabadi, Mahmud  
 

Department of Physics, Sharif University of Technology 

 

Abstract 
 

The study of cosmic rays began in the early twentieth century. More than 100 years after the birth of this 

science, most of its main issues are still open questions; Questions such as what are the sources of cosmic 

rays? What is their acceleration mechanism? How are they propagated? And what is their mass 

composition? 

The latest discoveries in the field of high energy astrophysics will be discussed in the Iranian Physics 

Conference. It also refers to the work done at the Alborz Observatory. 
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 های کالسیکی دور اس تعادل در سیستم  چگالش بوس اینشتین

 گلستانیان، رامین
 دانشگاه آکسفورد

 

 چکیده
بنذی نظزی در مورد  های کوانتومی شناخته شذه است. در صحبتم فزمول های دستگاه در فیشیک به عنوان یکی اس مشخصه ی چگالش بوس اینشتین پذیذه
به چگالش بوس اینشتین دارد. در ادامه در  مانستگی خواهم داد. این فزمول بنذی گذار فاسی در خود دارد که  ارائه های غیزتعادلی مزبوط به ماده فعال اهدستگ

 مورد پیکزبنذی خاصی صحبت خواهم کزد که در آن بتوان این گذار فاس را مشاهذه کزد.
 

Bose-Einstein Condensation in Classical Non-equilibrium Systems 

 
Ramin, Golestanian 

 

MPI-DS & Oxford 

 

Abstract 
 

Bose-Einstein Condensation (BEC) is widely considered to be one of the hallmarks of quantum 

mechanics. In my talk, I will build up a theoretical formulation for nonequilibrium active matter systems 

which exhibits a phase transition with formal similarities to BEC. I will discuss a possible realization of 

such a system. 
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 کوانتمی اطالعات و هولوگرافی

 ، هاجرابراهیم نجف آبادی
  تُران ٌداوشگا فيسيك داوشکدٌ

 

 چكیده
َا در چارچًب  آيد کٍ سياَچالٍ در چارچًب فيسيك وظری اخيرا پيشرفتُايی در زميىٍ اطالعات کًاوتمی ي گراوش کًاوتًمی صًرت گرفتٍ است. بىظر می 

مفاَيم مرتبط با ًَلًگرافی ميتًاوىد پل ارتباطی بيه ايه دي زميىٍ باشىد. در ايه سميىار ضمه تًضيح اجمالی در مًرد ساختار ًَلًگرافی ما بٍ بررسی 

  .خًاَيم پرداخت ي مثالُايی را ذکر خًاَيم کرد AdS/CFTاطالعات کًاوتًمی ماوىد اوتىگلمىت ي کامپلکسيتی در چارچًب ديگاوی 
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 گیبهبیانماتريستراگشتپراكنده

 ،فرهنگلران

 داوشگاٌ صىعتی اصفُان داوشکدٌ فیشیک



چکیده
یافت  گی در مکاویک كًاوتًمی تک بعدی است. ما گستزش ایه رٌ ی ماتزیس پزاكىدٌ ای بزای محاسبٍ شدٌ یافت شىاختٍ ی ماتزیس تزاگشت، رٌ محاسبٍ

شماری  خًاٌ، گزيٌ بی تز اس َز مقدار دل َای كم ی اوزصی گی در گستزٌ ی پزاكىدٌ كىیم. با تمزكش بز مسالٍ بزرسی میگی در دي بعد را  ی پزاكىدٌ بٍ مسالٍ

َا  گی اس آن آیىد پزاكىدٌ یابیم كٍ پی َایی را می چىیه پتاوسیل پذیز است. َم َا حل گی وظیز آن ی پزاكىدٌ كىیم كٍ مسالٍ َا را شىاسایی می اس پتاوسیل
 .َایی واپیدا اود كىىد ي در چىیه اوزصی اوزصی را پزاكىدٌ ومی چًن فضای تُی، پزتًَای كم َایی كٍ َم ن است؛ اس جملٍ پتاوسیلسا یک

 

Transfer Matrix Formulation of Scattering Theory 
 

Loran,Farhang  
 

Department of Physics, Esfahan University Of Technology 

 

Abstract 

 

Transfer matrix formulation of scattering is well known in one dimensional quantum mechanics. We 

generalize this formulation to two dimensional scattering problems. Focusing on  scatterings at 

energies below any given threshold, we identify an infinite class of potentials whose scattering 

amplitudes can be computed exactly. In particular we find an infinite class of potentials which 

resemble the vacuum and become invisible at such energies. 
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هایمحاسباتیبرایدستگاههایجانشینینامنظموهایاخیردرزمینهروشتپیشرف  

اندرکنشی
رستم،مرادیان

 دانشگاه رازی کرمانشاه گروه فیسیک



 چکیده

فاز آندرسون و دومی را انتقال فاز  ولی را انتقال.اتوانند منجر به انتقال از فاز رسانای الکتریکی به فاز نارسانا شوند ناخالصی تهی جا و دافعه الکترونی می

ها که توسط ما ابداع شده است را مورد بحث  اند. در اینجا یکی از این روش های اخیر آستانه خوبی را این انتقال فازها پیشبینی کرده نامند. روش  مات می

 .دهیم قرار می

 

Recent advances of physical quantities calculations methods for disorder and 

interacting systems. 
 

Moradian, Rostam 

 

Department of Physics, Razi Kermanshah University 

 

Abstract 
 

Impurities, vacancies or electrons repulsion interaction could lead to metal to insulator Anderson and 

Mott transitions respectively. Calculation techniques recently introduced predict good threshold of these 

phase transitions. Here we discuses recent techniques for disorder systems.  
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هایپادفرومغناطیسدماسپینترونیکبرپایهسپیده
 علیرضا،زادهقیوم

 آوری نروش، نروش و فن ممرکس اسپینترونیک کوانتومی، دانطگاه عل

 

چکیده
تولیذ جهانی انرشی خواهذ  52ساعت خواهذ رسیذ، که معادل %-تریلیون کیلووات 6.4آوری اطالعات به  فنهای  مصرف انرشی سامانه 0202در سال 

گر نیاز فوری به  به روضنی بیان آور بهتضود. این اعذاد  طور روزانه در دنیا تولیذ می تیلیون بایت اطالعات به کوئین 0.2 در حال حاضر آن، بر بود. عالوه

الکترونیک  متذاول آوری نوین جایگسین صنعت کم مصرف، فوق سریع و فطرده برای پردازش و نگهذاری اطالعات است. این فن آوری جذیذِ یک فن
 و اسپینترونیک امروزی خواهذ بود.

. ونیک ضذه استآوری اسپینتر های نظری و تجربی روی مواد پادفرومغناطیسی سبب برآمذن تحولی بنیادی و نویذبخص در فن پیطرفتاخیر   ی در دهه

 ی مواد پادفرومغناطیس خواهم پرداخت. ی پصوهطی نوظهور اسپنترونیک برپایه های اخیر در ضاخه در این سخنرانی به معرفی و مرور پیطرفت

 

The Dawn of Antiferromagnetic Spintronics 

 
 Qaiumzadeh, Alireza  

 

Center for Quantum Spintronics (QuSpin), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway 

 

Abstract 
 

In 2025, the power consumption of IT appliances is expected to reach 4.6 trillion kWh, corresponding 

to 15% of global power generation. Furthermore, approximately 2.5 quintillion bytes of data are 

currently created every day. These two staggering numbers clearly show an urgent demand for low-

power, ultrafast and dense processing and storage devices other than conventional electronic and 

spin-based electronic (spintronic) devices. 

In the past decade, a promising paradigm shift in the spintronic technology has occurred through 

advances in theoretical methods and experimental techniques on antiferromagnetic materials. In this 

talk, I introduce and briefly review recent progress in the emerging field of antiferromagnetic 

spintronics. 
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 های کوانتومی باز از دیدگاه همبستگی دینامیک سیستم

 علی، رضاخانی

 داوطگاٌ صىعتی ضریف داوطکذٌ فیسیک

 

 چكیده

 ،کىذ ی مادر برای دیىامیک سیستمِ باز را بسیار سخت می محیط یافتهِ یک معادلٍ کىص با جذاکردنِ یک سیستم کًاوتًمی از محیط پیرامًوص عمالً ضذوی ویست. برَم

بسط  اوذ ي براساسِ ی دیىامیکیِ مادر برای تحًل سیستمِ باز تقریبی یافتهِ یک معادلٍ َای مًجًد برای آیذ. بیطترِ ريش ی ضردیىگر دیگر لسيماً بٍ کار ومی معادلٍ

لیىذبالد را  ی تًان معادلٍ مارکًفی می کٍ چگًوٍ با فرضِ الخصًظ ایه َایی ي علی ريش کىم بر چىیه َستىذ. مه در آغاز مريری می  جفتیذگیِ ضعیف با محیط

محیط  -سیستم َای کٍ در آن َمبستگی رساوذ، ی مادر دقیقِ لیىذبالدگًوٍ می بٍ یک معادلٍ کىم کٍ ما را کىص را معرفی می استىتاج کرد. سپس یک تصًیر برَم

َای مادرِ  معادلٍ َای مادرِ تقریبی یافت، کٍ یا از طًر سیستماتیک معادلٍ ًان بٍت کٍ با آن می کىم است. در ادامٍ یک بسط َمبستگیِ ضعیف معرفی می  ضذٌ  دربرگرفتٍ

 .اوذ قذر دقیق کم بٍ َمان تروذ یا دست تقریبیِ مبتىی بر جفتیذگیِ ضعیف دقیق

 

Dynamics of Open Quantum Systems from a Correlation Perspective 

 
Rezakhani, Ali 

 

Department of Physics, Sharif University of Technology 

 

Abstract 
 

Isolating a quantum system from ambient environment is practically impossible. Interaction with the environment makes 

obtaining an exact master equation for the dynamics of an open system hard; the Schrödinger equation will not apply any 

more. Most of existing techniques for deriving a dynamical master equation for an open system are approximative and 

based on weak-coupling expansions. I provide a review of such techniques and discuss, in particular, how the celebrated 

Lindblad equation is obtained under the Markovian assumption. I then introduce a novel correlation picture which enables 

us to derive an exact Lindblad-like master equation, with system-environment correlations included. I also introduce a 

weak-correlation expansion that allows us to perform systematic perturbative approximations. This expansion provides 

approximate master equations which can feature advantages over existing weak-coupling techniques in the sense that they 

are more accurate or as accurate as weak-coupling master equations. 
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Electric-Double-Layer-Modulation Microscopy 

 Sanli Faez 

Nanophotonics, Debye Institute for Nanomaterials Research, Utrecht University, NL  

*s.faez@uu.nl 

  

 

The electric double layer (EDL) formed around 

charged nanostructures at the liquid-solid interface 

determines their electrochemical activity and 

influences their electrical and optical polarizability. 

We experimentally demonstrate that restructuring of 

the EDL at the nanoscale can be detected by dark-

field scattering microscopy. We refer to this 

intensity change in the elastic light scattering as the 

potentiodynamic optical contrast (PDOC). The 

temporal response of the PDOC is influenced mostly 

by the physical adsorption of counter-ions with an optical polarizability that is different from the neutral 

mixture. We demonstrate this effect by quantifying the temporal relaxation of the PDOC, which is 

directly related to the charging time of the EDL. Temporal and spatial characterization of the scattering 

signal demonstrates that the PDOC is proportional to the accumulated charge of polarizable ions at the 

interface and its time derivative represents the nanoscale ionic current. The material-specificity of the 

EDL formation is used in our work as a label-free contrast mechanism to image nanostructures and 

perform spatially resolved cyclic voltammetry at ion current levels of a few attoamperes, corresponding 

to the exchange of only a few hundred ions. This imaging technique provides important additional 

information such as spatial resolution, sensitivity to surface heterogeneity, local ion accumulation, and 

the possibility of studying deposits, possibly down to single biomolecules.  

 

Publication: Kevin Namink, Xuanhui Meng, Marc T. M. Koper, Philipp Kukura, and Sanli Faez, Phys. 

Rev. Applied 13, 044065 (2020) https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.13.044065  

 

 

این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد: 
 http://www.psi.ir/cp/physics99

12

https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.13.044065


کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 

 چشم انداز نجوم رادیویی و فرو سرخ در قرن بیست و یکم
 طباطبایی، فاطمه

 ّای بٌیادی داًش  پژٍّشکذُ ًجَم پژٍّشگاُ

 

 چکیده

از کشف زهیٌِ هایکرٍٍیَ کیْاًی . ، تابش رادیَیی از اجرام ًجَهی ، درک ها را دربارُ جْاى دگرگَى ساختِ است 2391پس از ًخستیي آشکارسازی آى در سال 
هی دّذ کِ از هعواّای  فتِ تا سایِ سیاُ چالِ ّا ٍ از هادُ تاریک گرفتِ تا هغٌاطیس کیْاًی ، ًجَم رادیَیی طیف گستردُ ای از هباحث اخترفیسیکی را ّذف قرارگر

آسواى هطالعات ًجَهی . ذل کردُ استرا  بِ عصر طالیی اکتشافات کیْاًی ب 12ظَْر تلسکَپ ّای رادیَیی ٍ هادٍى قرهس ، قرى . ًجَم اهرٍزی بِ شوار هی رًٍذ

زًذگی رٍزهرُ بشر را  ٍ اًَاع تصَیربرداری پسشکی گردیذُ ٍجی پی اس،  ًاهرئی با حساسیت ٍ ٍضَح باالتر هٌجر بِ اختراعات فٌاٍریی ّوچَى ایٌترًت بی سین، 
ى قرهس دارًذ ًشاى دٌّذُ اّویت فرآیٌذّای اخترفیسیکی است کِ قبالً ًاشٌاختِ بَدُ دیَیی ٍ هادٍئی در کیْاى کِ تٌْا تابش را یافتي اجرام ًاهر .ًیس بْبَد بخشیذُ اًذ

برخی از یافتِ ّای اخیرهاى در زهیٌِ شکل گیری ستارگاى ٍ تحَل کْکشاًْا را هرٍر کردُ ٍ بِ برًاهِ ّای ،  در ایي سخٌراًی.  ٍ یا کن اّویت هحسَب هی شذًذ
 جْاى )اسکا( ٍ با رصذخاًِ ّای فضایی ّوچَى تلسکَپ هادٍى قرهس )اسپیکا( خَاّن پرداختپژٍّشی با بسرگتریي تلسکَپ رادیَیی 

 

A 21st Century Outlook on Radio and Infrared Astronomy 

 
Tabatabaei, Fateme 

 

Institute For Research In Fundamental sciences 

 

Abstract 
 

After its first detection in 1932, radio signals from astronomical objects have revolutionized our understanding 

of the Universe. From the discovery of the cosmic microwave background to capturing black hole's shadows and 

from dark matter to cosmic magnetism, radio astronomy targets a vast range of astrophysical topics counted as 

big enigmas in modern astronomy. Thanks to the advents of radio and infrared telescopes, we live in a golden 

century witnessing an increasing number of discoveries hidden to optical observations. The quest of invisible sky 

with yet better sensitivity and resolution has also influenced human's life, deriving technology inventions such as 

wireless internet, GPS, and medical imaging.  In astronomy, radio and infrared imaging have helped finding 

objects with no optical counter parts and astrophysical processes which were neglected earlier.  I will review 

some of recent findings made in the field of star formation and galaxy evolution and will further discuss the 

upcoming projects with the world's largest radio telescope, the Square Kilometer Array (SKA), and space 

observatories such as the Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics (SPICA).  
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 معماهای ساده برای توضیح قواویه فیزیک
 وفا، کامران

 داوشگذٌ فیسیک داوشگاٌ َايارد 

 

 چکیده
 را فیسیک عمیق مفاَیم از بسیاری کٍشان دَم ا وت خًاَم کرد سعی پیچیذگیُایش، ي وظری فیسیک فعلی ريوذ ازدر ایه سخىراوی پس از مرير کًتاَی 

 .داد ومایش ریاضی سادٌ معماَای با تًان می
 

Simple Puzzles and Physical Laws 

 
Vafa, Cumrun 

 

Department of Physics, Harvard University, Cambridge, USA 
 

Abstract 
 

In this talk, after a brief review of the current trends in theoretical physics and its complexities, I try to 

show that many of the deep concepts in physics can be illustrated by simple mathematical puzzles. 
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 رفتار بحراني يك نظريه محبوس داراي چگالش گلوئوني تحت اثر ميدان الكتريكي

كرميليال شاه

دانشكده فيزيك دانشگاه دامغان، دامغان
l.shahkarami@du.ac.ir

  چكيده
تفاده دهيم. با اسغير صفر تحت اثر يك ميدان الكتريكي خارجي ايستا را مورد مطالعه قرار مي با چگالش گلوئوني N=4ميلز -رفتار بحراني نظريه ابر يانگ در اين مقاله

راي اين ب دهدپاد كوارك رخ مي-گرانشي به دو روش مختلف ميدان الكتريكي بحراني كه فقط به ازاي مقادير بزرگتر از آن توليد زوج كوارك-اياز دوگاني پيمانه

   شود نتيجه حاصل از دو روش با يكديگر تطابق كامل دارد.مشاهده مي شود.محاسبه مي ي شبه محبوسنظريه

، اثر شوئينگر، رفتار بحرانيمحبوس شدگيگرانشي، -ايدوگاني پيمانه واژه هاي كليدي:

Critical behavior of a confining theory with gluon condensate in electric fields

Shahkarami, Leila1 

1 School of Physics, University of Damghan, Damghan, 41167-36716 

Abstract

In this paper we study the critical behavior of N=4 super Yang-Mills theory with nonzero gluon condensate under 
an external static electric field. For the quasi-confining theory chosen here, the critical electric field, only above 
which the quark-antiquark pairs are produced, is calculated. We observe that the results obtained from the two 
methods coincide perfectly. 

Keywords: gauge-gravity duality, confinement, Schwinger effect, critical behavior 

قدمهم

 )QED( در الكتروديناميك كوانتومي اعمال يك ميدان الكتريكي     

ديده براي پپوزيترون شود. اين -تواند منجر به توليد زوج الكترونمي

نخستين بار توسط شوئينگر به صورت تئوري كامل توضيح داده شد 

محدود نبوده و  QED. اين اثر به [1] ر شوئينگر مشهور استو به اث

معنادار  U(1)اي پيمانه جفت شده با يك ميدان براي هر نظريه ميدان

قابل  QCDير آبلي همانند اي غاست و همچنين به نظريات پيمانه

 تعميم است.

هر  مورد نظر ميدان اثر ميدان الكتريكي بر روي نظريه در مطالعه     

دهند، همانند هاي اختاللي قدرت خود را از دست ميجا كه روش

كه محبوس و داراي جفت شدگي قوي  QCDحد انرژي پايين 

و به طور كلي هولوگرافي  AdS/CFT [2]توان از تناظر است، مي

   نمود.استفاده 

ميدان الكتريكي خارجي و در اين مقاله اثر يك  در همين راستا،     

كه  [3] اي با چگالش گلوئوني غير صفربر يك نظريه پيمانهثابت 

هاي آن مشخص محبوس بودن كوارك AdS/CFTقبالً توسط تناظر 
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 ابتدا نماييم.بررسي مي QCDاي شبيه به را به عنوان نمونه شده است

استفاده از روش تحليل پتانسيل بين كوارك و پاد كوارك و سپس با 

از طريق محاسبه چگالش كوارك اثر ميدان الكتريكي خارجي بر 

 ،روش دو نماييم. با استفاده از هرحالت اين نظريه را مطالعه مي

ميدان الكتريكي بحراني كه تنها به ازاي مقادير بيشتر از آن توليد زوج 

تواند رخ دهد را به دست آورده و تطابق ك ميكوارك و پاد كوار

  .[4,5] نماييمنتايج دو روش را مشاهده مي

𝐷3معرفي نظريه  + 𝐷(−1) 

نظريه مورد بررسي در اين مقاله در طرف گرانش، تشكيل شده  

-هايي كه روي جهاناينستنتون𝐷−است كه توسط  𝐷3هاي از شامه

اند. اين فشرده شدهاند، به طور همگن توزيع شده 𝐷3حجم شامه 

با چگالش گلوئوني غير  N=4ميلز -نظريه با يك نظريه ابر يانگ

  صفر متناظر است. 

)𝐹 اين نظريه داراي يك شدت ميدان پنج فرمي      و يك ميدان  (

 اند.ها جفت شدهو اينستنتون 𝐷3اكسيون است كه به ترتيب به شامه 

ابر گرانش آن در چارچوب اينشتين به صورت زير كنش ده بعدي 

     شود:داده مي

𝑆 = ∫ 𝑑 𝑥 𝑔 𝑅 − (𝜕𝜙) + 𝑒 (𝜕𝜒) − 𝐹( ) ,  )١(  

ه با دهند كبه ترتيب ديلتون و اكسيون را نشان مي 𝜒و  𝜙كه در آن 

𝜒انتخاب  = −𝑒 + 𝜒  دو جمله مربوط به اين دو ميدان در كنش

حل اين كنش در چارچوب ريسمان كنند. باال يكديگر را حذف مي

  شود:به متريك زير منجر مي

𝑑𝑠 = 𝑒
𝑟

𝑅
(−𝑑𝑡 + 𝑑�⃗� ) +

𝑅

𝑟
𝑑𝑟 + 𝑅 𝑑Ω , 

𝑒 = 1 +   ,  )٢(  

را نشان  هاچگالي اينستنتون 𝑞 و AdSشعاع فضاي  𝑅 كه در آن

داشتي مقدار چشمبيانگر  AdS/CFTدهد كه با توجه به تناظر مي

𝑇𝑟 𝐹〉چگالش گلوئوني روي حالت خأل ( 𝐹 〉 ∝ 𝑞 ≠ 0 (

  دماي اين نظريه نيز صفر است. است.

در كارهاي گذشته نشان داده  AdS/CFTبا استفاده از تناظر      

شده است كه اين مدل، شبه محبوس است به اين معنا كه داراي 

- در بخش باشد.هاي غير محبوس ميهاي محبوس و گلوئونكوارك

-هاي بعدي به تحليل پتانسيل كل مربوط به يك زوج كوارك

پادكوارك در اين نظريه تحت تأثير يك ميدان الكتريكي و در ادامه 

  پردازيم.به چگالش كواركي آن ميبه محاس

𝐷3تحليل پتانسيل نظريه  + 𝐷(−1) 

به منظور بررسي اثر شوئينگر با استفاده از روش تحليل پتانسيل،      

يك زوج كوارك و پادكوارك كه در نياز است انرژي پتانسيل كل 

يگر و تحت اثر ميدان الكتريكي از يكد 𝑥 هاي ثابت به فاصلهمكان

𝐸  يل مجموع انرژي پتانس اند را محاسبه نماييم. انرژي كل،گرفتهقرار

پادكوارك، انرژي استاتيك و -كنش يك زوج كواركناشي از برهم

  ها با ميدان الكتريكي است. كنش كواركانرژي ناشي از برهم

داشتي حلقه دو سهم اول از انرژي كل از طريق مقدار چشم     

و ضلع ديگر  𝑥آيد كه يك ضلع آن ويلسون مستطيلي به دست مي

است. در هولوگرافي اين كميت با كمينه كردن كنش  𝒯 دوره زماني

كه دو انتهاي آن از محل قرار آيد به دست ميگوتوي ريسماني -نمبو

. به منظور اندگرفتن كوارك و پاد كوارك روي مرز آويزان شده

از توده  𝑟در موقعيت  𝐷3ها يك شامه متناهي بودن جرم كوارك

با انتخاب  شود.قرار داده و انتهاهاي ريسمان به اين شامه ختم مي

𝑥 = 𝜏  و𝑥 = 𝜎  و اعمال𝑟 = 𝑟(𝜎) گوتو به صورت -كنش نمبو

آيد:زير به دست مي

𝑆 = 𝑇 ∫ 𝑑𝜏𝑑𝜎𝑒 ( )/  𝑟′(𝜎) + 𝑟 /𝑅  ,                     )٣(  

از طريق محاسبه هاميلتوني كه با  تنش ريسمان است. 𝑇كه در آن 

يك كميت پايسته است و  𝜎توجه به استقالل رابطه باال از مختصه 

𝑟(0)سپس اعمال شرايط  = 𝑟  و𝑟′(0) = ترين نقطه در پايين 0

ريسمان، فاصله جدايي كوارك و پاد كوارك و انرژي پتانسيل ناشي 

 آيند:يت مها با هم به ترتيب به شكل زير به دسكنش كواركاز برهم

𝑥 =
( )/

∫
( ) ( )

/
, )٤(  

𝑉 = 2𝑇 ∫
   ( )

( ) ( )

/
,  )٥(  

𝑒 كه در اين روابط = 1 𝑦 هاي بدون بعدكميتو  + = 

𝑎و اكنون با اضافه كردن انرژي ناشي  ايم.تعريف كردهنيز را  =

ها با ميدان الكتريكي خارجي، انرژي كل به كنش كواركاز برهم

𝑉صورت  = 𝑉 − 𝐸 𝑥 كه  آيدبه دست مي𝑥 ) داده شده ٤در (

  است.
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 𝐸ميدان الكتريكي بحراني محاسبه -

توانيم با استفاده از انرژي پتانسيل كل، ميدان الكتريكي حال مي     

-هاي كواركرا پيدا كنيم كه براي مقادير كمتر از آن زوج 𝐸بحراني 

ك وجود ي شوند.پاد كوارك حتي آنها كه جرم ندارند نيز توليد نمي

هاي محبوس است و براي چنين ميدان بحراني مشخصه نظريه

𝐸هاي غيرمحبوس داريم نظريه = بايد ببينيم  𝐸براي پيدا كردن  .0

ر حد د كل كه به ازاي چه مقداري از ميدان الكتريكي انرژي پتانسيل

𝑥 → لي سد پتانسيكند، به طوري كه به يك مقدار ثابت ميل مي ∞

ها بايد از آن گذر كنند يك سد نامتناهي و غير قابل نفوذ كه كوارك

ل زير توان به شككل را مي پتانسيلبراي بررسي اين موضوع  باشد.

 نوشت:

 𝑉 = 2𝑇 𝑟 𝑎 ∫
  /

+
 

− 𝐸 𝑥,               )٦(  

𝑥در حد  → 𝑎معادل با  ∞ → 2𝑇جمله اول به مقدار ثابت  0 𝑟 

كند كه مشتق آن برابر با صفر بوده و مشتق جمله غير انتگرالي ميل مي

𝑎(البته با  شودبرابر با عبارت داخل پرانتز مي 𝑥نسبت به  = . پس )0

𝑥به منظور اينكه  در حد  → به مقدار ثابت ميل كند، يا به عبارتي  ∞

مشتق آن به صفر ميل كند، بايد عبارت داخل پرانتز صفر باشد يعني 

𝐸 =
√. 

𝐷3 در پس زمينه 𝐷7غوطه ور كردن شامه  + 𝐷(−1) 

ها در نظريه ميدان، يك شامه ت براي معرفي كواركدر اين قسم     

𝐷7 براي محاسبات اين  كنيم.ور ميدر توده در طرف گرانش غوطه

 نويسيم:بخش متريك ده بعدي را به صورت زير مي

𝑑𝑠 = 𝑒 (−𝑑𝑡 + 𝑑�⃗� ) + (𝑑𝜌 + 𝑑Ω + 𝑑𝑤 +

 𝑤 𝑑𝜓 ) , )٧(

𝑟كه در آن  = 𝜌 + 𝑤 . شامه𝐷7  را در امتداد راستاهاي𝑡،�⃗�،

𝜌  وΩ توصيف يك ميدان كنيم. همچنين براي ور ميغوطه

نظريه ميدان، يك  𝑥در راستاي محور  𝐸الكتريكي ايستاي يكنواخت 

𝐴اي به شكل ميدان پيمانه (𝑡, 𝜌) = −𝐸𝑡 + ℎ(𝜌)  روي شامه

شامه به صورت زير داده  DBIبه اين ترتيب كنش  كنيم.روشن مي

  شود:مي

𝑆 = −𝒩 𝑑𝑡𝑑𝜌𝑒 𝜌  

(1 + 𝑤′ )𝑒 + ℎ′ − (1 + 𝑤′ )𝐸 /𝑇          )٨(     

𝜓 ،با استفاده از تقارن آن به دست آوردن كه در = انتخاب شده  0

توان بار حال مي دهد.وري شامه در توده را مينحوه غوطه 𝑤(𝜌)و 

را محاسبه كرد  كه متناظر با جريان الكتريكي  ℎ(𝜌)بقادار مربوط به 

دهيم. به اين ترتيب نمايش مي 𝑗است و آن را با  𝑥در امتداد محور 

اي حذف شده است، تبديل لژاندر شده كه در آن ميدان پيمانه كنشِ

  يد:آبه شكل زير به دست مي

𝑆 = −𝒩 𝑑𝑡𝑑𝜌
𝑅

𝑟
(1 + 𝑤′ ) 

 − (𝜌 𝑒 − 𝑗 𝑅 ). )٩(

 𝑞و  𝐸كه اين كنش به ازاي مقادير مشخص شود به سادگي ديده مي

∗𝑟كه در  ∗𝑟در موقعيت شعاعي  = − 𝑞 صفر كند، صدق مي

𝑞در حالتي كه شود. مي = كه بيانگر يك نظريه ميدان بدون  0

چگالش گلوئوني يا به عبارتي غير محبوس است، همواره براي هر 

. ولي حقيقي وجود دارد ∗𝑟مقدار غير صفر از ميدان الكتريكي يك 

𝐸فقط به ازاي  𝑞در حضور  > 𝐸 =
حقيقي وجود  ∗𝑟يك  √

پس پرانتز اول براي كند. را صفر مي دارد كه پرانتز اول در كنش

برخي مقادير شعاعي منفي است و در نتيجه براي اينكه همواره كنش 

مقدار چگالي جريان بايد در حالت كلي غير صفر  ،باال حقيقي باشد

𝐸به ازاي باشد. ولي  < 𝐸  هيچ شعاع تكينگي وجود نداشته و پرانتز

اول همواره مثبت است. بنابراين به منظور حقيقي بودن هميشگي 

مثبت  𝑟كنش، پرانتز دوم نيز بايد براي تمام مقادير مختصه شعاعي 

𝐸براي باشد كه اين تنها در صورتي ممكن است كه  < 𝐸  همواره

𝑗داشته باشيم  = 𝐸گويا در با اين تفاسير  .0 = 𝐸  نوعي گذار فاز

دهد. رسانا رخ مي-نارسانا

  با استفاده از چگالش كوارك 𝐸مشاهده گذار فاز در -

كه بيانگر نحوه  𝑤(𝜌)با داشتن تابع  AdS/CFTمطابق با تناظر  

توان اطالعات مهمي راجع به توده است ميدر  𝐷7وري شامه غوطه

با بسط نزديك مرز اين تابع به  نظريه ميدان مرزي به دست آورد.

𝑤(𝜌)صورت  = 𝑚 + + و چگالش  𝑚جرم كوارك  ،⋯

توان چگالش كوارك رسد كه ميبه نظر مي آيد.به دست مي 𝑐كوارك 
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-را به عنوان يك پارامتر نظم مناسب در نظر گرفت كه رفتار آن نشان

به معادله زير براي ) ٩با وردش كنش (دهنده گذار فاز سيستم است. 

𝑤(𝜌) رسيم:مي  

√𝐹 −
√

= 0, 

𝐹(𝑟) = 𝜌 𝑒 1 − 1 − .                        )١٠(  

ان توحال با حل اين معادله كه تنها به صورت عددي ممكن است، مي

   چگالش كوارك را به دست آورد.

و به  𝑞از طريق محاسبه چگالش كوارك براي يك مقدار ثابت      

توان گذار فاز مطرح شده ازاي مقادير مختلف ميدان الكتريكي مي

چگالش كوارك  ١در شكل  در بخش قبلي را مورد تحقيق قرار داد.

𝑞بر حسب مقدار ميدان الكتريكي براي  = و براي كوارك هاي با  5

𝑚جرم صفر ( = شود طور كه مشاهده ميهمان. ) رسم شده است0

هاي بدون جرم با افزايش ميدان چگالش كوارك براي كوارك

و درست وقتي كه ميدان الكتريكي به مقدار  يابدالكتريكي كاهش مي

𝐸 م كند. براي تمارسد، به طور ناگهاني به مقدار صفر پرش ميمي

   ماند.چگالش كوارك همچنان صفر مي 𝐸 هاي بزرگتر ازميدان

هاي بدون جرم چگالش كوارك بر حسب ميدان الكتريكي براي كوارك:  ١شكل

𝑞و به ازاي  = 5. 

هاي بدون جرم، بيانگر براي كوارك 𝑐صفر بودن چگالش كوارك 

وجود تقارن كايرال در نظريه است. بنابراين تقارن كايرال كه به علت 

وجود چگالش گلوئون شكسته شده است، با رسيدن ميدان الكتريكي 

 كه تأييد كننده وجود يك شودبه سيستم بازگردانده مي 𝐸به مقدار 

  .گذار فاز است

  نتيجه گيري

ر اي با چگالش گلوئوني غير صفنظريه پيمانهدر مقاله حاضر يك      

اين نظريه كه شبه و داراي دوگان گرانشي انتخاب شده است. 

 هاي غيرمحبوسهاي محبوس و گلوئونيعني داراي كوارك محبوس

 و را تحت اثر يك ميدان الكتريكي خارجي ايستا قرار داده است

ف، دو روش مختلايم. با استفاده از رفتار بحراني آن را تحليل كرده

𝐸  يعني ميدان الكتريكي بحراني كه به ازاي مقادير كوچكتر از آن

دهد و تنها براي پاد كواركي رخ نمي-هيچ گونه توليد زوج كوارك

𝐸 ≥ 𝐸 در روش اول شود، محاسبه شده است. توليد زوج آغاز مي

 كواركي كه در يك فاصله ثابت از يكديگر پتانسيل كل كوارك و پاد

كنش با يك ميدان الكتريكي خارجي هستند با استفاده در حال برهمو 

از كنش ريسمان در طرف گرانش مورد بررسي قرار گرفته است و 

ور در توده كاوش غوطه 𝐷7در روش دوم از حل كنش يك شامه 

كه هم با استفاده از شرط حقيقي بودن كنش و هم  استفاده شده است

وان تبا مشاهده رفتار چگالش كوارك بر حسب ميدان الكتريكي مي

 . مقدار به دست آمده در دو روشرفتار بحراني سيستم را بررسي كرد

     تطابق كامل با يكديگر دارد.
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4O2FeZn- 3BiFeO هاییتزنانو کامپو   خواص ساختاری و مغناطیسی   تخمین دقیق  

های یادگیری ماشین با استفاده از روش
 اعظم ی،  کرم فالحت نژاد، شهرزاد؛  

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده 

 رفتاردرک  ترونیک و فوتوولتاوئیکها، ادوات اسپین، فوتوکاتالیست، ذخیره اطالعاتالکترونیکی-ی مغناطیسیقبیل طراحی حسگرها زا مولتی فروئیک در بسیاری از کاربردهای عملی نانوذرات
های اتوماتیک بر در این مقاله، الگوریتم .ندبرخوردار نیستباشد و از دقت باالیی نیز بر میزمان های موجود برای بررسی این خواص، روشولیکن .استبسیار مهم ها آنساختاری و مغناطیسی 

و ماشین بردار  (random forest)جنگل تصادفی ، KNN) (نزدیکترین همسایه k ،(decision tree)درخت تصمیم  ،(naive Bayes)بیز ساده  های یادگیری ماشین از قبیل اساس روش 
یژگیاند. به منظور، بررسی شده (SVM) پشتیبان  تخمین  4O2ZnFe -  3BiFeO نانوکامپوزیتترکیبات فریت به کار رفته در شش ابتدا مقدار  ،های نانوذرات در روش پیشنهاد شدهتخمین و

  های بین روش  اربهترین عملکرد و باالترین دقت  SVMکه  دادندنتایج به دست آمده نشان  .گرفته استمواد مورد بررسی قرار  نانو ص ساختاری و مغناطیسی اینا و سپس خو شده زده
 دارد. بررسی شده  

 مغناطیس سنج نمونه مرتعش  ،  Xپراش پرتو فروئیک، یادگیری ماشین،مولتیواژگان کلیدی: 

Accurate estimation of structural and magnetic properties of BiFeO3-ZnFe2O4 

nanocomposites using machine learning techniques 

Falahat nejad, Shahrzad; Karami, Azam 

Faculty of physics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

Abstract 

In many practical applications of multiferroic nanoparticles such as designing magneto-electric (ME) sensors, 

information storage, photocatalysts, spintronic and photovoltaic facilities, the fundamental understanding of their 

magnetic and structural behavior is extremely important. However, existing methods for investigating these 

properties are time-consuming and inaccurate. In this paper, automatic algorithms based on machine learning

methods such as naive Bayes, decision tree, k nearest neighbor (KNN), random forest and support vector machine 

(SVM) have been investigated. In order to estimate the nanoparticles’ properties in the proposed method, at the first 

the amount of ferrite compounds that have been used in six BiFeO3-ZnFe2O4 nanocomposites has been estimated. 

After that, the structural and magnetic properties of these nanocomposites have been investigated. The obtained 

results demonstrated that SVM has the best performance and maximum accuracy between the investigated methods. 

Keywords: Multiferroic, Machine learning, X ray diffraction, Vibrating-sample magnetometer 

PACS NO-81-89

 مقدمه 
دو یا تعداد بیشتری از پارامترهای  ها موادی هستند که فروئیک مولتی     

طور  را به سیته(و فروالکتری ، فرواالستیک فرومغناطیسساختار فروئیکی )
فروئیک فریت بیسموت  مواد مولتی بین. در دهندزمان نمایش میهم

(BFO  )3BiFeO    که دارد خواص نوری و رسانایی قابل توجهی  به واسطه  
نیز 4O2ZnFe (ZFO)فریت روی . رفته استبسیار مورد توجه قرار گ

الکتریکی باال که جریان الکتریکی ای نیمه رسانا است با مقاومت ماده
.[1] دهدمستقیم را از خود عبور نمی

از این رو، ترکیب این دو ماده با درصدهای مختلف فریت روی و فریت  
و  ل نانوکامپوزیت از خواص منحصر به فرد ساختاری بیسموت به شک

روی و فریت مغناطیسی برخوردار است و این خواص به میزان فریت 
فریت روی و فریت  دانستن مقدار    ها بستگی دارد لذا  موجود در آنبیسموت  

   [2].بسیار مهم است  بیسموت نانوکامپوزیت
ترکیبات ابزار مناسبی برای تخمین میزان  های یادگیری ماشینالگوریتم

از روش ، استفاده 1993در اوایل  باشند.میها نانوکامپوزیتدر این  فریت
پیشنهاد شد.  60Cپذیریبینی حلبرای مطالعه پیش خطی رگرسیون
و بردار پشتیبان، درخت تصمیم  ماشین   هایسابقًا از الگوریتم  همچنین
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بینی سمی بودن نانومواد و برای پیدا کردن نانوذرات  برای پیش  جنگل تصادفی  

 هبی مصنوع های عصبیهای رگرسیون خطی و شبکهغیرسمی، الگوریتم
یژگی بین نانوموادساختاری/ تک منظور گسترش روابط چند درخت تصمیم    ،و

 استفاده شده است ه سمی بودن نقاط کوانتومیو جنگل تصادفی جهت مطالع 
،  [5] ، درخت تصمیم[4] بند بیز سادهطبقهدر این مقاله پنج الگوریتم . [3]

k  [8]ماشین بردار پشتیبان و   [7]جنگل تصادفی ،[6] نزدیکترین همسایه  
یژگی به روش آنالیز جز مجاور همراه با  به عنوان روش   [9] انتخاب و

اند و عملکرد هر یک مورد به کار گرفته شده  معرفی و  این امر  پیشنهادی برای  
در ادامه توضیح مختصری در رابطه با یادگیری ماشین    بحث قرار گرفته است.

 ر این مقاله داده شده است:های استفاده شده دگوریتملو ا
کند، یعنی این  یادگیری ماشینی سیستمی است که تجربه را به دانش تبدیل می      

در    .شناسایی کند  زیادیدهد که الگوها و قوانین را با سرعتی  توانایی را به سیستم می
ها، یک ماشین به  گیری از الگوریتمشود تا با بهره واقع در این علم تالش می

ریزی شود یا تک تک   برنامه شکلی طراحی شود که بدون آن که صراحتاً 
در یادگیری  .اقدامات به آن دیکته گردد، خودش بتواند بیاموزد و عمل کند

یسِی همه چیز، دادهماشینی به جای برنامه  داده   ها به یک الگوریتم عمومینو
هایی که به آن داده شده، منطق  شوند و این الگوریتم است که بر اساس داده می

ای از ابزارها  توان یادگیری ماشینی را مجموعه در واقع می .سازد می خود را 
با  که در آن  یندها در کاربردهای مختلف قلمداد کرد آبرای هوشمندسازی فر

-میطراحی  توسط انسان  جهت پردازش داده  سیستمی    ،استفاده از محاسبات
از اطالعات به روشی که از قبل آموخته، یادگیری ده ابا استف تواند که می  شود

 .جام دهدان

بر اساس  یبندطبقه ن،یماش  یریادگ یمتداول در  یهایبندم یاز تقس یکی     
یادگیری به سه دسته  بندی  و طی این طبقه است  انسان  اریدر اخت  یهانوع داده 

یتی تقسیم میبدون نظارت، یادگیری بایادگیری  -نظارت و یادگیری تقو
به کار رفته در مقاله از نوع  یادگیری  بندیطبقه هایالگوریتم . [10]دشو

گذاری برچسب، یک انسان تمام اطالعات را بانظارت هستند که در آن
آموزان تحت نظر  توان به آموزش دانش یادگیری تحت نظارت را می .دکنمی

درست مثل  هاای از دادهجا، مجموعه و هدایت یک معلم تشبیه کرد. در این
کنند و وظیفه تعلیم ماشین یا مدل را بر عهده دارند. زمانی  یک معلم عمل می

ها و  بینی، قادر خواهد بود تا پیش انجام شدمدل مربوطه یادگیری بر روی که 
  .های جدید ورودی به سیستم را ارائه دهدتصمیمات دقیق الزم در مورد داده 

 هرکدام  که  هستند  آموزشی  هاینمونه   روش،این    در  اصلی  هایالمان  در واقع،
 مدلها، نمونه  این شدن مشخص از پس. باشندمی کالس  یک  معرف 

  .دهدمی  انجام هاآن  پایه بر را داده بندیطبقه ،مربوطه
 بیز ساده: الگوریتم  

که  یاست و احتمال رخداد یروش از محاسبات احتمال ک ی ن ی زیب ه یقض      
 نیاست که قبال رخ داده است. ا یرخ خواهد داد وابسته به رخداد ندهیدر آ

صورت گسترده هوشمند دارد که به  ستمیدر س  یریادگ یخود  ییتوانا یتئور
استقالل  یهاهیو فرض  بیز ه یقض هیبر پا بیز ساده یبندطبقه .شودیاستفاده م

 یبندطبقه یبرا یروش  زیطور ساده روش ببه ها است.کننده ینیبش یپ نیب
 .استدهیپد ک یعدم وقوع  ایاحتمال وقوع  هیبر پا ها،دهیپد

 درخت تصمیم: الگوریتم  
به شکل   را  بندیهای طبقهالگوریتم درخت تصمیم مدل     

-سازد. درخت تصمیم ، مجموعه داده را به زیر مجموعه می درخت ساختار
مرتبط به صورت  کند و یک درخت تصمیم  های کوچکتر و کوچکتر تجزیه می

گیری و  های تصمیمیابد. نتیجه نهایی یک درخت با گره تدریجی توسعه می
دارای دو یا چند شاخه است. گره برگ  . یک گره تصمیماستهای برگ گره 

گیری در یک دهد. باالترین گره تصمیمبندی یا تصمیم را نشان مییک طبقه
 .نام گره ریشه استبینی کننده به درخت مطابق با بهترین پیش

 نزدیکترین همسایه:   k  الگوریتم 
است و از جمله   یمورد  یریادگ یروش یک  هیهمسا نیترک ینزد  kروش      

فاصله هر   تمی الگور  نیدر ا.  باشدیم  نیماش   یریادگ ی  یهاتمی الگور  نیترساده
 بر اساس  نمونه ی بندطبقهاش سنجیده شده و ترین همسایهنزدیک   kنمونه از 

  .شودیم  انجام شیهاهیاز همسا تیاکثر یأر
 الگوریتم جنگل تصادفی: 

جنگل تصادفی همانطور که از نام آن مشهود است، جنگلی را به طور        
 های تصمیمسازد. جنگل ساخته شده، در واقع گروهی از درخت تصادفی می

  اوقات به روش ها اغلب است. کار ساخت جنگل با استفاده از درخت 
گذاری آن است که ترکیبی شود. ایده اصلی روش کیسه انجام می  گذاریکیسه

دهد. به بیان ساده، جنگل های یادگیری، نتایج کلی مدل را افزایش می از مدل
کند تا ها را با یکدیگر ادغام میتصادفی چندین درخت تصمیم ساخته و آن

 .شوندتر و پایدارتری حاصل های صحیحبینیپیش
 الگوریتم ماشین بردار پشتیبان:   

یند بهینه سازی، به  آماشین بردار پشتیبان به طور مستقیم از طریق یک فر     
-بدین طریق دادهو    پردازد می  هابین کالس   )فراصفحه(ایجاد سطح جداکننده  

ها، با استفاده این سطح جداکننده یا مرز بین کالس  .کندبندی میا را طبقهه
نزدیک ترین فاصله تا یک فراصفحه را دارند   های آموزشی محدودی کهاز داده

 شود.و به بردارهای پشتیبان معروف هستند، مشخص می

هاي دوکالسه  کنندهبنديهاي بردار پشتیبان، در حقیقت طبقهماشین     
بندي چندکالسه میهاي طبقهنیاز به روش  ربردهاهستند. در بسیاري از کا

روش دو هاي بردارپشتیبان به حالت چندکالسه، اشد. براي تعمیم ماشینب
بندی در الگوریتم کالس  .وجود دارد  یک به یک و روش  یکی در مقابل همه

اند های آموزشی با یکدیگر ادغام شده ماشین بردار پشتیبان، در حالتی که داده 
از طریق یک  در آن شود کهاستفاده می بندی کننده غیرخطیاز یک کالس 
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های ورودی از فضای اصلی به فضایی با بعد بیشتر نگاشت غیرخطی داده   
  ت خطی قابل جداسازی باشند.شوند تا در این فضا به صور منتقل می

یژگی  به روش آنالیز جز مجاور   : انتخاب و

یژگی را می       از  ایزیرمجموعه انتخاب  توان به عنوان فرآیندانتخاب و
یژگی ها هستند به منظور کاهش ها که حاوی بیشترین اطالعات در بین دادهو

  تعریف کرد. فزایش دقت و سرعت الگوریتمابعاد داده و ا

یژگی استفاده شده  جز مجاور زیآنالدر این مقاله از روش       جهت انتخاب و
یژگیوجستاین روش در است.  ها در جو برای یک زیرمجموعه بهینه از و

یژگی  شودبند انجام می طبقهمرحله ساخت   ز طریق هایی او به دنبال انتخاب و
  باشد.مییادگیری بردار وزن 

 یابی مشخصه ها و  سازی نمونه آماده 

  را   4O2(x)ZnFe-3BiFeO(x -1 )  یهانانو کامپوزیتابتدا  در این کار       
    x=0,0/2,0/4,0/6,0/8,1  مختلف  مقادیر  به ازای _ژل برایبه روش سل

یابی خواص ساختاری از آنالیز پراش  و سپس برای مشخصه  [11]آماده کرده  
مغناطیس سنج  مغناطیسی ازص یابی خوا و برای مشخصه X  (XRD)پرتو

 ادهد 1318عداد . به این طریق ته است( استفاده شدVSM) نمونه مرتعش
به ازای شش نمونه مورد    XRDبرای  دهدا 12000و  VSMبرای طیف 

و  یادگیری ماشین  هایالگوریتمبا استفاده از تم جهت آموزش سیس بررسی
در شکل  ها  نمونه  VSMو    XRDهای  طیف  .به دست آمدالگوریتم    ارزیابی

 نمایش داده شده است.  2و  1

 تخمین میزان فریت بیسموت و فریت روی در نانوکامپوزیت   

یی برای رفتار ساختاری و مغناطیسی نانوکامپوزیتبرای         یها ایجاد الگو
با ترکیب  های تخمین رفتار نمونهفریت روی و فریت بیسموت در دسترس و 

و  های موجود نمونه ن شدهالگوی از پیش تعییاین استفاده از جدید با ه شابم
 و یک  matlab2018bنرم افزار  زا های یادگیری ماشینکمک الگوریتم

  

 x=0-1به ازای  BFO – (x)ZFO(x-1)های نانوکامپوزیت XRD . الگوهای1شکل

 

 x=0-1به ازای  BFO – (x)ZFO(x-1)های نانوکامپوزیتمنحنی هیسترسیز . 2شکل

حافظه    12GBبا    Intel Core i7-7500U CPU @ 2/9GHZ  سیستم
ازای کل شش کالس بههای داده تعداداستفاده شد. بدین منظور از  داخلی
برای را به طور تصادفی  ی هر کالس هااز داده  %10، نمونه مورد بررسیشش 

بند در مواجهه  برای سنجش عملکرد طبقه آزمونآموزش و بقیه به عنوان داده 
یژگیاهدر نظر گرفته شد  های جدیدبا داده -ند. سپس برای استخراج  بهترین و

نهایت توسط  گیرد و در می انجام  پس از پیش پردازش، آنالیز جز مجاور ها
 ،ترین همسایهنزدیک  kبند بیز ساده، درخت تصمیم، طبقههای الگوریتم

 گیرد.بندی انجام میجنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان طبقه

با مقیاس  سازیهنجاربهاز  XRDهای  برای انجام پیش پردازش در داده      
با مقدار داده غیر دور افتاده  دورافتادههای داده جایگذاری، انحراف استاندارد 

یزی از طریق جابه هموار سازیو  اشبعدی جایی میانگین برای پیش  داده نو
 با مقیاس سازیهنجاربا به VSMهای پردازش استفاده شده است و داده

 اند. پیش پردازش شده  و تغییر میانگین انحراف استاندارد 

انجام گرفته  الگوریتم بیز پس از ده مرتبه اعتبارسنجی توسطبندی طبقه      
های گوسی و کرنل XRDگوسی برای   و در آن از توزیع کرنلی و کرنل است

الگوریتم درخت تصمیم نیز با  استفاده شده است. VSMو واحد برای 
پس  VSM عدد رای برای  10و حداکثر XRDعدد رای برای  33حداکثر 

بار اعتبارسنجی انجام گرفته است. در این الگوریتم هر رای معادل یک   10از  
ترین همسایه با در نظر گرفتن تعداد یازده نزدیک    kالگوریتمگره شاخه است.  

همسایگی و پس از ده مرتبه اعتبارسنجی برای هر دو داده انجام گرفته است. 
های های آزمون با تمامی دادهدر این الگوریتم فاصله اقلیدسی هر یک از داده

ها )کمترین فواصل  ترین همسایگیآموزش سنجیده شد و یازده عدد از نزدیک 
ها  به دست آمده( در نظر گرفته شدند و بیشترین کالسی که این همسایگی

داشتند به عنوان کالس آن داده آزمون انتخاب شد. الگوریتم جنگل تصادفی 
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 دسته درخت تصمیم برای  78و    XRDای  دسته درخت تصمیم بر  90نیز با    

VSM     .در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان از کرنل گوسی برای انجام گرفت
هر دو داده استفاده شد و پارامترهای آن شامل رگوالتور و واریانس کرنل گوسی 

مرتبه اعتبارسنجی و پانزده   XRDپس از بیست مرتبه اعتبارسنجی برای داده 
 .ندانتخاب شد VSMبرای 

 نتایج و بحث 

تر از خود  های یادگیری ماشین بسیار دقیقالگوریتمبه وسیله بندی طبقه      
های نامبرده و بندی توسط الگوریتمنتایج طبقه 1در جدول انسان است. 

همانگونه  بندی آورده شده است. طبقهپس از  های جدید ها با دادهآزمایش آن
ها غیر با توجه به آنکه داده  SVMکه در این جدول مشخص است الگوریتم 

یژگیخطی بهترین اند های کم دارند و چند متغیره اند، ابعاد باال و تعداد و
ترکیبات فریت به کار رفته  ها میزان بندی دادهپس از طبقه داراست. عملکرد را

های انجام  نتایج پژوهشآیند و با توجه به آن و  دست میبهها  در نانوکامپوزیت
-نانوکامپوزیت  ساختاری و مغناطیسی  رفتار توان می [11]شده در 

 BFOنتایج حاصل حاکی از آن است که  را بررسی کرد.      BFO- ZFOایه
دارد و   R3Cفاز پروسکایت ساده با ساختاری رمبوهدرال و گروه فضایی 

بی است و ساختار اسپینل مکع دارای  ZFOفرومغناطیس ضعیف است. 
ها با سایر مقادیر با افزایش مقدار کامپوزیتپارامغناطیس است. در سایر نانو

های افزایش یافته و پیک  XRDآن در طیف های مربوط به روی پیک فریت 
های با  همچنین در نانوکامپوزیتیابد. متعلق به فریت بیسموت کاهش می

  60درصد مولی فریت روی رفتار فرومغناطیسی ضعیفی دارد و در  40و  20
درصد و بیشتر یک گذار مغناطیسی از فرومغناطیس به پارامغناطیس مشاهده  

 شود.می

شش  VSMو  XRDآزمایش آنالیز  هایبندی داده. نتایج حاصل از طبقه1جدول
 های یادگیری ماشینبا الگوریتم BFO-ZFOنانوکامپوزیت 

الگوریتم استفاده 
 شده

-دقت طبقه
داده بندی 

XRD 

زمان 
 (s)پردازش

-دقت طبقه
 دادهبندی 

VSM 

زمان 
 (s)پردازش

الگوریتم 
naive 

Bayes 

88/90 32/23 89/20 9/90 

الگوریتم 
decision 

tree 

97/96 23/53 92/15 8/99 

 KNN 98/49 62/22 94/51 8/87الگوریتم 

الگوریتم 
random 

forest 

99/02 25/11 95/86 9/21 

 SVM 99/33 98/28 98/65 11/68الگوریتم 

 

 گیری نتیجه 

حاصل از  VSMو  XRDروی تعدادی داده  بر در این مقاله،      
 ,x=0, 0/2, 0/4 یازا به BFO–(x)ZFO(x-1) هاینانوکامپوزیت

بندی انجام طبقهیادگیری ماشین  های مختلفبا الگوریتم 1 ,0/8 ,0/6
مقادیر فریت بیسموت و   به دست آوردنبندی . پس از انجام طبقه گرفته است

های  با درصد مولی مشابه نمونه هانانوکامپوزیتسایر برای فریت روی 
-در واقع بدین طریق در هنگام مواجه شدن با دادهمقدور خواهد بود.  ش  موزآ

تی و رسم  های سنمجهول بدون استفاده از روش با درصد ترکیب فریت هایی 
 افزارو یا استفاده از نرم   VSMبرای داده    های دیگرها و مقایسه با طیفطیف

X’Pert Highscore Plus  های  برای تجزیه و تحلیل دادهXRD  توانمی 
با از روش پیشنهادی در این مقاله به عنوان یک روش جدید استفاده کرده و 

صرف زمان بسیار کمتر تشخیص درصد مولی ترکیبات فریت با دقت بیشتر 
تر  بررسی بهتر و دقیق به در نتیجهپذیر خواهد بود و این امر به آسانی امکان

 . شودمنجر میرفتار ساختاری و  مغناطیسی این مواد  

های آوری دادهان در آینده با جمعتوروش پیشهادی در این مقاله را می     
ین در  بیشتر به سایر ساختارها و ترکیبات تعمیم داده و به عنوان روشی نو

یژگی  های مختلف مواد به کار رود.تخمین سریع و دقیق و
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در چارچوب روش ای ماده هستهگاس در -مایعگذار فاس بز  UIXزوهای سه جسمینقص نی
RLOCV

1سعیده، سریونی ؛ 1سمیزا، حیدری

 ّوذاى ،داًـگبُ ثَعلی ػیٌب، گشٍُ فیضیه1

 چكیده
دٍ جؼوی ثب اػتفبدُ اص پتبًؼیل  ،(RLOCV) ًؼجیتی تشیي هشتجِ لیذسٍؽ ٍسدؿی پبییي دس چبسچَة ّبی تشهَدیٌبهیىی آىٍ ٍیظگی داغ ایگزاس فبص هبدُ ّؼتِ

دهبّبی  ثشایچگبلی گؼتشُ ٍػیعی اص دیٌبهیىی دس ّبی تشهٍَیظگی گیشد.هیلشاس  هطبلعِهَسد  (UIXیَسثبًب ) ًیشٍّبی ػِ جؼویٍ دس ًظش گشفتي  AV18لخت 
ثحشاًی، لبثل هالحظِ اػت ٍ دهبی ثحشاًی ثِ دػت آهذُ ثب بی دهثش سٍی  RLOCVسٍؽ ًمؾ ًیشٍّبی ػِ جؼوی دس چبسچَة  ذ.ًهی ؿَهختلف ثشسػی 

 ػبصگبسی خَثی ثب ًتبیج تجشثی داسد.  AV18+UIXپتبًؼیل 

.ای داغهبدُ ّؼتِ ًیشٍّبی ػِ جؼوی، ًؼجیتی، ّبهیلتًَیي واژه های کلیدی:

The role of UIX three-body forces on the liquid-gas phase transition of nuclear matter in 

RLOCV framework 

Heidari, Samira
1
; Zaryouni, Saeedeh

1
 

1
 Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

Abstract 

The liquid-gas phase transition of hot nuclear matter and its thermodynamic properties in the relativistic lowest 

order constrained variation framework (RLOCV), by using bare two-body potential AV18 and by including 

Urbana-type (UIX) three-body forces has been studied. The thermodynamic properties have been investigated. 

The role of three-body forces on critical temperature in RLOCV framework is remarkable and the critical 

temperature obtained by AV18+UIX shows a good agreement with experimental results.  

 Keywords: Relativistic Hamiltonian, Three-body forces, Hot nuclear matter     

PACS No: 21.65, -f ,26.60 ,-c 

  دمهقم
گابص، تعیایي دهابی ثحشاًای، چگابلی      -ی گزاس فبص هابی  هطبلعِ    

چگبل ٍ داغ ایّؼتِ هبدُ ّبی تشهَدیٌبهیىیٍیظگی دهب ٍثحشاًی، 

س تعییي جشم ٍ ؿاعب   د هیضیاختشفای ٍ ّؼتِفیضیه  یّب حَصُ دس

ِ ّبی ًَتشًٍی، ثحشاًی ػتبسُ یاَى  دسن ثشخاَسد ای، ؿىبفت ّؼات

غیاشُ  ٍ َاختشاىًا اثش اًفجبسّابی ٍ  ثاب   یّب یاًشط ثب ػٌگیي ّبی

 اؿجب  ّبی ًمطٍِیظگی ،دس وبسّبی گزؿتِ .وٌذهی ایفب هْوی ًمؾ

پبیاذاس دس ثشاثاش    هابدُ دس  ّاب  پشٍتاَى فشاٍاًای  ای ػاشد،  ّؼتِ هبدُ

تاشیي هشتجاِ لیاذ    ، دس چابسچَة سٍؽ ٍسدؿای پابییي   ٍاپبؿی ثتاب 

دٍ جؼاوی  یبّا  لیپتبًؼا ثب اػتفبدُ اص (، RLOCVًؼجیتی )
14AV ،

 خِ ًؼجیتی آىًؼ
14

~v ًیض پتبًؼیل ٍ
18AV،  ًیشٍّابی هٌظَس وشدىثب

ثشسػی لاشاس گشفات ٍ ثاِ    هَسد  (UIXجؼوی اص ًَ  یَسثبًب ) ػِ

[. ثاِ ّوایي   1ٍ2] ای ثب ًتبیج تجشثی هٌجش گشدیذلبثل همبیؼًِتبیج 

ٍ تصاحیحب    (TBF)جؼوی تأثیش ًیشٍّبی ػِ ،ثش آى ؿذین دلیل

ِ  ّبی تشهَدیٌبهیىی هبدُتی سا ثش سٍی ٍیظگییًؼج ای داغ ًیاض  ّؼات

دهابی  تاش دلیك تعییي دس تَاًذهی ًیشٍّب ایي اثشصیشا ، ثشسػی وٌین

 .ثبؿذ ثشَهای داغ ّؼتِ ّبی تشهَدیٌبهیىی هبدٍُ ٍیظگی ثحشاًی
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دس آى  ٍسدؿی خَدػبصگبس اػت وِ یه سٍؽ RLOCVسٍؽ    

ثؼط  ؿَد ٍ هجتٌی ثش ًظشیِاص ّبهیلتًَیي ًؼجیتی اػتفبدُ هی

ٍ  ای اػت. دس ایي سٍؽ، ّیچ پبساهتش آصادی ٍجَد ًذاسدخَؿِ

سٍد، ؿشط ثٌْجبسؽ تبث  هَج اػت. تٌْب لیذی وِ دس آى ثِ وبس هی

ٌذ هبً هتفبٍتی یدٍ جؼو یّب لیپتبًؼلبدس اػت ثب  RLOCVسٍؽ

سایذ، 
14AV،

14
~v ٍ18AV .جؼوی،  ثشای اعوبل ًیشٍّبی ػِ وبس وٌذ

ػَم آى سا ثِ صَس  یه ثشّوىٌؾ گیشی سٍی رسُ اثتذا ثب هتَػط

 آٍسین. دس هی LOCVجؼوی هؤثش ٍ ػبصگبس ثب سٍؽ دٍ

دس  RLOCVسٍؽ تصشی اص ثتذا ثِ تَصیف هخادس ایي هتي     

ٍ دس ثخؾ  یػِ جؼوپشداصین ػپغ ًیشٍّبی دهبی هعیي هی

ٍ گزاس ثش سٍی دهبی ثحشاًی سا  یػِ جؼوًتبیج، ًمؾ ًیشٍّبی 

دس ایي دّین ای داغ هَسد هطبلعِ لشاس هیّؼتِ گبص هبدُ-فبص هبی 

هحبػجب  اص پتبًؼیل 
18AV وٌین.اػتفبدُ هی 

 در دمای معین  RLOCVروش 
ثِ ؿىل صیش ًَؿتِ     RLOCVسٍؽ ّبهیلتًَیي ًؼجیتی دس    

 : [4] ؿَدهی
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)P(v ij ٍاثؼتِ  ٌؾ خیضثشّوى. دؿًَبهیذُ هیخیض  ثشّوىٌؾ

. ایي جوال  دس هشج  اػت یا رسُثِ تىبًِ هشوض جشم ػیؼتن دٍ 

 [.4] اًذ ؿذُ یهعشف

همذاس چـوذاؿتی اًشطی ثِ اصای ّش ًَولئَى ثش اػبع ًظشیِ     
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دیشان ثِ -فشهیّبػت وِ دس دهبی هعیي ثش اػبع آهبس ًَولئَى

 : ؿَدصَس  صیش ًَؿتِ هی
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ٍ وویتی ؿجیِ ثِ پتبًؼیل ؿیویبییTKB/1،وِ 
k  اًشطی ته

یش تَاى آى سا ثِ صَس  صا  دس دهب ٍ چگبلی هعیي اػت ٍ هیرس
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mmػبدگی دس هحبػجب  ثب تمشیجی خَثی * .ًشطی آصاد ا اػت

 ّلوَْلتض ثشاثش اػت ثب:
(8)                                                             TSEF                           
 :اػت ٍ ثشاثش اػت ثبثش ًَولئَى ی آًتشٍپ Sدهب ٍ Tوِ
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  UIX نیزوهای سه جسمی
ّوبى طَس وِ دس ثب  روش ؿذ دس ایي هتي اص ثشّوىٌؾ ػِ     

اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ثِ صَس  صیش تعشیف  UIXجؼوی یَسثبًب 

 :گشددهی
 (6)                                                     R
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2

123123 VVV +=  
2 وِ دس آى 

123V ٍR

123V  ثِ هجبدلِ دٍ  هشثَط یّب ػْنثِ تشتیت

 [:5] اص اًذ عجبس  ٍ ّؼتٌذ پذیذُ ؿٌبختی دافعٍِ ثخؾ  یپبیًَ
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MeV0316.0Aوِ = ٍMeV000483.0U = ٍ )(mrT   تبث

تبًؼَسی ٍ 
12X [5] ٍ دس هشج  عولگش تعَیض یه پبیًَی اػت 

                                                          اًذ.دادُ ؿذُ

 نتیجه گیزی 
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ای دٍ جؼوی، یه دػتِ دس آخش ثب وویٌِ وشدى اًشطی خَؿِ     

آیذ. ثب حل ایي هعبد  ، اثتذا ثِ دػت هی گشاًظ  -اٍیلشهعبد   

آیذ. ػیؼتن ثِ دػت هیآصاد  اًشطی( 9ٍ 6ٍ8اًشطی ٍ اص هعبد   )

ًظش سا ثب ٍ ثذٍى دسٍ دهب ثِ چگبلی  گی اًشطی آصادٍاثؼت 1ؿىل

 ٍ LOCVّبیجؼوی دس چبسچَة سٍؽ گشفتي ًیشٍّبی ػِ

هـبّذُ وبى طَس وِ ّ دّذ.هیًـبى ( RLOCV)ًؼخِ ًؼجیتی آى 

اًشطی آصاد هبدُ  ،ایي ًیشٍّب ،TBFجبرثِثِ دلیل طجیعت  ؿَدهی

دس ّش دهبیی، دس ، LOCV  ٍRLOCVسٍؽدس ّش دٍ سا  ایّؼتِ

سٍد، ِ وبس هیجؼوی ثىٌؾ دٍ ثشّومط همبیؼِ ثب حبلتی وِ ف

افعِ ثِ دلیل طجیعت د اثشا  ًؼجیتی وٌٌذ. دس حبلی وِتش هیػخت

دس همبیؼِ ثب  TBF ثِ عالٍُ ًمؾ ایي اثشا ، ًتیجِ عىغ داسًذ.

داًین ًیشٍی ّوبًطَس وِ هی ثؼیبس چـوگیش اػت.اثشا  ًؼجیتی 

 ای یه ًیشٍی چٌذ جؼوی اػت. ثذیْی اػت ثب افضایؾّؼتِ

چگبلی، اثشا  ًیشٍّبی چٌذ جؼوی ثخصَف ًیشٍّبی ػِ 

جؼوی وِ ًبؿی اص تجبدل دٍ پبیًَی اػت افضایؾ هی یبثذ. ثِ 

ّویي دلیل اػت وِ دس چگبلی ّبی ثب  اختالف هیبى ًتبیج حبصل 

اص ًیشٍّبی دٍ جؼوی ٍ ػِ جؼوی ثش سٍی اًشطی آصاد هبدُ 

 ای هـَْدتش اػت. ّؼتِ

گیشی اص اًشطی آصاد ثِ صَس  صیش ثِ تكتَاى ثب هـسا هیفـبس 

 :دػت آٍسد

(9)                                                               



∂

∂
=

F
)T,(P 2 

 سػن ؿذُ اػت. ثش ًَولئَىفـبس اهب ثشای  1ّوبًٌذ ؿىل 2ؿىل

سفتبس مبسى یه ای هتّؼتِ فـبس هبدُؿَد وِ هـبّذُ هی طَس ّوبى

ایي سفتبس ثِ ایي ًىتِ اؿبسُ داسد  دّذ.هیذسٍالغ ًَعی سا ًـبى ٍاً

ّش ّوضیؼتی افتذ. ؿشط هی گبص اتفبق-دس ػیؼتن گزاس فبصهبی وِ 

 اػت وِ هبی  ٍ گبص دس ػیؼتن آى  دٍ فبص
(11)     ),(),( TPTP gasliquid            ),(),( TT gasliquid      

دس دهابی  ی هىبًیىی وبّؾ یبفتاِ ٍ  ؿَد ًبپبیذاسٍلتی دهب صیبد هی

سٍد. چگبلی ٍ دهبی ثحشاًی ایي گازاس فابص   ثحشاًی وبهالً اص ثیي هی

),(),(اص ؿشط  TPTP gasliquid      آیاذ. دس دهبّابی   ثاِ دػات های

ثب تش اص دهبی ثحشاًی، تٌْب فبص گبص ٍجَد داسد. همذاس دهبی ثحشاًی 

 تي اثشا  ػاِ جؼاوی،  ای هتمبسى، ثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفّؼتِ هبدُ

ؿاَد هماذاس   وِ هـابّذُ های   طَس ّوبىن ؿذُ اػت. سػ 3دس ؿىل

اػات، ٍلای اثاشا  ًؼاجیتی      TBFی ثحشاًی لَیبً تحت تأثیش ًمطِ

دهبی ثحشاًای ثاِ دػات     ًذاسًذ.ثحشاًی  تَجْی ثش ًمطِ تأثیش لبثل

 ٍ غیااش ًؼااجیتی  RLOCV ًؼااجیتیًؼااخِ دٍ  دس TBF ثاابآهااذُ 

LOCV، ش ثب ثِ تشتیت ثشاثMeV2.18 ٍ MeV1.17 حبلی  اػت، دس

ىٌؾ دٍ جؼوی دس ًظش گشفتِ ؿاَد،  وِ ایي وویت، اگش فمط ثشّو

 ىٌؾ. ثٌاابثشایي ثااشّو ػااتاداس سا MeV29  ٍMeV9.28هماابدیش 

UIXAV 18
ػبصگبسی ثیـتشی سا ، LOCVسٍؽ دس ّش دٍ ًؼخِ 

دس همبیؼاِ ثاب پتبًؼایل دٍ جؼاوی       MeV117ثب هماذاس تجشثای  

18AVدّذ.  ًـبى هی 
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دس  چگبلی ثشحؼت ای هتمبسىهبدُ ّؼتِثش ًَولئَى ثشای اد اًشطی آص :1ؿىل

 TBFثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي  LOCV ٍ RLOCVیّب سٍؽثِ دهبّبی هتفبٍ  

 

ای یه وویت هْن دس تَلیذ رسا  دس ثشخَسد آًتشٍپی هبدُ ّؼتِ

ّبی ػٌگیي ٍ اثشًَاختشاى اػت. ثِ ّویي دلیل آًتشٍپی ثِ یَى

سػن ؿذُ  4صَس  تبثعی اص چگبلی دس دهبّبی هختلف دس ؿىل

[ ًیض، ثشای 9[ ٍ ّوچٌیي ًتبیج تجشثی ]7،6ٍ8. ًتبیج هشاج  ]اػت

هب، ػبصگبسی خَثی سا ثب پیـگَیی همبیؼِ دادُ ؿذُ اػت. ًتبیج 

 دّذ.ّبی ًظشی ٍ  تجشثی ًـبى هی

 پتبًؼیل ؿیویبیی ًیض ثب اػتفبدُ اص ساثطِ    /PF   ِث

سػن ؿذُ  5صَس  تبثعی اص چگبلی دس دهبّبی هختلف دس ؿىل

ؿَد وِ ثب افضایؾ دهب دس ّش چگبلی ثبثت، اػت. هـبّذُ هی

یبثذ. ایي وبّؾ دس هَسد سٍؽ بّؾ هیپتبًؼیل ؿیویبیی و

RLOCV  دس همبیؼِ ثبLOCV اػت. ّوچٌیي ایي  تش ثضسي

دٍ جؼوی  ىٌؾوثشّوبّؾ دس هَسد 
18AV  ثیؾ  اصUIXAV 18
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ای هتمبسى ثش حؼت چگبلی دس دهبّبی فـبس ثش ًَولئَى ثشای هبدُ ّؼتِ: 2ؿىل

 .TBFثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي LOCV ٍ RLOCVهتفبٍ  ثِ سٍؽ ّبی
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 ٍ LOCVگزاس فبص ثِ صَس  تبثعی اص دهب دس چبسچَة سٍؽ ّبی: 3ؿىل

RLOCV  ثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتيTBF. 
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-لؼوت ،چگبلی دس دهبّبی هختلفصَس  تبثعی اص ثِ آًتشٍپی : 4ؿىل    

 دّذ.ّبؿَسخَسدُ ًتبیج تجشثی سا ًـبى هی ّبی

ثخصَف دس ثش سٍی پتبًؼیل ؿیویبیی TBF  ٍُ ًمؾِ عالاػت. ث

ّوچٌیي  .تّبی ثب  دس همبیؼِ ثب اثشا  ًؼجیتی چـوگیش اػچگبلی

ؿَد پتبًؼیل ؿیویبیی دس ّش دهب ٍ چگبلی ثبثتی ثب هـبّذُ هی

افضٍدى دس حبلی وِ یبثذ،   ًؼجیتی وبّؾ هیهٌظَس وشدى اثشا

ایي  وٌذ.هی یٌیث ؾیپای وبهالً ثشعىغ سا ، ًتیجِاثشا  ػِ جؼوی

تَاى ثِ طجیعت هتفبٍ  ًیشٍّبی ػِ جؼوی ٍ اثشا  ًؼجیتی سا هی

  هشثَط وشد. 
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دس  چگبلی دس دهبّبی هختلفصَس  تبثعی اص ثِ پتبًؼیل ؿیویبیی : 5ؿىل

 . TBFثب ٍ ثذٍى دس ًظش گشفتي  LOCV  ٍ RLOCVیّب سٍؽچبسچَة 
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تابش  زمان و بررسی اثر ناخالصی مس و ZnSe:Cu@ZnS هسته/پوسته بلورهایسنتز نانو

هاآن خواص نوریمایکروویو بر 
داریوش، سوری ؛ سعید، ابراهیمی

مالیر، مالیره دانشگادانشکده علوم،  ،فیزیکگروه 

 چکیده
-آبی با استفاده از یک رویکرد دقیقه تابش مایکروویو 6مس و همچنین با/بدون  مختلف آالییده به مس در حضور مقادیر  ZnSe بلورهاینانو ،اضرح در پژوهش

دقیقه در دمای اتاق در معرض  09به آن افزوده شد. محلول آماده شده تنها به مدت  3O2S2Na، محلول استات روی و ZnSeپس از سنتز  .شدند ساخته فوتوشیمیایی

 مرئی نانوبلورهای سنتز شده، به تعیین و تحلیل-فرابنفش نوری . بر اساس طیف سنجیصورت گرفت ZnSeپیرامون هسته  ZnSقرار گرفت و تشکیل  UVتابش 

پتانسیل باالیی جهت نانوبلورها دارد که این شد. نتایج بیان میها پرداخته آن(  χ(3)) پذیرفتاری نوری غیر خطی( و (، ثابت دی الکتریک )nضریب شکست )

،  χ(3)دقیقه، به دلیل داشتن باالترین  6با تابش مایکروویو به مدت  )ZnS0.ZnSe:Cu@(%75نمونه  ها،و از میان آن کاربردهای اپتیکی و اپتوالکترونیکی داشته

نوری غیر خطی با گاف انرژی رابطه عکس ، پذیرفتاری نانوبلورهاکند که برای این نتایج این پژوهش همچنین تأکید می بهترین گزینه برای کاربردهای اپتیکی است.

 یابد.، افزایش میZnSeهای روی هسته ZnSدارد و با تشکیل پوسته 

Synthesis of ZnSe:Cu@ZnS Core-Shell nanocrystals and investigation of the effect of 

copper impurity and microwave irradiation time on their optical properties 

Ebrahimi, Saeed; Souri, Dariush 

Department of Physics, Faculty of science, Malayer University, Malayer 

Abstract 

In present research, Cu-doped ZnSe nanocrystals (NCs) at the presence of different Cu contents and also 

with/without 6 min microwave irradiation were fabricated using an aqueous-photochemical approach. After the 

synthesis of ZnSe, the solution of zinc acetate and Na2S2O3 was added to it. The prepared solution was exposed 

to UV illumination only for 90 min at room temperature and ZnS formation around ZnSe cores occurred. Upon 

UV-Vis optical spectroscopy of synthesized NCs, their refractive index (n), dielectric constant (ε) and third 

order non-linear optical susceptibility (χ(3)) were determined and analyzed. Results imply that these 

nanocrystals have high potential in optical and optoelectronic applications and among them, 

ZnSe:Cu(0.75%)@ZnS sample with 6 min microwave irradiation time, because of owing the highest χ(3), is an 

optimum candidate in optical applications. Results of this research confirm that for these NCs, nonlinear optical 

susceptibility is in inverse relation with the energy gap and increase with formation of ZnS around ZnSe cores. 

PACS No. 61, 68, 78, 81, 85 

 قدمهم
های نانوالکترونیک مبتنی بر نیمرساناهای دستگاه به تازگی     

به اوج خود  کاربردهای آتیبوده و در  ، در حال ظهورنوین

 نانوبلورهای سنتزهای بسیاری در زمینه اخیرا تالش خواهند رسید.

و ... با عاملیت سطحی عالی، قابلیت تنظیم خواص فوتوفیزیکی

 های قابل توجهیبا این حال محدودیت[. 1] صورت گرفته است

از قبیل سمیت و  ،ردهای زیستیدر کارب هابرای استفاده مؤثر آن

های زیستی وجود دارد. از آنجا که سمیت یک پایداری در محیط

عاری نانوبلورهای نگرانی جدی در کاربردهای زیستی است، سنتز 

اهمیت بوده  حائز، در طول دهه گذشته Cdاز فلزات سنگینی مانند 

کشف شده  نیمرساناهای مهماولین یکی از  ZnSe [.3و2] است

و شاید یکی از مهمترین مواد الکترونیکی و  II-VIلق بهمتع

های اپتیک غیر اپتوالکترونیکی با کاربردهای برجسته در دستگاه
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، ترانزیستورها و غیره (، لیزرهاLEDs)گسیل ، دیودهای نور خطی

گزارشات متعددی مبنی بر بهبود بازده فلوئورسنس و  [.4] باشدمی

نانوبلورهای  پوشش اسیون، از طریقاکسید-پایداری در برابر فوتو

ZnSe تر مانند با یک نیمرسانای با گاف نواری پهنZnS (eV 

 ZnSe. همچنین افزودن ناخالصی مس به صورت گرفته است( 6/3

بنفش به محدوده مرئی  -تواند نورتابی آن را از ناحیه طیفی آبیمی

و  ZnSe:Cuنانوبلورهای این پژوهش در  [.6و5] منتقل کند

ZnSe:Cu@ZnS فوتوشیمیایی -با استفاده از یک روش آبی

 رویتابش مایکروویو  نیز و Cuاثر ناخالصی  سپس شده و ساخته

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.برخی خواص نوری آن

بخش تجربی
وSeترکیب منبع یون  بلورهای سلنیدروی از طریقنانو سنتز     

 سنتز. جهت گرفت صورتتحت شارش گاز آرگون  Znمنبع یون 

،ZnوSeمنابع یون  نیز پیش از ترکیبZnSe:Cuبلورهای نانو

میلی  6از محلول سولفات مس  میلی لیتر 3و  5/1، 2/9ادیر مق

ترکیب  Seو سپس با منبع یون  اضافه شد Znموالر به منبع یون 

به منظور  .است آورده شده [7] در مرجعسنتز . جزئیات گردید

 minسنتز شده، محلول حاصل به مدت  ZnSeرشد نانوبلورهای 

در سنتز نانوبلورهای  [.8] تحت تابش مایکروویو قرار گرفت 6

به ترتیب  ،Znو یون  Sتهیه منبع یون  به منظورهسته/پوسته، 

از  g 933/9و )سدیم تیوسولفات(  3O2S2Na از g 117/9مقادیر 

2Zn(Ac) )در هر کدام به طور جداگانه  )استات رویml 5/7  آب

 به مدتشوند. سپس محلول سدیم تیوسولفات میدی یونیزه حل 

min 89 تابش  در معرضUV  گرفته و دو منبع مذکور با قرار

با و بدون تابش  ZnSeاز  ml 39 شوند ومییکدیگر ترکیب 

به آن ، سنتز شد مرحله قبلکه در مایکروویو )به طور جداگانه( 

TGAی ازمناسبار مقد گردد. در مرحله بعد،می افزوده

pH اضافه شده و به محلول نهاییخالص  (تیوگلیکولیک اسید)

محلول  در نهایت گردد.تنظیم می 0روی  NaOHبا افزودن  محلول

 [3] گیردقرار می UVدقیقه تحت تابش  09به مدت  بدست آمده

.دنحاصل شو ZnSe:Cu@ZnS/پوسته هستهنانوبلورهای تا 

 نتایج و بحث
نانوبلورهای  TEMصورت نوعی تصویر  به 1شکل     

ZnSe:Cu(0.75%)  باMWIRT=0 min دهد که را نشان می

باشد. سنتز شده می نانوبلورهایبیانگر شکل کروی 

 MWIRT=0 minبا  ZnSe:Cu(0.75%) نانوبلورهای TEM: تصویر 1شکل

-هسته و ZnSe:Cuرهای طیف جذب نانوبلو 5 تا 2های شکل

با  ناخالصی مسرا با درصدهای مختلف   ZnSe:Cu@ZnSپوسته

مقادیر بدست آمده گاف دهد. و بدون تابش مایکروویو نشان می

DASFانرژی
gE، [0] 1حاصل از روش مشتق انطباق طیف جذبی، 

گردآوری شده است.  1های مورد بررسی در جدول برای نمونه

با و  ZnSe@ZnSو ZnSe  نانوبلورهای طیف جذب هاینمودار :2شکل

 بدون تابش مایکروویو

و ZnSe:Cu(0.1%)  نانوبلورهای طیف جذب هاینمودار :3شکل

ZnSe:Cu(0.1%)@ZnS با و بدون تابش مایکروویو 

1 Derivation of Absorption Spectrum Fitting (DASF) 
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و ZnSe:Cu(0.75%)  نانوبلورهای طیف جذب هاینمودار :4شکل

ZnSe:Cu(0.75%)@ZnS با و بدون تابش مایکروویو 

و ZnSe:Cu(1.5%)  نانوبلورهای طیف جذب هاینمودار :5شکل

ZnSe:Cu(1.5%)@ZnS با و بدون تابش مایکروویو 

تابش به طورکلی شود که مشاهده می 1از مقادیر جدول     

منجر  ZnSeهای روی هسته ZnSمایکروویو و نیز تشکیل پوسته 

افزودن ناخالص مس در نمونهبه کاهش گاف انرژی شده است. 

را افزایش بدون تابش مایکروویو گاف انرژی هسته/پوسته های 

به جز نمونه  تابش مایکروویو، های تحتنمونه همه و درداده 

ZnSe:Cu(1.5%)@ZnS ،شدهگاف انرژی ر به کاهش منج 

استثنای اخیر، به دلیل تغییر ساختار نمونه مذکور از است. 

 مطابق با گزارشات. (6)شکلباشدنانوبلورهای کروی به نانومیله می

ها گاف انرژی آندر تغییر  باعث نانوذرات تغییر مورفولوژی [،19]

.دهدنشان می را این نمونه TEMتصویر  6شکل .گرددمی

تابش با  ZnSe:Cu(1.5%)@ZnS هاینانومیله TEMتصویر  :6شکل

 دقیقه 6مایکروویو به مدت 

-می زیر،گیری از رابطه با استفاده از مقادیر گاف انرژی و با بهره

 [.11] محاسبه نمود  یب شکست را، ضرهابرای نمونهتوان 

                 )1( 

نیز توان ثابت دی الکتریک را ، می رابطه نظر بههمچنین 

مشاهده  .به دست آورداست،  ذکر شده 1مطابق آنچه در جدول 

شود که افزایش ناخالصی مس، به طورکلی سبب افزایش مقادیر می

n  وε  برای همه نانوبلورهای با و بدون پوششZnS است شده. 

DASF با استفاده از نتایج تجربی خواص نوری نظیردر ادامه 
gE  و

 [، پذیرفتاری12] به کمک برخی روابط ها وضریب شکست نمونه

در اپتیک غیر خطی  .استمحاسبه شده ( χ(3)نوری غیر خطی )

بر حسب بردار قطبش به صورت یک سری سیستم ماده پاسخ 

 گردد:الکتریکی به صورت زیر معرفی می توانی از میدان

(2)

خطی،  ترتیب پذیرفتاری به χ(3)و  χ، (2)χ)1(های که در آن کمیت

باشند. های اپتیکی غیر خطی مرتبه دو و مرتبه سه میپذیرفتاری

توان سهم مرتبه سوم در قطبش غیر خطی را می 2بنابراین در رابطه 

 لحاظ نمود؛ 3به صورت رابطه 

(3)  

ضور این در حرا  (N)ضریب شکست  توانمی به طور کلی     

به صورت زیر نوشت: نوع از فرایند غیر خطی،

N= nₒ+n2I )4(

بخش  2nو ( ضریب شکست خطی )معمول ₒnکه در آن     

[:13وابسته به شدت پرتو فرودی است]

n2 =                                                     )5( 

قاعده پیش بینی شده توسط  χ(3) توافق خوبی بین مقادیراز طرفی 

 گیری شده آنمقادیر تجربی اندازه با A(χ ≅3χ)(1)(4) کلی میلر

برای در تقریب اول تاری نوری خطی [. پذیرف12]وجود دارد

شود که در دیگر مواد داده می 6رابطه  های کلکوژناید توسطشیشه

[:14و12است]نیز قابل کاربرد 

(6  )       =
شود:حاصل می 7با استفاده از تعمیم قانون میلر رابطه 

(7 )

[ به 15توسط آدایر و همکاران ] Aمقدار پارامتر  به طور کلی     

گزارش شده  A > 19-19 × 6/9(esu) < 5/2 × 19-19 صورت

[. 7] از بلورهای اپتیکی استفاده شده است بسیاریکه برای است 

 19-19( esu) [ این پارامتر برای ترکیبات سلنیدی،16] سط وانگتو

×7/1 A= مقدار همین نیز در کار حاضر، و  معرفی شده است

 تعیین شده است، نانوبلورها χ(3)و بر مبنای آن  گردیدهلحاظ 

و  χ(3)ای معکوس بین مطابق مقادیر بدست آمده، رابطه (.1)جدول

gE  ر درک . به منظووجود داردمورد بررسی برای نانوبلورهای

نشان داده شده  7شکل در نموداربه صورت نوعی بهتر، این امر 
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مطالعات  خوبی باتوافق  الزم به ذکر است که این نتایج است.

.دارد[ 7] پیشین

( و گاف انرژی χ(3)رفتاری نوری غیر خطی ): نمودار تغییرات پذی7شکل 

با تغییر درصد مولی  ZnSe:Cu@ZnSپوسته -و هسته ZnSe:Cuنانوبلورهای 

دقیقه 6ناخالصی مس برای تابش مایکروویو به مدت 

: پارامترهای گاف انرژی، ضریب شکست، ثابت دی الکتریک و  1جدول 

های سنتز شده( برای نمونه3χپذیرفتاری نوری غیر خطی مرتبه سوم )

مورد  هاینمونههمه تابش مایکروویو روی ، 1مطابق جدول 

همچنین شده است.  χ(3) و n ،εمنجر به افزایش مقادیر بررسی، 

های هسته/پوسته بدون نمونهبه استثنای افزایش ناخالصی مس، 

دقیقه  6با  ZnSe:Cu(1.5%)@ZnSنمونه نیز  تابش مایکروویو و

که پوشش  دیدتوان می است.را افزایش داده  χ(3)، تابش مایکروویو

ZnS های روی هستهZnSe ،مقادیرباعث افزایش، به طورکلیn ،

ε (3) وχنمونه ،بنابه مقادیر به دست آمده است.شده

ZnSe:Cu(75%)@ZnS  (3)با تابش مایکروویو، به دلیلχ  باالتر

بهترین گزینه جهت کاربردهای نوری و تر پایین gEو 

.باشدمیاپتوالکترونیکی 

گیرینتیجه
 ZnSeهای روی هسته ZnSو تشکیل پوسته تابش مایکروویو      

برای همه  χ(3)و  n ،εمنجربه افزایش مقادیر  کلی به طور

ضریب شکست و ثابت دی الکتریک نانوبلورها،  .گردیدنانوبلورها 

برای  د.نروند افزایشی دارعموما با افزایش درصد ناخالصی، 

نانوبلورهای سنتز شده، رابطه معکوسی بین گاف انرژی و 

پذیرفتاری نوری غیر خطی مشاهده گردید.
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 هاي شکل ناورداي ایجادشده توسط یک ابرپتانسیل با تقارن مرکزي پتانسیل
میترا ، گرایلو؛  محمدي، علی  ؛ 1کوهرخی، طه

 گرگان، ایراندانشگاه گلستان،  دانشکده علوم، فیزیک، گروه 1

 چکیده
 لیابرپتانس کیتوانند توسط  یم د،یجد نیشکل ناورداي شناخته شده و همچن لهايیپتانس  ی ازاست که در آن برخ  افتهیوحدت  یلیتحل کردیرو کیمطالعه حاضر 

شوند، این نوع از تقارن انتخاب شده است که با یک روش  از آنجایی که بسیاري از مسائل واقعی در مکانیک کالسیک و کوانتومی به تقارن مرکزي مرتبط می . دیتول
شود. فر، در ابعاد اختیاري ظاهر میاي غیرصهاي زاویهکند. در تقارن مرکزي، پتانسیل گریز از مرکز در نتیجه تکانهساده نشان دهد که راهبرد مربوطه چگونه عمل می 

 شود.   هاي شکل ناوردا به یک ابرپتانسیل می این جمله سبب وحدت پتانسیل

   شکل ناوردا، یافتهتصویر محدت ، هاي شریک ابرتقارنی پتانسیل هاي کلیدي:واژه

Shape Invariant Potentials Produced by a Superpotential with Central Symmetry 

Koohrokhi, Taha۱; Mohammadi, Ali; Gerayloo, Mitra  
1Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

Abstract 

The present study is a unified analytical approach in which well-known as well as new shape invariant potentials 
can be produced by a superpotential. Since many real problems in classical and quantum mechanics are related 
to the central symmetry, this type of symmetry is chosen to show how the strategy works in a simple way. In the 
central symmetry, the centrifugal potential is always appeared in arbitrary dimensions due to non-zero angular 
momenta. This term causes the unification of the shape invariant potentials to a superpotential.    
Keywords: Supersymmetric partner potentials, Unified Scheme, Shape Invariant 

PACS No. 3 

 قدمه م
از زمان تحلیلی، همواره    قیدق  هايجواب به    یابیدست  يتالش برا

و به درك بهتر  قرار داشتهمورد توجه  یکوانتوم کیمکان پیدایش
،قابل حل قاًیدق يها لی. پتانسکرده است ی کمککوانتوم يهاسامانه 

توابع آن مقادیر و ویژه ي ویژههمهکه  شوداطالق می ییهال یبه پتانس
هاي متداول براي از جمله روش.  را به طور صریح بتوان بدست آورد

معادله  کیبه  شرودینگرمعادله  لیتبدتحلیلی،  جوابدستیابی به 
اورواروف، -فوروفیکیبا استفاده از روش نفوق هندسی  دیفرانسیل

 از]. 3-1[ ستا مکانیک کوانتومی ابرتقارنیو  یروش تکرار مجانب
 يرا برا   يقدرتمندابزار    مکانیک کوانتومی ابرتقارنی ،  هااین روش   بین

 قاًیدق  يبعد-D  یکوانتوم  ياهسامانه   یبرخ  یافتهرفتار وحدتمطالعه  
 ].7-4[   فراهم کرده است يقابل حل در مختصات کرو

معادله که نشان داده شده است مکانیک کوانتومی ابرتقارنیدر 
 صریح دارد جوابهاي شکل ناوردا شرودینگر تنها براي پتانسیل

هایی هستند که نسبت به متغیر هاي شکل ناوردا، پتانسیلپتانسیل .  ]8[
 اصلی تابعیت یکسان داشته و تفاوتشان تنها در متغیرهاي دیگر است.

که چند پتانسیل شکل   دهدنشان می در این مقاله    شدهمحاسبات انجام
 یابند.، به یک ابرپتانسیل وحدت میبا تقارن مرکزي  ناوردا در سه بعد 
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سه  در براي تقارن مرکزيک کوانتومی ابرتقارنی مکانی

 بعد
 𝑟𝑟شعاعی    در مختصات کروي، یک پتانسیل مرکزي تنها به متغیر

اي از تابع موج با جدا کردن متغیرهاي زاویه بستگی دارد. بنابراین،
,𝜓𝜓𝑛𝑛ℓ𝑚𝑚 (𝑟𝑟 مانند  𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝑅𝑅𝑛𝑛ℓ(𝑟𝑟)𝑌𝑌ℓ𝑚𝑚(𝜃𝜃,𝜑𝜑)  و تغییر متغیر 

 𝑅𝑅𝑛𝑛ℓ(𝑟𝑟) = 𝑟𝑟−1𝑢𝑢𝑛𝑛ℓ(𝑟𝑟) ،ي شعاعی شرودینگر بصورت معادله
آید:    زیر بدست می

)1     (ℏ2

2𝑚𝑚
𝑢𝑢0ℓ
′′(𝑟𝑟)

𝑢𝑢0ℓ(𝑟𝑟) = 𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ)                                                                                          

برابر است  𝑉𝑉1به حالت پایه اشاره دارد و پتانسیل  "0"که زیرنویس
 با: 

)2      (𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2

2𝑚𝑚
�𝜐𝜐(𝑟𝑟, ℓ) + ℓ(ℓ+1)

𝑟𝑟2 �  

 :در آن که

)3                                            (𝜐𝜐(𝑟𝑟, ℓ) = 2𝑚𝑚
ℏ2 [𝑉𝑉(𝑟𝑟) − 𝐸𝐸0ℓ] 

این روابط نشان   .𝑉𝑉(𝑟𝑟) استانرژي حالت پایه پتانسیل  𝐸𝐸0ℓو 
,𝑉𝑉1(𝑟𝑟دهند که پتانسیل می ℓ) انرژي حالت پایه صفر𝐸𝐸0

(1) = 0 
شود. دارد که یک شرط الزم براي ابرتقارن ناشکسته محسوب می 

)، پتانسیل مرکزگریز است که 2دوم در سمت راست رابطه ( جمله 
صفر ظاهر اي غیرزاویه همیشه در مختصات کروي براي تکانه

 شود.می

پتانسیل به صورت  مکانیک کوانتومی ابرتقارنی، با تعریف ابر در
: ]8[ لگاریتمی تابع موج حالت پایهمشتق 

)4   (𝑊𝑊1ℓ(𝑟𝑟) = − ℏ
√2𝑚𝑚

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

ln𝑢𝑢0ℓ(𝑟𝑟) 
به  ، به عنوان یک معادله دیفرانسیلی درجه دوممعادله شرودینگر

 یابد:تقلیل می  دیفرانسیل درجه اولي معادله

𝑊𝑊1ℓ
2(𝑟𝑟) ∓ ℏ

√2𝑚𝑚
𝑊𝑊ℓ

′(𝑟𝑟) = 𝑉𝑉1,2(𝑟𝑟, ℓ)           )5(  

و  𝑉𝑉1هاي شریک هاي منفی و مثبت به ترتیب به پتانسیل که عالمت
𝑉𝑉2  ) براي پتانسیل  5) و (2مربوطند. با مقایسه روابط (𝑉𝑉1  ،یابیم در می
 تواند یک شکل کلی به صورت زیر داشته باشد:پتانسیل می ابرکه 

)6    (𝑊𝑊1ℓ(𝑟𝑟) = ℏ
√2𝑚𝑚

�𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) − ℓ+1
𝑟𝑟

 �  

,𝜔𝜔(𝑟𝑟 در اینجا  ℓ) تابعی است که با شرط شکل ناوردایی در
هاي مختلف تعیین خواهد شد. با جایگزینی این رابطه در موقعیت
 شوند با:هاي شریک برابر می)، پتاسیل5رابطه (

)7(

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2

2𝑚𝑚
{𝜔𝜔2(𝑟𝑟, ℓ) − 𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ)

−2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) ℓ+1
𝑟𝑟

+ ℓ(ℓ+1)
𝑟𝑟2 �

𝑉𝑉2(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2

2𝑚𝑚
{𝜔𝜔2(𝑟𝑟, ℓ) − 𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ)

−2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) ℓ+1
𝑟𝑟

+ (ℓ+1)(ℓ+2)
𝑟𝑟2 �

شود ، به پتانسیلی شکل ناوردا گفته میمکانیک کوانتومی ابرتقارنیدر  
وابستگی یکسانی را به متغیر اصلی   ،اشکه پتانسیل شریک ابرتقارنی 

که به صورت زیر تعریف  𝑅𝑅1ℓي مانده باقی داشته باشد. بنابراین اگر 
هاي شکل ناوردا  پتانسیل   𝑉𝑉2و  𝑉𝑉1باشد،  𝑟𝑟 شود، مستقل ازمی

 هستند:
𝑅𝑅1ℓ = 𝑉𝑉2(𝑟𝑟, ℓ) − 𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ + 1) 

= ℏ2

2𝑚𝑚
�𝜔𝜔2(𝑟𝑟, ℓ) − 𝜔𝜔2(𝑟𝑟, ℓ + 1) + 𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ) +

𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ + 1) + 2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ + 1) ℓ+2
𝑟𝑟
−

2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) ℓ+1
𝑟𝑟
�                                                    )8(  

,𝜔𝜔(𝑟𝑟   ايوابستگی شعاعی و تکانه زاویه اگر ℓ) هم مستقل از
,𝜔𝜔(𝑟𝑟یعنی  د،نباش ℓ) ≡ 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑔𝑔(ℓ)اگر ، و 

𝑔𝑔(ℓ + 1) = 𝐺𝐺(ℓ)𝑔𝑔(ℓ)  شود با: برابر می ماندهباقی آنگاه 

𝑅𝑅1ℓ = ℏ2

2𝑚𝑚
�𝜔𝜔2(𝑟𝑟, ℓ)[1 − 𝐺𝐺2(ℓ)] + 𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ) +

𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ)[1 + 𝐺𝐺(ℓ)] + 2𝜔𝜔(𝑟𝑟,ℓ)
𝑟𝑟

[𝐺𝐺(ℓ)(ℓ + 2)] −

(ℓ + 1)�                                                                    )9 (  
,𝜔𝜔(𝑟𝑟بنابراین شکل کلی  ℓ)  براي𝐺𝐺(ℓ) ≠  عبارت است از: ±1

)10    (            𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) = � 𝐵𝐵ℓ
𝐺𝐺(ℓ)−1

� 𝐽𝐽(𝐴𝐴ℓ+1,𝐵𝐵ℓ𝑟𝑟)+𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐴𝐴ℓ+1,𝐵𝐵ℓ𝑟𝑟)
𝐽𝐽(𝐴𝐴ℓ,𝐵𝐵ℓ𝑟𝑟)+𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐴𝐴ℓ,𝐵𝐵ℓ𝑟𝑟)

 𝐶𝐶به ترتیب  توابع بسل نوع اول و دوم هستند و   𝑌𝑌و 𝐽𝐽 در آن که
 عبارتند از: 𝐵𝐵ℓو 𝐴𝐴ℓ یک ثابت دلخواه است. ضرایب 

�
𝐴𝐴ℓ = �𝐺𝐺(ℓ)−1

𝐺𝐺(ℓ)+1
� 2ℓ+3

2

𝐵𝐵ℓ = ��𝐺𝐺(ℓ)−1
𝐺𝐺(ℓ)+1

� 2𝑚𝑚𝑅𝑅1ℓ
ℏ2

                             )11(  
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 حاالت خاص

𝑮𝑮(𝓵𝓵)اگر  ) 1 = ±1
𝐺𝐺(ℓ) اگر  =  داریم:) 9آنگاه از رابطه (1

)12                (               𝑅𝑅1 = ℏ2

𝑚𝑚
�𝜔𝜔′(𝑟𝑟) + 𝜔𝜔(𝑟𝑟)

𝑟𝑟
� 

بدست   𝜔𝜔(𝑟𝑟)با حل این معادله دیفرانسیل درجه اول براي 
 :آوریممی

)13               (                  𝜔𝜔(𝑟𝑟) = 𝑚𝑚
2ℏ2𝑅𝑅1𝑟𝑟 + 𝐶𝐶

𝑟𝑟
𝑅𝑅1 ) براي 5در رابطه ( این نتیجهبا جایگذاري  = 2ℏ𝜔𝜔 ،

 : شوند باهاي شریک برابر میپتانسیل 

)14    (�
𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = 1

2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 + ℏ2

2𝑚𝑚
𝐶𝐶(𝐶𝐶+1)+(ℓ+1)(ℓ−2𝐶𝐶)

𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸۰ℓ 

𝑉𝑉2(𝑟𝑟, ℓ) = 1
2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 + ℏ2

2𝑚𝑚
𝐶𝐶(𝐶𝐶+1)+(ℓ+2)(ℓ+1−2𝐶𝐶)

𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸۱ℓ
) براي پتانسیل و انرژي حالت پایه 3) و (2بنابراین، مطابق با روابط (

 :و اولین حالت برانگیخته داریم

)15   (�
𝜐𝜐(𝑟𝑟) = 1

2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 

𝐸𝐸۰ℓ = ℏ𝜔𝜔(ℓ + 3 2 − 𝐶𝐶⁄ )
𝐸𝐸۱ℓ = ℏ𝜔𝜔(ℓ + 5 2 − 𝐶𝐶⁄ )

 

نوسانگر هماهنگ سه بعدي متناظر مربوط به  با کمیات    این نتایج  که
هستند. 

𝐺𝐺(ℓ)از طرف دیگر براي  = −1 ،𝜔𝜔(𝑟𝑟) ) برابر 9از رابطه (
 شود با: می

𝜔𝜔(𝑟𝑟) = − 𝑚𝑚
2ℏ2 (2ℓ + 3)𝑅𝑅1ℓ𝑟𝑟 )16   (    

هاي )، پتانسیل 5(در رابطه  این نتیجهبطور مشابه، با جایگذاري 

𝑅𝑅1ℓبراي  شریک = ℏ𝜔𝜔
2ℓ+1

 : شوند بابرابر می 

)17(�
𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = 1

2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 + ℏ2

2𝑚𝑚
ℓ(ℓ+1)
𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸۰ℓ 

𝑉𝑉2(𝑟𝑟, ℓ) = 1
2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 + ℏ2

2𝑚𝑚
(ℓ+1)(ℓ+2)

𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸1ℓ

 

 که:

)18                    (�
𝜐𝜐(𝑟𝑟) = 1

2
𝜔𝜔2𝑟𝑟2 

𝐸𝐸۰ℓ = −ℏ𝜔𝜔(ℓ + 3 2⁄ )
𝐸𝐸1ℓ = −ℏ𝜔𝜔(ℓ + 5 2⁄ )

 

با انرژي منفی  ،نوسانگر هماهنگ سه بعدي پتانسیل این نتیجه با که
 .متناظر است

𝑮𝑮(𝓵𝓵) = 𝓵𝓵+𝟏𝟏 اگر  ) 2
𝓵𝓵+𝟐𝟐

 شود با: برابر می  ماندهباقیبا این شرط،  

)19            (        𝑅𝑅1ℓ = ℏ2(2ℓ+3)
2𝑚𝑚(ℓ+2) �

𝜔𝜔2(𝑟𝑟,ℓ)
ℓ+2

+ 𝜔𝜔′(𝑟𝑟, ℓ)� 
𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) شود بابرابر می: 

)20               (𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) = 𝑘𝑘0ℓ(ℓ + 1)tanh{𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟 + 𝐶𝐶)} 
 :در آن که

𝑘𝑘0ℓ
2 = 2𝑚𝑚𝑅𝑅1ℓ

ℏ2(2ℓ+3) )21(  
 :شوند باهاي شریک برابر میپتانسیل در نتیجه،

)22(    

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2𝑘𝑘0ℓ

2

2𝑚𝑚
(ℓ + 2)(ℓ + 3)tanh2{𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟 + 𝐶𝐶)}

−ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

𝑚𝑚
(ℓ + 1)(ℓ + 2) tanh�𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟+𝐶𝐶)�

𝑟𝑟
+ ℏ2

2𝑚𝑚
ℓ(ℓ+1)
𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸0ℓ

𝑉𝑉2(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

2𝑚𝑚
(ℓ + 2)(ℓ + 3)tanh2{𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟 + 𝐶𝐶)}

−ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

𝑚𝑚
(ℓ + 1)(ℓ + 2) tanh�𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟+𝐶𝐶)�

𝑟𝑟
+ ℏ2

2𝑚𝑚
(ℓ+1)(ℓ+2)

𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸1ℓ

) براي پتانسیل و انرژي حالت پایه 3) و (2بنابراین، مطابق با روابط (
 :و اولین حالت برانگیخته داریم

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝜐𝜐(𝑟𝑟, ℓ) = ℏ2𝑘𝑘0ℓ

2

2𝑚𝑚
(ℓ + 2)(ℓ + 3)tanh2{𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟 + 𝐶𝐶)}

−ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

𝑚𝑚
(ℓ + 1)(ℓ + 2) tanh�𝑘𝑘0ℓ(𝑟𝑟+𝐶𝐶)�

𝑟𝑟

𝐸𝐸0ℓ = ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

2𝑚𝑚
(ℓ + 2)

𝐸𝐸1ℓ = ℏ2𝑘𝑘0ℓ
2

2𝑚𝑚
(ℓ + 3)

)23(  

,𝝎𝝎(𝒓𝒓اگر  ) 3 𝓵𝓵)   مستقل از𝒓𝒓 باشد 
,𝜔𝜔(𝑟𝑟اگر  ℓ)  مستقل از𝑟𝑟 ) داریم:9باشد، از رابطه ( 

)24  (            𝑅𝑅1ℓ = ℏ2

2𝑚𝑚
�𝜔𝜔2(ℓ) − 𝜔𝜔2(ℓ + 1) +

2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ + 1) ℓ+2
𝑟𝑟
− 2𝜔𝜔(𝑟𝑟, ℓ) ℓ+1

𝑟𝑟
�

قسمت وابسته به  یک ثابت است که  تنها زمانی 𝑅𝑅1ℓ ،در این حالت
 مختصه شعاعی آن صفر شود:

)25      (2𝜔𝜔(ℓ + 1) ℓ+2
𝑟𝑟
− 2𝜔𝜔(ℓ) ℓ+1

𝑟𝑟
= 0

 در نتیجه:

)26         (         𝜔𝜔(ℓ + 1) = 𝜔𝜔(ℓ) ℓ+1
ℓ+2

 
 :آیدبدست می 𝜔𝜔(ℓ)از رابطه،  

𝜔𝜔(ℓ) = (ℓ + 2)�2𝑚𝑚𝑅𝑅1ℓ
ℏ2 )27     (  
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 آید:پتانسیل کولنی بدست می)،  5با جایگذاري این نتیجه در رابطه (

𝑉𝑉1(𝑟𝑟, ℓ) = −𝑍𝑍1𝑍𝑍2𝑒𝑒2

4𝜋𝜋𝜀𝜀0

1
𝑟𝑟

+ ℏ2

2𝑚𝑚
ℓ(ℓ+1)
𝑟𝑟2 − 𝐸𝐸0ℓ )28   (     

 :در آن که

)29( �
𝑅𝑅1ℓ = 𝑚𝑚

2ℏ2 �
𝑍𝑍1𝑍𝑍2𝑒𝑒2

4𝜋𝜋𝜀𝜀0(ℓ+1)(ℓ+2)�
2

𝐸𝐸0ℓ = − 𝑚𝑚
2ℏ2 �

𝑍𝑍1𝑍𝑍2𝑒𝑒2

4𝜋𝜋𝜀𝜀0(ℓ+1)�
2

 گیرينتیجه
ـــبات انـجام ــان میمـحاسـ ــده در این مـقاـله نشـ دـهده ـکه ـیکشـ

معروف   يهالیاز پتانـس  يتواند تعدادیم  )6(رابطه واحد   پتانـسیلابر
انگر هماهنگ  و همچنین )  28(رابطه و کولنی )  15(رابطه مانند نوـس

کند.  جادیمختلف ا طیدر شـــرا ) را23هاي جدید (رابطه پتانســـیل
يبا تقارن مرکز  يسه بعد  يدر مختصات کرواین محاسبات  اگرچه  
تانجام   ده اـس  D اختیاريابعاد  ها را بهآن توانیم یاما به راحت  ،ـش

 .داد میتعم
𝐵𝐵ℓضـــریب اگر دهند که نشـــان می) 11) و (10(روابط   = 0 

ابرتقارن  نیز صــفر اســت و در این صــورت 𝑅𝑅1ℓمانده  باقیباشــد،  
ته م کـس ود. ایـش ت که ه نیـش ر  لیپتانـس  چیبدان معناـس در و   کیـش

  .حاصل شود) 6تواند از ابرپتانسیل (ینم نتیجه سامانه مقیدي
توان حذف مرکزي را میتر، شرط تقارن  در یک محاسبات کامل

 اي پتانسیل را نیز لحاظ کرد.تر، وابستگی زاویهو در یک حالت کلی
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های انجیل : بررسی موردی ترجمهزبان بشرمعیارهای آماری در میان بستگی هم  

مریمجماعتی، ؛ مهری، علی
، بابل، ایرانصنعتی نوشیروانی ، دانشگاهفیزیکگروه 

چكيده
( پیچیدگی آنتروپی) رفتار فرکتالی و محتوای اطالعاتیهیپس،  و زیف آیند. قوانینبه شمار می ایذرهی بسهاآماری از نمودهای پیچیدگی سامانه های بلندبردبستگیهم 

برای ، زبان بشر در نمای زیف، نمای هیپس، بعد فرکتالی و آنتروپیی میان رابطه نمودن برای آشکار ما سازند.ترین ابزار ارتباطی را آشکار میزبان بشر به عنوان پیشرفته

-با توجه به هم. محاسبه نمودیم بستگی پیرسون را برای هر جفت ممکن از چهار معیار ذکر شدههمها را استخراج نمودیم و ضریب آنصد ترجمه از کتاب انجیل 

بزرگ ی و آنتروپتر واژگان در نوشتار )کوچک بودن ی واژگانی زبان )بزرگ بودن نمای هیپس( توزیع ناهمگنگفت که غنای ذخیرهتوان می بستگی/پادبستگی میان معیارها

 بودن بعد فرکتالی( را در پی دارد. 

Correlation between statistical metrics in human language: 

A case study of the Bible translation

Mehri, Ali; Jamaati, Maryam 

Department of Physics, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran 

Abstract 
Long-range statistical correlations are manifestations of complexity in many-body systems. Zipf’s and Heaps’ laws, 

fractality and information content (entropy) reveal the complexity of human language as the most advanced 

communication system. To identify the relationship between Zipf’s exponent, Heaps’ exponent, fractal dimension and 

entropy in human language, we extract them from one hundred translations of the holy Bible and calculate Pearson 

correlation coefficient for each possible pair of the mentioned statistical criteria. Due to the correlation/anti-

correlation between the criteria, it can be concluded that the rich vocabulary of language (high Heaps’ exponent) 

leads to more heterogeneous distribution of words in the text (low entropy and high fractal dimension). 

PACS No.: 05, 80, 89 

گفتارپيش

زبان گفتگوی زنده در سراسر جهان وجود دارد هفت هزار حدود

بندی دستهی زبانخانواده چندین  دربنا به روابط تبارشناسی  که

زبان، ترکیب واژگان [. قوانین دستوری مختلف مانند 2و1]  اندشده

های بلندبرد به طور کلی برهم کنش نماید.مجزا میها را از هم ن آ

 سازد. ها را آشکار میمحتوای اطالعاتی آن  ،در توالی نمادها

ها را بلندبرد میان آن  بستگیهماجزای یک سامانه    میانتوانی    روابط

ها زیادی از پدیده  شمارکه    ندانشان داده  هاوهشژپد.  سازمی  آشکار

ترده در ساین روابط به شکل گ [.3کنند ] پیروی میتوانی وابط از ر

 [. 4] شوند پدیدار می نیز های زبانیبسیاری از حوزه

های مرتبط با زبان تقریبا توانی هستند و رسد که توزیعبه نظر می 

ها دم بلندی با بخش بزرگی از انواع نادر را شامل همه این توزیع

بانی، رابطه بلندبرد میان ن زتجزیه و تحلیل آماری قوانی شوند.می

آماری  معروف چهار معیار[. 5دهد ] میرا نشان  های زبانفهمؤل

هیپس، آنتروپی و بعد فرکتالی برای بررسی نمای زیف، نمای 

در این پژوهش قصد داریم  شوند.  های زبانی به کار گرفته میویژگی

بستگی میان این چهار معیار آماری را در صد زبان زنده بشری هم
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 زنده بشری  بررسی نماییم. بدین منظور از ترجمه انجیل به صد زبان

 [. 6هره خواهیم برد ] ب

 

 های آماری در زبان بشرمعيار 

 آنتروپی   •

شوند تا یک پیام مشخص در متن پخش می  ایویژهوی  گبا ال  هاواژه

 واژگانبستگی بلندبرد در میان  را منتقل نمایند. چنین توزیعی به هم

تواند به عنوان معیاری آنتروپی می  شود.دار منجر مییک جمله معنی

قدم مهم     .[ 7] به کار رود  اطالعات منتقل شده توسط زبان    یزانماز  

رخدادهای گوناگون در آنتروپی تعریف احتمال برای    یدر محاسبه

احتمال را به توان می است. در بررسی زبانآماری  یک سامانه

  :کردعریف  ت  هاواژهدادهای متوالی  میان رخ  ی نسبیصورت فاصله

ک کلمه اصله رخداد متوالی ی، که          ف                          

شنون  یآنتروپی بهنجار شده طول متن است. در متن است و     

در یک متن بر حسب توزیع فضایی آن در متن از   واژهبرای هر 

 شود:زیر محاسبه می یرابطه

 

 

میانگین آنتروپی در نوشتار است.  wیشمار رخدادهای واژه     

نیز با تقسیم کردن مجموع آنتروپی واژگان آن بر   Hبرای هر متن 

 آید. به دست می ( 𝑁𝑣) اشنامهشمار واژگان لغت 

 قانون زیف •

، توزیع توانی میان ترین قانون زبانی، به عنوان معروفقانون زیف

[. این قانون تجربی بیان 8کند ] فراوانی اجزای زبان را توصیف می

آن در جدول فراوانی نسبت   یعبارت با رتبهکند که فراوانی یک  می

در زبان با توجه به دفعات تکرارشان به  هاواژهاگر  عکس دارد.

به شکل توانی ،  fبندی شوند، فرکانس هر کلمه، ترتیب نزولی رتبه

  نسبت عکس دارد. ،r ،اشرتبهبا 

 

ζ بشر  توسط های نوشته شدهنمای زیف و مقدار آن برای متن

 نزدیک به یک است. 

 

 قانون هيپس  •

واژگان با کلیدرشد ی بر نحوهشناسی، قانون هیپس در حوزه زبان

 :[9]  به شکل زیر است ی آن و رابطه داللت دارد نوشتاراندازه 

 

 

است،   𝑁𝑡تعداد کلمات متفاوت در متن را وقتی طول آن برابر  𝑁𝑣که  

 . نیز نشان دهنده نمای هیپس است  β. دهدنشان می

 بعد فرکتالی •

 دهدیاست که نشان م  یدگ یچیاز پ  یشاخص آمار  کی  یبعد فرکتال

نماید یم رییتغ سامانه یاندازه رییالگو با تغ کی اتییچگونه جز

به شمار  یفرکتالی یک ساختار پیچیدهبه عنوان نیز [. زبان 10] 

 (D) یبعد فرکتال یمحاسبه یبرا شماریروش جعبهاز ما . آیدمی

 [.  11]  میبریبهره مها واژه

 

 𝑤ی است که واژه 𝑙های با طول شمار جعبه 𝑛𝑙(𝑤)در این رابطه  

طول متن   𝑁𝑙و   𝑙های با طول شمار کل جعبه  𝑁𝑙را در خود دارند.  

مقادیری برای هر واژه  Dاند. برای بهنجار کردن رابطه به کار رفته

با تقسیم کردن  میان صفر و یک دارد و میانگین آن برای هر متن 

( به 𝑁𝑣مجموع بعد فرکتالی کلیدواژگانش بر شمار کلیدواژگانش )

 . آیددست می

 ضریب همبستگی •

متغیرهای میان  متقابل    یرابطه  یاز نحوهمعیاری   یهمبستگ  ب یضر

دو  انیم رسونیپ یهمبستگضریب . [ 12]  آوردفراهم میآماری 

 ریبه شکل ز  𝜇𝑌و  𝜇𝑋میانگین  ریبا مقاد Yو  X یتصادف ریمتغ

 : شودیم فیتعر

 

بیانگر   𝐸د و هستن یتصادف یرهایمتغ اریانحراف مع σ𝑌و  σ𝑋 که

  .امید ریاضی است 

 ها استخراج معيارهای آماری از زبان و مقایسه آن
ترجمه از کتاب معیارهای آماری ذکر شده را برای صد  ما قصد داریم  

نمای . کنیم ها را بررسیبستگی میان آنانجیل استخراج کرده و هم

𝑝𝑖(𝑤) = 𝑑𝑖(𝑤) 𝑁𝑡⁄  𝑑𝑖(𝑤) 

𝑁𝑡 

𝑆(𝑤) =
1

log(𝑀)
∑ 𝑝𝑖

𝑀

𝑖=1

(𝑤) log[𝑝𝑖(𝑤)−1]               (1) 

𝑁𝑣 ∝ 𝑁𝑡
𝛽                                                                                  (3)  

M 

𝑛𝑙(𝑤)

𝑁𝑙
∝ (

𝑙

𝑁𝑡
)𝐷                                         (4)                  

𝜌𝑋𝑌 =
𝐸[(𝑋−𝜇𝑋)(𝑌−𝜇𝑌)]

σ𝑋σ𝑌
                                 (5)              

𝑓(𝑟) ∝ 𝑟−𝜁                                                              (2) 
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ها با تابع توانی زیف، نمای هیپس و بعد فرکتالی به کمک برازش داده

𝑅2ها شرطی برازشآیند. ما در همهبه دست می ≥ را برای   0.99

ر دو معیار آماری گیریم. اگ دقت باالی نتایج در نظر میاز اطمینان 

 ،ی نمودارعالمت شیب خط توصیف کنندهبرحسب هم رسم شوند،  

 . بستگی میان آنهاست گر مثبت یا منفی بودن همبیان
و بعد فرکتالی  1آنتروپی و نمای زیف در نمودار سمت چپ شکل

اند. و نمای هیپس در نمودار سمت راست آن برحسب هم رسم شده

بستگی همگونه که پیداست این دو جفت معیار آماری با هم همان

ی و با لبا افزایش نمای هیپس بعد فرکتا. به دیگر سخن مثبت دارند

استفاده از تعداد بیشتری   یابد.افزایش نمای زیف آنتروپی افزایش می

این بدان . شودزیف می نمایمنجر به افزایش  واژگان دستوریاز 

های زبان، به عنوان مثال  تربزرگ  های با نمای زیفمعناست که، زبان

دستوری را در هر جمله به  یواژهی شمار بیشترای و مائوری، کره

های چینی و زبان نمای زیف کوچک دراز سوی دیگر  .برندکار می

تری برای دستوری کمواژگان ها از تایلندی بدین معنی است که آن

دیگر  یی واژگان، به عنوان خصیصهغنابرند. بهره می هالهبیان جم

 نمای هیپسهایی که دارای  زبان  .قابل تعیین است   زبان با قانون هیپس

 مفهومیک بیشتری برای بیان  هایکلیدواژههستند از  تریبزرگ

هایی مانند دهند که زبانها نشان میبررسی کنند.استفاده میمشترک 

دارای   نمای هیپسژاپنی و تایلندی از شرق آسیا با باالترین مقدار 

چینی های زبان. در مقابل، هستندواژگان کلیدثروتمندترین مجموعه 

، مجموعه واژگان ضعیفی آلتائیکو    سینو تبت های  و ترکی از خانواده

به دست  یبستگهم ب یضرا برند.را برای بیان یک مفهوم به کار می

 یاز ارتباط آمار یها، حاک قدر مطلق آن  یباال ریمقاد ژهیآمده، به و

یان نمای زیف و همبستگی مثبت م ذکر شده است. ریمقاد نمیا

که افزایش بیشتر واژگان  گیردین واقعیت سرچشمه میااز  آنتروپی

. شودمی نوشتاردر  واژگانتر دستوری منجر به توزیع یکنواخت 

گی میان نمای هیپس و بعد فرکتالی بر این واقعیت بستهمهمچنین 

در ها واژهکند که غنای واژگان منجر به توزیع ناهمگن داللت می 

بستگی میان همشدت کنیم که همچنین مشاهده می شود.متن می

نمای زیف و آنتروپی همبستگی  نمای هیپس و بعد فرکتالی بیشتر از  

 است. 
های آماری با یکدیگر، این ویژگی ارتباط یبرای درک بهتر نحوه

 بستگی منفیهمها که با یکدیگر ی جفت بقیه روابط متقابل

دهند که می ننتایج نشا .اندرسم شده 2شکلدارند، در  )پادبستگی(

شان، کلیدواژگانتر چینی و اوکان به دلیل توزیع یکدست  هایزبان

ژاپنی و تایلندی با توزیع های زبانمقدار آنتروپی باالیی دارند. اما 

. جالب است که این دارندمقدار آنتروپی را    ترینواژگان، کمناهمگن  

از باالترین میانگین شان کلیدواژگاندو زبان به دلیل توزیع ناهمگن 

 لیبستگی مثبت نمای هیپس و بعد فرکتاهم  بعد فرکتال برخوردارند.

طور که همانمیان بعد فرکتالی و آنتروپی اثرگذار است.  یبر رابطه

منجر به مقدار باالتر   تر واژگانتوزیع یکنواخت در ادامه خواهیم دید،  

شود. این تقابل آماری در رابطه تر میآنتروپی و بعد فرکتالی کوچک

  شود.ها مشاهده میدار آنبستگی معنیپاد

و میان نمای  ،بستگی میان نمای هیپس و نمای زیفی پادرابطه

تر واژگان غنی شود کههیپس و آنتروپی از این واقعیت ناشی می

شود. می نوشتاردر  کلیدواژگانعموماً منجر به فراوانی کمتر برای 

تایلندی،  چون ژاپنی، چینی،هایی همدر نمودار زبانچنین هم

 
میزان    بستگی مثبت دارند.با هم هم. هر دو جفت معیار  یکصد ترجمه انجیلو میان )راست( بعد فرکتالی و نمای هیپس استخراج شده از  )چپ( آنتروپی و نمای زیف  رابطه میان    :1شکل

 نمای زیف است.  بستگی میان آنتروپی و  همبستگی بعد فرکتالی و نمای هیپس بیشتر از هم
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کنیم که از روال عمومی مشاهده می ای و ترکی را ، کرهیمیانمار

خاص   ،کنند. دلیل این رفتار آماری متفاوتها پیروی نمیاغلب زبان

تاریخی، که ریشه در شرایط ست هاهای گرامری آنبودن نقش

.[ 13شان دارد ] جغرافیاییفرهنگی و 

گيری نتيجه
نمای   زیف،نمای  چهار معیار آماری  بستگی میان  همدر این پژوهش  

کتاب  یصد ترجمهاستخراج شده از هیپس، آنتروپی و بعد فرکتالی 

های )نمای هیپس، بعد  جفت که  مشاهده کردیمبررسی شد.  انجیل

، (1)شکل بستگی مثبت دارندفرکتالی( و )نمای زیف، آنتروپی( هم

دارند  )پادبستگی( بستگی منفیهم ها جفت در حالی که دیگر 

بستگی میان بعد فرکتالی و نمای هیپس ترین همبزرگ. (2)شکل

(𝜌𝛽𝐷 = ارتباط تنگاتنگ توزیع ناهمگن که  ،شود( دیده می0.841

. از سازدواژگان در نوشتار با غنای کلیدواژگان زبان را آشکار می

بستگی میان آنتروپی و نمای هیپس ترین پادسوی دیگر بیش

(𝜌𝛽𝐻 = واژگان زبان تاییدی است بر تاثیر غنای کلید( هم 0.840

ی عملکرد ها نحوهبستگی. این همها در نوشتاری توزیع واژهبر نحوه

سازد.ها را آشکار میمعیارهای بررسی شده و ارتباط آماری میان آن
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در یک مستطیل 𝝓𝟒تصحیح تابشی انرژی کازیمیر برای تئوری 
مددعلی،  ولوئیان

 رانیسمنان، ا ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ک،یزیدانشکده ف

چكیده
. روش ائه گردیده استاربعد  2+1در  لیمستطیک در  کلهیرید یِاسکالرِ محدود شده با شرط مرز دانِیم یبرا ریمیکاز یانرژ ۀاز محاسب ای خالصهمقاله،  نیدر ا

معنا که،  نی. به اابدیعکاس در کانترترم ان یمرز طیاز شرا یدهد تا اثرات ناش یاست که به صورت خودکار اجازه م یمحاسبه، روش نیبازبهنجارشِ بکارگرفته شده در ا

آن،  یو بجا میکن یم(، استفاده نیآزاد)بدون شرط مرز یاز کانترترم مربوط به فضا یالگرانژ ۀبرهن یاز پارامترها یناش یهاییروش جهت حذف واگرا نیما در ا

ستفاده شده است. پاسخ به اکم کردن جعبه ها  یاز منظم ساز زیخال ن یاز انرژ یناش های ییحذف واگرا یبرا نیشود. همچن یوابسته به مکان استفاده م یهاکانترترم

نشان  یابیارز نیست و ااقرار گرفته  یابیمورد ارز نیز الزم یحدها هیو در کل رفتهیصورت پذ یک مستطیلبار در  نیاول یبرا یتابش حیدست آمده در مرتبه اول تصح

  کند. یبرآورده م یرا بنحو درست یکیزیو ف زمانتظارات ال هیداده است که کل

.منظم سازیتصحیح تابشی، کانترترم، بازبهنجارش، انرژی کازیمیر،   :واژه های کلیدی

Radiative Correction to the Casimir Energy for the 𝝓𝟒 Theory in a Rectangle

Valuyan, Madad Ali 

 Department of Physics, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran 

Abstract 

In this paper, we present the radiative correction to the Casimir energy for massive and massless scalar field 

confined in a rectangle. This calculation procedure was conducted in two spatial dimensions and for the case of 

the first-order correction term this procedure is new. The renormalization program that we have used in this work 

allows all influences from the dominant boundary conditions (e.g. the Dirichlet boundary condition) to be 

automatically reflected in the counterterms. This permission usually makes the counterterm position-dependent. 

Along with the renormalization program, a supplementary regularization technique was performed in this work. 

In this regularization technique, that we have named Box Subtraction Scheme (BSS), two similar configurations 

were introduced and the zero point energies of these two configurations were subtracted from each other using 

appropriate limits. Finally, all the necessary limits of the obtained answers for both massive and massless cases 

are discussed. 

 Keywords:   Casimir Energy, Radiative Correction, Counterterm, Renormalization, Regularization 

PACS No.        11.10.-z, 11.10.Gh, 03.70.+k, 42.50.Lc 

 قدمهم
 1985در سال  شانیو همکاران ا توسط برداگ بار نیاول     

توجه و  د،یواقع گرد یمورد بررستصحیحات تابشی انرژی کازیمیر 

 یزیآن چمعموالً  [؛1]ادامه یافته است زیبعد ن یدر سالهابه این مقوله 

Counterterm

و  ددار تیاهم ریمیکاز یانرژ یتابش حاتیکه در محاسبه تصح

بازبهنجارش گردد، نحوه موجب تاثیرات شگرف در جوابها می

است )به عنوان مثال: جرم  یموجود در الگرانژ یبرهنه یپارامترها

 بازبهنجارشِ فهیوظ 1هاکانترترم(. یشدگثابت جفت ای و دانیم
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 نیا درواقع و دارندبرعهده  را یبرهنه موجود در الگرانژ یپارامترها

از  یناش هایواگرایی 2بازبهنجارش برنامه در که هستند هاکانترترم

 یالگرانژ یِکیزیف یخود هضم کرده و پارامترهاپارامترها را در این 

از  یاریبرنامه بازبهنجارش در بس یدهند. در اجرا یرا بدست م

در آنها تحت اثر  یکوانتوم دانیکه م یدر مسائل یحت مقاالت گذشته

 یبرا آزاد یفضا یهااز کانترترمبوده است،  یشرط مرز کی

اما نظر [. 2-3برهنه استفاده شده است ] یهاتیبازبهنجارش کم

که، اگر در دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است 

قرار دارند،  یشرط مرز کیتحت اثر  یکوانتوم یدانهایم یامساله

اجرا شود  ایبگونه زین هادانیم نیبرنامه بازبهنجارش مربوط به ا ایدب

استفاده  در واقعو  ؛شداعمال شده، سازگار با یکه با شرط مرز

در هر مسأله ای بدون توجه به شرط ازکانترترم مربوط به فضای آزاد 

عدم  مرزی حاکم بر آن نمی تواند صحیح باشد. حتی ممکن است

 یبرنامه بازبهنجارش بدرست باعث گرددکانترترم  حیانتخاب صح

)به عنوان  یکیزیف یتهایاز کم یتعداد یبرا تیعمل نکرده و در نها

در بار  نیاول ی[. برا4] دیواگرا بدست آ ری( مقادریمیکاز یمثال انرژ

که در آن شرط  معرفی گردید یبازبهنجارشروش  [5]مقاالتی چون 

 کیستماتیحاکم بر مساله در برنامه بازبهنجارش به صورت س یمرز

 هایکانترترمبدست آمدن ورود منجر به  نیو ا افتهیورود  و سازگار

با  زیمقاله ن نیسته به مکان در برنامه بازبهنجارش شده است. در اواب

 ریمیکاز یانرژ یتابش حیاستفاده از روش بازبهنجارش مذکور، تصح

در یک  𝜙4 هیشده در نظر فیتعرجرمدار اسکالر  دانیم یرا برا

پاسخ بدست  وکرد  میخواه ارائه کلهیرید یبا شرط مرز مستطیل

 کامالً سازگار است. یکیزیقابل انتظار ف یبا مبانآمده نیز 

 یمحاسبات انرژ ندیموجود در فرا هایییحذف واگرا جهت     

. از است رناپذیاجتناب یمنظم ساز یاستفاده از روشها ر،یمیکاز

لی که در فضای در مسائظاهر شده واگرایی های آنجائیکه نوع 

شواری به د دوبعدی مطرح هستند به صورت لگاریتمی است، این امر

از با استفاده  ،مقاله نیدر ااما . های فرایند منظم سازی می افزاید

 ها بر این دشواریبه خوبی کم کردن جعبه ها  یروش منظم ساز

فائق آمده و کلیه محاسبات تصحیح تابشی انرژی کازیمیر با استفاده 

 یمحاسبه انرژ یبرااز روش منظم سازی مذکور انجام پذیرفته است. 

Renormalization Program

دو ساختار مشابه در نظر  روش، معموالً نیبا استفاده از ا ریمیکاز

دو ساختار از هم  نیا  خال یها یانرژ اختالف شود، و یگرفته م

 یک ریمیکاز یمحاسبه انرژ یبه عنوان مثال، برا شوند. یم محاسبه

𝑎1با ابعاد  مستطیل × 𝑎2 ی با ابعاد گرید ربعم ، آنرا در𝐿 × 𝐿

( نشان 1ساختار را به مانند آنچه در شکل ) نی. نام امیکن یمحبوس م

.  گرفته شده استدر نظر  𝐴داده شده است، با عنوان ساختار 

ساختار پایین  و ساختار رسم شده در 𝐴ر ساختا باال: ساختار رسم شده در  1لشک

𝐵 دهد.  یرا نشان م 
𝐵. در ساختار شود یم یمعرف  𝐴 به مانند ساختار زین 𝐵 ساختار

𝑏1با مقطع  مستطیلیک  زین × 𝑏2 ی با ابعاد گرید مربع در𝐿 × 𝐿

 ریبصورت زرا  ریمیکاز یانرژ حال می توان گردد.یمحبوس م

 :تعریف کرد

𝐸Cas. = lim
𝑏1/𝑎,𝑏2/𝑎→∞

lim
𝐿/𝑏→∞

(𝐸𝐴 − 𝐸𝐵)               (1)

 است 𝐵و  𝐴انرژی خال مربوط به دو ساختار  𝐸𝐵و  𝐸𝐴که در آن 

𝑎و  = 𝑀𝑎𝑥{𝑎1, 𝑎2}  و𝑏 = 𝑀𝑎𝑥{𝑏1, 𝑏2} می باشد. می 

(، تقسیم بندی های 1توان نشان داد که در حد ذکر شده در معادله )
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های در حذف واگرایی ،ستطیل و مربعایجاد شده در نواحی میانی م

کنند و در نهایت نیز خطوط ناشی از انرژی خال نقش موثری ایفا می

، سهمی در ستطیل و مربعنواحی مابین دو ماضافه نشان داده شده در 

𝑎1 با ابعاد ستطیلاصلی)م ستطیلانرژی کازیمیر م × 𝑎2  نخواهد )

داشت. 

 مرتبه صفرم و اول انرژی کازیمیر

گوردون و یافتن میدان کوانتومی  –با استفاده از الگرانژی کالین      

از معادله حرکت مرتبط با این الگرانژی و اعمال شرایط مرزی 

𝑆ستطیل با مساحت دیریکله روی سطح م = 𝑎1 × 𝑎2  و انجام

محاسبات مربوطه می توان انرژی خال را تا مرتبه اول تصحیح تابشی 

 بصورت زیر نوشت:

𝐸Vac. = 𝐸Vac.

(0)
+ 𝐸Vac.

(1)

=
1

2
∑ 𝜔(𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛1,𝑛2=1

+
−𝜆

8
∫𝐺2(𝑥𝜇, 𝑥𝜇)𝑑𝑆

𝑆

(2)

,𝜔2(𝑎1که در آن  𝑎2) = (𝑛1𝜋

𝑎1
)

2

+ (𝑛2𝜋

𝑎2
)

2

+ 𝑚2 

های مجاز پس از اعمال شرایط مرزی می باشند و تابع فرکانس

𝐺(𝑥𝜇, 𝑥′𝜇) باشد. منظور از مختصه نیز تابع گرین می𝑥𝜇 =

(𝑡, 𝑥, 𝑦) پارامتر ت و اسλ و𝑚  نیز به ترتیب نشان دهنده ثابت

و جرم میدان اسکالر است. فرم تابع  𝜙4جفت شدگی در نظریه 

گرین برای یک میدان اسکالر محدود شده با شرط مرزی دیریکله 

𝑎1با مقطع  مستطیلدر یک  × 𝑎2 :به صورت زیر خواهد شد

𝐺𝐴1(𝑥𝜇, 𝑥𝜇) =
2

𝑎1𝑎2

× ∑
sin(𝑛1𝜋

𝑎1
(𝑥 + 𝑎1

2
))2 sin(𝑛2𝜋

𝑎2
(𝑦 + 𝑎2

2
))2

𝜔(𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛1,𝑛2=1

(3) 

( الزم 1با استفاده از تعریف ارائه شده از انرژی کازیمیر در معادله )

( 1نشان داده شده در شکل )است انرژی خال برای همه ناحیه های 

 𝐵و  𝐴ده و سپس اختالف انرژی های خال دو ساختار بدست آور

اول در سمت راست  از هم محاسبه گردد. انجام این رویه برای جمله

( منجر به یافتن مرتبه صفرم از تصحیح تابشی انرژی 2معادله )

off Regularization Technique-Cut

کازیمیر می گردد. با انجام کلیه جزئیات مربوط به این محاسبات که 

 [ نیز گزارش شده است، خواهیم داشت:6البته در مقاله ]

𝐸Cas.

(0)
=

1

4
[∑ 𝐵1(𝑎1, 𝑎2)∞

𝑛=1 + 𝐵2(𝑎1) +

𝐵3(𝑎1, 𝑎2) + {𝑎1 ↔ 𝑎2}] (4)  

که در آن

𝐵1(𝑥, 𝑦) =
−1

𝜋
∑

𝑆𝑛(𝑥)𝐾1(2𝑦𝑗𝑆𝑛(𝑥))

𝑗

∞

𝑗=1

𝐵2(𝑥) =
𝑚

2𝜋
∑

𝐾1(2𝑚𝑥𝑗)

𝑗

∞

𝑗=1

𝐵3(𝑥, 𝑦) =
−𝑦

8𝜋𝑥2
∑

(1 + 2𝑚𝑥𝑗)𝑒−2𝑚𝑥𝑗

𝑗3

∞

𝑗=1

(5) 

𝑆𝑛و تابع 
2(𝑥) = (𝑛𝜋/𝑥)2 + 𝑚2  می باشد. پاسخ به دست

آمده برای مرتبه صفرم انرژی کازیمیر با آنچه در گذشته برای این 

[. این تطابق 7] مرتبه از انرژی گزارش شده است تطابق کامل دارد

سازی بکاررفته در انجام این ضمن اینکه موجب تایید روش منظم

در های ایجاد شده گردد؛ این نگرانی که تقسیم بندیمحاسبات می

 مستطیل( ممکن است بر انرژی کازیمیر 1های میانی در شکل )ناحیه

 بی برطرف می کند. خو( تاثیرگذار باشد را بنحو 𝐴1اصلی)ناحیه 

( از 𝒪(𝜆)( بیانگر مرتبه اول)2جمله دوم در سمت راست معادله )

انرژی خال می باشد. این رابطه برای انرژی خال با در نظر گرفتن 

جهت بررسی )سته به مکان محاسبه شده استکانترترم های واب

[ مراجعه گردد(. برای محاسبه مرتبه اول از 5جزئیات بیشتر به ]

تصحیح تابشی انرژی کازیمیر، ابتدا الزم است تابع گرین برای هر 

با جایگذاری ابعاد هر ( 1های مشخص شده در شکل )یک از ناحیه

اری تابع گرین بدست آید. سپس با جایگذ( 3مستطیل در عبارت )

( و یافتن انرژی خال برای هریک از 2مربوط به هرناحیه در معادله )

( به 1ناحیه ها، با استفاده از تعریف انرژی کازیمیر در معادله )

می پردازیم.  𝐵و  𝐴محاسبه اختالف انرژی های خال دو ساختار 

باعث می شود تا  3سازی تابع قطعتشابه دو ساختار به انضمام منظم

تعداد زیادی از واگرایی ها در انجام این تفاضل یکدیگر را حذف 
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(، تصحیح 1کنند. در نهایت نیز با محاسبه حدهای موجود در رابطه )

بصورت زیر بدست می آید: مستطیلتابشی انرژی کازیمیر برای یک 
𝐸Cas.

(1)

=
−𝜆

32𝑎1𝑎2
{

1

4
ℬ2(𝑚; 𝑎1) −

𝑎1

8𝜋𝑚
ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎2)

+
1

4𝑚
∑ ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

−
𝑎1 ln 2

2𝜋
ℬ2(𝑚; 𝑎1)

+
𝑎1

2 ln 2

4𝜋2 ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎2) +
𝑎1𝑎2 ln 2

4𝜋2 ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎1)

−
𝑎1 ln 2

2𝜋
∑ ℬ1(𝑚; 𝑎2, 𝑎1)

∞

𝑛=1

+
1

4
ℬ2

2(𝑚; 𝑎2)

+
1

4
ℬ2(𝑚; 𝑎2)ℬ2(𝑚; 𝑎1)

−
𝑎1

4𝜋
ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎2)[ℬ2(𝑚; 𝑎2) + ℬ2(𝑚; 𝑎1)]

+
1

2
[ℬ2(𝑚; 𝑎2) + ℬ2(𝑚; 𝑎1)] ∑ ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

+
𝑎1𝑎2

16𝜋2 ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎1) ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎2)

−
1

4𝜋
[𝑎1 ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎2) + 𝑎2 ln(1 − 𝑒−2𝑚𝑎1)] ∑ ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

+
𝑎2

2

16𝜋2
ln2(1 − 𝑒−2𝑚𝑎1) +

1

4
(∑ ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

)

2

+
1

4
(∑ ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

) (∑ ℬ1(𝑚; 𝑎2, 𝑎1)

∞

𝑛=1

)

+
1

2
∑

ℬ1(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

𝑆𝑛(𝑎2)

∞

𝑛=1

+
1

2
∑ ℬ1

2(𝑚; 𝑎1, 𝑎2)

∞

𝑛=1

} + {𝑎1 ↔ 𝑎2}, 

(6) 

که در آن توابع بکار رفته نیز عبارتند از:

ℬ2(𝑚; 𝑥) =
−𝑥

𝜋
∑ 𝐾0(2𝑚𝑥𝑗)

∞

𝑗=1

, 

ℬ1(𝑚; 𝑥, 𝑦) =
2𝑥

𝜋
∑ 𝐾0(2𝑥𝑗𝑆𝑛(𝑦))

∞

𝑗=1

 

یکی از مهمترین تابع اصالح شده بسل است.  𝐾0(𝛼)که در آن تابع 

در مبحث انرژی کازیمیر مورد توجه ویژه قرار  حدهایی که معموالً

می گیرد، یافتن پاسخ برای میدانهای بدون جرم است. محاسبه حد 

بدون جرم برای مرتبه اول تصحیح تابشی انرژی کازیمیر با استفاده 

 ( رابطه زیر را بدست می دهد:6مستقیم از رابطه )

𝐸Cas.

(1)
≅

−𝜆

64𝑎1𝑎2
∑ [

−𝑎1

𝜋𝑛
ℬ1(0; 𝑎2, 𝑎1) +∞

𝑛=1

ℬ1
2(0; 𝑎2, 𝑎1) +

2𝑎2 ln 2

𝜋
ℬ1(0; 𝑎2, 𝑎1)] + {𝑎1 ↔ 𝑎2}.

گیری نتیجه

در این مقاله به ارائه محاسبه انرژی کازیمیر برای مرتبه صفر و      

اول تصحیح تابشی میدان اسکالر محدود شده با شرط مرزی دیریکله 

ایم. این محاسبات در مرتبه اول تصحیح پرداخته یک مستطیلدر 

ارائه گردیده است. در انجام این محاسبات، از تابشی برای بار اول 

کردن جعبه ها برای حذف واگراییهای ناشی از انرژی منظم سازی کم

های ناشی از پارامترهای خال استفاده شده است. برای حذف واگرایی

وابسته به مکان استفاده شده  هایبرهنه در الگرانژی نیز از کانترترم

ای بدست آمده در حدی که اندازه است. انتظار می رود که پاسخه

یک ضلع از مستطیل نسبت به دیگری بسیار بزرگ باشد، به انرژی 

کازیمیرِ مربوط به دو خط موازی در دو بعد فضایی برسد. این امر 

مورد بررسی  و برای میدانهای جرمدار و بدون جرم در مقاله اصلی

آمده ( سازگاری پاسخ های بدست 2در شکل ) . قرار گرفته است

[. 6-7] داده شده استنشان برای میدانهای جرم دار 

برای یک بر واحد سطح مرتبه اول از تصحیح تابشی انرژی کازیمیر :  2لشک

ضلع دیگر  𝑎2مستطیل رسم شده است.  برحسب یکی از ابعاد مقطعمستطیل 

مستطیل است و این نمودار نشان می دهد که با افزایش اندازه یک ضلع مستطیل 

در چگالی انرژی کازیمیر مربوط به دو خط موازی نزدیک می شود. پاسخها به 

ℏ𝑐این نمودار  = 𝜆ثابت جفت شدگی برابر و  1 =  است. 0.1
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3MoOی نازک تاثیر بازپخت بر روی خواص اپتیکی، ساختاری و الکتروکرومیکی الیه

1، روح اهلل، کریم زاده 1مجیدمحسنی، ؛  2؛ خدابخشی، فردین 1؛ محمودی، مریم 1بیات، سعیده

 بهشتی، تهران، ایراندانشکده فیزیک، دانشگاه شهید 1
 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران 2

 هچکید
ها، توجه زیادی را به خود های اخیر به علت نیاز به کنترل انرژی خورشیدی و همچنین تنظیم و تعدیل مصرف انرژی در ساختمانتکنولوژی الکتروکرومیک در دهه

ه و خواص ساختاری و نشانی شدتروانباشت الیهبه روش الک( 3MoO) نازک الکتروکرومیک تری اکسید مولیبدن یالیهاست. در این گزارش جلب کرده 

 3به مدت گراد درجه سانتی 250دمای در  ی بازپخت شدههدهد که ساختار الینتایج نشان می الکتروکرومیکی آن تحت تاثیر بازپخت مورد بررسی قرار گرفته است.

موالر  5/0 گیری عبور اپتیکی در الکترولیتندازهی ابه وسیلهنمونه  خواص الکتروکرومیکشود. بررسی تبدیل می بلوریبه ساختار  شکلبی، از حالت ساعت
+PC4LiClO  3ی نازک الیهخواص الکتروکرومیک ، بهبود قابل توجه 50% حداکثر مقدارو بدست آوردن ضریب مدوالسیون اپتیکی تاMoO   با اعمال بازپخت را

 دهد.نشان می

بلوریروانباشت، ساختار الکت اپتیکی،، مدوالسیون الکتروکرومیک تری اکسید مولیبدن،  کلیدی:های واژه

 thin 3MoOelectrochromic properties of optical, structural and on  annealingEffect of 

film 

Bayat, Saeedeh1 ; Mahmoodi, Maryam1 ; Khodabakhshi, Fardin2 ; Mohseni, Majid1 ; Karimzadeh, Rouhollah1 

, IranTehranShahid Beheshti University, , Department of Physics1 
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Abstract 

In recent decades, electrochromic technology has gathered a great deal of attention due to the need of 

controlling solar energy and to regulate and lower the energy consumption in buildings. In this report, 

electrochromic thin film of molybdenum trioxide is fabricated using electrodeposition method and its structural 

and electrochromic properties is investigated under the effect of annealing. The results indicate that the 

structure of the annealed layer at 250˚C for 3 hours changed from amorphous before heating to crystalline after 

heating. Investigation of the electrochromic properties by measuring the optical transmission of the thin film in 

0.5 M LiClO4+PC electrolyte, shows an optical modulation coefficient up to 50% demonstrating remarkable 

improvement of electrochromic properties of MoO3 thin films by annealing.  

Keywords: molybdenum trioxide, electrochromic, optical modulation, electrodeposition, crystal structure      

PACS No.   78 

 مقدمه
اکسید فلزهای واسطه به دلیل کاربردهای علمی و تخصصی      

ای مورد تحقیق و های متنوع، به طور گستردهفراوان در زمینه

سیدها خواص ساختاری، اپتیکی، . این اکاندتوسعه قرار گرفته

را از خود نشان جالب توجهی  1یالکتروکرومیکشیمیایی و 

 استپذیری ییر رنگ برگشتتغ. خاصیت الکتروکرومیک، دهندمی

خارجی یک میدان الکتریکی  که برای مواد الکتروکرومیک با اعمال

1 Electrochromic 
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ها ها و الکترونتعداد برابری از یونورود و خروج و از طریق 

اکسید مولیبدن در میان مواد الکتروکرومیک، تری. [1] افتداتفاق می

 نواختپذیری قابل توجه، جذب نور قوی و یکبه دلیل پاسخ رنگ

، در کاربردهای الکتروکرومیک، بسیار مورد استفاده رنگیدر حالت 

پیک جذب اپتیکی آن  نزدیک بودن براین،عالوهاست. قرار گرفته 

ماده را برای بسیاری از حساسیت چشم انسان، این ی ناحیه به

 .[2.3]است  کرده ی هوشمند مناسبکاربردها از جمله پنجره

های متفاوتی وجود دارد که در روش، 3MoOنی نشابرای الیه    

 تیاز مز 2انباشتمانند الکترو ییایمیالکتروش یهاروشاین میان، 

پذیری این روش به دلیل سهولت و کنترل .برخوردار هستند ییباال

در ناخالصی  و ونیداسیاکس زانیمبر روی ضخامت، ساختار و 

 یهادستگاه ینعتص یمتناسب و مطابق با استانداردها ،اتاق یدما

روش با  3MoOی نازک ، الیهدر این مقاله. [4] است یکیالکترون

نشانی شده و خواص اپتیکی، ساختاری و الکتروانباشت الیه

 الکتروکرومیک آن تحت تاثیر بازپخت، مورد مطالعه قرارگرفته

دهد که بازپخت سبب بهبود این است. نتایج تجربی نشان می

 .شودمی 3MoOزک ی ناخواص در الیه

 مواد و روش آزمایش

ی اکسید قلع زیرالیه رآیند الکتروانباشت،فشروع قبل از      

ی شده بر روی بسترهپوشش داده FTO(3(ناخالص شده با فلورین 

، مقاومت %80متر، شفافیت: میلی 100×100×2/2)اندازه:  ایشیشه

پس ، سهشسته شد توسط اتانول و آب مقطر (2cm /Ω8 سطحی:

دقیقه کامال تمیز و توسط جریان  10به مدت  4در حمام التراسونیک

محلول ابتدا  ی محلول الکتروانباشت،برای تهیهند. اههوا خشک شد

 5گرم از نمک سدیم مولیبدیت 9356/1انحالل با آبی 

)O2H2*4MoO2Na( با لیتر آب مقطر میلی 80در  %98ص با خلو

اسید  محلول، pH ی تنظیمبراو  شده موالر تهیه  1/0 غلظت

محلول، تاثیر قابل توجهی  pH .استه اضافه شدبه آن سولفوریک 

2  Electrodeposition  
3 Fluorine-doped Tin Oxide 
4 Ultrasonic bath 
5 Sodium Molybdate 

است که در بر روی خواص ساختاری نمونه دارد. نشان داده شده 

pH های باال، جریان عبوری در حین الکتروانباشت بسیار پایین

. [4]شود نشانی نامطلوب میکه باعث نرخ رسوب کم و الیه است

 ،4بیشتر از مقدار  هایpHکه برای  ترتیب مشاهده شد بدین

 pHافتد، بدین جهت برای تنظیم نشانی برای نمونه اتفاق نمیالیه

فرآیند ، اسیدسولفوریک به محلول اضافه شده است. 4به اندازه 

دو الکتروده در دمای اتاق  6توسط یک پتانسیوستات تروانباشتالک

 شیشه /FTOی زیرالیه عنوان آند و ، که پالتین بهاست هانجام شد

اعمالی برای فرآیند عنوان کاتد استفاده شدند. پتانسیل مثلثی  به

)حداقل ولتاژ  استه ولت تنظیم شد 5/2در مقدار الکتروانباشت

(. شیشه /FTO یزیرالیهالزم برای رسوب از این محلول بر روی 

 هه شدثانیه تهی 300در مدت زمان رسوب  3MoOی نمونهسپس 

 3/7 برای این  نمونه جریان عبوری در حین الکتروانباشتکه 

ای به رنگ قهوهدر ابتدا شده  تهیه ینمونه .استه بود آمپرمیلی

ایم و هچنین که بر اساس آزمایشاتی که انجام داده روشن بود

ای شدن رنگ شود که قهوه، حدس زده می[5]گزارشات ارائه شده 

کردن اسید باشد. شفاف نبودن نمونه بعد از الیه به علت اضافه 

الکتروانباشت و میزان طیف عبوری کم، باعث عدم پاسخ 

ی حاضر، برای شفاف شدن شود. در مقالهالکتروکرومیک نمونه می

است. بدین و افزایش میزان عبور، روش بازپخت انتخاب شده 

توسط هیتر  C250˚در دمای  ساعت 3 به مدتمنظور، نمونه 

است. ه شد حرارت دادهو در شرایط محیط آزمایشگاه یی گرما

( تصاویر ثبت شده برای نمونه را قبل و بعد از بازپخت 1شکل )

 دهد که تغییر رنگ نمونه به خوبی مشهود است.نشان می

 
الف( قبل از بازپخت و ب( بعد از  3MoO الیه نازک ی(: نمونه1شکل )

 .تساع 3به مدت  C250˚بازپخت در دمای 

6  Potentiostat   
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 نتایج و بحث

گیری اندازه 7یسنجی فیزیکاز طریق ضخامت ضخامت نمونه     

و بعد از  نانومتر 70±10شده قبل از حرارت  ضخامت ثبتکه  هشد

فرآیند است. ه آمد نانومتر بدست 60±10حرارت ضخامت تقریبی 

 ششدن و تراکم الیه و درنتیجه کاههیدراتهمنجر به دی بازپخت

شود. این کاهش ضخامت توسط افراد دیگری نیز می الیهضخامت 

 C180˚و  C250˚در دمای  است که به دنبال بازپختش شده گزار

 . [6] استضخامت اتفاق افتاده %28و  %33کاهش به ترتیب 

ی میکروسکوپ نیروی به وسیلهمورفولوژی سطحی نمونه     

 است.ه ثبت شد (AFM)ی اتم

 

 و ب( بعد بازپختالف( قبل از  3MoO یبرای نمونه AFMتصاویر (: 2شکل )

  ساعت. 3به مدت  C250˚ دمای در بازپختاز 

قبل و بعد از  شده برای نمونه ثبت AFM( تصاویر 2شکل )

ت دهد. الیه، قبل از بازپخرا نشان می C250˚بازپخت در دمای 

و ( ⁓nm12.37یکنواخت با زبری سطح )دارای سطحی غیر

ر اختاات کوچک و در مقیاس نانومتر بود که مطابق با سی ذراندازه

تر شده و . اما بعد از بازپخت، سطح الیه یکنواختاست شکلبی

است.  کاهش یافته (⁓nm5.68زبری سطح آن تا حد چشمگیری )

 د کهی ذرات تا مقیاس میکرومتر افزایش پیدا کردنهمچنین اندازه

ی ذرات افزایش اندازه . ایناست بلورینمایانگر ایجاد ساختار 

ات تواند به علت گسترش سطح اجزا باشد که منجر به اتصال ذرمی

 .[7]شود تر میتر به هم و ایجاد ذرات بزرگکوچک

    سنجیی طیفبه وسیله بررسی پاسخ اپتیکی نمونه     

 نانومتر 1100الی  300ی طول موج در محدوده 8یمرئ-فرابنفش

دهد که ( نشان می3تایج ارائه شده در شکل )است. نانجام گرفته 

ی طول موج   طیف عبوری نمونه بعد از بازپخت در محدوده

7 Dektak 
8 UV-Vis spectroscopy 

های بلندتر با اما در طول موج نانومتر افزایش یافته 316-564

حداکثر میزان عبور بعد ازحرارت برای  است.رو بوده بهکاهش رو

. این افزایش شوددیده می nm480در طول موج  %96الیه، مقدار 

شفافیت ناشی از اکسیداسیون بیشتر و کاهش نقص اکسیژن در 

 .[8] استحین بازپخت 
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 C˚250قبل و بعد از بازپخت در دمای  3MoOی (: طیف عبوری نمونه3شکل )

 .ساعت 3به مدت 

 برای بررسی خواص الکتروکرومیک نمونه، در ابتدا سلول     

بین دو  3MoOی یچ کردن الیهساندو الکتروکرومیکی آن، از طریق

به مابین  PC4LiClO+و سپس تزریق الکترولیت  FTOی الیه

اژ فصل مشترک این دو الیه، ساخته شده است. سپس با اعمال ولت

ولت به سلول الکتروکرومیکی ساخته شده، فرآیند 5/2خارجی 

ر پذیری و میزان تغییر طیف عبوری از آن، مورد بررسی قرارنگ

( 4بعد از اعمال ولتاژ در شکل ) پذیری نمونه. رنگاستگرفته 

 است. شدهنشان داده 

 
 .الف( قبل و ب( بعد از اعمال ولتاژ 3MoOی تغییر رنگ نمونه(: 4شکل )
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صورت تفاوت میان میزان طیف  به )∆T(% 9مدوالسیون اپتیکی

 به صورت، )cT(و در حالت رنگی  )bT(عبوری در حالت شفاف 
) cT -bT =T%∆( ( میزان عبور در 5شود. در شکل )می تعریف

 و همچنین )cT(و میزان عبور در حالت رنگی  )bT(حالت شفاف 

 است. مدوالسیون اپتیکی برای نمونه مورد نظر نشان داده شده
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و  )coloring(در حالت رنگی  3MoOی (: میزان طیف عبوری نمونه6شکل )

 سیون اپتیکی نمونه.و مقدار مدوال (bleaching)حالت شفاف 

 800تا  600ی شده، در بازهی تهیه کند که نمونهنتایج  بیان می 

دهد. حداکثر را نشان می %40ای بیشتر از نانومتر مدوالسیون اپتیکی

متر نانو 713در طول موج  50%به دست آمده برابر با  %T∆مقدار 

رای بگر تحقیقات دی در، که این مقدار از مقادیر گزارش شده است

بنابراین  .[1.9.10.11] استبیشتر  بدون بازپخت 3MoOی الیه

شود که مطلوب مدوالسیون اپتیکی میبازپخت باعث افزایش 

 .استوسایل الکتروکرومیک 

  نتیجه گیری

با استفاده از روش  3MoOی الیه نازک در این تحقیق نمونه    

خت بر روی نشانی الکتروانباشت ساخته شده و اثر بازپالیه

مشخصات ساختاری و خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی آن 

شده در ی بازپختدهد که الیهاست. نتایج نشان میبررسی شده 

شده و با  بلوریبه  شکلبیدچار تغییر ساختاری از  C250˚دمای 

شود. بررسی شفاف شدن نمونه سبب افزایش طیف عبوری می

9 Optical Modulation 

دهد که بازپخت منجر به بهبود نشان می مدوالسیون اپتیکی نمونه

شود، زیرا حرارت سبب ایجاد ساختار خواص الکتروکرومیک می

و به دنبال آن مجراهای کانال مانندی شده که باعث تسهیل  بلوری

شود. بدست آوردن رقم قابل توجه بیش می هاورود و خروج یون

برای مدوالسیون اپتیکی بیانگر اهمیت بازپخت و همچنین  %40از 

ی دما و مدت بازپخت برای افزایش کارایی وسایل یدا کردن بهینهپ

  .استالکتروکرومیک 
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 چكیده
 آنالیتتغییرات شبیه سازی شد.  E44و 5CB، 5PCH ،E7برای چهار نوع بلور مایع ترموتروپیکدما ه ب پاسخ زیست حسگر تشدید پالسمونی بلور مایع

 S=1 متر نظمزاویه تشدید پالسمون سطحی آشکارسازی شود. نتایج نشان می دهند تغییرات دمایی بیشینه حساسیت برای پارا جابجایی می تواند توسط بیولوژیکی
 زیاد است. E44و  E7ت به نسب 5PCHو 5CB بر اسیت زیست حسگرهای مبتنیسح. آرایش موازی اتفاق می افتددر 

.گذار فاز، تشدید پالسمون سطحی، ی ترموتروپیکازیست حسگرها، بلور مایعه واژه های کلیدی:

Tunable thermotropic liquid crystal biosensors 

Vahedi, Ali; Kouhi, Mohammad 

 Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. 

 Biophotonic Research Center, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

Abstract 

 The response of liquid crystal surface plasmon resonance biosensor to temperature was studied for four usual 

5CB, 5PCH, E7 and E44 nematic liquid crystals by modeling and simulation. The variation of biological agents 

can be detected by the shift of the surface plasmon resonance angle. The results show that the temperature 

variation of maximum sensitivity occurs for the S=1 order parameter in the homogeneous alignment. The 

sensitivity of 5CB and 5PCH based biosensors are greater than E7 and E44 liquid crystals. 

 Keywords: Biosensor; Phase transition; Surface plasmon resonance; Thermotropic liquid crystals 

PACS No. 87،85       

  قدمهم
به ترکیب بلور مایعها با سیستم های حسگری و آشکارسازی      

 آنها؛ الکتریکی و دمایی نوریعلت اثرات جالب و تنظیم پذیر 

زیست حسگرها تنوع وسیعی از تزریق بلور مایع در   .[2-1]ست

را داراست که  ئیمرطیف ر نواحی اپتیکی د-ویژگیهای الکترو

بلور در سالهای اخیر  مولکولها وابسته است. گیریجهت اغلب به 

آشکارسازی پلیمرهای شیمیایی، بیو مایعهای ترموتروپیک در

 .[4-3]گرفته اند مولکولها و یونهای فلزی بسیار مورد استفاده قرار

و برخی از خواص  بلور مایع آرایش مولکولهایدر این حسگرها 

یر قرار می تاث تحت ونیبیرفیزیکی الیه های نازک توسط عوامل 

تا به امروز بعضی میکروسکوپهای نوری مبتنی بر بلور مایع  گیرند.

برای آشکارسازی و آنالیز  (SPR)و پالسمون تشدید سطحی 

محققین اندرکنشهای پالسمونی  [7]منبع در .[6-5]ه اند مناسب بو د

ساخته شده با  چپ خارجی توسط توری قابل سویرا با یک نور پم

مقایسه سویچ نوری یا الکتریکی  کرد ه اند. یمنظبلور مایع ت

بسیار مفید و ذیر توسط کنترل دمایی می تواند حسگرهای تنظیم پ

زیست حسگر تشدید یک در این تحقیق  .[8] سودمند باشد

با یک الیه نازک طال و دی  مایعبلور مبتنی برپالسمونی 

 E44و 5CB، 5PCH ،E7مایع ترموتروپیکبلورالکتریکهای 

 اد شده است. نهپیش
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 ظریمبانی ن

 شده داده نشان 1 شکل در طال/بلورمایع پیشنهادی زیستی حسگر

 منشوری الیه اولین. ستا متفاوت الیه سه شامل ساختار این. است

 الیه سوم الیه و طال فلز نازک فیلم دوم الیه باال، شکست ضریب با

 و شیمیایی وآنالیتهای مایع بلور شامل که باشد می حساس

 .است وژیکیلویب

 
     

 رییتغ -بمولکولها  یعمود شیآرا -الف یستی: طرحواره حسگر ز1شکل 

  و تغییرات دما یکیولوژیب یتهایمولکولها در حضور آنال شیآرا

نئون از یک وجه منشور می -نور قطبیده لیزر هلیم 1مطابق شکل

طح موج تضعیف شده از س تابد و پدیده بازتابش کلی رخ می دهد.

عبور می کند. بردار موج نور منتشر ال و دی الکتریک ط رکتشم

و یک میدان  می شود تزویجشده با بردار موج پالسمون سطحی 

بوجود می الکتریکی بزرگ که به تشدید پالسمونی معروف است 

 1n  =2.01493 با ضریب شکست باال  LASF)35 (منشور .آید

دل درود م زا طالک ازو ضریب دی الکتریک الیه ن می باشد.

 پیروی می کند.

(1                                         )
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1
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mpدر این معادله  mcو   =16826.0   به ترتیب =9342.8

توجه  با طول موجهای پالسما و برخورد فلز طال را نشان می دهند.

در نظر  ناهمسانگردیع از نظر اپتیکی به صورت ور مابل هنکه ایب

 برای آرایش جزئی که بردار راهنما نسبت به محور گرفته می شود. 

zزاویه φ  دی الکتریک روی –درست می کند و سطح مشترک فلز 

قرار دارد تانسور دی الکتریک به صورت زیر ساده تر  x محور

 خواهد شد. 
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 تراوایی الکتریکی در حالت همسانگرد است is در روابط فوق

)2(/3 که || ⊥−=  is باشد یم، || و⊥  ثابتهای دی

 الکتریک عادی و غیرعادی برای آرایش کامل را نشان می دهند. 

⊥−=    S مشخص کننده ناهمسانگردی دی الکتریکی و  ||

به ا عهیامبلور خواص دی الکتریکی . استبلور مایع پارامتر نظم 

زیست حسگر پیشنهادی نیز راین بنابدما و طول موج وابسته است. 

 ، زاویه تابش نور و مشخصات اپتیکی بلور مایع وابسته است. به دما

معادله ووکس رابطه بین ضرایب شکست و قطبش پذیری مواد 

  .[9]دناهمسانگرد را نشان می ده

 
 

                                              (4) 

رائب شکست غیر عادی ضتیب به تر و  o,en  ،N در معادله 

)عادی( تعداد مولکولها در واحد حجم و قطبش پذیری مولکولی 

 و  را نشان می دهند. 2n  با رابطه زیر داده می شود:  

 
                                                (5)  

با ترکیب دو معادله اخیر وابستگی دمایی ضرایب شکست عادی و 

 غیر عادی بدست می آیند:

 

 
بلور مایع به کوچک است پس دوشکستی یک   که

 صورت زیر نوشته می شود:
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ع ضرایب شکست عادی و غیر عادی چهار نوع بلور مایدر این کار 

ت فوق و تطابق آن با نتایج تجربی در فاده از معادالستبکار رفته با ا

. بدست آمده اند 10 از منبعنانومتر  633طول موج   

ریب شکست موثر موج ناپایدار تضعیف شده در الیه بلور مایع ض

از طریق معادله ماکسول و موج تخت در محیط تک محوری 

  .[8] بدست آورده می شود
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 و  موج شکستبردار انتشار بردار در جهت  ،k.n روابطاین 

با  غیر عادی را نشان می دهند. عادی و  دی الکتریکضریب 

می تواند از  N+1ط مرزی میدانهای مماسی در الیه اعمال شرای

 بصورت زیر بدست آیند:  Nطریق مولفه های مماسی الیه 
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الیه ماتریس انتقال کل  Nبرای ساختارهای مرکب با تعداد 

بصورت  Pبرای نور قطبیده و حااصلضرب همه ماتریسها می باشد.

 زیر تعیین می شود. 
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زتاب باریب زاویه  تابش و طول موج نورهستند. ض و   1که

 از رابطه زیر تعیین می شود: TMقطبیده  p(r (نور
2

prR = 

به صورت زیر تعریف و ، Sمهم حساسیت پارامتر در نهایت 

 محاسبه می شوند. 

)()()( effeffeff

res
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        زاویه تشدید می باشند.  جابجایی resΔθ  که

  نتیجه گیری
برای  2در شکل حسگر زیست اثر دما بر روی بهینه ضخامت   

لکولها با . در آرایش موازی موشبیه سازی شده است 5CBنمونه 

فصل مشترک فلز/بلور مایع موازی هستند. بهینه ضخامت طال در 

 تعیین شده است.  تلفخدماهای م

 
ی دماهابرای  =1S( و o09=dθ)  موازی آرایش ساسیتبیشینه حطیف : 2شکل 

 مختلف 

ایش ری آبراای مختلف دماه به ازای را بازتابندگینمودار  3شکل 

زاویه تشدید با  3شکل مطابق ( نشان می دهد. o09=dθ) موازی

 .جابجا می شودبه سمت چپ  ماد افزایش

 
ی دماهابرای  =50S.( و o09=dθ)  موازی آرایش بازتابندگیطیف  :3شکل 

 مختلف 
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ایش ری آبرارا های مختلف دما نمودار حساسیت به ازای 4شکل 

 بیشینه حساسیت  4شکل مطابق ( نشان می دهد. o09=dθ) موازی

 .جابجا می شودبه سمت چپ  ما افزایش یافته ود افزایشبا 
 

 
( o09=dθ)  موازی آرایشبرای  سیتساح یشینهب وابستگی دمایی 4شکل 

  S=0.5برای

   موازی آرایشبرای  ساسیتبیشینه ح وابستگی دمایی 5شکل 

 چهار نمونه مختلف را نشان می دهد.

 
( o09=dθ)  موازی آرایش ساسیتبیشینه حوابستگی دمایی  :5شکل 

 چهار نمونه مختلف S=0.5برای

   یعمود یشآرا برای ساسیتبیشینه ح وابستگی دمایی 6شکل 

 چهار نمونه مختلف را نشان می دهد.
 

 
 =1Sبرای( o0=dθ) یعمود آرایش ساسیتبیشینه حوابستگی دمایی  :6شکل 

 چهار نمونه مختلف

تغییرات دمایی زاویه تشدید در فاز نماتیک نتایج نشان می دهند که 

از سه E44 . زاویه تشدید نمونه بیشتر از فاز همسانگرد است

میزان  5PCHو  5CBرگتر است . برای نمونه های زگر بنه دینمو

ویه تشدیدنسبت به دما در نزدیکی دمای نماتیک به کاهش زا

همسانگرد تیزتر است. تغییرات زاویه تشدید در آرایش عمودی 

 بزرگتر از حالت حالت موازی است.
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 مطالعه قطبش پيسه ليزري در عبور از محيط اپتيكي ناهمسانگرد

عليرضا، عبدي كيان ؛مسعود، رضواني جالل ؛سيد محمدامين، ميرمعيني

  ريمال ،ريدانشگاه مال ،فوتونيك و فيزيكگروه 

  چكيده
گيرد. به خاطر اينكه   قرار مي نظري و محاسباتي مورد مطالعه باشد ميدر اين مقاله، پيسه ليزري عبوري از يك محيط اپتيكي ناهمسانگرد كه داراي زبري سطحي 

سازي عددي پيسه با   باشد. شبيه مختلف هاي نقطه به نقطه  رود كه پيسه ليزري داراي قطبش  شوند انتظار مي  هاي ناهمسانگرد باعث تغيير قطبش نور مي  محيط

هاي خطي، دايروي و   تلف واقعاً متفاوت است به نحوي كه در نقاط مختلف پيسه قطبشهاي مخ  دهد كه قطبش پيسه در قسمت  استفاده از مدل پراشي نشان مي

هر چه زبري كمتر باشد قطبش از طرف ديگر، تر است و   يكنواخت باشد. هر چه افت و خيز سطح بيشتر باشد توزيع قطبش غير انواع قطبش بيضوي قابل يافت مي

  شود.  در همه نقاط پيسه يكسان تر مي

پيسه ليزري، قطبش نور، زبري سطح.كليدي: واژه هاي 

Study of Laser Speckle Polarization in Transmission from Anisotropic Optical Medium

Mirmoeini, Seyyed Mohammad Amin; Rezvani Jalal, Masoud; Abdikian, Alireza 

Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer 

Abstract 

In this paper, laser speckle formed from transmission through an anisotropic optical medium with surface 
roughness is studied theoretically and computationally. Because anisotropic media lead to polarization change, 
it is expected that the speckle should have different point-to-point polarizations. Simulation of the speckle with a 
diffraction model shows that the speckle polarization is, indeed, different such that various kinds of polarization 
including linear, circular and elliptical can be found in different points. For high levels of surface fluctuation, a 
more inhomogeneous polarization distribution is developed and for small roughness, on the other hand, the 
speckle polarizations in all points of the speckle pattern become more the same. 
 Keywords: Laser speckle, Polarization, Surface roughness. 

PACS No. 61.00, 78.20, 78.68 

  مقدمه

هاي ليزري، نــواحي تاريــك و روشــن ريــز و درخشــاني  پيسه     

شــوند و،  هستند كه در عبور و يا بازتاب ليزر از سطوح ظــاهر مــي

هــاي ســازنده و ويرانگــر تصــادفي از  در حقيقت، ناشي از تــداخل

هــا نــوعي نوفــه اپتيكــي هســتند و  باشند. پيسه پرتوهاي ليزري مي

ســنجي  مچــون هولــوگرافي و تــداخلهــايي ه توانند در فرايند مي

هــاي اتالفــي و  ايجاد اشكال كننــد. البتــه، هماننــد خيلــي از فراينــد

ماننــد انــواع كميــت هــا  يگير ها نيز در اندازه اي ديگر، پيسه نوفه

ــه ــاش، جاب ــرعت، ارتع ــي در روش س ــايي و حت ــوين  ج ــاي ن ه

اي) كاربردهــاي  برداري (مانند تصوير برداري تبــايني پيســه تصوير

  .]١- ٤دارند [ اوانيفر

گردند غالباً  عواملي كه به عنوان منشأ تشكيل پيسه معرفي مي     

خيز ضريب بازتاب و  و  هاي سطوح و افت بلندي  شامل پستي

باشند. اين عوامل باعث ايجاد اختالف فاز تصادفي   جذب آنها مي

در پرتوهاي نوري شده و در نهايت منجر به تداخل و ايجاد نقاط 
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شوند. نكته مهمي كه بايد دقت كرد   اريك رندومي ميروشن و ت

آن است كه هيچكدام از عوامل فوق باعث تغيير قطبش نور فرودي 

قائم) و از اين رو، پيسه حاصل شوند (البته در فرود   نمي

قطبش با نور فرودي خواهد بود. حال اگر محيط عبور نور  هم

وه بر عال خيز ضخامت محيط  و ناهمسانگرد باشد آنگاه افت

خواهد شد. پس، در عبور  نيز منجر به تغيير قطبش تشكيل پيسه

 باليزر از يك محيط ناهمسانگرد بايد شاهد تشكيل پيسه 

]، نويسندگان مقاله از ٥هاي تصادفي باشيم. در مرجع [ قطبش

ها براي شناسايي بلورهاي دوشكستي استفاده كردند. در مقاله  پيسه

هاي  زري در عبور از محيطسنجي پيسه لي  حاضر، به قطبش

 شود.  ناهمسانگرد پرداخته مي

  

  مالحظات نظري

وقتي يك دسته پرتو موازي به سطح صافي برسند موازي با هم      

شوند، شــكل  وارد سطح شده و از طرف ديگر هم موازي خارج مي

چپ. با اين وضــع هــيچ تغييــري در توزيــع شــدت نــور اتفــاق - ١

موازي به سطح ناصافي برســند آنگــاه هاي  افتد. حال اگر پرتو نمي

در حين عبور از تيغه دچار تغيير فاز (بــه خــاطر مســيرهاي اپتيكــي 

شوند. اين پرتوها بعد از خروج از ســمت ديگــر تيغــه  متفاوت) مي

كنند و به خاطر اخــتالف فازهــاي  پراشيده شده و با هم تداخل مي

انــد باعــث بــه وجــود آمــدن يــك توزيــع  تصادفي كه كسب كــرده

  راست.- ١گردند، شكل   رندومي شدت (يا همان پيسه) مي
 

 
: (چپ) عبور نور از يك تيغه صاف. (راست) عبور از يك تيغــه ناصــاف ١شكل 

  و تشكيل پيسه روي پرده.
  

قطــبش بــا نــور فــرودي اســت زيــرا  اي هــم ايــن طــرح پيســه     

خيز ضخامت باعث ايجاد اختالف فاز بين پرتوهاي مختلــف  و افت

يــك عامــل كند. حال اگــر  لي قطبش پرتو را عوض نميشود و مي

دهنده قطبش (مانند ناهمسانگردي) لحاظ گردد آنگــاه پرتوهــا  تغيير

عالوه بر تغيير فاز، دچار تغييــر قطــبش نيــز خواهنــد شــد. در ايــن 

ي توزيــع قطــبش نيــز ابــر توزيــع شــدت دار اضــافهصورت، پيسه 

تــوان  برداري مــي- ي. براي نگاه دقيق به اين مسئله موجخواهد بود

پراش استفاده كرد. طبق فرمول پراش فرانهوفر، اگر ميــدان مفهوم از 

باشد آنگــاه  E(x,y)در محل عامل پراش (در اينجا تيغه) به صورت 

  ]:٦توزيع ميدان در نقاط مختلف پرده به صورت زير خواهد بود [





A

D

yYxX
ik

Screen dxdyeyxEYXE ),(),(
                     )١(  

نيز فاصله آن  Dسطح تيغه، و  Aد موج نور فرودي، عد kكه در آن 

باشد. اگر قطبش نور نيز مدّ نظر قرار گيرد آنگــاه رابطــه  تا پرده مي

هــم برقــرار خواهــد  الكتريكــي ميدان yو  xمؤلفه  هر دو ) براي١(

بود. حال اگر از يك محيط ناهمسانگرد اپتيكي استفاده شــود آنگــاه 

بــه  yو  xهــاي  ف فازي بين مؤلفــهدر عبور نور از اين محيط اختال

آيد. اين اختالف فاز به ضخامت تيغه بســتگي دارد. اگــر  وجود مي

شكســتي لحــاظ شــود  تيغه به صورت يك محــيط ناهمســانگرد دو

طوري كه محورهاي اپتيكــي آن در صــفحه تيغــه باشــند و ضــريب 

هم بــا  yو ضريب شكست محور  xnبا  xشكست در راستاي محور 

yn د آنگاه بعد از طي ضــخامت نشو نشان دادهL  در تيغــه فازهــاي

  د شد:نهاي ميدان كسب خواه  زير توسط مؤلفه

kLnkLn yyxx   ,                                         )٢(  

هاي ميدان الكتريكي نــور پراشــيده  با احتساب اين فازها، مؤلفه     

  ت زير در مي آيند:در روي پرده به صور

dxdyeeyxEYXE

dxdyeeyxEYXE
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 yو  xتوان شدت مربوط به قطبش  با اين روابط به راحتي مي     

فوق حل تحليلي  انتگرال هاي پراشيپرده به دست آورد. روي را 

ندارند و بسته به اينكه تيغه مفروض چه شكلي داشته باشد و 

عددي به صورت  بايد ضخامت آن با چه افت و خيزي تغيير كند

نوري با قطبش  ابتدا حساب شوند. روش كار اين گونه است كه

به يك تيغه (با هندسه معلوم و افت و خيز مشخص) تابيده  معين

هاي پراشي در محل پرده و از آن نيز  توزيع ميدانسپس،  شود.  مي

  د.نآي  به دست مياي  با يك كد رايانهتوزيع شدت نوري 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

52



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  جو بحث در مورد نتاي محاسبات عددي

) يــك برنامــه ٣رابطــه ( يهــاي پراشــ براي حل عددي انتگرال     

 نوشــتهتوسط نويسندگان مقاله  Mathematicaاي در محيط  رايانه

و  yn=٧٣٦٧/١بــا ضــريب شكســت  3LiIOشكستي  شد. از بلور دو

٨٨٣٠/١=xn  ٧[گرديــد هم به عنوان محــيط ناهمســانگرد اســتفاده .[

. نوري بــا شود ميلور لحاظ از اين ب L=١ mmاي به ضخامت  تيغه

 xقطبش خطي (كــه راســتاي آن بــا محــور  و ٨/٦٣٢ nmطول موج 

كنــد.  درجه دارد) به اين تيغه تاباند شده و از آن عبور مي ٤٥زاويه 

شود كه اين تيغه داراي افت و خيــز ضــخامت بــه ميــزان  فرض مي

در   yو قطبش  xباشد. نقش پيسه براي قطبش  ٠١/٠ mmاختياري 

  محاسبه و ترسيم شده است. ٢شكل 
 

 
  .y؛ و (پايين) براي قطبش x: (باال) نقش پيسه براي قطبش ٢شكل 

  

ها كامالً مشخص است كه پيسه تشكيل شده در  طرحاز اين      

عبور نور از محيط ناهمسانگرد داراي توزيع قطبش است. به 

طبش خطي بود بعد از عبور از عبارت ديگر، نور فرودي كه داراي ق

اي كه   هاي متنوع محّلي به خود گرفته است به گونه تيغه، قطبش

هاي مختلف  حتي نقاط) مختلف پيسه داراي قطبشنواحي (و 

ميدان  yو  xباال اختالف فاز بين مؤلفه - ٣. در شكل اند  شده

. از الكتريكي پيسه در نقاط مختلف روي پرده ترسيم شده است

 π٢و  - π٢ در بازهاست كه اختالف فاز تصادفي  علومماين شكل 

. همين به وجود آمده استميدان الكتريكي  yو  xهاي  بين مؤلفه

هاي  دامنهنسبت  .اختالف فاز است كه قطبش ها را ايجاد مي كند

xE  وyE قابل به راحتي با برنامه مذكور  نيز پرده ميدان در محل

جم محدود مقاله از ترسيم در اينجا به خاطر ح محاسبه است ولي

 yE/xEدهد كه نسبت  ودداري شده است. محاسبات نشان ميخ آن

و توزيع  با داشتن توزيع اختالف فاز باشد.  نيز كامالً تصادفي مي

هاي محلي را شناسايي  توان قطبش به راحتي مي ها نسبت دامنه

باشد  درجه ١٨٠و يا  ٠كرد. براي مثال در جاهايي كه اختالف فاز 

درجه  ٩٠اختالف فاز كه  هايي مكانو يا در  طبش خطي استق

. ها هم برابر باشند قطبش دايروي ظاهر خواهد شد باشد و دامنه

برنامه مذكور با داشتن توزيع فازها و دامنه ها به راحتي نوع قطبش 

قطبش پيسه براي چند و جهت آنرا در هر نقطه مشخص مي كند. 

وسط آورده شده است. كامالً - ٣در شكل  پيسهنقطه انتخابي از 

هاي خطي، دايروي و انواع مختلفي از  واضح است كه قطبش

هاي بيضوي در پيسه حضور دارند. قطبش تعدادي از  قطبش

پايين آورده شده - ٣ترين نقاط موجود در پيسه نيز در شكل  روشن

نشان داده جهت قطبش ها  ،شدگي  براي پرهيز از شلوغ البتهاست. 

مسلم است كه راستگردي و چپگردي قطبش نيز  نشده است ولي

  داراي توزيع تصادفي خواهد بود.

ناهمسانگردي محيط  ي ازبراي مقادير مختلفسبات انجام محا     

ها و  ضخامت) و نيز ynو  xn(يعني اختالف بين ضرايب شكست 

) همگي مؤيد اند  افت و خيزهاي متنوع (كه در اينجا آورده نشده

بش ايجاد شده در پيسه ناشي از ه توزيع قطاين مطلب هستند ك

كه ميزان  كند  يبيان م نتايج. استشكستي بودن تيغه   دو

 و دارد متفاوت ها قطبش ايجادسزايي در تاثير بتيغه ناهمسانگردي 

طه نيز كمتر هاي نقطه به نق قطبشكمتر باشد تنوع  آن درجههرچه 

) ديگر yn=xnطوري كه براي محيط همسانگرد (يعني شود   مي

افت و خيز ميزان هاي متنوع نخواهد بود.  خبري از قطبش

و هر چه  تاثيرگذار است پيسه توزيع قطبش در نيزتيغه  ضخامت

  كمتر باشد يكدستي قطبش نيز افزايش پيدا مي كند.

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

53



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  
ــاز مؤلفــه ٣شــكل  ــاال) اخــتالف ف ــدان الكتريكــي پيســه. (وســط)  yو  x: (ب مي

عــدد از  ٢٠٠. (پــايين) قطــبش ٢هاي متنــوع در نقــاط منتخبــي از شــكل  بشقط

  ترين نقاط موجود در نقش پيسه.  پرنور
  

 فوق از شد در محاسبات ابتداي اين بخش ذكرهمانطور كه در      

شده  استفاده ٠١/٠ mm افت و خيز و ١ mmيك تيغه به ضخامت 

ظر گرفته در ن ١/٠ mmاست. دامنه عرضي تغييرات ضخامت نيز 

اندازه  براي معيار خوبي تواند تغييرات ميشده است. اين دامنه 

گفت شود   و مي خروج از تيغه باشدحين همدوسي عرضي نور در 

. است ١/٠ mm به شعاعداراي همدوسي عرضي خروجي كه نور 

صورت مطرح كرد كه همدوسي عرضي بدين سوالي توان  ميحال 

يابد  ميكاهش از تيغه  جيخرونسبت به همدوسي نور  پيسه نقش

؟ از آنجا كه تغييرات همدوسي عرضي هم از انتشار و يا افزايش

پذيرد و هم از  تاثير ميگردد)  (كه باعث افزايش همدوسي مي نور

شود)،   ل امواج (كه باعث كاهش همدوسي ميبرهم نهي و تداخ

و در جاي  استبيشتري  مطالعهجواب دادن به اين سوال نيازمند 

  قرار خواهد گرفت. مد نظرديگري 
  

  نتيجه گيري

در اين مقاله، قطبش پيسه تشكيل شده در عبور نور ليزر از يك      

تيغه دوشكستي مورد مطالعه نظري و عددي قرار گرفت. نشان داده 

هاي متنوعي شامل  هاي مختلف پيسه داراي قطبش شد كه قسمت

عبارت  قطبش خطي، دايروي و انواع قطبش بيضوي هستند و، به

باشد. چنين   ديگر، هر نقطه از پيسه داراي قطبش خاص خود مي

 استفاده از باتواند بسيار كاربردي باشد مثالً  توزيع قطبشي مي

نوع ناهمسانگردي  راجع بهتوان اطالعاتي  ميهاي مناسب  مدل

و  ، مغناطواپتيكي(اعم از دوشكستي، دورنگي، الكترواپتيكي محيط

. انجام اين به دست آورد سطوحي و بلندي ميزان پستنيز و  ...)

  باشد.  نويسندگان مقاله مي بررسيجزء كارهاي در حال  موارد
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Numerical study of the Dirac equation by spin symmetry using the Fourier grid method 
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Abstract 

In this paper, the Dirac equation is investigated with spin symmetry. The energy eigenvalue is numerically 

obtained in the presence of the Mathieu potential by using the Fourier grid method. Finally, the numerical 

results are compared with the analytical result. 

 Keywords: Dirac equation, Fourier grid method, Spin symmetry, Mathieu potential 

PACS No. 2, 3, 

  قدمهم
های برای مطالعه نسبیتی ساختارهای مولکولی و اتمی، روش     

توان با حل دقیق و شبه دقیق متفاوتی ارائه شده است که می

استفاده از آنها طیف کامل انرژی یا بخشی از طیف را بدست آورد 

ه ساختارها زمانی که وابستگی زمانی نیز [. اما بررسی اینگون1-3]

اتم در -لیزر و اندرکنش یون-داشته باشد، مانند اندرکنش اتم

پذیر بسیاری از موارد به صورت دقیق یا حتی شبه دقیق امکان

های عددی که برای بررسی اینگونه مسائل از روش [.6-4نیست ]

از . [8و  7] شودهای طیفی مشهور هستند، استفاده میبه روش

ای فوریه توان به روش شبکهمی ی عددیهامشهورترین روش

[ برای حالت مستقل از زمان معادله 4که در مرجع ]اشاره کرد 

دیراک بسط داده شده است. 

در حضور  مستقل از زمان ابتدا معادله دیراکدر این مقاله 

های اسکالر و برداری را در نظر گرفته و با فرض تقارن پتانسیل

 ای فوریهرسیم. روش شبکهمی گونه-نی، به معادله شرودینگراسپی

برای حل معادله  [9و  8] مراجعارائه شده در  را بر اساس روش

دهیم. سپس با در نظر گرفتن پتانسیل شرودینگر توضیح می

Mathieuبدست آمده از معادله دیراک را  گونه-، معادله شرودینگر

نتایج کنیم. سپس اسبه میمقادیر انرژی را مح حل کرده و ویژه

یک  بدست آمده را با نتایج حاصل از حل دقیق معادله شرودینگر

  [.10کنیم ]میرا مقایسه  Mathieuدر حضور پتانسیل  بعدی
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 معادله ديراک

های در حضور پتانسیل شکل کلی معادله مستقل از زمان دیراک     

 :شوداسکالر و برداری به صورت زیر داده می

(1)        xExxVxVmcPc vs   )()(. 2


 

پتانسیل  sVجرم ذره نسبیتی،  mسرعت نور،  cکه در آن 

پتانسیل برداری،  vVاسکالر، 
dx

d
iP 


  عملگر تکانه و

های ماتریس
  و های پائولی بر حسب ماتریس  به صورت

 :شوندزیر داده می

(2)                          .









0

0
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I

I

0

0
 

ای با تعریف تابع موج چهار مؤلفه x به صورت 

(3)                                           
 
 

,









x

x
x




 

پائولی به صورت زیر تبدیل -معادله دیراک در نمایش دیراک

 شود:می

(4)                  ,)(. xVVmcExPc vs   2


 

(5)        .)(. xVVmcExPc vs   2
 

های اسکالر و برداری باهم برابر باشند، یعنی اگر پتانسیل

vs VV شودتبدیل می گونه-دله دیراک به معادله شرودینگر، معا 

شود که برای اولین بار در فیزیک و به آن تقارن اسپینی گفته می

ها مشاهده شده است. منظور از معادله ای و در هسته اتمهسته

، معادله شرودینگر بدون وابستگی اسپینی است که گونه-شرودینگر

 انرژی نسبیتی وابسته استجرم و انرژی معادله مربوطه، به طیف 

فرض می کنیم:  .[12و  11]
2
V

VV vs :در نتیجه داریم ، 

(6)                                 ,.  VmcEPc  2
       

(7)                                              .
.





2mcE

Pc






 

کنیم و به معادله ( جایگذاری می 6( را در رابطه )7رابطه )

 رسیم:زیر می گونه-شرودینگر

(8)                                          ,
~

~  EV
m

P
















2

2

 

 که در آن 

(9)                         .~ m
c

E
m 

2
2 ،2mcEE 

~
 

( نیز مشخص است، جرم و 9همانگونه که بیان شد و در رابطه )

ر انرژی در معادله شرودینگر مانند، به طیف انرژی ویژه مقدا

 .نسبیتی وابسته هستند

 

 اي فوريهروش شبکه
در محدوده فضا را ابتدا       

22
RR , نقاط بندی کرده و شبکه

 د:نشوشبکه به صورت زیر تعریف می

  NNj
N

R
jxjx j  ,,...,,,, 1210
2

 

(10)   

وج است و برابر با توجه داشته باشید که تعداد نقاط شبکه ز

NN g 2  مقادیر تابع موج  .[9]است x  در روی نقاط شبکه

به صورت   jjx   پیوسته تابع موج شده و تعریف  x  با

استفاده از  پایه های  xgk قاط شبکه بدست و برونیابی بین ن

 :آیدمی

(11)                    .



gN

k

kk xgaxx
0

 

با در نظر گرفتن مقدار دقیق تابع موج بر روی نقاط ضرایب بسط 

 گردندها محاسبه میشبکه و بسط بر حسب پایه

(12)                       .






1

0

gN

k

kkj ga 

وابع نمایی برحسب ت ی متعامدهاای فوریه، پایهدر روش شبکه

 شوندمختلط به صورت زیر تعریف می

           .,...,,...,,/ 1
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0
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2 
ggRkxi

k

NN
keg  

(13)  

ضرایب بسط به صورت زیر بدست  ،هابا در نظر گرفتن تعامد پایه

 آیند:می
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 مفهوم فیزیکی kaمزیت روش فوریه این است که ضرایب بسط 

توان به عنوان نمایش گسسته تابع موج در فضای تکانه دارند و می
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تعبیر کرد. در این صورت نقاط شبکه در فضای تکانه عبارت است 

 از:

(15)                .max
max j

N

p
pp j

2
 

روش فوریه در واقع به طور طبیعی تقارن بین فضای مکان و 

  [.13]کند فضای تکانه را منعکس می

(، ابتدا باید عملگر 8) گونه-حل عددی معادله شرودینگر برای    

هامیلتونی را روی هر یک از نقاط شبکه بدست آوریم. قسمت 

پتانسیل عملگر هامیلتونی در فضای مکان تعریف شده است و لذا 

 بهپتانسیل را روی هر یک از نقاط  تأثیر عملگرتوان به سادگی می

jjjjصورت  VxV  )( تأثیر برای بدست آوردن  آورد. بدست

 بر روی تابع موج داریم: انرژی جنبشی در هر نقطه

(16)                  jj
dx

d

mm

P
 2

222

22




 

( و اندکی 12رابطه ) داده شده در با استفاده از تبدیل فوریه

 :[9] آیدام عبارت زیر بدست میjمحاسبات، برای نقطه 
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(17)   

و در نهایت با در نظر گرفتن تمام نقاط روی شبکه، به معادله ویژه 

 رسیممقداری زیر می

(18)                                 EH
~

 

است و هر یک از عناصر  1gNماتریس ستونی  که در آن، 

یک  Hآن، مقدار تابع موج روی هر یک از نقاط شبکه است و 

ggماتریس  NN  شود:است و عناصر آن به صورت زیر داده می 

(19)                      jjjjjjj VDH    
ا ویژه مقادیر برای بدست آوردن ویژه مقادیر انرژی کافی است ت

 ( را بدست آوریم.19هامیلتونی )

 

در حضور پتانسیل  گونه-حل معادله شرودينگر

Mathieu 
( را به صورت زیر در 8) گونه-تابع پتانسیل در معادله شرودینگر

 [:14]گیریم نظر می

      0012 222  bavbbxcabbxaxV ,,cossin)( 
(20)    

cbaکه در آن  پارامترهای حقیقی هستند. جمله آخر در  vو  ,,

تواند به انرژی افزوده شود، فقط عمق چاه که می( 20رابطه )

مرتبط با دوره تناوب توابع  bدهد. پارامتر پتانسیل را تغییر می

 cشود. اگر پارامتر در نظر گرفته می 1مثلثاتی است و برای سادگی 

به صورت مثبت انتخاب شود دوره تناوب تابع پتانسیل 

),( x شود و اگر داده میc  منفی باشد به صورت

),( 20x شود.انتخاب می 

),(برای بدست آوردن ویژه مقادیر انرژی، بازه       را به

gN  قسمت تقسیم می کنیم. در نتیجه
gN

x
2

  و مکان هر

xjxنقطه از شبکه به صورت  j  پتانسیل داده آید. بدست می

( را در روی هر یک از نقاط بدست آورده و بر 20شده در رابطه )

ggروی قطر اصلی یک ماتریس  NN  دهیم. سپس با قرار می

jjD( ماتریس 17استفاده از رابطه )   را نیز محاسبه کرده و ماتریس

آوریم. برای محاسبه ویژه مقادیر، ( را بدست می19هامیلتونی )

پارامترهای ثابت را به صورت  [10]مطابق مرجع 

212  vba نیز دو  cدهیم. همچنین برای پارامتر قرار می ,,

ی بدست کنیم که ویژه مقادیر انرژانتخاب می 5و  1مقدار متفاوت 

 1cو برای  5gNبرای  2و  1های آمده به ترتیب در جدول

نمایش داده شده است. همانگونه که  3در جدول  10gNو 

ای فوریه، با نتایج مشخص است نتایج بدست آمده از روش شبکه

ولی با افزایش کامال تطابق دارد.  1cبرای [ 10تئوری مرجع ]

افزایش  ،، خطای روش عددی برای تعداد شبکه های کمترcمقدار 

، مشخص است که با افزایش 3می یابد. با توجه به جدول شماره 

 یابد.ها دقت روش عددی نیز افزایش میتعداد شبکه
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ای فوریه و شبکه ویژه مقادیر انرژی بدست آمده از روش مقایسه : 1جدول  

 5gNو  1cبرای حالت  [10]مرجع  تحلیلیروش 
n [10]مرجع  تحلیلیروش  روش شبکه ای فوریه 

0 047554588078843/0 0475545881/0 

1 986296961029652/1 9862969610/1 

2 567364192920524/3 5673641929/3 

3 857675289234823/4 8576752892/4 

4 236348954419396/5 - 

5 248299341580794/7 - 

 
ای فوریه و مقایسه ویژه مقادیر انرژی بدست آمده از روش شبکه : 2ل جدو

 5gNو  5cبرای حالت  [10]مرجع  تحلیلی روش
N [10]مرجع  تحلیلیروش  روش شبکه ای فوریه 

0 255845703111132/7- 2432215703/7- 

1 727464768384512/3- 8249679444/3- 

2 007260139191029/1- 6021846829/0- 

3 339736740852867/3 4139917097/2 

4 480078407861292/4 - 

5 029251373248576/10 - 

 
و ای فوریه مقایسه ویژه مقادیر انرژی بدست آمده از روش شبکه : 3ل جدو

 10gNو  5cبرای حالت  [10]مرجع  تحلیلیروش 
N [10]مرجع  تحلیلیروش  روش شبکه ای فوریه 

0 243221570981813/7- 2432215703/7- 

1 824967928403900/3- 8249679444/3- 

2 602184856244312/0- 6021846829/0- 

3 413992873784296/2 4139917097/2 

4 208388254618387/5 - 

5 762754886024508/7 - 

 
 

  نتیجه گیري
 های اسکالر و برداری بررسیمعادله دیراک، در حضور پتانسیل     

گونه تبدیل -شده و برای حالت تقارن اسپینی به معادله شرودینگر

تابع موج را در روی  مقدار بندی کرده وفضای مکان را شبکهشد. 

بر حسب توابع متعامد تعریف کردیم و  ز نقاط شبکههریک ا

ضرایب بسط را با استفاده از تبدیالت فوریه محاسبه نمودیم. برای 

هامیلتونی را برای هر یک از  ،بدست آوردن ویژه مقادیر انرژی

و به ماتریس هامیلتونی رسیدیم. با در بدست آورده نقاط شبکه 

ی بدست آمده را قطری ، هامیلتونMathieuنظر گرفتن پتانسیل 

کرده و ویژه مقادیر انرژی را محاسبه نمودیم. با مقایسه نتایج 

در  تحلیلیبدست آمده برای ویژه مقادیر انرژی، با نتایج محاسبات 

[، مشاهده شد که هر چقدر تعداد نقاط شبکه زیاد باشد، 10مرجع ]

ده از تری برای انرژی خواهیم رسید. همچنین با استفابه مقدار دقیق

های برانگیخته بیشتری را به سادگی این روش، تعداد حاالت

 توان محاسبه نمود.  می
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 چکیده
 یکو  یرمتقارنغکاواک فابری پرو  یکالکترید یکاز  یشنهادیساختار پ ین. ابهینه شدو بازتاب  عبوردر  ماکزیمم پاسخ نوریبا  یکباند بار یلترف یک مقاله، نیدر ا

-های دینهایت با تغییر در تعداد الیهو در  )فلزات متفاوت( فلزی ابتدا فیلتر بدون الیه فلزی، سپس با الیهشده است.  یلتشک  𝑛 ~𝑘با  یکبار یلیخ یفلز یلمف یهال

بهترین ضخامت برای . همچنین با تغییر ضخامت الیه فلزی، باشدمی آن بازتابطیف  در انتخاب کروم به عنوان الیه فلزی به دلیل تقارن بیشتر شد.الکتریک طراحی 
 .یافتنانومتر کاهش  077الکتریک، ماکزیمم عبور افزایش و ماکزیمم بازتاب در طول موج های دیبا افزودن تعداد الیه .استنانومتر  5الیه کروم 

، الیه نشانی.یکباند بار یلترف کاواک فابری پرو، واژه های کلیدی:

Optimization of structure of metal/ dielectric narrow band filter in the range of 640 to 

760 nm 

Gheshlaghi, Maryam; Davodi, Somaye; Maleki, Mohammad hadi 

Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL) 

mgheshlaghi@aeoi.org.ir 

sdavodi@aeoi.org.ir 

Abstract  
In this paper, a narrow band filter was optimized with maximum optical response in transmission and 

reflection. The proposed structure consists of an asymmetrical dielectric Fabry-Perot cavity and a very thin 

metal film layer with 𝑛 ~𝑘. First, the filter was designed without a metal layer, then with a metal layer (different 

metals), and finally with a change in the number of dielectric layers. The choice of chromium as a metal layer is 

due to the greater symmetry in its reflection spectrum. Also, by changing the thickness of the metal layer, the 

best thickness for the chromium layer is 5 nm. By increasing the number of dielectric layers, the maximum of 

transmission increased and the maximum of reflection decreased in wavelength of 700 nm. 

Keywords: Fabry-Perot cavity, narrow band filter, coating. 

PACS No. 73 

 قدمهم
در  ایگسترده یاربس کاربردهای نازک یلمف یکباند بار یلترهایف

سنجی ، طیففلورسانس یکانتشار/تحر از جملهمختلف  یهاینهزم

غیره دارند.  و ینور یبرارتباطات ف ویژه، ییربردارتصوتصویری، 

اتالون، از یک تیغه شفاف  یا پرو ـ سنج فابریتداخل ،نورشناسی در

با دو سطح بازتابنده یا از دو آینه موازی با بازتابندگی زیاد ساخته 

هایی بزرگ است که پیک موجطول شود. طیف عبوری تابعی ازمی

این فیلترها با استفاده  دهد.نشان میرا از تشدیدهای عبوری اتالون 

با  یو تک الیه فلز متقارنیرغ الکتریکای دیاز فیلم چند الیه

. دنشو( ساخته میCr  ،Ni  ،W)مانند 𝑛 ~𝑘 ضریب شکست

بازتاب،  و عبورپاسخ نوری ، ماکزیمم بودن هاویژگی مهم این فیلتر

 یلترفبه عنوان ساختار نه تنها  ینا ی، خواص نوریجه. در نتاست آن
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 در این مقاله. [1] است مورد استفاده یبازتاب یلتربلکه ف عبوری

های جنس الیهتفاوت در  ،نسبت به فیلترهای ساخته شده مشابه

باشد تا شرایط می هاترتیب الیه چنین تغییر درالکترک و همدی

  بهینه فراهم گردد. 

  تئوری

 -های فابریهای لیزری به عنوان تشدیدکنندهمعموالً تشدیدکننده

 در سختی بخاطر  رسانانیمه شوند. لیزرهایمعرفی مییا اتالون پرو 

 فابریگاهی اوقات از هندسه  ،مدارها ته کوچک سطوح نشانی الیه

اتالون بخاطر  یکتفاوت در تابع عبور  .[2] کنندمی استفاده پرو ـ

. تداخل سازنده باشدیدو سطح م ینب یادز یبازتابها ینتداخل ب

 یکافتد، و باعث  یاتفاق م یعبور یبخاطر همفاز بودن پرتوها

همفاز  یعبور یاگر پرتوها .شودیعبور با شدت باال در اتالون م

. شودیم قلیاتفاق افتاده باعث عبور حدا یرانگرنباشند، تداخل و

به طول موج نور،  یچه همفاز باشند چه نه بستگ یبازتاب یپرتوها

 یبضخامت اتالون و ضر کند،یکه نور در اتالون حرکت م اییهزاو

پرتوهای بازتابی چه همفاز دارد.  یبازتاب سطوح ینشکست ماده ب

، (𝜃) کندای که نور در اتالون حرکت میزاویهبه  ،باشند چه نه

( 𝑛بازتابی ) سطوح بینماده  ضریب شکست و( 𝑙)ضخامت اتالون 

 بازتاب دو بین فاز اختالف. بستگی دارند، (𝜆) موج نورطول و

 :δبا  است برابر موفق

𝛿 = (
2𝜋

𝜆
) 2𝑛𝑙 cos 𝜃                                                    )1( 

باشند، تابع عبور اتالون  R ضریب بازتاب اگر هر دو سطح دارای

 برابر است با

𝑇𝑒 =
(1−𝑅)2

1+𝑅2−2𝑅 cos 𝛿
=

1

1+𝐹(sin
𝛿

2
)

2 (2)                                  

 جایی که

𝐹 =
4𝑅

(1−𝑅)2 (3  )                                                                

𝑇𝑒) حداکثر عبور ضریب ظرافت است. = زمانی اتفاق می  (1

2𝑛𝑙( افتد که اختالف راه نوری cos 𝜃(  بین هر دو پرتوی

ضریب صحیحی از طول موج باشد. بدون حضور جذب،  ،عبوری

𝑇𝑒و داریم: مکمل عبور است،  𝑅𝑒 بازتابندگی اتالون + 𝑅𝑒 = 1 . 

 حداکثر بازتاب برابر است با

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 1 −
1

1+𝐹
=

4𝑅

(1+𝑅)2 (4)                                   

و این هنگامی اتفاق می افتد که اختالف راه نیم مضرب فردی از 

𝑅 طول موج باشد. ضریب ظرافت نیز )برای >  زیراز رابطه  ( 0.5

 شود:می زده تخمین

(5)                                                     F ≈ 𝜋√𝐹

2
=

𝜋𝑅
1
2

1−𝑅
 

 
با ظرافت  اتالون یک از طول موج. یبه عنوان تابع اتالون عبور: 1شکل

را نسبت به  یکمتر عبورواضح تر و حداقل  یباال )خط قرمز( قله ها

 .[3] دهد ی( نشان می)آب کمظرافت  اتالون یک

      و بحث یطراح
 2TiO (n=2.83)هایالکتریکای فیلم نازک با دیالیه 13ساختار 

به عنوان  n=1.2 FMg)38(و به عنوان ماده با ضریب شکست باال 

، نانومتر 077موج مرکزی طولدر  پایینماده با ضریب شکست 

 𝐴𝑖𝑟/ (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠را به صورت روی زیرالیه شیشه 

به ترتیب نمودارهای پاسخ نوری  3و  2شکلیم. گیرمی در نظر

 انعکاسی و عبوری ساختار فوق را نشان می دهد. 

 
 بر حسب طول موج برای ساختار نمودار درصد بازتاب: 2شکل

 𝐴𝑖𝑟/ (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  نانومتر 007تا  047در محدوده 

نانومتر  077در  درصد بازتابمالحظه شد که ، 2در نمودار شکل

دارای  که در محدوده طول موج فوق، باشدمی 11/33٪ مقدار

در طول نیز نمودار درصد بازتاب را  3شکل کمترین مقدار است.

است  38/10 ٪دهد که دارای ماکزیمم نشان می نانومتر 077موج 

با یک رقم  [1در مرجع ]و عبور  بازتاب یبضراچون مقادیر )
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رقم اعشار ذکر شده است در این  هسبا [ 2]اعشار و در مرجع 

 (.با دو رقم اعشار گزارش شد ،فوقمقادیر مقاله، 

 
 عبور بر حسب طول موج برای ساختارنمودار درصد : 3شکل

 𝐴𝑖𝑟/ (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  نانومتر 007تا  047در محدوده. 

 𝑛 ~𝑘با شرط فلزی  الیه تکدر این مرحله به ساختار فوق، 

نمودار تغییرات ضریب  4کنیم. شکلاضافه می( Cr  ،Ni  ،W)مانند

نمودار درصد بازتاب ساختار  5شکلو شکست و ضریب خاموشی 

𝐴𝑖𝑟/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  کروم، نیکل سه فلز را برای

  .دهدنشان می و تنگستن

 
 Cr ،Ni  ،Wفلزتغییرات ضریب شکست و ضریب خاموشی سه  نمودار: 4شکل

 

 نمودار درصد بازتاب ساختار: 5شکل
 𝐴𝑖𝑟/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠   

نمودار پاسخ نوری ساختار اولیه با اضافه نمودن فلز  0و  0شکلهای

/𝐴𝑖𝑟ساختار برای مالحظه شد است.  کروم نشان داده

𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 با ضخامت  نانومتر 077 موجدر طول

، بطوریکه بوده غیرگوسیصورت روند بازتاب به، هاالیهربع موج 

 مطلوب نیست. مورد نظر، برای فیلتر باند باریک

 
 007تا  047درصد بازتاب برحسب طول موج در محدوده  : نمودار0شکل

 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 ساختار ینانومتر برا

 
نانومتر  007تا  047برحسب طول موج در محدوده  عبوردرصد  : نمودار0شکل

 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 ساختار یبرا

برای تولید  𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠اکنون در ساختار 

دهیم. نمودار ضخامت الیه کروم را تغییر میفیلتر باند باریک 

 و 0، 5، 3، 1های پاسخ نوری طیف انعکاسی برای ضخامت 3شکل

  باشد.ساختار فوق می براینانومتر الیه کروم  8

 
 007تا  047درصد بازتاب برحسب طول موج در محدوده  نمودار :3شکل

فیزیکی ضخامتهای با  𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 ساختار ینانومتر برا

 .کرومفلز مختلف برای 

برای وضوح بیشتر نمودار پاسخ نوری بازتاب و عبور ساختار 

𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  برای الیه کروم با ضخامت

نشان داده شده  17و  8هاینانومتر به ترتیب در شکل 5فیزیکی 
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و  =R 43/30% نانومتر 077طول موج  صد بازتاب دراست. در

 شد.  =T 17/13درصد عبور %

 
 007تا  047برحسب طول موج در محدوده  بازتابنمودار درصد : 8شکل

 5 یزیکیضخامت فبا ، 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 ساختار ینانومتر برا

 .کرومفلز  یبرا نانومتر

 

  
نانومتر  007تا  047نمودار درصد عبور برحسب طول موج در محدوده  :17شکل

 نانومتر 5 یزیکیضخامت فبا ، 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 ساختار یبرا

 .کرومفلز  یبرا

 ،اکتریک در ساختار اولیههای دیدر این مرحله با تغییر تعداد الیه

/𝐴𝑖𝑟پاسخ نوری عبور و بازتاب برای دو ساختار 

𝐶𝑟 (𝐻𝐿)32𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  و𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)42𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠  

 بررسی شد. 

 
 007تا  047نمودار درصد بازتاب برحسب طول موج در محدوده  :11شکل

 .کروم یبرا نانومتر 5 یزیکیضخامت فبا  ار مختلفساخت سه ینانومتر برا

های نوری بازتاب و عبور برای هر سه ساختار در به شکل پاسخ

و همچنین مقادیر درصد بازتاب و عبور هر یک در طول  12و  11

 آورده شده است. 1در جدولنانومتر  077موج 

 ها: درصد بازتاب و عبور ساختار انتخابی با افزایش تعداد الیه1جدول

T% R% الکتریکدی -ساختار فیلتر باند باریک فلز 

17/13 43/30 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 

12/30 55/50 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)32𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 

73/51 30/10 𝐴𝑖𝑟/𝐶𝑟 (𝐻𝐿)42𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 

 
 007تا  047نمودار درصد بازتاب برحسب طول موج در محدوده : 12شکل

 .کروم یبرا نانومتر 5 یزیکیضخامت فبا  ار مختلفساخت سه ینانومتر برا

 گیرینتیجه
بررسی شد. با اضافه  𝐴𝑖𝑟/ (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠ابتدا ساختار 

کردن فلز کروم به ساختار فوق مشاهده شد که نمودار درصد 

بازتاب نسبت به حالت قبل )بدون اضافه کردن فلز کروم به 

 077ساختار( کامال معکوس شده است و بازتاب نیز مانند عبور در 

 د که برای فلز کروم در ساختارشمعلوم  همچنین نانومتر پیک دارد.

𝐴𝑖𝑟/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝐻𝐿)22𝐿(𝐿𝐻)4/𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 نه تنها شرط𝑛 ~𝑘   بهتر

است بلکه طیف بازتابی آن نسبت به دو فلز تنگستن و نیکل 

 یپهنا ،الیه کروم یزیکیف ضخامت یشافزا یازابهتر است. متقارن

 5حالت، ضخامت  ینثابت ماند که بهتر یباباند کمتر شده و تقر

افزایش تعداد  با .دست آمدبهنانومتر  007تا  047برای بازه نانومتر 

الکتریک درصد بازتاب کاهش ولی درصد عبور ی دیهاالیه

 ،الکتریکهای دییابد. همچنین به ازای افزایش الیهافزایش می

 پهنای باند باریکتر شده که مطلوب است.

 هامرجع
[1] W. Shen, X. Sun, Y. Zhang, Z. Luo, X. Liu, P. Gu, “Narrow band 
filters in both transmission and reflection with metal/dielectric thin films”, 

Optics Communications 282: 242–246, 2009. 

[2] N. Ismail, C. Calil Kores, D. Geskus, M. Pollnau, “Fabry-Pérot 
resonator: spectral line shapes, generic and related Airy distributions, 

linewidths, finesses, and performance at low or frequency-dependent 

reflectivity”, Optics Express. 24 (15): 16366–16389, 2016. 

[3] R. Attaluri, “Growth and optimization of quantum dots-in-a-well 

infrared photodetectors”, National Science Foundation, Defense 

Intelligence Agency, Air Force Office of Scientific Research, 
digitalrepository.unm.edu, 2007.  
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ر میدان الکتریکی بر ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی و چگالی حالت نانونوار زیگزاگی مولبیدن اث

 سلنایددی
2خوئینی، فرهاد ؛ 1بندر،چپ آستین ،1 عبدی ،مونا

  سنندج،ه کردستاندانشگا ،فیزیك دانشکده1
 زنجان، زنجان دانشگاه گروه فیزیك،   2

 چکیده
در مدل تنگ بست با استفاده از  سلنایدونوار زیگزاگی مولبیدن دینان هایحالت و چگالیپذیرفتاری مغناطیسی  ،ظرفیت گرمایی برالکتریکی میدان  راث پژوهشدر این 

یت گرمایی و ظرف هاچگالی حالتمحاسبه با  و کنیممیرا محاسبه  هاتچگالی حال. از طریق تابع گرین غیرتعادلی شودمی رهیافت تابع گرین غیرتعادلی بررسی
در محدودی دمای پایین  .کنددهد که با افزایش میدان الکتریکی گاف انرژی کاهش پیدا می. نتایج به دست آمده نشان میآیندمی پذیرفتاری مغناطیسی به دست

 .کنندیدان الکتریکی افزایش پیدا میظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی با افزایش م

ت گرمایی ، پذیرفتاری مغناطیسی، میدان الکتریکیظرفی   واژه های کلیدی:

Influence of electric field on heat capacity, magnetic susceptibility and density of 

states of zigzag nanoribbon's MoSe2 

Abdi, mona1; Astinchap, Bander1; Khoeini, Farhad 2 

          1Department of Physics, University of Kurdistan, Sanandaj 
2Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan 

Abstract
In this study, effect of electric field on heat capacity, magnetic susceptibility and density of states of zigzag 

MoSe2 nanoribbons in the tight-binding model by using non-equilibrium Green function approach is 

investigated. We calculate the densities of the states through the non-equilibrium green function, and then 

 heat capacity and magnetic acceptability are obtained. Results show that as the electric field increases, the 

band gap decreases. At low temperatures, the heat capacity and magnetic susceptibility increase with 

increasing electric field. 

Keywords:     Heat capacity, Magnetic susceptibility, Electric field 
PACS No. 72

 قدمهم
خووا   ،ساختار دوبعدینانوبه عنوان اولین  گرافینپس از کشف 

دوبعودی بسوویار موورد توروه  وورار و کاربردهوای نانوسواختارهای 

 ،هوای نانوسواختارهای دوبعودیخانواده عناصر تریناز مهم گرفت.

داشوتن  بوه دلیو  مووادنه هسوتند کوه ایون دیکالکوژفلزات واسطه 

 مسوتقیم و غیور مسوتقیم، ینووارف گاخوا  فیزیکی رالبی مانند 

 .[1] موورد توروه هسوتند های بار بالاو چگالی حام  فروالکتریك

ترین اعضای این خانواده که تاکنون بسیار مورد مطالعه یکی از مهم

و امروزه کاربردهای باشد می سولفاید  رار گرفته است مولبیدن دی

ه کوه مولیبودن اموا اخیورا نشوان داده شود فراوانی پیدا کرده اسوت.

سوولفاید یدن دیبیشتری نسبت به مولبکاربردهای سلناید دارای دی

باشود. میآن رو بوه افوزایش مطالعات بر روی  است به همین دلی 

از ایون رو  کوه  فلوزی اسوت خاصویت دارای سولنایدمولبیودن دی

های اهمیت بسویار بالوای در کاربردهوای الکتروشویمیایی و سولول

سلناید یك نانوسواختار مولبیدن دی. [2] است خورشیدی پیدا کرده

که اتم مولبیدن با پیوند کوالانسی به شش اتم سولنید  است دوبعدی

 د.نوآورمتص  شوده و یوك سواختار هگزاگونوال را بوه وروود می

و  غیرمستقیم نوار گافای دارای سلناید در حالت تودهمولبیدی دی
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ها ز آنجایی کوه لایوهآن مستقیم است. ا نوار گافلایه در حالت تك

توان به این اند میدروالسی روی هم  رار گرفتهاز طریق نیروی وان

با سواخت  .لایه را سنتز کردسلناید تكیدن دینیرو غلبه کرد و مولب

آن در  از یباعووک کوواربرد گسووترده لایووهسوولناید تكمولبیوودن دی

چنوگ و  های الکترومکانیك و حسگرهای نوری شده است.سیستم

مکارانش با استفاده از تابع گرین غیرتعادلی و تئوری تابع چگالی ه

مولبیوودن  نوووار گووافبووه بررسووی خوووا  الکترونیکووی و کنتوورل 

. لی و همکارانش با استفاده از تئووری توابع [3]سلناید پرداختنددی

را بوورای مولبیوودن رسووانندگی گرمووایی و چگووالی حالووت  ،چگووالی

ا اتصال ناهمگون بوه مولبیودن سلناید به دست آوردند و سپس بدی

 سوولفایدآن بوه مولبیودن دی سولفاید نشان دادند که بوا اتصوالدی

 آن د و باعک بهبود خوا  الکترونیوكابکاهش می نوار گافپهنای 

خوواهیم بوه ما در این مقاله می. [4]شودبرای استفاده در صنعت می

ر نوانونوا بررسی خوا  ظرفیت گرموایی و پوذیرفتاری مغناطیسوی

بپردازیم. مدل تنگ بست سلناید با استفاده از مولبیدن دیزیگزاگی 

ری مغناطیسی بوا اعموال ی تغییرات ظرفیت گرمایی و پذیرفتانحوه

   کنیم.میکردن میدان الکتریکی به ازای پهناهای مختلف را بررسی 

 تئوری:

ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانونوار زیگزاگی مولبیودن 

وصوویف کوورد. توووان تبسووت میرا از طریووق موودل تنگید سوولنادی

ترین مدلی که برای توصیف ساختار الکترونیکی معرفی شوده کام 

 Seهایبرای اتم  d وpهای نواری بوده که شام  اوربیتال 11حالت 

. با انجام دادن یك تبدی  یونیتاری مناسب در پایوه [5]است Moو 

یووك ترکیووب متقووارن و هووای سوولنید سووبب بوورای اتم pاوربیتووال 

اتم سولنید در دولایوه بوا توروه بوه تقوارن  p پادمتقارن از اوربیتال

بنابرین ما برای توضیح هامیلتونین با توره به  .شودبازتاب افقی می

 بسوووت تنگ در مووودلدر نظووور گووورفتن تقوووارن بازتووواب افقوووی 

),,(هایاوربیتال 222 xyyxz
ddd


ی هوابرای اتم مولبیودن و اوربیتال 
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ن های بالا و پاییاشاره به اتم bو  tکه در اینجا . گیریمرا در نظر می

 بسوتدر نموایش تنگ . هوامیلتونین[6]دنواتم سلنید به ترتیوب دار

 شود.برحسب عملگرهای خلق و فنا به صورت زیر نوشته می
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ی دهنوودهنشووان  وهووا و ی شووماره اتمدهنووده نشووان jو iکووه 

)(و ها هستند اوربیتال ,,  ji ba سولنید  عملگرهای فنا بورای اتوم

MoSe)مولبیدن( است. 

ijt ,
 ،MoMo

ijt ,
SeSeو  

ijt ,
نشان دهنده ضرایب پرش  

 هستند.1تاهای نشان داده شده در شک بر اساس راس

 
سلناید و بردارهای همسایگان مرتبه اول مولبیدن دیساختار زیگزاگی  :1شک  

 ودوم

سلناید در ردول بست مربوط به مولبیدن دیمقادیر پارمترهای تنگ

 اند.زیر گرد آوری شده

بست مولبیدن ردول یك : پارامترهای مدل تنگ

 [7]سلنایددی

-1.114 
0E  

میدان های 

 بلور

-1.488 
2E 

-4.931 
pE 

-7.503 
zE 

3.728 
pdV  

M-X -1.222 
pdV 

-0.205 
ppV  

X-X 

 
1.256 

ppV 

-0.823 
ddV  

M-M 0.215 
ddV 

0.192 
ddV 

با استفاده از  ضییه بلاخ هوامیلتونین نوانونوار را بوه صوورت زیور  

 نویسیم:می

 (2                                     )ikaika eHeHHH 

  †

101000
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که 
00H  10و  0ماتریس هامیلتونین سلولH  ماتریس هوامیلتونین

 در امتوداد نووار،بوردار مووج الکتورون  kاسوت.  0بوه -1از سلول

Aa=3.288 علواوه بور باشود. سولناید میثابت شبکه مولبیدن دی

 نیویتع یبورا یپوارامتر اساسو كیوهوا حالوت ی، چگالنوارساختار 

چگالی حالت را بوه صوورت زیور  نیماده است. بنابرا كیخوا  

 نویسیم:می

(3                                        ))))((Im(
1

)( EgTrED s


 

را برحسب تابع گرین محاسبه کردیم، تابع گورین  چگالی حالت ها

 شود.به صورت زیر تعریف می

 (4       )1))()()0((   
R LDs EEHIiEg 

Lکووه 
E)(  وR

E)( هووای سوومت راسووت و چووپ انرژی سوولف

 ایون سولفکه ما  هامیلتونین مربوط به دستگاه است.DHهستند، 

بوا مشوخ   آوریم.بوه دسوت موی [8]ها رو از طریق روش انرژی

و ظرفیوت  تووانیم پوذیرفتاری مغناطیسویمی چگالی حالت هابودن 

 : [9]بنویسیم زیر را به صورت گرمایی
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مشوخ  کننوده  Tو دیورا موی فر توزیوع تابع 1

بوه  چگالی حالوت هواظرفیت گرمایی برحسب  دلی است.دمای تعا

 آیید:ت زیر به دست میصور
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 نتایج:

ظرفیوت گرموایی و در این بخش نتایج عددی به دست آمده بورای 

در حضوور  چگالی حالت هوابرحسب دما و پذیرفتاری مغناطیسی 

 سولنایدمختلف نانونوار زیگزاگی مولیبودن دی هایمیدان الکتریکی

هوا نوارو  چگوالی حالوت هوانمودار  2کنیم. در شک می را بررسی

اتوم در  32سولناید بوه تعوداد انرژی نانونوار زیگزاگی مولبیدن دی

بینیم کوه موی 2در شوک   سلول واحد آن نشوان داده شوده اسوت.

 1.1 نووارگواف دارای سلناید تقریبوا نانونوار زیگزاگی مولبیدن دی

 باشد.فلزی می گیویژالکترون ولت بوده، ونسبتا دارای 

 
 
 

 
نانونوار زیگزاگی مولبیدن  هاچگالی حالت و های انرژینوار (a, b) :2شک 

 اتم در سلول واحد 32سلناید با دی

های انرژی نانونوار نوارو  چگالی حالت هانمودار  4و  3در شک   

سلناید با اعمال کردن میدان الکتریکوی نشوان زیگزاگی مولبیدن دی

شوود بوا اعموال میودان مشواهده می 3. که در شک  داده شده است

در نمودار  4شده است. در شک   نوارگاف الکتریکی باعک کاهش 

الکتریکوی باعوک  بینیم که با بیشتر شدن میدانمی چگالی حالت ها

 شود.گاف میکاهش پهنای 

 
نانونوار زیگزاگی مولبیدن  هاچگالی حالت و های انرژینوار (a ,b) : 3شک 

 eV 2.2اتم در سلول واحد با اعمال کردن میدان الکتریکی 32لناید با سدی

 
اتم در سلول  32سلناید با زیگزاگی مولبیدن دینانوار  چگالی حالت: 4شک  

 (F=0.0,0.2,0.3,0.4 eV)های مختلفبه ازای میدان مغناطیسی واحد

نمودار ظرفیت گرموایی برحسوب دموا بوه ازای میودان  1در شک  

سلناید بوا های مختلف برای نانونوار زیگزاگی مولبیدن دیالکتریکی

اتم در سلول واحد آن نشان داده شده است. ابتدا با افزایش دما  32
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ظرفیوووت گرموووایی افوووزایش پیووودا کووورده اسوووت توووا اینکوووه در 

eVTkBدمای 5.0  به بیشترین مقدار خود رسیده است. سوپس بوا

یی به صورت یك تابع نمایی کاهش افزایش بیشتر دما ظرفیت گرما

ی دبوای انیشوتن ی دما پایین طبوق معادلوه. در محدودهکندمیپیدا 
TEgeTC

/
)(


  هرچه  در مقودار گواف کواهش پیودا کنود ظرفیوت

شوود در محودودی مشواهده می 1گرمایی افزایش میابد. در شوک  

دان الکتریکوی دمای پایین به ازای یك مقدار ثابت دما با افزایش می

سوت کوه ظرفیت گرمایی افزایش پیدا کرده است کوه بوه ایون دلی 

. شوودمی افزایش میدان الکتریکی باعک کاهش مقدار گاف انورژی

eVTkBدر دمای  5.0  به ازای یك مقودار دموای ثابوت بوا افوزایش

 .میدان الکتریکی ظرفیت گرمایی کاهش پیدا کرده است

 
 32سلناید با تعداد ظرفیت گرمایی نانونوار زیگزاگی مولبیدن دینمودار  :1شک 

 (F=0.0,0.2,0.3,0.4 eV)اتم در سلول واحد آن در حضور میدان الکتریکی

پوذیرفتار مغناطیسوی نوانونوار زیگزاگوی مولبیودن  نموودار 6شک  

های اتم در سلول واحد آن به ازای میدان الکتریکی 32سلناید با دی

ابتوودا پووذیرفتاری  1در شووک    اده شووده اسووت.نشووان دمختلووف 

ی مغناطیسی با افزایش دما افزایش پیودا کورده اسوت. در محودوده

دمای پایین تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی از معادله بریلئون پیوروی 

کند به همین دلی  است که پذیرفتار مغناطیسی در حال افوزایش می

eVTkBهای است. در دمای 1  پذیرفتاری مغناطیسی با افزایش دما

ی دموای روند کاهشی دارد. بر طبق  انون کوری وایس در محدوده

بالا پذیرفتاری مغناطیسی بوا عکوس دموا متناسوب اسوت یعنوی بوا 

کند. در محودودی افزایش دما پذیرفتاری مغناطیسی کاهش پیدا می

ن الکتریکی دمای پایین  به ازای یك مقدار ثابت دما با افزایش میدا

از آنجووایی کووه پوذیرفتاری مغناطیسووی افووزایش پیوودا کوورده اسووت. 

 گافبا کاهش کند، پذیرفتاری مغناطیسی از تابع بریلئون پیروی می

. و در دماهوای بالواتر از پذیرفتاری مغناطیسی افزایش میابودانرژی 

eVTkB 1 تریکوی  به ازای یك مقدار ثابت دما با افزایش میدان الک

 پذیرفتاری مغناطیسی کاهش پیدا کرده است.

 
 32سلناید با تعداد نانونوار زیگزاگی مولبیدن دیپذیرفتاری مغناطیسی  :6شک 

 (F=0.0,0.2,0.3 eV)اتم در سلول واحد آن در حضور میدان الکتریکی

  نتیجه گیری
میدان  اعمال کردن دهد که با نتایج به دست آمده نشان می

های انرژی نانونوار زیگزاگی نوارو  چگالی حالت هابه الکتریکی 

منجر به کوچك  اتم در سلول واحد آن  32سلناید با مولبیدن دی

میدان الکتریکی در  با افزایش و  شدن گاف نمودار شده است

 ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسیی دمای پایین محدوده
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شعاع ستاره نوترونی -رابطه جرمبزرگ بر میدان مغناطیسی اثر 
حمید رضا مشفق ؛ لویی محمد علی علی

؛ايران  تهرانانتهاي خيابان كارگر شمالي ،  ،  ه تهراندانشگا  -فيزيك دانشکده

 چكیده
را بر  ميدان مغناطيسي.. اثر پايين ترين مرتبه قيد بدست آمده است رابطه جرم شعاع ستاره نوتروني در حضور ميدان مغناطيسي قوي در چارچوب روش وردشي با

نش بين کئوي الکترون هاي پوسته ستاره نوتروني در نظر گرفته ايم. براي معادله حالت هسته ستاره از روش وردشي با پايين ترين مرتبه قيد و برهماترازهاي الند

ه ايم.  نشان داده ايم كه وجود ميدان هاي مغناطيسي قوي موجب افزايش شعاع ستاره مي شود درحالي كه اثر به همراه نيروهاي سه جسمي بهره برد 18AVنوكلئوني 
ناچيزي بر جرم بيشينه ستاره دارد.   

 ستاره نوتروني، معادله حالت، ميدان مغناطيسي: واژه های کلیدی

Intense Magnetic field effect on mass-radius relation of Neutron stars

Mohammad Ali Louei,  Ali; Moshfegh, Hamidreza 

Department of Physics, University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 

The effect of intense magnetic field on landau levels in neutron star matter is investigated. The equation of state 

of the neutron star core is extracted from the lowest order constrained variational method by employing two body 

AV18 interaction supplemented by Urbana type three body force. It is shown that the intense magnetic field 

increases the radii of star while has not considerable effect on maximum mass of neutron stars.   

 Keywords:  Neutron Stars, Equation of State, Magnetic Field 

PACS No.   21.30.fe , 21.65.mn       

  قدمهم
ستاره هاي نوتروني از متراكم ترين اجرام شناخته شده عالم      

هستند. ستاره هاي نوتروني جرمي از مرتبه دو برابر جرم خورشيد 

كيلومتر دارند. ساختار اين ستاره ها بيشتر از  01و شعاعي از مرتبه 

البته .در حال تعادل بتايي استو الکترون  ننوترون ها و اندكي پروتو

سناريو هاي ديگري نيز براي ساختار آنها مانند وجود هايپرون ها و 

ماده كواركي مي توان در نظر گرفت. از اين رو اين ستاره ها به عنوان 

ته هس-يزيك ذراتآزمايشگاهي طبيعي براي محك زدن نظريه هاي ف

ستاره هاي  اري در موردپژوهش هاي بسي .[1]اي و گرانش هستند

نوتروني و ويژگي هاي مختلف آن صورت گرفته است. يکي از 

ميدان مغناطيسي  اين ستاره ها وجود  ويژگي هاي منحصر به فرد

1 Order Constrained Variational-Lowest

 ابررسانايي و ابرشارگي.[1] است 𝐵~0112𝐺بسيار عظيم از مرتبه 

اين ستاره ها پيامد اين ميدان مغناطيسي عظيم است. در پژوهش 

ي بر ترازهاي الندائو در پيش رو ميخواهيم اثر اين ميدان مغناطيس

را بر شعاع اين ستاره ها  ماده ستاره نوتروني و به دنبال آن اثر آن

بررسي كنيم. از آنجا كه شعاع ستاره به شدت به معادله حالت پوسته 

ثر ميدان معناطيسي را بر معادله حالت پوسته ا استستاره حساس 

بررسي مي كنيم. براي معادله حالت هسته ستاره از روش وردشي با 

با به كار گيري پتانسيل بين نوكلئون  )LOCV(1پايين ترين مرتبه قيد

 𝐴𝑉18 در شرايط تعادل مقابل واپاشي بتا به همراه نيروي سه جسمي

:[2] سود مي جوييمزا 
𝜇𝑛 = 𝜇𝑝 + 𝜇𝑒  (0)
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رابطه   TOV2سر انجام با معادالت  پتانسيل شيميايي است. 𝜇كه 

 شعاع را يافته و نتايج را ارائه مي دهيم.  -جرم

 ساختار ستاره نوترونی
يم تقس ساختار ستاره نوتروني را مي توان چهار قسمت اصلي     

𝜌   زير اتمسفر تا چگالي پوسته خارجي از. كرد = 4 × 0111 𝑔

𝐶𝑚3  

اين قسمت شامل  ادامه مي يابد و ضخامت آن چند صد متر است.

 و و مقداري يون هاي مثبت و منفي استگاز الکتروني غير تبهگن 

  فشار در اين قسمت به دليل همين گاز الکتروني است. بخش اصلي

ير پوسته از ز ؛كيلومتربا ضخامت تقريبي يك پوسته داخلي چگالي 

𝜌0ادامه مي يابد.كه  1.5𝜌0خارجي شروع شده و تا  = 2.8 ×

0114 𝑔

𝑐𝑚3 اي است.ماده اصلي تشکيل دهنده چگالي اشباع هسته

الکترون ها،نوترون ها و هسته اتمي غني شده از  پوسته داخلي

تا  1.5𝜌0هسته خارجي با چگالي بين  .[1]است نوترون

  2𝜌0 ماده تشکيل دهنده اين قسمت و ضخامت چند كيلومتر  دارد

ين انوترون ها با چند درصد پروتون،الکترون و احتماال ميون است.

با نيز هسته داخلي عمده جرم ستاره را در بر دارد.  سهمبخش 

و چگالي مركزي  2𝜌0ضخامت چندين كيلومتر و چگالي بزرگتر از  

سمت با افزايش چگالي ممکن است در اين ق .است 01𝜌0حدود 

نوكلئون ها به ذرات ديگري مانند هايپرون ها،كائون ها،پايون 

در برخي مدل ها براي سادگي  ها،كوارک ها و غيره تبديل شوند.

كار هسته داخلي خارجي را يکسان ميگيرند وبراي پوسته داخلي و 

ين در ا. [0]خارجي نيز معادله حالت يکساني درنظر گرفته ميشود

 کنيم.مي نيز از اين مدل ساده شده استفادهما پژوهش 

 ستاره معادله حالت هسته 

روشي كارآمد  (LOCV)روش وردشي با پايين ترين مرتبه قيد      

در  .[2]و شناخته شده  براي بررسي خواص ماده هسته اي است 

𝜓اي آزموني  اين روش تابع موج بس ذره = ℱ𝜑  به عنوان مبناي

 ايرهذ ابع موج تكودترمينان اسليتر ت 𝜑 گرفته مي شود،كه در نظركار 

A   نوكلئون بدون برهمکنش است و ℱ عملگر همبستگيA  جسمي

هاي عملگرتقريب جاسترو به صورت حاصلضرب است كه 

2 lkoffoV-Oppenheimer-Tolman 

هاميلتوني را به شکل در نظر گرفته مي شود.  𝑓همبستگي دو جسمي 

 زير مي نويسيم:

𝐻𝑁𝑅 = ∑
𝑃𝑖

2

2𝑚

𝐴

𝑖=1

+ ∑ 𝑣(𝑖𝑗)

𝑖<𝑗

+ ∑ 𝑣(𝑖𝑗𝑘)

𝑖<𝑗<𝑘

            (2) 

مي سه نوكلئوني هستند.و دو  هاي  برهمکنش𝑣(𝑖𝑗𝑘)و  𝑣(𝑖𝑗)كه 

تا خوشه هاي دو جسمي  ايتوان انرژي را به صورت بسط  خوشه

 نوشت:

𝐸[𝑓] =
1

𝐴

⟨Ψ|𝐻|Ψ⟩

⟨Ψ|Ψ⟩
= 𝐸1 + 𝐸2                                                      (3)  

𝐸1  آل انرژي جنبشي گاز ايده هاي تك ذره اي يا همانشه سهم خو

مي  𝑓حسب توابع همبستگي بر  (functional)يك تابعي 𝐸2است. 

شرط بهنجارش ؛معادالت اويلر تحت .𝐸2باشد. با  كمينه كردن  

الگرانژ بر حسب توابع همبستگي  به دست آيند. با حل اين معادالت 

وشه و به دنبال آن انرژي خ و برقراري قيد بهنجارش توابع همبستگي

هاي دو جسمي بدست مي آيد. براي برهمکنش هاي دو جسمي از 

و براي نيرو هاي سه جسمي برهمکنش   𝐴𝑉18 پتانسيل شناخته شد

UIX موثر وارد فرمولبندي مي شود.  ، از طريق پتانسيل دو جسمي

آمده است. سرانجام از آنجايي كه ماده  [3]جزييات در مرجع 

اي ستاره در مقابل واپاشي بتا زا پايدار است, معادالت، در هسته

و همچنين  ((0)رابطه )  بتا پايداري ماده در مقابل واپاشيشرايط 

الکتريکي ستاره نوشته مي شوند. الکترو نها در ماده بار  اييرابطه خنث

تنها نرژي امي شوند. با اين شرايط  تعادل بتايي نسبيتي در نظر گرفته

در انتها معادله حالت  آيد.چگالي باريوني به دست مي بر حسب 

ماده ستاره نوتروني يعني فشار برحسب چگالي را از روابط 

 .[3]ترموديناميکي شناخته شده از رابطه انرژي بدست مي آوريم

 ناطیسیحضور میدان مغمعادله حالت پوسته و 

مغناطيسي در ستاره هاي نوتروني با ديدگاه هاي  حضور ميدان     

اثر از مهمترين آنها مي توان به ما . ا[1]متفاوتي بررسي شده است

 .[4]نام برد الکترون ها  تراز هاي الندائو ميدان مغناطيسي روي

ترازهاي الندائو براي ذرات باردار تعريف مي شود بنابر اين در ستاره 

 غييرناشي از تفشار نهايي  پروتون ها در نوتروني تنها الکترون ها و
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لکترون ها در ماده ستاره نوتروني ا  ي الندائو دخالت دارند.تراز ها

نسبيتي هستند. انرژي يك الکترون را با حل معادله نسبيتي ديراک به 

 صورت زير به دست مي آوريم:

𝐸𝑒
2 = 𝑃𝑧

2𝑐2 + 𝑚2𝑐4 (0 + (2𝜈 + 0 + 𝜎)
𝑒ℏ𝐵

𝑚2𝑐3)        (4)  

بطههه  طيسهههي  ،𝐵 (4)در را غنهها م ميههدان  گي  جرم   𝑚،  بزر

 اسههپين تصههوير ،z 𝜎در راسههتاي محور  الکترون تکانه𝑃𝑧الکترون،

به تراز هاي الندائو معروف است  𝜈 سرانجام  .است zمحور  يرو

             دارند.   ..,0,1,2 صحيح يرداكه مق

𝐵𝑐𝑟 ميدان مغناطيسي بحراني به صورت  =
𝑚2𝑐3

𝑒ℏ
تعريف مي شود.  

اما در مورد  .است 𝐺4110 براي الکترون اين ميدان بحراني از مرتبه 

  .، است 𝐵~0118𝐺پروتون ها ميدان مغناطيسي بحراني بسيار بزرگ 

ون ژي سکرانرژي مربوط به قسمت تراز هاي الندائو در مقايسه با ان

ز مي يپروتون بسيار ناچيز است و اثر تراز هاي الندائو بسيار ناچ

شود. بنابر اين تنها در محاسباتمان الکترون ها را در نظر مي گيريم. 

در هسته ستاره نوتروني كسر الکترون ها بسيار ناچيز است ) كمتر 

( و بيشتر الکترونهاي يك ستاره  [1,3]از پنج درصد كل ذرات 

يب رنوتروني در پوسته آن قرار گرفته اند. از اين رو به عنوان يك تق

اثر ميدان مغانطيسي بر تراز هاي الندائو را در معادله حالت خوب 

 . [4]پوسته ستاره نوتروني بررسي مي كنيم

د الکترون ها در واحد تعداد حالت هاي موجود در فضاي تکانه )تعدا

خاص به  υبراي يك  𝛥𝑃𝑧 بازهحجم( در

𝑔𝜈صورت (
𝑒𝐵

ℎ2𝐶
) 𝛥𝑃𝑧 است.براي زماني كه ميدان مغناطيسي صفر

 گالي عددي الکترون ها از رابطهاست چ

2

ℎ3
∫ ⅆ3𝑃 =

0

𝜋2𝜆𝑒
3 ∫ (

𝑃

𝑚𝐶
)

2

ⅆ (
𝑝

𝑚𝐶
)                          (5) 

 

 ينزدر حضور ميدان مغناطيسي با رابطه زير جايگبه دست آيد كه 

 مي شود:

 

∑ (
ⅇ𝐵

ℎ2𝑐
) 𝑔𝜈∫ ⅆ𝑃𝑧

𝜈

=
𝐵∗

(2𝜋)2𝜆𝑒
3 ∑ 𝑔𝑣∫ ⅆ (

𝑃𝑧

𝑚𝑐
)                                       

𝜈

(6) 

𝜆𝑒در روابط باال    =
ℏ

𝑚𝑐
∗𝐵  و طول موج كامپتون است    =

𝐵

 𝐵𝑐𝑟
. 

چگالي  پس از انتگرال گيري كه حد باالي انتگرال تکانه فرمي است

  در دماي صفر الکترون ها

𝑛𝑒 = ∑
2ⅇ𝐵

ℎ2𝑐
𝑔𝜈𝑃𝑒

𝐹(𝜈)

𝜈𝑚

𝜈=0

                                              (7) 

 فرمي به صورت زير تعريف مي شود:كه بيشينه تکانه است    

𝑃ⅇ
𝐹(𝜈)2𝑐2 + 𝑚2𝑐4(0 + 2𝜈𝐵∗

) ≡ 𝜇ⅇ
2                        (8) 

ت. اس الکترون پتانسيل شيميايي)انرژي فرمي( 𝜇ⅇ در اين رابطه  

كه توسط الکترون ها اشغال   𝜈𝑚بيشينه تراز الندائو  روشن است كه

𝑃𝑒مي شود تحت شرايط 
𝐹(𝜈)2 ≥ دو  .[4]آيدبه دست مي   1

𝜒𝑒(𝜈) كميت بدون بعد به صورت =
𝑃𝑒

𝐹(𝜈)

𝑚𝑐
𝛾𝑒و  =

𝜇𝑒

𝑚𝑐2  تعريف

كه همان چگالي عددي الکترون ها در  (6)مي كنيم سپس رابطه 

حضور ميدان مغناطيسي است را در انرژي تك تك الکترون ها كه 

ها جمع بسته  𝜈به دست آمده ضرب مي كنيم و روي  (4)از رابطه 

ه چگالي انرژي الکترون ها ب . با اين محاسباتكنيمو انتگرال گيري 

 دست مي آيد:

𝜀𝑒 =
2𝐵∗

(2𝜋)2𝜆𝑒
3 ∑ ∫ 𝐸𝑒 ⅆ (

𝑃𝑧

𝑚𝐶
)                       (9)

𝜒𝑒(𝜈)

0

𝜈𝑚

𝜈=0

 

 در نتيجه:

𝜀𝑒 =
2𝐵∗

(2𝜋)2𝜆𝑒
3 𝑚𝑐2 ∑ 𝑔𝜈

𝜈𝑚

𝜈=

                                                     

× (0 + 2𝜈𝐵∗)𝛹 [
𝜒𝑒(𝑣)

(0 + 2𝜈𝐵∗)
1
2

]                                (01) 

 كه

𝛹(𝑥) =
0

2
𝑥√0 + 𝑥2 +

0

2
𝑙𝑛 (𝑥 + √0 + 𝑥2)          (00) 

با توجه به چگالي انرژي به دست آمده مي توانيم فشار گاز الکتروني 

 كه همان معادله حالت  است را به طريق زير حساب كنيم:

𝑃𝑒 = 𝑛𝑒
2

ⅆ

ⅆ𝑛
(

𝜀𝑒

𝑛𝑒
) = −𝜀𝑒 + 𝑛𝑒𝜇𝑒                               (02) 

 در نتيجه

𝑃𝑒 =
2𝐵∗

(2𝜋)2𝜆𝑒
3 𝑚𝑐2 ∑ 𝑔𝜈                                                                        

𝜈𝑚

𝜈=

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

69



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

× (0 + 2𝜈𝐵∗)𝜂 [
𝜒𝑒(𝑣)

(0 + 2𝜈𝐵∗)
1
2

]                                 (03) 

 كه

𝜂(𝑥) =
0

2
𝑥√0 + 𝑥2 −

0

2
𝑙𝑛 (𝑥 + √0 + 𝑥2)           (04) 

چگالي  (5) در حالي كه اگر ميدان مغناطيسي وجود نداشت از رابطه

 :زير به دست مي آمد به صورت و فشار  انرژي

𝜀𝑒 =
8𝜋

(2𝜋ℏ)3
∫ 𝑃2𝐸𝑒

𝑃𝐹

0

ⅆ𝑃                                          (05) 

𝑃𝑒 =
0

3

8𝜋

(2𝜋ℏ)3
∫

𝑃2𝑐2

𝐸𝑒
𝑃2 ⅆ𝑃                               (06)

𝑃𝐹

0

 

اما اگر در حالت ميدان صفر است. (4) همان انرژي رابطه 𝐸𝑒 كه

 بايد استفاده كنيم. (06)به جاي  (03) ميدان وجود داشته باشد از

  نتایج

را وقتي كه ميدان مغناطيسي   (03)فشار بدست آمده در رابطه   

از رابطه ميدان صفر جاگذاري  وجود دارد بايد با فشار به دست آمده

حالت  يشتر گفتيم كه معادلهكنيم.پس معادله حالت پوسته را داريم. پ

هسته را نيز از روش وردشي بدست مي آوريم. بنابراين ميتوان فشار 

پس از به دست آوردن چگالي  را در سراسر ستاره بدست آورد. 

 :به صورت TOVحل معادالت  ااكنون مي توانيم ب ؛انرژي و فشار

ⅆ𝑃(𝑟)

ⅆ𝑟
= −

𝐺𝜇𝑀

𝑟2
(+

𝑃

𝜇𝑐2
) (+

4𝜋𝑟3𝑃

𝑀𝑐2 ) (−
𝐺𝑀

𝑟𝑐2
)

−1

         

 
ⅆ𝑀(𝑟)

ⅆ𝑟
= 4𝜋𝜇𝑟2                                                           (07) 

شعاع و جرم ستاره نوتروني را در حضور ميدان مغناطيسي قوي 

و انرژي  شامل چگالي ρ(1+ ε)  μ =در رابطه اخير حساب كنيم.

الت، ح پنج. شعاع و جرم ستاره نوتروني را براي جنبشي كل است

B*=0، B*=10  ،B*=20 ،B*=40  يك ميدانو B*=100   كه

مشاهده   0در جدول  نتايج به دست آورديم كه خيلي محتمل نيست ،

 ʘ1.4Mجرم  باستون آخر مربوط به شعاع ستاره نوتروني  .شودمي 

نه بيشي به دست آمده مي توان ديد جرم از روي جدول و نتايج است.

 دستخوش تغييرات نشده ولي شعاع تا رقم دوم اعشار ستاره نوتروني

. اين نتيجه دور از انتظار نيست زيرا جرم ده استتغيير كر هستار

بخش عمدهاي از جرم ستاره به هسته آن مربوط است اما شعاع 

 ود ميدانستاره بسيار به معادله حالت پوسته حساس است و وج

مغناطيسي قوي معادله حالت پوسته را تغيير داده است. سرانجام  

 ازاي مقادير متفاوت ميدان هستاره نوتروني بشعاع -جرم نمودار

ه براي جرم بدست آمدنتايج  0شکل  .شده استرسم  مغناطيسي

بيشينه در توافق با نتايج جرم بيشينه ستاره نوتروني براي حالت ميدان 

 .و شعاع نيز در بازه قابل قبولي تغيير كرده است ر استمغناطيسي صف

) همانطور كه اشاره  B*=100شعاع هاي بدست آمده به جز مورد 

شد براي ميدان هاي احتمالي موجود در ستاره هاي نوتروني 

شعاع ستاره هاي نوتروني توافق با قيود اخير بر  نامحتمل است( 

  خوبي دارد.

                            

 : شعاع و جرم بیشینه ستاره نوترونی1جدول              

 

 
 :نمودار هاي جرم بر حسب شعاع ستاره نوتروني1شکل        
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𝑅𝑀=1.4Mʘ 

(km)      
 شعاع     

(km)      

 جرم بیشینه 

)   ʘM (  

B*        

12.16     10.71     2.35     0        

12.32     10.75     2.35     10       

12.89     10.90     2.35     20       

14.95     11.32     2.35     40       

17.62     11.77     2.35     100      
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 شانه عسلی بروفنخواص اپتیکی 
 2هاشمی فر، سید جواد ؛1د احمدیس، کتابی ؛1ه، راحلمحمدزاده

  ندامغا ،نه دامغادانشگا ،فيزيك دانشکده1
 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ،دانشکده فيزيك2

 

 چکیده
و همچنين ضريب بازتاب آن مورد مطالعه  Zو  Xدر دو راستای  تريكالک دی تابع موهومی و حقيقی سهم جمله از شانه عسلی بروفن اپتيکی خواص مقاله اين در

 Zو  Xانجام شده است. تابع دی الکتريك در دو راستای  WIEN2K پتانسيل کامل قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از نظريه تابعی چگالی و بسته نرم افزاری
افتد در صورتی که در جذب اتفاق می Xدر نواحی انرژی پايين در راستای تابع دی الکتريك است.  قله جذب در تطابق خوبی با قسمت موهومی ناهمسانگرد است.

 قله جذبی نداريم. Zاين نواحی در راستای 

 

Optical Properties of Honeycomb Borophene 
 

Mohammadzadeh, Raheleh1; Ketabi, S. Ahmad1, S. Javad Hashemifar2 

 
1 School of Physics, Damghan University, Damghan 

2 Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan 

 

Abstract 
 

In this paper, the optical properties of honeycomb borophene including the real and imaginary parts of 

dielectric function in X and Z directions as well as its reflection coefficient have been studied. The calculations 

have been performed using density functional theory (DFT) and the full potential WIEN2K code. The dielectric 

function is anisotropic in both X and Z directions. The absorption peak is in good agreement with the imaginary 

part of the dielectric function. At low energy regions the absorption occurs in the X direction, whereas in these 

regions there is no absorption peak in Z direction. 

  

PACS No.   
 

 قدمهم
کاربرد در مبدل بالقوه آنها برای  توانايیمواد دوبعدی به دليل      

های و انرژی نسل آينده يکی از فعال ترين زمينههای الکتريکی 

ورقه های دو بعدی گرافن،  .[2و  1] تحقيقاتی نانومواد است

از جمله مواد مورد بررسی می باشند. و بروفن  فسفرين، سيليسن

گذاری بروفن به صورتی انتخاب شده است که با گرافن نام

های دو بعدی متشکل از ی لايهزگاری داشته باشد و نشان دهندهسا

 ،3Xی، ساختارهای مثلث که بصورتدو بعدی  بروفن است.اتم بور 

12  از و شانه عسلی سنتز شده است. اين ساختارها بطور کلی

شانه عسلی  بروفن د.ندهرفتار فلزی ناهمسانگرد نشان میخود 

(HB)  موفقيت روی بسترهای تك با بصورت يك لايه دو بعدی

رشد  پرتو مولکولی اپيتکسیروش با استفاده از  Al(1 1 1) بلوری

ای که دارد، توجه فوق  خواص ويژهداده شده است و به دليل 

شود که پيش بينی می [.3] العاده ای را به خود جلب کرده است

که ممکن  باشد دارای خواص مکانيکی فوق العاده ای HB بروفن

دارای مزيت  بروفنعلاوه بر اين،  .گرددبرای گرافن  است رقيبی

به دليل ساختار به شدت . خاص خود نسبت به گرافن است

برای  تواندمی بروفنو مغناطيسی  نیناهمسانگرد، خواص الکترو
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چالش اساسی در  .[4شود ] کانديدانعطاف پذير قطعات  در کاربرد

اين خصوصيات  کاربردهای آينده دستيابی به ترکيب ايده آل از

به  مستلزم، توسعه پنجره های هوشمند  است. به عنوان مثال

حداقل رساندن جذب و بازتاب فوتون در عين حفظ رسانايی 

اپتيکی  خواص[. بنابراين، درک کاملی از 5] استالکتريکی بالا 

به تازگی  .های آينده مورد نياز استبرای کاربردهای دستگاه بروفن

شانه عسلی تك لايه ارائه شده  بروفنرای قوی ب بستگیيك مدل 

ممکن است مطالعات عددی آينده در مورد خصوصيات  است که

در مقياس بزرگ را تسهيل شانه عسلی  بروفنالکترونی و اپتيکی 

 .[6] کند

 

 روش محاسبه
شانه عسلی از  بروفنخواص اپتيکی  برای مطالعه و محاسبه     

 GGAو تقريب  WIEN2Kاری نظريه تابعی چگالی و بسته نرم افز

استفاده  )عمود بر صفحه( Z و (درون صفحه ای) Xدر دو راستای 

به دست  a = 2.92 Åثابت شبکه را پس از بهينه سازی  .کرده ايم

برابر  kpoint تعداد، au 1.5برابر  شعاع کره مافين تين يم.دآور

، مقدار معيار نقطه معادل يك ماتريس  11111

 e 0.0001، مقدار معيار همگرايی بار Ry 0.0001ايی انرژی همگر

 در نظر گرفته شد. mRy/au 1ها و دقت در محاسبه نيرو

شانه عسلی مورد استفاده در اين مقاله در  بروفنشکل ساختار  

 نشان داده شده است. 1شکل 

 

 
(. متوازی  HBبخشی از يك ورقه بروفن با ساختار شانه عسلی ) :  1شکل 

های قرمز ، آبی و سبز فلش. است HBتك لايه  اوليهسلول  رنگ قرمزاضلاع ال

(  B بورگونه ) گر نزديکترين همسايگان اول، دوم و سوم يك اتم مرکزینشان

 .است

 

 نتایج و بحث

 تابع دی الکتریک – 1
توصيف پاسخ ماده به تابش فوتون  یالکتريك برا یتابع د     

الکتريك يك تابع مختلط  یتابع د( است. ی)موج الکترومغناطيس

 : شودیاست که به صورت زير تعريف م

(1)         ω2(ω) + iε1ε =) ω( ε  

دارد. در واقع در ناحيه  یومفهوم فيزيک یقسمت حقيق 1ε(ω) که

 یو فرايندها دنشویمنتشر نم جاست اموا یمنف 1ε(ω)که  یا

الکتريك  یتابع د یسمت موهوم. سهم قوجود داردجذب واتلاف 

 ثابت موهومی قسمت است. یبين نوار یاز گذارها یمستقيماً ناش

 و اشغالی الکترونی حالتهای بين واقعی )انتقال 2ε(ω)الکتريك  دی

 :[8و  7] شوداز رابطه زير محاسبه می  اشغالی( غير

 

 
های ظرفيت های درون نواری از حالتجمع روی انتقالکه در آن 

 kروی نقاط  های رسانش خالی تا حالت اشغال شده 

گيرد. قسمت حقيقی تابع دی الکتريك انجام میمنطقه اول بريلوئن 

 دست آوردکرونيگ به صورت زيربه-توان از روابط کرامرزرا می

 : [8و  7]

)3( 

    

درون نواری قسمت موهومی و  ایگذارهبا در نظر گرفتن سهم 

 :[8و  7]آيند  حقيقی تابع دی الکتريك به صورت زير به دست می

 

 
حامل )الکترون يا  طول عمر Γو  فرکانس پلاسما plωکه در آن 

 است.  حفره(

و  Xهای های حقيقی و موهومی تابع دی الکتريك در راستاقسمت

Z نشان داده شده اند. 5تا  2های در شکل 
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 X: قسمت حقيقی تابع دی الکتريك در راستای  2شکل 

 
 Xقسمت موهومی تابع دی الکتريك در راستای :  3شکل 

 
 Z: قسمت حقيقی تابع دی الکتريك در راستای  4شکل 

 
 Z: قسمت موهومی تابع دی الکتريك در راستای  5شکل 

 

ناهمسانگردی مشخص است  5تا  2های همان گونه که در شکل

شود که به دليل تفات زياد در توابع دی الکتريك ديده میزيادی 

کاملا مشخص  2در شکل  .است Zو  Xقطبش پذيری در راستای 

است که در نظر گرفتن سهم درون نواری تغيير قابل ملاحظه ای در 

ع دی الکتريك ايجاد ميکند. به طوری که عدم در بقسمت حقيقی تا

ع دی التريك استاتيك نظر گرفتن بخش درون نواری مقدار تاب

دهد در صورتی که برای فلزات تابع دی متناهی را به دست می

کند. قسمت حقيقی الکتريك استاتيك به سمت بينهايت ميل می

های پايين به سمت مقادير بزرگ منفی تابع دی الکتريك در انرژی

کند که اين رفتار به دليل وجود حاملهای بار آزاد در ميل می

سيستم فلزی است. با افزايش انرژی فوتون فرودی مقدار تابع دی 

 رسد.يابد و در فرکانس پلاسمونی به صفر میالکتريك افزايش می

دست آمده به X ،4.2eVونی در راستای پلاسم فرکانس مقدار

. بسامد هستند بار چگالی در وخيز افت نوسانات هاپلاسمون است.

 ماده درون انتشار بينعبارت است از بسامد آستانه  pωپلاسما 

-نوسان فرکانس pω نظرفيزيکی، از .نمونه سطح از قوی وبازتاب

مشخص است که )پلاسما( است.  الکترون گاز جمعی دسته های

 eV 9.18بعد از قله قسمت حقيقی تابع دی الکتريك در انرژی 

. سهم کندکند و به سمت واحد ميل میت میفرعت ااين تابع به س

به بعد کاملا بر روی  eV 20درون نواری و برون نواری از حدود 

 شوند.هم منطبق می

نشان داده  5و  3ك که درشکل در قسمت موهومی تابع دی الکتري

های های درون نواری نواربه دليل انتقال Xدر راستای شده است، 

ابع بزرگ است و با افزايش انرژی فوتون نيمه پر مقدار اين ت

يابد و در فرکانس پلاسمونی به صفر فرودی به سرعت کاهش می

 در نزديکی بسرعت X ،(ω)2εبرای نور قطبی در امتداد  رسد.می

8.34eV 9.7يابد و در افزايش می eV اين قله  رسد.به حداکثر می

ی نور قطبی در برا است.انتقالهای بين نواری در ساختار  به مربوط

 تر است.های ديگر قویاز قله eV 7.17در  2ε(ω) ، قلهZامتداد 

در اين راستا سهم درون نواری و برون نواری بر روی هم منطبق 

  است.

مقدار  Zبرای راستای ، شودديده می 4همان طور که در شکل 

انرژی پلاسمونی خيلی کوچك است. چرا که در راستای عمود بر 

فته شده کم ردر نظر گ ءبه دليل وجود خلا یذيرصفحه قطبش پ

 است. 
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 ضریب جذب
 با مستقيم طور به بلوری ماده هر در فوتون جذب احتمال     

 مرتبط است. قله 2ε(ω)مختلط  الکتريك دی تابع موهومی قسمت

 است. در 2ε(ω)در  آمده بدست های قله با مطابق جذب های

 جذب اتلاف به منجر مثبت باشد اگر 2ε(ω)معين،  فرکانس يك

 بديهی. شودمی آن تقويت موجب باشد منفی اگر و شود می

قطبش  رايز دارد یبستگبه شدت به جهت قطبش  2ε(ω)که  است

 بروفنضريب جذب  .دارد متفاوت یهاهای مختلف مولفهدر راستا

نشان داده  7و  6های در شکل Zو  Xشانه عسلی در دو راستای 

 شده است. 

 

 
 Xشانه عسلی در راستای  بروفنضريب جذب  : 6شکل 

 
 Zشانه عسلی در راستای  بروفن: ضريب جذب  7شکل 

 

بينيم ضريب جذب در تطابق می 7و  6های چنانچه از از شکل

خوبی با قسمت موهومی تابع دی الکتريك است و در اينجا نيز در 

9.7eV .در راستای  قله جذب داريمX در  دو قله جذب ديگر

 Zدر راستای  شود.مشاهده می eV 16.88و  eV 0.75حدود 

 20eVتا  eV 7بين  دارای نواحی جذب زيادیشانه عسلی  بروفن

بر خلاف راستای همانگونه که مشخص است در اين راستا است. 

X .پيك اصلی جذب سه  در نواحی انرژی پايين جذب نداريم

 Z با قسمت موهومی تابع دی الکتريك در راستایتطابق خوبی 

 . نشان داده شده است 5 که در شکلدارد 

 

 نتیجه گیری
 با استفاده از شانه عسلی بروفن اپتيکی خواص مقاله، اين در     

تابع دی الکتريك  .استشده  بررسی چگالی نظريه تابعی رهيافت

مطالعه شد و مشخص گرديد که اين تابع در  Zو  Xدر دو راستای 

قسمت حقيقی تابع  Xر راستای داين دو راستا ناهمسانگرد است. 

در است.  4.2eV انرژی دردی الکتريك دارای فرکانس پلاسما 

 مقدار انرژی پلاسمونی خيلی کوچك است. Zراستای حالی که در 

است  eV 9.7تابع دی الکتريك دارای قله ای در قسمت موهومی 

از حدود . دهدکه در حقيقت قله جذب نيز در اين نقطه رخ می

20eV بر هم منطبق کاملا عد سهم درون نواری و برون نواری به ب

سهم درون نواری و برون نواری بر هم  Zدر راستای شود. می

های در فرکانس Xدر اين راستا بر خلاف راستای منطبق است. 

پايين جذب نداريم. سه قله اصلی جذب مطابق با قسمت موهومی 

 است.  Zتابع دی الکتريك در راستای 
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 اینفلد- رشد کنش براي گرانش بورن نرخ

 ؛ جعفري قدیرحمیدرضا، بختیاري زاده

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سرجان، سیرجان

 ، تهران19395-5531 وق پستیدهاي بنیادي، صنپژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش

  چکیده

رود که دوگان دویت، که اعتقاد بر آن می-ویلر ناحیهایم و نرخ رشد کنش را روي ر دادهاینفلد مورد بررسی قرا-را براي گرانش بورن “کنش=پیچیدگی”حدس 

  ایم.رشد پیچیدگی کوانتومی حالت مرزي هولوگرافی باشد، استخراج کرده آهنگ 

Action growth rate of Born-Infeld gravity 

Bakhtiarizadeh,  Hamid Reza; Jafari, Ghadir 

Department of Physics, Sirjan University of Technology, Sirjan 
School of Particles and Accelerators, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) 

P.O. Box 19395-5531, Tehran 

Abstract 

We investigate the duality conjecture “Complexity=Action” for Born-Infeld 
gravity model and derive the growth rate of its action within the Wheeler-DeWitt 
patch, which is believed to be dual to the growth rate of quantum complexity of holographic 
boundary state. 

PACS No. 4 

 دمهمق

که پیچیدگی محاسباتی ] 2,1 [کنش=پیچیدگیاد پیشنه     

کوانتومی یک حالت مرزي را به کنش روي پوسته روي یک ناحیه 

 :چنین است  سازدمرتبط میدویت -ویلرناحیه حجمی موسوم به 

( ) .WDWI
C


 


(1)

تقاطع هر سطح کوشی در محل به عنوان  ا برش زمانیدر اینج

بایستی محاسبه  Cدر آن  کهشود تعریف می مجانبیحجم با مرز 

رشد این   آهنگروي  کرانکه یک رود می حدس آنهمچنین شود. 

   به شکلپیچیدگی هولوگرافی 

2
,

dC M

dt 



(2) 

پیچیدگی  يرو 1لوید کراندوگان هولوگرافی شود که تصور می

که در شده است  مشاهده ] 2,1 [همچنین در کوانتومی باشند. 

 به شکل کرانهاي طوالنی این زمان

2
,

dC M

dt 



(3) 

انرژي -جرم کل M که در آن پاددوسیتهبراي یک سیاهچاله 

   اشباع شده است.، باشدمی  يمرز هايزمانیکی از  tزمان و-فضا

را ل وردشی ایم که اصدر این مقاله جمالت مرزي مناسبی را یافته

ایم این است که خاصیت جالبی که یافته. کندمیرفتار خوش

- جمالت مرزي با جمالت مرزي استاندارد براي نظریه انشتین

-گیریم که رفتار زمانبنابراین نتیجه میباشند. هیلبرت متناسب می

1 Lloyd’s bound

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

75



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  

 ضربهیلبرت -نسبت به نظریه انشتین یکسان یضریب درطوالنی 

که ضریب مشابهی هنگام مقایسه م ایداده در انتها نشان شود.می

   شود.انرژي در دو نظریه ظاهر می

  اینفلد - گرانش بورن

به عنوان تعمیمی از گرانش ] 3 [درابتدا کنش بورن اینفلد که      

دار جدید در سه بعد معرفی شد، به وسیله کنش زیر توصیف جرم

   :شودمی

2
1

2 2

4
det det(1 )d

BI

m
I d x g g G

m







 
     

 
                       

                                                                           (4) 

که در آن 
1

2
G R Rg    ،2تانسور انشتینm  یک

1 قطعی با بعد کامل و پارامتر مثبت    ین عالمت تانسور انشت

پارامتري است که به ثابت  دهد. ل بدست میجمله او را در

-dنیز به ثابت گرانش نیوتنی شناسی مرتبط است و کیهان

هاي کنش برحسب توان اینبسط بعدي مرتبط است. 
2

1

m
که یک  

  شکل زیر را داراست ،قی است بسط مشت

2

2 2

2 2 3

2

4 ( - 2)
det [(1 )

4

1 1
( ( 6 12)) O( )]

4 8

d
BI

m d
I d x g R

m

R R d d R R
m








    

    


    (5) 

هیلبرت را با یک ثابت -مرتبه اول کنش انشتیناین کنش تا بسط 

22 شناسی موثرکیهان (1 ) / ( - 2)eff m d     بدست

دار در سه بعد کنش گرانش جرمدوم  تا جملهکنش بسط دهد. می

در سه بعد است را  2دار غیردستیدهرانش جرمکه یک گ   ]4 [جدید

- توان نشان داد که بسط کنش بورنکند. همچنین میبازتولید می

دار جدید تا مرتبه چهارم ، بسط نظریه گرانش جرم3اینفلد تا مرتبه 

  . ] 5 [ دهدرا بدست می

ي االهچسیاههاي جواببراي  )4( کنشبراي معادله حرکت      

ن نظریه که براي آن ایشوارتزشیلد - پاددوسیته

2

1d
R g 


 


  : ]7 [ شودچنین می،

 
2 chiral-onN 

( -2)

2
2 2

( - 2)( -1)
[1 ] 0

2

dd d

m


  


                      (6) 

  :رسیمبه معادله زیر می 2با حل معادله باال برحسب 

2
2 2

2

1 2 ( 1)

( - 2)( -1)

dm

d d

   



                                     (7) 

االتر است. بدین پاددوسیته ناشی از مشتقات باین همان شعاع 

ایستا در این نظریه چنین  چالهبراي یک سیاه ترتیب المان طول

  شود. می

2 2 2 2 2
2,

1
( )

( )
dds f r dt dr r d

f r
                   (8) 

که در آن 
2 3

2 3
( )

d

d

r
f r

r







  


 ،  خمش المان طول

)2d (- 2بعدي
2,d kd  به ترتیب براي هندسهباشد که می-

برابر است با اي و هذلولوي رویدادي کروي، صفحه هاي

{1,0, 1}  . پاددوسیته -شیلدتزهاي شوارچالهدر نتیجه سیاه

یته پاددوسهاي این نظریه هستند در صورتی که شعاع جواب

  داده شود.  )7( مجانبی با معادله

 اینفلد - جمالت مرزي و پیوندي براي گرانش بورن

گیري جزء به جزء از انتگرال) 6(افتن معادله حرکت ی براي     

به جمله سطحی  گیريایم. مشتق کامل این انتگرالاستفاده کرده

M

hn J 




 که در آن عبارت ،انجامدمی J  بسط نسبتا

فضاي زمینه اي دارد که با استفاده از معادله حرکت براي پسپیچیده

   :گیردانشتین شکل ساده زیر را به خود می

( 2) ( ).J d g g 
                          (9) 

انتگرال سطحی عبارت باال چیزي جز انتگرال سطحی کنش انشتین 

)ردش با ضریبهیلبرت تحت و 2)d   اگر یک مرز نیست .

و نیز سبه انتگرال سطحی با محاگونه داشته باشیم، فضاگونه یا زمان

دید که جمله مرزي مناسب توان میاستفاده از شرط مرزي دیریشله 

گونه با نفلد روي یک مرز فضاگونه یا زمانای-ورنبراي کنش ب

   :شودعبارت زیر داده می

1

2

2( 2)

2( 2) .

d
b

M

d

C

S d d x h K

d d x q



 







  

 




                      (10) 
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خمش  abKو Mیک القا شده روي مرزمتر abhکه در آن 

تن همچنین براي داشباشد. نیز زاویه می باشد. آن میخارجی 

بایست جمالت زیر را روي یک  رفتار مییک اصل وردشی خوش

   :باشیماینفلد داشته -براي کنش بورن نورگونهمرز 

1

2

2( 2) [( )]

2( 2) ln .

d
b

M

d

C

S d d x q

d d x q A

 









   

 




                (11) 

هندسه معرف موجودات هندسی هستند که  و abکه در آن 

  :شوندمی تعریفبا روابط زیر  باشند ومی ابرصفحهخارجی 

c d
ab a b c d

a b
a b

q q

k

  

  



 
                                    (12) 

Aدر اینجا    نورگونهنرمال مرز  بردار .const  ،

a .دباشمی اراین برد تعریفدر ضریب  Aو 
bq  تصویریک نیز 

با که  باشدروي یک مرز نورگونه می 2 3عدببا هم یسطحروي 

aرابطه  a a a
b b b bq q k k    بردار شود.تعریف می ak  نیز

  طبق رابطه و  کندرا قطع می مرز نورگونهکه است کمکی برداري 

1a
ak   شود.بهنجار می  

اینفلد براي -رفتار کامل در نظریه بورنکنش خوشدر انتها      

  :شودپاددوسیته با رابطه زیر داده می-شیلدتززمینه شوارپس

2
1

2 2

1 1

2

1 2

4
det det(1 )

( 2)
(

)

d
BI

d d
t s

d d
n

m
I d x g g G

m

d
d xK d xK

d xK d xa












 

 

 
      

 




 



 

   
                                                                          ( 31 )   

گونه، جمالت مرزي فضا به ترتیب  nK و tK ،sKکه در آن، 

  . ندباشمیجمالت پیوندي  نیز aو  نورگونهگونه و زمان

  پیچیدگی هولوگرافی

روي  توانیم کنشجمالت مرزي الزم در نظریه، می یافتن با     

بعد از و  )7(و  )6(با استفاده از معادالت پوسته را محاسبه کنیم. 

 
3 dimensionoC 

ر زیر را براي الگرانژي حجمی توان مقدااندکی عملیات جبري می

    :پوسته یافت -روي

2

1
2 ( 2)( 1) .L d d   


                              (14) 

هیلبرت -ه انشتینپوسته در نظری-یجه را با کنش روياگر این نت

  یابیم میمقایسه کنیم، در

2 ( 2) .EHL d L                                          (15) 

 هیبی است ک نظریه انشتین همان ضراین ضریب اضافه نسبت به 

این ایم. براي جمالت مرزي در مقایسه با نظریه انشتین یافته

براي پیچیدگی  را کند تا رابطه زیری مهم به ما کمک میگ ژوی

   یماینفلد به دست آور-بورن در نظریههولوگرافی 

2 ( 2) .BI EHC d C                                      (16) 

-فت که آهنگ پیچیدگی زماناتوان دریمیبر اساس این نتیجه 

  چنین است: طوالنی

2
( 2) .BIdC M
d

dt



 


                                    (17) 

توان اندازه حرکت می-با محاسبه انرژي با استفاده از تانسور انرژي

هاي طوالنی رابطه مشابهی را براي آهنگ رشد در زمان نشان داد

  بیمیاپیچیدگی بازمی

2
.BIdC E

dt 



                                                      (18) 

طوالنی دو برابر -د که نرخ رشد زماندهاین عبارت نشان می

  اینفلد است.-انرژي در نظریه بورن

افزار نرمبراي  “xAct” ن مقاله با استفاد از بسته ایبات محاس     

  .] 6 [تمتیکا انجام شده است م

   گیرينتیجه

 اتهولوگرافی را براي مدلی از مشتقپیچیدگی در این مقاله      

تناهی از جمالت، هنگامی که برحسب جمالت متعداد نا تر باباال

براي این نظریه   . ] 7 [مایخمش بسط داده شوند، بررسی کرده

-چهار جمله مرزي مناسب براي داشتن یک اصل وردشی خوش

 پوسته -ایم که جمالت حجمی و مرزي رويرفتار داریم. نشان داده

- یم ضرب اردجود دونظریه انشتین آنچه در  باضریبی مشابه  در

 طوالنی-دهند که آهنگ زماننتایج ما همچنین نشان می شوند.

چاله دو برابر انرژي سیاه همان مقدارپیچیدگی هولوگرافی 
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باشد. این نتیجه عمومیت پیشنهاد می شیلدتزشوار- پاددوسیته

مبناي آن یک نظریه  پیچیدگی هولوگرافی را تایید می کند که بر

شدگی جفت با یدان نظریه م انش با یکمت گرمشتق نامتناهی در س

  کوچک متناسب است.  4توفت
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هاي تاج خورشيداثر جريان بر طبيعت امواج مگنتوهيدروديناميكي در لوله
1بهاري، كرم

 گروه فيزيك، دانشكده علوم پايه، دانشگاه رازي، كرمانشاه 1
چكيده

ي اين كار ويژه توابع نوسان لوله را بدست ايم. براهاي شار مغناطيسي پيچشي در حضور جريان زمينه پالسما مطالعه كردهامواج مگنتوهيدروديناميكي رونده را در لوله
ايم. با مقايسه نيروهاي تنش مغناطيسي و گراديان هاي شعاعي و سمتي هريك از نيروهاي تنش مغناطيسي و گراديان فشار اختاللي  را بدست آوردهايم و مولفهآورده

mه براي مدل در نظر گرفته شده در اينجا امواج كينكي بادهد كتوان طبيعت امواج را تعيين كرد. نتايج بدست آمده نشان ميفشار مي = توانند موج آلفني مي  1-
mباشند، اما امواج كينكي با خالص يا موج مگنتوهيدروديناميكي سريع خالص = توانند يك موج خالص باشند. نمي  1

 ديناميك، پالسما، تاج خورشيدي، نوسانات، امواج، پايداريمگنتوهيدرو   واژه هاي كليدي:

The effect of plasma flow on the nature of magnetohydrodynamic waves in coronal flux 
tubes

Bahari, Karam1 

1 Physics Department, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran 

Abstract 

In this paper we have studied the nature of the magnetohydrodynamic (MHD) kink waves in magnetically 
twisted flux tubes in the presence of plasma flow. To do this the eigenfunctions of the kink oscillations have been 
determined using the dispersion relation and the boundary condition of the tube. Then the components of 
magnetic tension force and gradient of pressure force have been obtained to determine the nature of the waves. 
The results show that for the model considered here the waves with m=+1 can be a purely Alfvenic or fast MHD 
wave but the waves with m=-1 cannot be a pure wave. 
 Keywords:  Magnetohydrodynamics, Corona; Magnetic Fields, Oscillations   

PACS No.   97      

قدمهم
در دهه گذشته مشاهدات زيادي از امواج مگنتوهيدروديناميكي
در جو خورشيد به عمل آمده است و مشخص شده است كه اين
امواج به فراواني در تاج خورشيد وجود دارند. همين باعث توسعه
تحقيقات نظري براي توضيح و تفسير خصوصيات مشاهده شده

اج شده است. يك نكته خاص مورد توجه اين است كه ايناين امو
امواج كداميك از امواج مگنتوهيدروديناميكي آرام، سريع و آلفني

اي از امواجتوان بخش عمدههستند. در ظاهر مي
آيدبندي كرد و به نظر نميمگنتوهيدروديناميكي را به سادگي دسته

راي مثال امواجكه داراي خصوصيات تركيبي از امواج باشند. ب

هايهاي تاج خورشيد كه با شرارهعرضي مشاهده شده در لوله
آيند و توسط اشواندن و همكارانخورشيدي به نوسان درمي

) مشاهده شدند به1999)  و ناكارياكوف و همكاران (1999(
اند.امواج كينكي سريع تعبير شده

دجريان پالسما هم جهت با ميدان مغناطيسي جو خورشي
مشاهده شده است. (به مشاهدات گزارش شده توسط بركه و

، وينبارگر و همكاران1998، زيكر و همكاران 1997همكاران 
مراجعه 2008و آفمن و وانگ  2007، اكاموتو و همكاران 2001

هاي مشاهده شده معموال كمتر از يك دهمشود.) سرعت جريان
لفن خيلي كمسرعت آلفن است. جريان سريع از مرتبه سرعت آ
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ها و هاي پرانرژي مانند شرارهمشاهده شده است و مربوط به پديده
- ). بنابر جريان2003پرتاب جرم تاجي است (اينس و همكاران 

هاي مشاهده شده در تاج خورشيد بررسي اثر جريان بر 
تواند مورد عالقه محققان باشد. مثال اهميت خصوصيات امواج مي

هاي تاج خورشد اج ايستاده در لولهشناسي اموجريان در لرزه
) بررسي شده است. امواج كينكي رونده در 2011توسط رادرمن (

هاي پيچشي تاج خورشيد در حضور جريان پالسماي تراكم لوله
) مطالعه شده است. هردوي جريان و 2018ناپذير توسط بهاري (

پيچش مغناطيسي تقارن موجود در نمودارهاي پاشندگي را كاهش 
هند. همچنين اثر پيچش مغناطيسي بر ميرايي فضايي امواج دمي

كينك به جهت انتشار، عدد موج سمتي و جهت جريان پالسما 
  بستگي دارد.

) طبيعت امواج كينك را براي اولين 2009گوسنس و همكاران (   
هاي تاج خورشيد مطالعه كردند. آنها فركانس نوسان، بار در لوله

ع نوسان امواج كينكي را براي پالسماي آهنگ ميرايي و ويژه تواب
تراكم ناپذير، پالسماي تراكم پذير و پالسماي شامل تابش 
مگنتوهيدروديناميكي بررسي كردند و نتيجه گيري كردند صفت 
سريع صفت مناسبي براي اين امواج نيست و بهتر است آنها را 

 ) اثر پيچش2018امواج آلفني در نظر بگيريم. بهاري و خالوندي (
مغناطيسي را بر طبيعت امواج كينكي در يك پالسماي بدون فشار 
بررسي كردند. آنها نشان دادند كه بازاي مقدار خاصي از پارامتر 

تواند پيچش مغناطيسي موج كينكي در تمام ناحيه داخلي لوله مي
خواهيم اثر همزمان يك موج آلفني خالص باشد. در اينجا مي

سي را بر طبيعت امواج كينكي در جريان پالسما و پيچش مغناطي
هاي تاج خورشيد بررسي كنيم و اين كار را با مطالعه نسبت لوله

دهيم. در بخش بعدي نيروهاي بازگرداننده وارد بر پالسما انجام مي
كنيم و جواب معادالت حركت را بدست مدل لوله را معرفي مي

وارد بر  آوريم سپس روابطي تحليلي براي نيروهاي بازگردانندهمي
آوريم و در بخش آخر با محاسبات عددي نسبت پالسما بدست مي

 كنيم.نيروها را تحت شرايط مختلف لوله محاسبه مي

  
  مدل لوله و معادالت حركت 

- لوله شار مغناطيسي تاج خورشيد را به صورت يك لوله استوانه  

كنيم. براي مطالعه لوله سازي مياي مدلاي با سطح مقطع دايره
را انتخاب  zو  r ،اي با مختصات تگاه مختصات استوانهدس
منطبق بر محور لوله باشد. فرض  zاي كه محور كنيم به گونهمي
، Rبه شعاع  كنيم كه لوله شامل يك ناحيه داخلي (هسته)مي

و ناحيه خارج لوله (محيط پيراموني)  1Rناحيه پوسته به شعاع 
كنيم كه چگالي پالسما در داخل لوله، پوسته و است. فرض مي

است. ميدان  eو  i ،0ناحيه خارج لوله به ترتيب برابر 
مغناطيسي در هسته و پوسته را ميدان پيچشي با پيچش يكنواخت 

,0)0و به صورت  , )b Ar BB گيريم كه در آن در نظر ميA 
نيز ميدان  0Bگوييم و يك ثابت است و به آن پارامتر پيچش مي

مغناطيسي طولي و ثابت است. ميدان مغناطيسي را در بيرون لوله 
,0,0)يك ميدان طولي خالص و به صورت  )b eBB  در نظر

، iهاي در اينجا انديس يك ثابت است. eBگيريم كه در آن مي
0 ،e  وb هاي مربوط به ناحيه به ترتيب نشان دهنده كميت

هاي زمينه پالسما هاي هسته، پوسته، محيط پيراموني و كميت
  هستند.

ريم و از آنجا كه گيرا در لوله در نظر مي Uيك جريان زمينه    
در محيط تاج خورشيد ديناميك پالسما با تقريب پالسماي سرد 

شود و حركت پالسما در جهت خطوط ميدان مغناطيسي تعيين مي
اي باشد كه جريان هاي جريان در هر ناحيه به گونهاست بايد مولفه

زمينه در جهت خطوط ميدان مغناطيسي باشد. اين مدل قبال توسط 
) مطالعه شده است با اين تفاوت كه در آنجا يك 2018بهاري (

rاليه ناهمگني براي تغييرات چگالي و جريان زمينه در  R  در
شود اما در اينجا نظر گرفته شده است كه باعث ميرايي امواج مي

گيريم در نتيجه امواجي كه در اين اين اليه ناهمگني را در نظر نمي
كنيم ميرا نخوهند بود. معادله تعادل لوله ايجاب عه ميمقاله مطال

كند كه در راستاي شعاعي نيروهاي گراديان فشار مغناطيسي، مي
   گراديان فشار حرارتي و تنش مغناطيسي با هم در تعادل باشند.

هاي در لوله ي رابا توجه با اينكه امواج مگنتوهيدروديناميكي كينك
باريك (كه در آن طول موج خيلي بيشتر از شعاع لوله است) را 

توان تراكم ناپذير در نظرگرفت جهت سادگي حل مساله محيط مي
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معادالت حاكم بر نوسانات گيريم. م ناپذير درنظرميلوله را تراك
  ناپذير به صورت زير استمگنتوهيدروديناميكي در سيال تراكم
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U. 
جواب معادالت باال براي مدل معرفي شده در اينجا براي امواج 

، زاويه سمتي tكينك رونده كه در آن وابستگي امواج را به زمان 
  و مختصه طوليz  از طريق اعداد موج سمتي و طوليm  و
k و فركانس نوسان   به صورت exp kz m t   

. جواب ) بدست آمده است2018( توسط بهاريگيريم در نظر مي
امواج كينكي در بهاري ي ت و معادله پاشندگمعادالت حرك

در اين مقاله با استفاده از معادله ) بدست آمده است 2018(
پاشندگي و شرايط مرزي ويژه توابع نوسان را بدست مي آوريم و 

 گرداننده را مطالعه مي كنيم.با استفاده از آن نيروهاي باز

  
  اسبه نيروهاي بازگردانندهطالعه طبيعت نيروها با محم

ي در اين بخش براي مطالعه نيروهاي بازگرداننده وارد بر پالسما
در تشابه با  .كنيممي) را با جرئيات بررسي 1معادله ( كننده نوسان

گراديان فشار و تنش  ) نيروهاي2017بهاري و خالوندي (
  كنيممغناطيسي را به صورت زير تعريف مي
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پارامتر پيچش (بي بعد  ايمدر محاسباتي كه دراين بخش انجام داده
كنيم و مي بيان 0R/B شده) را برحسب واحد

i 0 iV = B /   را بعنوان واحد سرعت زمينه پالسما در نظر

گيريم. در تمام نمودارهايي كه در اين بخش آمده است نسبت مي
پارمتر پيچش و مولفه  هاي نيروها را بازاي مقادير مختلفمو لفه

ها نمودارهاي خط در اين شكل م.ايطولي جريان پالسما رسم كرده
نقطه براي پارامتر پيچش -پر براي پيچش صفر و نمودارهاي خط

است، همچنين رنگهاي سياه، قرمز و آبي نمودارها به  0.008
با مولفه طولي برابر با  داخل لوله ترتيب مربوط به جريان زمينه

باشد. در تمام اين نمودارها عدد موج مي 0.2و  0.1، 0.0
kRطولي را به صورت  = /100 ايم.در نظر گرفته  

 تنش مغناطيسي به گراديان فشار براي امواجنسبت مولفه شعاعي    
mبا عدد موج سمتي  يكينك = mو  1+ = ي مقادير راوب 1-

مختلف پيچش و جريان زمينه پالسما برحسب فاصله شعاعي از 
رسم شده است. براي تحليل نتايج نشان  1لوله در شكل  محور

 رداده شده در اين شكل ابتدا حالتي را كه جريان زمينه پالسما صف
قسمت بااليي  ريم.گياست يعني نمودارهاي مشكي را در نظر مي

يك لوله با ميدان مغناطيسي طولي  دهد كه برايشكل نشان مي
Aيعني  = هم براي موج با عدد موج  نسبت نيروهاي شعاعي 0

m = mو هم براي موج با عدد موج  1+ = در همه جاي  1-
با افزايش پارامتر  است. 1.2ي بيشتر از لوله يكنواخت و كم
mپيچش براي موج با  = نسبت نيروي تنش مغناطيسي به  1+

نيروي گراديان فشار در داخل لوله كاهش ولي در بيرون لوله 
يابد. به عبارت ديگر نسبت نيروها در داخل لوله كمتر افزايش مي

شود كه با نتيجه بدست آمده توسط ر آن در بيرون لوله مياز مقدا
m) همخواني دارد. براي موج 2017بهاري و خالوندي ( = -1 

در حضور پيچش نسبت نيروها در داخل لوله بيشتر از مقدار آن در 
) 2017شود كه بازهم با بهاري و خالوندي (بيرون لوله مي

mا در ناحيه پوسته براي موج همخواني دارد.  ام = نسبت  1+
كند ولي براي موج با نيروها با فاصله شعاعي تغيير زيادي نمي

m = با . كندبه شدت تغيير مينسبت نيروها با فاصله شعاعي  1-
mافزايش جريان زمينه هم براي  = mبراي و هم  1+ = -1 

ها ها و بازاي تمام پيچشنسبت نيروهاي شعاعي در تمام ناحيه
يابد. بنابراين وجود هريك از پارامترهاي پيچش افزايش مي

مغناطيسي و جريان زمينه يا هردوي آنها ممكن است باعث شود 
كه نسبت نيروهاي شعاعي در داخل لوله خيلي كوچكتر از يك يا 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

81



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  

يلي بزرگتر از يك شود كه در اين صورت طبيعت موج به ترتيب خ
يك موج مگنتوهيدروديناميك سريع يا آلفني خالص خواهد بود و 
در صورتي كه نسبت نيروها از مرتبه يك باشد موج يك موج 
خالص نخواهد بود. در بيرون لوله همواره نسبت نيروها از مرتبه 

  يك است.
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هاي شعاعي نيروهاي تنش مغناطيسي به گراديان فشار نسبت مولفه:  1شكل

با  برحسب فاصله شعاعي از مركز لوله، قسمت باالي شكل براي موج كينك
1m    1و قسمت پايين شكل براي موج كينك باm    .است

نقطه براي پيچش - پر براي پيچش صفر و نمودارهاي خطنمودارهاي خط
0.008A   و همچنين رنگهاي سياه، قرمز و آبي نمودارها به ترتيب

ت. اس 0.2و  0.1، 0.0نه طولي در داخل لوله برابر با مربوط به جريان زمي
ساير  ايم.در اين محاسبات واحد سرعت زمينه پالسما را  در نظرگرفته

0پارامترهاي لوله به صورت  0.1e i    ،

0 0.5ze z ziU U U ، /100kR   1و 2R R .است  

  
 نتيجه گيري

  
اي در محيط اي استوانهيك لوله شار مغناطيسي را به صورت لوله

ايم. لوله شامل هسته، پوسته و ناحيه رفتهتراكم ناپذير در نظر گ
خارجي است. در هسته و پوسته ميدان مغناطيسي به صورت 

اما در ناحيه بيرون ميدان فقط شامل مولفه طولي پيچشي است 
است. در هر سه ناحيه جريان زمينه پالسما را در جهت ميدان 

يچشي ايم و اثر جريان و ميدان مغناطيسي پمغناطيسي در نظر گرفته

ايم. نتايج بدست آمده را بر نسبت نيروهاي بازگرداننده بررسي كرده
نتيجه به دست آمده توان به صورت زير خالصه كرد: الف) را مي

براي نسبت نيروها براي حالتي كه جريان زمينه صفر است، در 
است هاي هسته و بيرون لوله با نتايجي كه قبال بدست آمدهناحيه

تغييرات نسبت نيروها برحسب در ناحيه پوسته  همخواني دارد اما
فاصله از محور لوله خيلي متفاوت از دو ناحيه ديگر است. بنابراين 

توان گفت كه نسبت نيروهاي بازگرداننده امواج كينكي به مدل مي
شده براي لوله بستگي دارد. ب) در حضور ميدان درنظرگرفته

ي بر نسبت نيروهاي مغناطيسي پيچشي جريان زمينه اثرات متفاوت
mاي كه براي امواج با گذارد به گونهشعاعي و سمتي مي = با  1-

افزايش جريان زمينه هم نسبت نيروهاي شعاعي و هم نسبت 
mيابد اما براي امواج با نيروهاي سمتي افزايش مي = با  1+

اي شعاعي افزايش و نسبت افزايش جريان زمينه نسبت نيروه
در حضور ميدان مغناطيسي  يابد. ج)نيروهاي سمتي كاهش مي

نسبت  گالي بخصوصهاي چپيچشي و جريان زمينه بازاي نسبت
براي امواج كينك با  شود.نيروها صفر يا خيلي بزرگتر از يك مي

m = يسي قابل نيروي گراديان فشار در مقايسه با تنش مغناط 1-
توان آن را يك موج آلفني خالص در و مي صرفنظر است

mنظرگرفت، اما براي اواج با  = - اگر از نظر مقايسه مولفه 1+

هاي سمتي نيروها يك موج آلفني خالص باشد از نظر مقايسه 
سريع است و مولفه شعاعي نيروها يك موج مگنتوهيدروديناميكي 

هاي سمتي نيروها يك موج ز نظر مقايسه مولفهبرعكس، اگر ا
مگنتوهيدروديناميكي سريع باشد از نظر مقايسه مولفه شعاعي 

 نيروها يك موج آلفني خالص است.
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 آزمایشگاهی جو متالطم انیاز م یفرش شعاع هايکهیانتشار بار یبررس

1الهسیف،رسولی ؛ 1حمدم، باقري

زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی ، پایه زنجانحصیالت تکمیلی علوم ه تدانشگا ،فیزیک دانشکده1

  چکیده

 .دشومانع از انتقال صحیح اطالعات با استفاده از لیزر در فضاي آزاد می جوست.  اما تالطم ترین گزینه براي انتقال اطالعات در فضاي آزاد، استفاده از لیزر امناسب

ها در جبهه موج این باریکهرود انتظار می .ستندداراي خاصیت خودترمیمی ه ،پیچیدگی در توزیع شدت و فازاند که به دلیل هایی معرفی شدههاي اخیر باریکهدر سال

 هه موج آن پیچیدگی کمتريجب( در این مقاله باریکه فرش شعاعی و الگر گاوسی د.هاي معمولی شوتري نسبت به باریکهتالطم دچار تغییرات کماثر انتشار از محیط م

جاد مسطح ایاده از یک عدد گرمکن محیط تالطمی همرفتی با استف اند.عبور داده شده همرفتی محیط تالطمی آزمایشگاهیز ا )به باریکه فرش شعاعی داردنسبت 

پارامتر شود.می
n

C
2

ش شعاعی نسبت به گیري شده است. همانطور که نشان خواهیم داد باریکه فردر دماهاي مختلف اندازه ي عبوريهابراي هرکدام از باریکه 

  دهد.یمتالطم مقاومت بیشتري نشان م محیطدر عبور از  باریکه الگر گاوسی

.باریکه فرش شعاعی، باریکه الگر گاوسی تالطم جو، دامنه، فاز، جبهه موج،  ي:واژه هاي کلید

Propagation of radial carpet beams through a convective air turbulence 

Bagheri, Mohammad1; Rasouli, Saifollah 1 

1 Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 

Abstract 

The best option for transferring information in free space is the use of lasers. In recent years, beams have been 
introduced that have self-healing properties due to their complexity in intensity and phase distribution. The 
wave front of these beams is expected to have fewer changes than conventional beams due to propagation from 
the turbulent atmosphere. In this article, the radial carpet beam and the Laguerre-Gaussian beam are passed 

through the turbulent atmosphere. The nC 2 parameter for each of these beams is measured at different 

temperatures. As we will see, the radial carpet beam is more resistant than the Laguerre-Gaussian beam in 
passing turbulent atmospheres. 
 Keywords: Atmospheric Turbulence, Amplitude, Phase, Wavefront, Radial Carpet Beam, Laguerre-Gaussian 
Beam. 
PACS No.      42 
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  مقدمه

گازهاي  شامل است. جو زمین رفتار تالطمی با جو سیالی     

قبیل دما، ترکیبات بر اساس مشخصاتی از  مختلف است که

. ]1[ شودي مختلفی تقسیم میهاشیمیایی و چگالی گازها به الیه

مختلف، جغرافیایی  هايطول و عرض در هاضخامت این الیه

کاهش یافته،  ح زمین، چگالی جوت. با دور شدن از سطمتفاوت اس

  km6,5  عدر جو زمین زیر ارتفاکه نصف گازهاي موجود طوري

 16درصد گازها زیر ارتفاع  90از سطح دریا قرار دارند. همچنین 

کیلومتري هستند. با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار به طور 

تالطم ر یا حرکت باد منشأ ادما، فش وخیزافت یابد.نمایی کاهش می

 ریبدر ضی . این عوامل باعث تغییرات تصادفدهستندر جو 

یاد یکی عنوان تالطم اپتبهی ست جو شده که از این ویژگشک

. توزیع تصادفی مکانی و زمانی در ضریب شکست باعث شودیم

این  .]2[ شودي نور عبوري از جو میایجاد تغییراتی در باریکه

ي موج هاي زمانی شدت و فاز جبههیزوخت ایجاد افتتغییرات عل

ي وخیزهاي تصادفی دامنه و  فاز جبههافت ي نور هستند.باریکه

عواملی هستند که از استفاده لیزر به عنوان انتقال دهنده موج، 

   کنند.اطالعات در فضاي آزاد جلوگیري می

در قال اطالعات اریکه لیزر براي انتببا توجه به اینکه استفاده از     

توان از  ر است میتنسبت به فیبر مقرون به صرفه آزادضاي ف

  ، استفاده کرد.غیرپراشی است يیک باریکه شعاعی کهباریکه فرش 

هاي غیرپراشی خاصیت خود ترمیمی هاي باریکهاز ویژگی

ر جو دي موج بر اثر انتشار به این معنی که  اگر جبهه. هاستآن

ها دوباره شود این باریکه یفات کوچک موضعارحمتالطم دچار ان

   کنند.موج خود را ترمیم می يسطح جبهه

توسط  یرپراشیغ هايکهیبارنوع  نیا يهایژگیو یبررستولید و    

  1 همانطور که در شکل. و همکاران انجام شده است یرسول

سد شده است.  مانع کیتوسط  کهیاز بار یقسمت شود،یمشاهده م

در  کهیکه در فواصل مختلف، بار شودیم مشاهده کهیار باربا انتش

دوباره شکل  يو بازساز به ناحیه حذف شده يشارش انرژحال 

  .]3[ خود است یساختار شدت عرض یکل

  

  
  .]3[ مختلف يهافاصله درفرش تالبوت  يکهیبار يگرمیخود ترم: 1شکل

  مبانی نظري

  ستثابت ساختار ضریب شک

ثابت ساختار ضریب شکست و، رهاي تالطمی جیکی از پارامت   

وخیزهاي آن بیان ابعی از افتبر حسب ت که مقدارشجو است 

. ثابت ساختار شود. این کمیت نشانگر قدرت تالطم جو استمی

nCضریب شکست با  اه همر ،افزایش تالطمشود. نمایش داده می 2

nC ن ثابتشدر تا بزرگب ثابت ساختار ضریب شکست  .است 2

  ].4[شود ي زیر توصیف میافقی ثابت با رابطه براي مسیر

)1(                                                    
.

n

D
C

L


2 1 3
2

2 91
  

که در آن 
ي ورودي قطر دهانه Dي فرود، وردش زاویه 2

  هستند. راطول مسیر انتش L و دستگاه گیرنده

شرایط  و مکان و بع زمانکست، تااختار ضریب شمقدار ثابت س

کی سطح زمین مقدار این کمیت از جوي است. در نزدی

m 11 2 m15تا  310 2 310  کند. مقادیر بزرگ ثابت تغییر می

mر، ساختا 13 2 ي یک تالطم قوي بوده دهندهیا بیشتر، نشان 310

-اندازهبا آسمانی صاف یک روز آفتابی ل به طور معمول در طو و

mشود. مقادیر پایین ثابت ساختار، گیري می 16 2 یا کمتر،  310

یک  ي تالطم ضعیف بوده و به طور معمول در طولدهندهنشان

ي و بادي به دست آمده است. همچنین در طول ساعات روز ابر

صول سال بر آن در ف عالوهکند. ر آن تغییر میمتفاوت روز، مقدا
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گیرد. در ار مقادیر مختلف به خود مینیز ثابت ساخت

ي تغییرات اي، اطالع از نحوههاي هوایی و ماهوارهبرداريعکس

یی برخوردار است. همیت باالروز از اثابت ساختار در طول شبانه

بهینه باید  ي اپتیک تطبیقیین براي استفاده از یک سامانههمچن

ت آن در روزي شدت تالطم و چگونگی تغییراهالعات شباناط

 دسترس باشد.

 محیطدر این مقاله باریکه فرش شعاعی و الگر گاوسی از     

nCاند. پارامترعبور داده شدهآزمایشگاهی  متالطم براي هرکدام از  2

مانطور ه .ري شده استگیمختلف اندازهدر دماهاي  هااین باریکه

که نشان خواهیم داد باریکه فرش شعاعی نسبت به باریکه الگر 

  .دهدمتالطم مقاومت بیشتري نشان می هوايگاوسی در عبور از 

  مبانی تجربی

نتشار باریکه فرش شعاعی بررسی ا چیدمان مورد استفاده براي      

ده آم 2 ی در شکلو الگر گوسی در محیط متالطم آزمایشگاه

.تاس

  
 شمایی از چیدمان آزمایشگاهی مورد استفاده. :2شکل

است.  nm532لیزر مورد استفاده در این پروژه داراي طول موج    

و سپس به وسیله عدسی تمیز شده  باریکه لیزر توسط پاالیه فضایی

ه توسط شود. نور موازي شدموازي می cm20انونی با فاصله ک

براي تولید کند. یر فاز پیدا میتغی) SLMمدوالتور فضایی نور (

 توري شعاعی روي مدوالتر فضایی طرح باریکه فرش شعاعی 

. این است سمتیدوره تناوب در راستاي شود. که داراي می تحریر

  تابع عبورو با  MATLABافزار نرم توسط  توري

)2(                                      ( ) [ cos( )]t m  
1

1
2

                             

  هاي توري است.تعداد انشعاب mدر معادله باال شود. ساخته می

 از تابع عبوربراي تولید باریکه الگر گاوسی 

 

)3(                          ( , ) [ cos( )]
x

t r L
d


   

1 2
1

2
   

  
متی و مختصه زاویه س گام توري، dشود. که در آن استفاده می

L  عددي صحیح است که نشان دهنده تعداد انشعابات خطوط

  .)3(شکل است 36 این مقاله، در Lمقدار  .توري است

 ب)                                  الف)             

  
طراحی شده با  )ب( شعاعیتوري  ) والف( چنگالیتوري اي از : نمونه 3شکل

  .MATLABنرم افزار 

 

اشمیت استفاده -سکوپ کاسگریناز دو تل 2شکل  در چیدمان   

ثابت  متالطم محیطقطر باریکه حین عبور از  الزم است ده است.ش

شده موازي  1 نور خروجی از تلسکوپ براي این منظور، باشد

کانونی  عدسی با فاصلهاز یک ، 1 کوپقبل از تلس بنابراین .است

mm75 .استفاده شده است  

ن توسط یک گرمکن این چیدمامحیط متالطم آزمایشگاهی در    

cmبعاد ابه  سازدست cm50 که به یک دماسنج مجهز  100

شود. گرماي ایجاد شده به وسیله گرمکن توسط است، ایجاد می

   درایور آن قابل تنظیم است.

الطم، دامنه و فاز جبهه موج دچار افت و تنور از محیط مبا عبور    

ف مختل امتداد انتشار در نقاطه . در نتیجشودخیزهاي تصادفی می

. به کنندتغییر جهت پیدا می ،نور ورودي، وابسته به میزان تالطم

تحول شکل شود. این پدیده افت و خیز زاویه ورود گفته می

توسط  )m1,5(به طول  طماز محیط متال بعدنور عبوري عرضی 

با  7200Nikon D روي صفحه حساس دوربین 2 پتلسکو

تصاویر ثبت شده شوند. یضبط مرصد و   frame/sec60سرعت 

- مورد تجزیه و تحلیل قرار می MATLABتفاده از نرم افزار با اس

  ند. گیر
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همانند  زاویه ورود دو باریکه وخیرهايافتبراي بررسی    

پ، راست چباال،  هايقسمتلکه در چهار  وخیرهايافت، 4شکل

 40و  50، 50، 60هاي تفاعکه به ترتیب در ار هاو پایین باریکه

 بررسی در راستاي شعاع ر دارند،متر نسبت به گرمکن قراسانتی

  شوند.می

  
در راستاي  )اال، چپ، راست و پایین(بها قسمت باریکهچهار جایی : جابه4شکل

  شعاع.

 ا در راستاي شعاعهجایی مرکز لکهجابهرش شعاعی ف يباریکهدر 

در  کهباریجایی بیشینه شدت ابهالگر گاوسی ج يدر باریکه و

نمودارهاي مربوط به نوسانات  .استشده راستاي شعاع بررسی 

  آمده است. 5 زاویه ورود در شکل

 )ب                                    )الف           

و الگر گاوسی  )الف( وسانات زاویه ورود باریکه فرش شعاعیمقایسه ن: 5لکش

ط متالطم آزمایشگاهی. دماي دستگاه گرمکن در این حالت یدر عبور از مح) ب(

 اد است.درجه سانتی گر 45
nC مربوط به هر ناحیه در باالي نمودارها آورده  2

 شده است.

درپی مورد بررسی قرار گرفته یتصویر پ 3600در هر نمودار     

nCدرجه سانتی گراد  45در دماي است.  گیري شده توسط اندازه 2

nCگین معادل یک چهارم باریکه فرش شعاعی به طور میان 2 

 يگیرگیري شده توسط باریکه الگر گاوسی است. این اندازهاندازه

که در شرایط دمایی یکسان، باریکه فرش شعاعی  ددهنشان می

 در برابر تغییرات تالطم ت بیشتريممقاو ،حین عبور از جو متالطم

 نسبت به باریکه الگر گاوسی دارد.

  

  گیريیجهنت

متالطم  محیطفرش شعاعی از میان  ير باریکهادر این کار، انتش   

این باریکه  زاویه ورود يوخیرهاافتآزمایشگاهی انجام شد. سپس 

 وخیرهايافت، با سازدستگراد گرمکن درجه سانتی 45در دماي 

nCگیري گردید.یه ورود باریکه الگر گاوسی اندازهوزا بدست  2

ها، نشان دهنده اال، چپ، راست و پایین باریکهبآمده از چهار نقطه 

متالطم است.  ور عبور از جدفرش شعاعی  يمقاومت بیشتر باریکه

 که یک باریکه غیرپراشی است، فرش شعاعی ياین ویژگی باریکه

و آنرا کاندید مناسبی براي  از خاصیت خود ترمیمی آن استشی ان

   کند.ري از میان جو متالطم میارتباطات نو

 

 تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و 

 انجام شده است.  98003325طرح شماره  شور در قالبکفناوران 
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GM-VFN schemeدر رهیافت  و NNLOای در تقریب توابع توزیع پارتونی هسته

2مریم، نیاسلیمانی  ؛ 2شاهین، آتشبار تهرانی؛  1،2حمزه، پورخان

 ، بهشهر، مازندران4851878195صندوق پستی  ،ه علم فناوری مازندراندانشگا ،زيكيفگروه   1
 تهران، 193955531صندوق پستی  ، ،(IPMهای بينادی )پژوهشگاه دانشپژوهشکده ذرات و شتابگرها،  2

 چكیده
در اين مقاله، ما تابع  .آوردفراهم میهسته  نوکلئون و در داخل هاکوارکتکانه توزيع مطالعه برای  ی راابزاری موثر ،هسته-لپتون فرايند پراکندگی ناکشسان ژرف

باردار و -ی لپتونهای تجربی باريکهايم. اين آناليز بر اساس دادهاختاللی بدست آورده QCDدر   NNLOو  NLOتقريبای جديدی را در توزيع پارتونی هسته

استفاده شده است. عدم قطعيت  پروتون آزادبه عنوان تابع توزيع  CT18شناسی يع پارتونی جديد گروه پديدهزای استوار است. از تابع توهای هستهنوترينو بر هدف
و سازگاری  های تجربی موجود مقايسه شدههای تجربی و نتايج گروهبدست آمده است. نتايج اين کار با داده  Hessianتوابع توزيع پارتونی با کمك روش استاندارد 

 بسيار خوبی بدست آمده است.

Parton distribution functions of nuclei at NNLO approximation in GM-VFN scheme

Khanpour, Hamzeh1,2; Atashbar Tehrani, Shahin2; Soleymaninia, Maryam2 

1 Department of Physics, University of Science and Technology of Mazandaran, P.O.Box 48518-78195, Behshahr, Iran 
2 School of Particles and Accelerators, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), P.O.Box 19395-5531, 

Tehran, Iran 

Abstract 

The lepton-nuclei deep inelastic scattering (DIS) process provides an effective tool for studying the distribution 

of quark momentum within the nucleon and nucleus. In this paper, we present new sets of nuclear parton 

distribution functions (nuclear PDFs) at next-to-leading order (NLO) and next-to- next-to-leading order 

(NNLO) accuracy in perturbative QCD. This analysis is based on the nuclear DIS data with charged-lepton () 

and neutrino () beams on nuclear targets. CT18 set of proton baseline PDFs is used to extract our nuclear 

PDFs. The uncertainties are obtained using the standard Hessian approach. The results of this work are 

compared with the analyzed data and other nuclear PDFs sets. 

PACS No. ( 31 )

   قدمهم
های های باردار و نوترينو با هدفلپتون پراکندگی ناکشسان ژرف

در مورد توزيع  را برای مطالعه نقش بسيار مهمی ای،هسته

. در اين نوع فرآيندها، ايفا می کند ها در هستهها و کوارک نوکلئون

ای برای تعيين توابع ساختار ضروری نظر گرفتن تصيحات هسته در

از  لپتون باردارايند ناکشسان ژرف توسط پراکندگی فر. می باشد

 EMCباشد که به پديده های آزاد مینوکلئونبا متفاوت  هاهسته

در  هاپارتونتکانه توزيع  دهنده آن است کهنشان و معروف است 

. باشددر داخل نوکلئون می هاپارتونبا داخل هسته متفاوت 

 ای  ابع توزیع پارتون آزاد و هستهوت
 ایهستهتوابع توزيع بدست آوردن  ما در اين مقاله، هدف اصلی

سرب -است که نقش بسيار مهمی در مطالعات برخوردهای پروتون

دارد. اين  LHCسرب در برخورددهندده هادرونی بزرگ -و سرب

استخراج ياگرام فاينمن ددر هر دو تقريب ای توابع توزيع هسته

پروتون  یتوزيع پارتون زای، اهستهاند. برای تعيين توابع توزيعشده
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توزيع با در دست داشتن . [ 1] ايم کرده استفادهCT18 آزاد گروه 

وابع پارتونی نوکلئون مقيد را تن تابع وز، پارتونی آزاد پروتون

صورت زير تعريف شکل اين تابع وزن به  دست آورد.توان بمی

 ،[ 2-8] گردد می

(1 )  𝑊𝑖(𝑥, 𝐴) = 1 + (1 −
1

𝐴𝛼
)

𝑎𝑖+𝑏𝑖𝑥+𝑐𝑖𝑥2+𝑑𝑖𝑥3

(1−𝑥)𝛽𝑖
  

𝛼 د نظر ورعدد اتمی هسته مو  Aدر رابطه باال که  =
1

3
 .باشدمی 

ای را به وابع پارتونی هستهتتوان می ،با توجه به تعريف تابع وزن

 ،نمودصورت زير توصيف 

 

𝑢𝑣
𝐴 = 𝑊𝑢𝑣

(𝑥, 𝐴)
𝑍𝑢𝑣

𝐶𝑇18 + 𝑁𝑑𝑣
𝐶𝑇18

𝐴
 

𝑑𝑣
𝐴 = 𝑊𝑑𝑣

(𝑥, 𝐴)
𝑁𝑢𝑣

𝐶𝑇18 + 𝑍𝑑𝑣
𝐶𝑇18

𝐴
 

�̄�𝐴 = 𝑊�̄�(𝑥, 𝐴)
𝑍�̄�𝐶𝑇18 + 𝑁�̄�𝐶𝑇18

𝐴
 

�̄�𝐴 = 𝑊�̄�(𝑥, 𝐴)
𝑍�̄�𝐶𝑇18 + 𝑁�̄�𝐶𝑇18

𝐴
 

𝑠𝐴 = 𝑊�̄�(𝑥, 𝐴)𝑠𝐶𝑇18 

𝑔𝐴 = 𝑊𝑔(𝑥, 𝐴)𝑔𝐶𝑇18 

(2) 

𝑄0ی اين توابع توزيع در مقياس اوليه
2 = 1.3 𝐺𝑒𝑉2  تعريف

برای در نظر گرفتن سهم  GM-VFNSاز رهيافت  شده اند.

فت، اثرات رهيادر اين  های سنگين استفاده شده است.کوارک 

𝑄2 ینهتادر آس های سنگينجرمی کوارک  = 𝑚𝐻
 ثابت تحول  در 2

در نظر  لسونايب ويضرات محاسبو در  𝛼𝑠 شدگی قویجفت 

تر دقيق ی تجربیهاتطبيق مدل با داده ،ر نتيجهد .شودیگرفته م

 .[ 1]  پذيردصورت می

 

 های تجربی داده
های تجربی مورد استفاده در اين آناليز شرح داده در اين بخش داده

ها نيز مورد بحث دادههای انجام شده بر روی خواهد شد و برش

های تجربی فرآيند داده یدر اين آناليز ما از همه  گيرد.قرار می

ای با هدف هسته لپتون باردار پراکندگی ناکشسان ژرف

 ,EMC ،NMC ،BCDMS ،SLAC E139, E87های آزمايش

E49, HERMESوE665 [ 9-25]  يماکرده استفاده.  

 
-لپتون باردار های تجربی پراکندگی سختمحدوده سينماتيکی داده: 1 شکل

 .هسته مورد استفاده در اين آناليز

 
هسته و -نوترينو سخت یپراکندگ یتجرب  یهاداده یکينماتيمحدوده س :2 شکل

 .زيآنال نيمورد استفاده در ا [26،27] هسته-پادنوترينو

نسبت توابع  ها در اين آزمايش عموماً به صورتگيریاندازه

 دو هستهساختار 

𝑅(𝑥, 𝑄2, 𝐴1, 𝐴2) =
𝐹2(𝑥,𝑄2,𝐴2)

𝐹1(𝑥,𝑄2,𝐴1)
              (3      )  

اعداد جرم اتمی دو هسته  𝐴2و  𝐴1اند که در آن گزارش شده

ی های سطح مقطع پراکندگ متفاوت هستند. عالوه بر اين، ما از داده

و  CHORUS  [26 ]های هسته آزمايش-و پادنوترينو هسته -نوترينو 

CDHSW  [27 ] های تجربی ايم. بر روی تمامی دادهنيز بهره برده

𝑄2برش ≥ 𝑄𝑚𝑖𝑛
2 = 1.3 𝐺𝑒𝑉2 .ر د اعمال شده است

,𝑄2محدوده سينماتيکی )(، 2( و )1های )شکل 𝑥های ( داده

هسته و -نوترينو  ،هسته-باردارتجربی پراکندگی سخت لپتون 

هسته که در اين آناليز مورد استفاده قرار گرفته است، -پادنوترينو 
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باقی  داده تجربی 4714پس از اعمال برش،   نشان داده شده است.

جهت انجام آناليز در آناليز مورد استفاده قرار گرفته است.  مانده که

   Minuit( از برنامه  2و    1  ی)معادلهتعيين پارامترهای تابع توزيع  و  

𝜒2توسعه يافته است، بهره گرفتيم. مقدار  (CERN) که در سرن

𝑑.𝑜.𝑓
 

و  1/ 26انجام شده به ترتيب  NNLOو  NLOبرای آناليزهای 

حاصل از برازش انجام شده در اين  نتايج عددی .باشدمی 1/ 24

 .( بيان شده است 1در جدول ) آناليز
NNLO NLO پارامتر 

 [5ضميمه مرجع ] [5ضميمه مرجع ]
va  

0.47814 0.6607 
vb  

2.1933- 2.6812- 
vc  

1.97839 2.2755 
vd  

0.8107 0.8107 
v  

0.27180- 0.28627- 
qa  

5.79001 5.4825 
qb  

25.84743- 24.5065- 
qc  

37.09861 32.9888 
qd  

1.0 1.0 
q  

 [5ضميمه مرجع ] [5ضميمه مرجع ]
ga  

4.40279 1.98075 
gb  

2.41819- 0.9646 
gc  

0.0 0.0 
gd  

1.0 1.0 
g  

های داده( با 2( و )1توابع توزيع پارتونی، معادالت )نتايج برازش  :1 جدول

 تجربی

 نتایج
گردد. در ابتدا توابع آناليز انجام شده ارائه میدر اين بخش نتايج 

های ای بدست آمده از اين آناليز را در مقايسه با گروهتوزيع هسته

نظری تابع ساختار شناسی موجود نشان خواهيم داد. در ادامه، پديده 

گردد. در های تجربی مقايسه میبدست آمده از اين آناليز با داده

،  𝑥𝑢𝑣 ،𝑥𝑑𝑣  ،𝑥𝑠  ،𝑥𝑐 ایرتونی هستهتوابع توزيع پا(، 3شکل )

𝑥𝑔  ،𝑥�̅�  و𝑥�̅�   مستخرج از اين آناليز در تقريبNLO  و

NNLO و در انرژی  برای هسته آهن𝑄2 = 20 𝐺𝑒𝑉2  نشان

شناسی های پديدهگروه نتايج ،مقايسهبرای  داده شده است.

EPPS16  [28 و ]nCTEQ15  [29] اند. نيز نمايش داده شده

گردد نتايج ما سازگاری بسيار خوبی با همانطور که مشاهده می

، nCTEQ15دارد. در مقايسه با گروه  EPPS16نتايج گروه 

 𝑥𝑢𝑣 ،𝑥𝑑𝑣  ،𝑥𝑠 ایهستههايی برای توابع توزيع پارتونی تفاوت

در ه دليل اين تفاوت مشاهده شده اين است ک  گردد.نيز مشاهده می

يع گروه ع توزاس تابای بر اس، تابع توزيع هستهnCTEQ15مدل 

CTEQ وابسته به تابع توزيع گذاری شده که پارامترهایپايه A  و

Z مدل در حالی که در باشند. میEPPS16  انجام شده  یمطالعهو

 .د( استفاده ش2)دله کل معادر اين مقاله، از تابع توزيع اوليه به ش

 
های مستخرج از اين آناليز در مقايسه با توابع توزيع پارتونی هسته :3 شکل

 nCTEQ15  [29 .][ و 28] EPPS16شناسی های پديدهگروه

𝜒2 بدست آمده برای اديرمق

𝑑.𝑜.𝑓
نشان از سازگاری بسيار خوب ، 

های آزمايشگاهی و مدل تئوری بدست آمده از اين آناليز است. داده

عالوه بر اين ما دريافتيم که کيفيت برازش انجام شده در 

در تقريبا مشابه يکديگر است.  NNLOو   NLOهای تقريب 

مقايسه مقادير بدست آمده از نسبت توابع ساختار (، 4شکل )

های مختلف برای هسته NMCهای تجربی گروه ادهای با دهسته

شناسی های پديدهگروه نتايج ،مقايسهبرای  نشان داده شده است.

EPPS16 [28]  وnCTEQ15  [29] اند. نيز نمايش داده شده
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ها و گردد، سازگاری قابل قبولی بين دادههمانطوری که مشاهده می

 مدل تئوری بدست آمده است.

 
های با داده اینسبت توابع ساختار هسته مقادير بدست آمده از مقايسه :4 شکل

 .NMCتجربی گروه 

 گیریخالصه و نتیجه 
برخوردهای  در مطالعات نقش بسيار مهمی را ایتوابع توزيع هسته

های باال ايفا فيزيك انرژی در ایهای هستهبا هدف سخت هادرونی

و برای  NNLOدر اين مقاله، اين توابع تا تقريب  د.نکنمی

𝐴ها )از ی وسيعی از هستهگستره = 𝐴تا  2 = ( تعيين 208

های لپتون باردار و نوترينو با اند و برای استخراج آنها از دادهشده

ای استفاده شده است. برای تابع توزيع پروتون های هستههدف 

ايم. استفاده کرده CT18آزاد، ما از جديدترين تابع توزيع گروه 

های تجربی و نتايج بدست آمده سازگاری بسيار خوبی را با داده

نتايج اين آناليز دهد. شناسی موجود نشان میهای پديدهمدل 

-های سنگين پروتونهای برخورد يونتواند با اضافه کردن دادهمی

ی که در برخوردهنده (pb-pb) سرب-و سرب (p-pb) سرب

LHC د قيد نتوانها میاين داده شود، بهبود يابد.گيری میاندازه

خوبی بر روی توابع توزيع پارتونی، مخصوصا تابع توزيع گلئون، 
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 منابع 

[1] T. J. Hou et al., Progress in the CTEQ-TEA NNLO 

global QCD analysis, arXiv:1908.11394 [hep-ph]. 

[2] M. Hirai, S. Kumano and M. Miyama, Phys. Rev. D 64 

(2001) 034003. 

[3] M. Hirai, S. Kumano and T.-H. Nagai, Phys. Rev. C 70 

(2004) 044905. 

[4] M. Hirai, S. Kumano and T.-H. Nagai, Phys. Rev. C 76 

(2007) 065207 

[5] S. Atashbar Tehrani, Phys. Rev. C 86 (2012) 064301. 

[6] H. Khanpour and S. Atashbar Tehrani, Phys. Rev. D 93 

(2016) no.1, 014026. 

[7] J. Sheibani, A. Mirjalili and S. Atashbar Tehrani, Phys. 

Rev. C 98 (2018) no.4, 045211. 

[8] J. Sheibani, A. Mirjalili and S. Atashbar Tehrani, Int. J. 

Theor. Phys. 59 (2020) no.5, 1553-1571. 

[9] M. Arneodo et al. [European Muon Collaboration], 

Nucl. Phys. B 333 (1990) 1. 

[10] P. Amaudruz et al. [New Muon Collaboration], Nucl. 

Phys. B 441 (1995) 3. 

[11] M. Arneodo et al. [New Muon Collaboration], Nucl. 

Phys. B 441 (1995) 12. 

[12] J. Gomez et al., Phys. Rev. D 49 (1994) 4348. 

[13] J. Ashman et al. [European Muon Collaboration], 

Phys. Lett. B 202 (1988) 603. 

[14] M. R. Adams et al. [E665 Collaboration], Z. Phys. C 

67 (1995) 403. 

[15] J. Seely et al., Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 202301 

[16] G. Bari et al. [BCDMS Collaboration], Phys. Lett. B 

163 (1985) 282. 

[17] K. Ackersta_ et al. [HERMES Collaboration], Phys. 

Lett. B 475 (2000) 386 Erratum: [Phys. Lett. B 567 (2003) 

339]. 

[18] A. Bodek et al., Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 534. 

[19] A. Bodek et al., Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1431. 

[20] S. Dasu et al., Phys. Rev. Lett. 60 (1988) 2591. 

[21] A. C. Benvenuti et al. [BCDMS Collaboration], Phys. 

Lett. B 189 (1987) 483. 

[22] J. Ashman et al. [European Muon Collaboration], Z. 

Phys. C 57 (1993) 211. 

[23] M. R. Adams et al. [E665 Collaboration], Phys. Rev. 

Lett. 68 (1992) 3266. 

[24] M. Arneodo et al. [New Muon Collaboration], Nucl. 

Phys. B 481 (1996) 3. 

[25] M. Arneodo et al. [New Muon Collaboration], Nucl. 

Phys. B 481 (1996) 23. 

[26] G. Onengut et al. [CHORUS Collaboration],  

  Phys. Lett. B 632 (2006) 65.  

[27] J. P. Berge et al., Z.  Phys. C 49, 187. 

[28] K.J.Eskola, P. Paakkinen,  H.Paukkunen, C.A.  

Salgado, Eur. Phys. J. C 77 (3), (2017)163. 

[29] KovaU´ Cr´ık, K., Kusina, A., JeU´ Czo, T., Clark, 

D.B., Keppel, C., Lyonnet, F., Morf´ın, J.G., Olness, 

F.I.,Owens, J.F., Schienbein, I., Yu, J.Y. Phys. Rev. D 93 

(8), (2016) 085037. 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

90



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

عملکرد فوتوآنذ هماتیت در تجسیه فوتوالکتروشیمیایی آب بر Fe2TiO5 میانی اثر الیه
 1نعیمه ،ناصری؛  2افتخاری نیا، بهروز ؛ 1شیما، فرهوش

طگا ،فيضيه داًطىذ1ُ  تْشاىي، خياتاى آصاد ، ضشيف صٌؼتی ُدًا
تْشاى، پظٍّطگاُ داًص ّاي تٌيادي ، پظٍّطىذُ فيضيه2

 چکیذه
فَتَآًذّاي سا تِ يىی اص ضٌاختِ ضذُ تشيي آى  پايذاسي، ليوت اسصاى ٍ ّوچٌيي گاف اًشطي هٌاسة،  ٍيظگی ّاي راتی ّواتيت يا اوسيذ آّي، اص جولِ فشاٍاًی،

سساًٌذگی ضؼيف ّواتيت ٍ هحذٍد تَدى عَل ، تا ايي حال هَسد استفادُ دس تجضيِ فَتَالىتشٍضيويايی آب تِ هٌظَس تَليذ ّيذسٍطى خَسضيذي هثذل وشدُ است.
دس ايي پظٍّص ًاًَهيلِ ّاي ا اًجام اصالحات هختلفی تْثَد ياتذ. ًفَر حفشُ دس آى هَجة تضؼيف ضذيذ ػولىشد فَتَالىتشٍضيويايی آى ضذُ است وِ تايذ ت

ػولىشد لشاس گشفتِ است.  FeOOHٍ ّوچٌيي الىتشٍواتاليست  Fe2TiO5ّواتيت آالييذُ تا تيتاًيَم ِت سٍش ّيذسٍتشهال سٌتض ضذُ وِ تش سٍي آى اليِ ًاصوی اص 
دس  mA/cm2 63/1لص افضايص چطوگيشي داضتِ است، ِت عَسي وِ چگالی جشياى الىتشيىی تِ همذاس فَتَالىتشٍضيويايی ايي ًوًَِ ًسثت تِ فَتَآًذ ّواتيت خا

 است. سسيذV vs. RHE 5/1ٍُلتاط 

 ، تجضيِ فَتَالىتشٍضيويايی آب، ّيذسٍطى خَسضيذيFeOOH، الىتشٍواتاليست Fe2TiO5، واتيتًاًَهيلِ ّاي ّ  واشه های کلیذی:

The Effect of F2TiO5 Interlayer on the Performance of Hematite Photoanode in 

Photoelectrochemical Water Splitting

Farhoosh, Shima
1
; Eftekharinia, Behrooz

2
;

 
Naseri, Naimeh

1
 

1 Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran 
2 School of Physics, Institute for Research in Fundamental Science (IPM), Tehran 

Abstract 

The inherent properties of hematite or iron oxide, including abundance, stability, low cost, and suitable band 

gap, make it one of the most well-known photoanodes used in the photoelectrochemical water splitting to 

produce solar hydrogen. However, poor electrical conductivity and limited hole diffusion length in hematite, 
have severely impaired its photoelectrochemical performance, which must be improved by various 

modifications. In this study, Ti-doped hematite nanorods were synthesized by a simple hydrothermal method, 

with a thin layer of Fe2TiO5 and FeOOH electrocatalyst. The photoelectrochemical performance of this sample 
has increased significantly compared to pure hematite photoanode so that its photocurrent density has reached 

1.63 mA/cm
2
 at 1.5 V vs. RHE.  

 Keywords: Hematite nanorods, Fe2TiO5, FeOOH electrocatalyst, PEC water splitting, solar hydrogen 

PACS No. 81 

 قذمهم
تِ دًثال افضايص آلَدگی َّا ًاضی اص احتشاق سَختْاي فسيلی      

اهشٍصُس هٌاتغ تجذيذًاپزيش آًْا، واّص رخايش هَجَد دٍ ّوچٌيي 

ي جَاهغ تطشي تِ دًثال پيذا وشدى ساّی تشاي جايگضيٌی سَختْا

سيلی تا هٌاتغ تجذيذپزيش اًشطي ّستٌذ. دس ايي تيي، ّيذسٍطى تا ف

تشاتشي ًسثت تِ گاصٍييل هی تَاًذ جايگضيي  3چگالی ٍاحذ جشم 
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. تَليذ ّيذسٍطى تِ ]1[هٌاسثی تِ ٍيظُ دس تخص حول ٍ ًمل تاضذ

تِ ػٌَاى يىی اص سٍيىشدّاي سٍش تجضيِ فَتَالىتشٍضيويايی آب 

ختی پان ٍ تجذيذپزيش ضٌاختِ ضذُ ًَيذتخص تشاي ايجاد سَ

فَتَآًذ هَسد استفادُ دس ايي سٍش، تايذ تشخی اص الضاهات  .]2[است

هْن هاًٌذ گاف اًشطي هٌاسة، هَلؼيت ًَاس سساًص ٍ ظشفيت 

هٌاسة، جزب تاالي ًَس هشئی، پايذاسيی ضيويايی ٍ ليوت اسصاى 

ايي  وِ ايي ٍيظگيْا دس ّواتيت سثة ضذُ است تا ]3[داضتِ تاضذ

ذّاي اًتخاب فَتَآًذ دس تجضيِ هادُ تِ ػٌَاى يىی اص تْتشيي واًذي

 .ِ لشاس گشفتِ استغالؼفَتَالىتشٍضيويايی آب تسياس هَسد ه

تا ايي حال، اضىاالتی اص جولِ سساًٌذگی الىتشيىی ضؼيف 

ّواتيت ٍ ّوچٌيي عَل ًفَر هحذٍد حفشُ دس آى هاًغ ػولىشد 

. اص ايي سٍ، ]4[ذُ استفَتَالىتشٍضيويايی هٌاسة آى ض

آاليص ًاخالصی،  وٌتشل هَسفَلَطي،سٍيىشدّاي هختلفی هاًٌذ 

دس جْت ٍ اًَاع اصالحات سغحی  ْاتفادُ اص الىتشٍواتاليستاس

سٍطى تْثَد ػولىشد ّواتيت ٍ افضايص يْشُ ٍسي دس تَليذ ّيذ

 اًجام ضذُ است.

اسصاى  دس ايي پظٍّص، ًاًَهيلِ ّاي ّواتيت ِت سٍضی سادُ ٍ     

آاليص تا تيتاًيَم، استفادُ ساختِ ٍ تؼذ اص ايجاد اصالحاتی اص جولِ 

هَسد  Fe2TiO5ٍ اليِ ًاصن سغحی  FeOOHاص الىتشٍواتاليست 

 هغالؼِ سيستواتيه لشاس گشفتِ اًذ. 

 

 ساخت نانومیله های هماتیت
، ًاًَهيلِ ّاي ّواتيت تِ ]5[هغاتك تا گضاسضْاي هٌتطش ضذُ     

سٌتض ضذُ اًذ. تِ عَس  FTOشهال تش سٍي صيشاليِ سٍش ّيذسٍت

تويض ضذُ سا تِ صَست ػوَدي دس  FTOخالصِ، يه لغؼِ 

ٍ  FeCl3.6H2Oهَالس  15/0هيلی ليتش هحلَل  20اتَوالٍ حاٍي 

دليمِ ٍ  50تِ هذت  اٍل هشحلِ ٍ دسلشاس دادُ  NaNO3هَالس  1

 -اس هیلش C° 55ساػت دس آٍى تا دهاي  4دس هشحلِ دٍم تِ هذت 

، دس هشحلِ دٍم Tiدّين. تشاي سٌتض ًاًَهيلِ ّاي ّواتيت آالييذُ تا 

 13تِ هحلَل اضافِ وشدُ ٍ تِ هذت  TiCl4دسصذ هَلی  5همذاس 

ًوًَِ دس وَسُ  تؼذ اص آى،اتَوالٍ داخل آٍى لشاس هی گيشد.  ساػت

 پخت هی ضَد. ساػت  3تِ هذت  C° 550تا دهاي 

، ًوًَِ سا لثل اص پخت دس هحلَل Fe2TiO5تشاي سٌتض اليِ      

ساػت لشاس  1تِ هذت  C° 70دس دسهاي  TiCl4هَالس  04/0آتی 

ًيض تؼذ اص پخت تِ  FeOOHهی دّين. سٌتض الىتشٍواتاليست 

دليمِ ٍ دس ّواى  20تِ هذت  C° 55صَست ّيذسٍتشهال دس دهاي 

 هحلَل اٍليِ اًجام هی ضَد. 

 

 نتایج
س هشتَط تِ سِ ًوًَِ اص ًاًَهيلِ ىعيف پشاش اضؼِ اي 1ضىل     

ّاي ّواتيت سٌتض ضذُ سا ًطاى هی دّذ. دس ّش سِ ًوًَِ هىاى 

دس هىاى  [110]پيه اصلی ّواتيت هشتَط تِ دستِ صفحات 

پيه ّاي ديگش هَجَد دس عيف هشتَط  هطاّذُ هی ضَد. °7/35

جايی -ّيچگًَِ جاتِآاليص ّواتيت تا تيتاًيَم  تِ صيشاليِ ّستٌذ.

ىاى پيه ايجاد ًىشدُ است وِ ايي ًطاى اص ون تَدى غلظت دس ه

آى داسد. اص آًجايی وِ هىاى پيه هشتَط تِ الىتشٍواتاليست 

FeOOH  تسياس ًضديه تِ هىاى پيه ّواتيت است، تفىيه آى اص

ّواتيت دس ايي عيف هيسش ًيست. ّوچٌيي ِت دليل ساختاس غيش 

هادُ دس عيف پشاش ، پيه هشتَط ِت ايي Fe2TiO5وشيستالی اليِ 

 اضؼِ ايىس هطاّذُ ًطذُ است.

 
 هشتَط ِت ًوًَِ ّاي سٌتض ضذُ (XRD)عيف پشاش اضؼِ ايىس :  1ضىل

 

ًوًَِ ّاي سٌتض ضذُ سا ًطاى اص  FE-SEMتصاٍيش  2ضىل     

دّذ. دس ضىل الف وِ هشتَط تِ ًاًَساختاسّاي ّواتيت  هی

 nmش هتَسظ خالص است، هطاّذُ هی ضَد ًاًَهيلِ ّايی تا لغ
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ضىل ب  تِ صَست يىٌَاخت سٍي سغح سضذ وشدُ اًذ. 50

سا ًطاى  FeOOHّاي ّواتيت ّوشاُ تا الىتشٍواتاليست  ًاًَهيلِ

هی دّذ وِ هطاّذُ هی ضَد لغش ًاًَهيلِ ّا واّص يافتِ ٍ اليِ 

FeOOH  تِ صَست ًاًَضاخِ ّايی تش سٍي سغح ًاًَهيلِ ّاي

وِ هشتَط تِ ًاًَساختاسّاي دس ضىل ج  ّواتيت سضذ وشدُ اًذ.

است، لغش ًاًَهيلِ ّا  FeOOHتِ ّوشاُ اليِ  Tiّواتيت آالييذُ تا 

واّص يافتِ ٍ تِ ّن فطشدُ ضذُ اًذ. دس ضىل د وِ هشتَط تِ 

 ٍ FeOOHتِ ّوشاُ اليِ  Tiآالييذُ تا  ًاًَساختاسّاي ّواتيت

Fe2TiO5  ِاست، اليFeOOH  ِوِ تِ صَست ضاخه ّاي ًمغ

 وِ ٍضَح تْتشي داسًذاي سٍي سغح است، ًسثت تِ تصَيش ج 

 تاضذ. Fe2TiO5ٍجَد اليِ هياًی  ايي هی تَاًذ تِ دليل

 

 
ج(  Fe2O3/FeOOH  ب( Fe2O3الف(  FE-SEMتصاٍيش :  2ضىل

Ti:Fe2O3/FeOOH  )دTi:Fe2O3/Fe2TiO5/FeOOH 
 

لىتشٍضيويايی فَتَآًذ سٌتض تِ هٌظَس تشسسی ػولىشد فَتَا     

اص يه سلَل سِ الىتشٍدي ضذُ دس تجضيِ فَتَالىتشٍضيويايی آب 

ي تِ ػٌَاى الىتشٍد تِ ػٌَاى الىتشٍد هشجغ، پالتي Ag/AgClضاهل 

هَالس  1ٍ هحلَل آتی  ًذ ّواتيت تِ ػٌَاى الىتشٍد واسفَتَآ هماتل،

KOH  است. استفادُ ضذُالىتشٍليت تِ ػٌَاى 

ِ اًذاصُ گيشيْاي فَتَالىتشٍضيويايی هشتوَط توِ ًو   3ضىل      -ًَو

ّاي سٌتض ضذُ سا ًطاى هی دّذ. دس ضىل الف وِ ًوَداس چگوالی  

ٍ دس حالوت   (LSV)جشياى الىتشيىی تحت سٍتص خغی پتاًسيل 

 است، هطاّذُ هی ضَد چگالی جشياى الىتشيىی دس  تاتص ًَس

 

 
اًذاصُ گيشيْاي فَتَالىتشٍضيويايی تشاي فَتَآًذّاي سٌتض ضذُ. الف( :  3ضىل

ب( ًوَداس  (LSV)ًوَداس چگالی جشياى الىتشيىی تحت سٍتص خغی پتاًسيل 

چگالی جشياى الىتشيىی تش حسة صهاى تحت تاتص هٌمغغ ًَس ج( هٌحٌی 

 .(EIS)يويايی ًايىَئيست حاصل اص اًذاصُ گيشي اهپذاًس الىتشٍض
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 ّوشاُ تاًاًَسادّاي ّواتيت خالص ٍ ّوچٌيي ّواتيت 

ًٌذگی تسياس ًاچيض است وِ ايي سسا FeOOHالىتشٍواتاليست 

ييذ هی وٌذ. تِ هٌظَس افضايص الىتشيىی ضؼيف ّواتيت سا تا

 استفادُ ضذُ است وِ هطاّذُ Tiسساًٌذگی الىتشيىی، اص آاليص 

هی ضَد ايي آاليص اثش لاتل تَجْی دس تْثَد سساًٌذگی آى ٍ دس 

     داضتِ است.ًتيجِ افضايص چگالی جشياى الىتشيىی 

ب ًوَداس چگالی جشياى الىتشيىی تش حسة صهاى سا دس  3ضىل

 V 5/1حالت لغغ ٍ ٍصل پی دس پی تاتص ًَس ٍ دس ٍلتاط ثاتت 

الف، چگالی جشياى الىتشيىی تا  3ًطاى هی دّذ. هغاتك تا ضىل

 Ti:Fe2O3افضايص يافتِ است ٍ تشاي ًوًَِ  Tiافضٍدى ًاخالصی 

mA/cmتِ همذاس 
سسيذُ است. اضافِ وشدى  60/0 2

تِ ايي ًوًَِ هی تَاًذ تِ اًتمال تْتش  FeOOHالىتشٍواتاليست 

ووه وٌذ ٍ هَجة  OERحفشُ ٍ دسًتيجِ افضايص سيٌتيه 

mA/cmافضايص چگالی جشياى تا همذاس 
ضَد. تا تَجِ تِ  23/1 2

، لشاس گشفتي اليِ ًاصوی اص Fe2TiO5ساختاس ًَاس اًشطي ّواتيت ٍ 

، هی تَاًذ FeOOHًاًَسادّاي ّواتيت ٍ الىتشٍواتاليست  آى تيي

ٍ  FTO صيشاليِ الىتشًٍْا تِ سوت ّواتيت ٍ هؤثش ّذايت تِ

ٍ سپس الىتشٍليت  FeOOHّوچٌيي ّذايت حفشُ تِ سوت 

. ايي جذايص تْتش حاهل ّاي تاس هَجة واّص ]6[ووه وٌذ

ايي تاصتشوية آًْا هی ضَد تِ عَسي چگالی جشياى الىتشيىی دس 

mA/cm% افضايص يافتِ ٍ تِ همذاس 32ًوًَِ 
 سسيذُ است 63/1 2

ج هٌحٌی ّاي ًايىَئيست حاصل اص اًذاصُ گيشي  3ضىل      

ٍ تحت تاتص  V 5/1دس ٍلتاط ثاتت  (EIS)اهپذاًس الىتشٍضيويايی 

دس ًوًَِ ّاي آالييذُ ًطذُ، هٌحٌی ضاهل دٍ ًَس سا ًطاى هی دّذ. 

لغش ًين دايشُ وَچىتش  وِ تضسي است ًين دايشُ تا لغش وَچه ٍ

هؼياسي اص هماٍهت الىتشيىی دس تاله هادُ، ٍ لغش ًين دايشُ تضسگتش 

هؼياسي اص هماٍهت الىتشيىی اًتمال تاس دس سغح هطتشن هادُ تا 

تش  Tiهٌحٌی ّاي ًايىَئيست اثش آاليص  .]5[الىتشٍليت است

وِ لغش ًين  سساًٌذگی الىتشيىی ّواتيت سا تاييذ وشدُ، تِ عَسي

تسياس واّص يافتِ ٍ دس ضىل لاتل  Tiدايشُ وَچه تا اضافِ وشدى 

تفىيه ًيست. ّوچٌيي هطاّذُ هی ضَد وِ تا اضافِ وشدى 

لغش ًين دايشُ تضسگتش  Fe2TiO5ٍ اليِ  FeOOHالىتشٍواتاليست 

ٍ اًتمال حاهل  ذايصٍ تٌاتشايي هی تَاى گفت جًيض واّص يافتِ 

 است.  ّاي تاس تْثَد يافتِ 

 

 نتیجه گیری

ايي پظٍّص تا ّذف اصالح ػولىشد فَتَالىتشٍضيويايی      

تِ  Tiاص آاليص ّواتيت دس تجضيِ آب اًجام ضذُ است وِ عی آى 

هٌظَس افضايص سساًٌذگی الىتشيىی، ٍ اص الىتشٍواتاليست 

FeOOH  اليِ ًاصن ٍFe2TiO5  دس جْت ّذايت تْتش حاهل ّاي

تاالتشيي چگالی جشياى الىتشيىی تِ دست تاس استفادُ ضذُ است. 

mA/cmآهذُ 
 Tiهشتَط تِ ًاًَسادّاي ّواتيت آالييذُ تا  63/1 2

ّوچٌيي دس ايي ًوًَِ  تَدُ است. FeOOH  ٍFe2TiO5ّوشاُ تا 

 هماٍهت الىتشيىی هادُ تِ ووتشيي هيضاى خَد سسيذُ است.

 
 سپاسگساری

طگاُ صٌؼتی ضشيف  حوايت ّاي هالی هؼاًٍت پظٍّطیاص        دس گشًت دًا

ی هی ضَد. G950212تا ضواسُ   ٍ ّوچٌيي پظٍّطگاُ ًيشٍ تطىش ٍ لذسدًا
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بهینه افروزش ضربه ای با باریکه یون سنگین بررسی پارامترهای
عباس، قاسمی زاد ؛ صدیقه، پورحسینی

 دانشگاه گیالن ،گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه  

 چکیده
که داغ آن بصورت جداگانه صورت می راه اندازی مستقیم می باشد که مراحل تراکم و تشکیل ل ضربه ای ایده ای نوین برای همجوشی محصورشدگی لختی افروزش

درزمان ایستائی فرستاده می شود که به تشکیل لکه داغ کمک کرده و منجر به افروزش لکه داغ  ابتدا هدف در سرعت پائین متراکم شده، سپس موجی همگرا گیرند.

بدلیل نهشت انرژی  ی شود، نیاز به پالس های لیزری پرشدت نیز ندارد.این افروزش عالوه بر اینکه منجر به افروزش سوخت در انرژی لیزر کل پائین تر م می گردد.

ا با در نظر گرفتن موضعی تر یونها نسبت به پالس های لیزر و در پی آن افزایش آهنگ برهمکنش ذرات در محیط چگال، در این مقاله ما شرایط افروزش ضربه ای ر

نتایج شبیه سازی ما نشان  پارامترهای بهینه افروزش ضربه ای را تعیین می کنیم. DEIRA-4 فاده از کد شبیه سازیراه انداز یون سنگین دنبال می کنیم. همچنین، با است
 کاهش می یابد. % 10% افزایش و انرژی ورودی کل حدود  5/16می دهد که در هدف بهینه شده، نسبت به شرایط افروزش مرکزی مرسوم، بهره هدف حدود 

.فش ضربه ای، راه انداز یون سنگین، بهره هدافروز  واژه های کلیدی:

Investigation of Shock Ignition Optimum Parameters by Heavy Ion Beam 

Pourhosseini,  Seddigheh; Ghasemizad, Abbas 

Department of Physics, Faculty of Science, University of Guilan 

Abstract 

Shock ignition is regarded as a new scheme to direct-drive inertial confinement fusion where the stages of 

compression and hot spot formation are partly separated. The target is first compressed at a low velocity, then 

converging shock is launched on the target at stagnation time, which contributes to hot spot formation and 

ignites hot spot. This ignition scheme not only can ignite the fuel at the low energy laser, but also doesn’t 

require any ultra-intense laser pulses. Since the ions energy deposition is more local than that of laser pulses 

and consequently the particles reaction rate increase in dense medium, in this paper, we investigate the shock 

ignition performance by considering a heavy ion beam driver. Also, using DEIRA-4 simulation code, we have 

estimated the shock ignition optimum parameters. Our simulation results show that in optimized target, the 

target gain increases by about 16.5% and the total input energy decreases by about 10% compared with 

conventional central ignition. 

Keywords: Shock Ignition, Heavy Ion Driver, Target Gain. 

PACS No.         28.52.Cx, 52.25.Os, 52.65.Kj 

 مقدمه
 همجوشی روشهای از یکی مرکزی جرقه افروزشایده      

همگام  به روش راه اندازی مستقیم می باشد. لختی محصورشدگی

محصور شدگی لختی، توجه  با تحقیقات جدید در زمینه همجوشی

تی دیگر با آستانه انرژی افروزشی خاصی به طرحهای همجوشی لخ

پائین تر، انفجار درونی پایدارتر با یک بهره انرژی باالتر در 

انرژیهای راه انداز کمتر در مقایسه با افروزش جرقه ای مرکزی 

در طرحهای افروزشی پیشرفته، مراحل تراکم و  .[1]شده است 
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تدا، گرمایش لکه داغ، طی فرآیندهای جداگانه صورت می گیرد. اب

انفجار درونی، سوخت را در سرعت پائین تر فشرده می کند، 

سپس لکه داغ توسط سازوکار جداگانه ای در سوخت پیش فشرده 

تولید می گردد. یکی از این روشها، سازوکار افروزش سریع می 

باشد که بر مبنای آن لکه داغ در سوخت پیش فشرده توسط یک 

 تولید می گردد (mc W 2010~ I -2) پرشدت باریکه چند پتاواتی و

راهکار دیگر که اساس کار این مقاله به شمار می رود، روش  .[2]

افروزش ضربه ای است که در آن لکه داغ توسط موج ضربه 

تولید می  همگرا در مرکز سوختی که دچار انفجار درونی شده،

موج ضربه افروزشگر، توسط پالس لیزر پرشدت )با توان در گردد. 

تراوات و طول پالس چند صد پیکو ثانیه( راه 1000تا  200گستره 

[. 3اندازی می شود، که در انتهای پالس تراکم روانه می گردد ]

گفتنی است اگرچه هر دو سازوکار اشاره شده نسبت به طرح 

افروزش مرکزی مرسوم می توانند منجر به افروزش سوخت در 

دند، با این وجود، انرژی لیزر کل پائین تر و تولید بهره باالتر گر

  (cm W 1610~ I -2) عدم نیازمندی به پالس های لیزری پرشدت

و طراحی ساده تر هدف از جمله مزایای روش افروزش ضربه ای 

  نسبت به افروزش سریع به شمار می رود.

 افروزش ضربه ای
 2007افروزش ضربه ای توسط بتی و همکارانش در سال ایده      

مرحله تراکم توسط یک پالس  ،بق با این ایده. مطا[4] پیشنهاد شد

لیزر وابسته به زمان راه اندازی می شود که منجر به انفجار درونی 

)کوچکتر از مقادیر نوعی که در  km/s 300 - 200 الیه در سرعت

 افروزش مرکزی استاندارد استفاده می شود( می گردد. اگرچه این

لکه داغ مرکزی تولید  انفجار درونی می تواند سوختی چگال با یک

کند، با این حال شرایط ایجاد شده برای دستیابی به افروزش کافی 

در انتهای انفجار درونی، هدف توسط یک پالس لیزر  نیست.

برابر بزرگتر از پالس  10کوتاهتر و پرقدرت تر، با شدتی بیش از 

جذب این پالس، طی تولید فشار  .تراکم، تحت تابش قرار می گیرد

( منجر به راه اندازی موج ضربه همگرای Mbar200-300) کندگی

 3-4قوی می شود که این موج ضربه می تواند باعث افزایش فشار 

برابری فشار مرکزی گردد. برخورد بین این ضربه با ضربه بازگشتی 

از مرکز سوختی که دچار انفجار درونی شده، گرمایش اضافی و 

ش هدف را در پی خواهد تراکم لکه داغ مورد نیاز برای افروز

. شایان ذکر است که این مجموعه سوخت غیر تک [5]داشت 

فشار، دو پیامد مثبت به همراه دارد. اول اینکه منجر به آستانه 

انرژی افروزشی پائین تری نسبت به حالت تک فشار مرسوم می 

گردد. از طرفی، افروزش غیر تک فشار، دستیابی به بهره باالتر 

( MJ 1 ( در انرژی های متوسط لیزر )کوچکتر از100)بزرگتر از 

. در سالهای اخیر اغلب مطالعات انجام [6]را امکانپذیر می سازد 

شده در حوزه افروزش ضربه ای، با استفاده از راه اندازهای لیزری 

انجام شده است. با این حال، از آنجائی که نهشت انرژی موضعی 

ر به انتقال تکانه بیشتر به تر یونها نسبت به پالس های لیزر منج

سوخت و در پی آن افزایش آهنگ برهمکنش ذرات در محیط 

[، در این مقاله شرایط افروزش ضربه ای 7چگال هدف می شود ]

 را با در نظر گرفتن راه انداز یون سنگین دنبال خواهیم کرد.

 طراحی هدف و ارزیابی های عددی
استفاده  209ین بیسموت در این مقاله که از باریکه یونی سنگ     

می شود، هدف شامل دوالیه جاذب بیرونی )کوبه و جاذب(، که 

الیه های درونی )هل دهنده و  باریکه در آن متوقف می شود، و

برودتی(، که سوختن گرماهسته ای پس از فرآیندهای  DT سوخت

 1تراکم و افروزش در آن صورت می گیرد، می باشد. در شکل 

 نشان داده شده است.نمائی از این هدف 

 
نمائی از هدف در نظر گرفته شده برای همجوشی یون سنگین در  :1شکل 

  [.8افروزش ضربه ای ]
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الیه بیرونی، باریکه یون سنگین را جذب و انرژی اش را به      

انرژی جنبشی هل دهنده که به سمت مرکز هدف در حرکت است، 

در این  .[9،8]است  پر شده DT تبدیل می کند. حفره کروی با گاز

برای بررسی  DEIRA-4 مقاله از کد شبیه سازی یک بعدی

افروزش ضربه ای استفاده کرده ایم. این کد، قابلیت شبیه سازی 

هدف های صفحه ای، استوانه ای و کروی را دارد که با باریکه 

[. هدف اصلی 10یونی بصورت متقارن مورد تابش قرار می گیرد ]

شان دادن برتری شرایط افروزش ضربه ای نسبت ما در این مقاله، ن

به افروزش مرکزی مرسوم است. از این نقطه نظر، با استفاده از 

و فرض کروی بودن هندسه  1در شکل  مذکورطراحی هدف 

سوخت، در ابتدا به محاسبه بیشینه بهره انرژی افروزش مرکزی 

ای پرداختیم. افروزش مرکزی و انتشار سوخت از مهمترین جنبه ه

طراحی هدف با بهره باال تلقی می گردد. مشکل اینجاست که 

درونی ترین بخش سوخت باید به آنتروپی باالتر از مابقی سوخت 

برسد که این امر می تواند توسط حداقل دو موج ضربه صورت 

اده برای تولید آنها استفاده از پالس توان دو پذیرد. یک راه س

مرحله ای می باشد. ضربه اول توسط پیش پالس توان پائین و 

بهینه پارامترهای  دومی توسط پالس اصلی توان باال ایجاد می شود.

دمای الکترونی و (،  inE)افروزش مرکزی از قبیل انرژی ورودی کل

زدهی هیدرودینامیکی، ، با(Rρ)پارامترمحصور شدگی (،i,TeTی)یون

(، کسر مصرف η) به انرژی ورودی، نسبت انرژی جنبشی کل

( و بهره انرژی هدف، نسبت انرژی آزاد شده در bfسوخت)

( را با استفاده از کد G) همجوشی به انرژی دریافتی از راه انداز،

ارائه  1و باریکه یونی محاسبه و نتایج را در جدول  شبیه سازی

 TW  6س شینه بهره انرژی به ازای یک پیش پالبی اینجانمودیم. 

(ns 15و پالس اصلی ) TW 600 (ns 10.بدست آمده است ) 
 پارامترهای بهینه هدف در افروزش مرکزی :1جدول 

465/1 )2(g/cmDTRρ 1/6 (MJ)inE 

9547/0 )2(g/cmpusherρR 07/0 η 

288 (keV)iT 2/65 (keV)eT 

103 G 72/0 bf 

هدف برای افروزش ضربه ای استفاده می کنیم. در حال از این      

این ایده، فرآیندهای تراکم و افروزش طی مراحل جداگانه ای 

باید پارامترهای مناسب باریکه  صورت می گیرد که در هر مرحله

 افروزش نیم که شرایطآ)توان و زمان( تعیین شوند. در این مقاله بر

انرژی  بهره بیشینه فوق با تعیین هدف برای را بهینه ضربه ای

بررسی نمائیم. محاسبات ما نشان می دهد که به منظور برخورداری 

از پالس اولیه  استفاده سوخت گرمایشبرای پیش  ،بهینهاز شرایط 

 و برای فشرده نمودن هدف،ns 15و طول پالس  و TW 5با توان 

مورد نیاز می باشد  ns 9 و طول پالس TW 350 پالس دوم با توان

بواسطه مصرف  هدف را با سرعت انفجار درونی کمتر ندتابتوا

و طول  TW 1040 کند. سرانجام پالسی با توان فشرده، انرژی کمتر

باعث افروزش هدف می گردد. الزم به ذکر است که  ns 5/2 پالس

، به مذکورتعداد زیادی شبیه سازی برای هدف افروزش ضربه ای 

مقادیر تخمین زده شده  وه منظور دستیابی به شرایط بهینه انجام شد

. اندفوق بیشینه بهره انرژی و مصرف کمتر انرژی را نتیجه داده 

 بهینه پارامترهای افروزش ضربه ای ارائه شده است. 2درجدول 

 پارامترهای بهینه هدف در افروزش ضربه ای :2جدول 

588/1 )2(g/cmDTRρ 5/5 (MJ)inE 

011/1 )2(g/cmpusherρR 08/0 η 

321 eV)(kiT 4/68 (keV)eT 

120 G 73/0 bf 

به منظور بررسی علت افزایش کمیت بهره در رهیافت ضربه      

هیدرودینامیکی ای نسبت به مرکزی در ادامه به بررسی پارامترهای 

هدف به هنگام تحول افروزش میپردازیم. با استفاده از نتایج شبیه 

نفجار درونی سازی، مقایسه ای از نمودارهای تحول زمانی سرعت ا

و فشار الیه سوختی در افروزشهای ضربه ای و مرکزی انجام شده 

 بترتیب نشان داده شده است. 3و  2که در شکل 

t (ns)

0 10 20 30 40

U
(k

m
/s

)

-200
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200
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central ignition

 
 تحول زمانی سرعت انفجار درونی در افروزش ضربه ای و مرکزی. :2شکل 
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 تحول زمانی فشار در افروزش ضربه ای و مرکزی. :3شکل 

مشاهده می کنیم در زمانهای  3و  2همانگونه که از شکل های      

فشار و منحنی های )محدوده زمانی پیش پالس( ns 15 کمتر از

بوده و سرعت انفجار درونی در هر دو افروزش بر یکدیگر منطبق 

ش ضربه ای کمتر از سرعت انفجار درونی افروز در زمانهای بعد،

کاهش هرچه بیشتر  بیانگرافروزش مرکزی می باشد که این امر 

ناپایداری و به دنبال آن بهبود عملکرد هدف در افروزش مذکور 

(، بیشینه ns 32ز می باشد. از طرفی در انتهای انفجار درونی )بعد ا

برابر بیشینه فشار در 4/1فشار در حالت افروزش ضربه ای حدودا 

بر  چگالیتغییرات نمودار  4در شکل  ش مرکزی می باشد.افروز

حسب شعاع در زمان بیشینه فشار )زمان مناسب تشکیل لکه داغ و 

 برای افروزشهای مذکور رسم و مقایسه شده است. افروزش (

R (cm)
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3
)
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 زی.نمودار چگالی در زمان افروزش در افروزش ضربه ای و مرک :4شکل 

همانگونه که مشاهده می کنیم بیشینه چگالی که در افروزش      

برابر بیشینه چگالی در  3/1ضربه ای به آن می رسیم تقریبا 

افروزش مرکزی می باشد. با توجه به اینکه تراکم باال از شرایط 

فرآیند همجوشی می باشد، نمودار فوق بیانگر مزیت  وقوع

  وزش ضربه ای خواهد بود.راف

  یجه گیرینت
 نویندر این مقاله افروزش ضربه ای بعنوان یکی از ایده های      

در راه اندازهای با انرژی پائین مورد بررسی و شبیه سازی عددی 

 DEIRA-4 قرار گرفته است. از اینرو با استفاده از کد شبیه سازی

و با در نظر گرفتن چینش مناسب هدف در هندسه کروی به 

پارامترهای فیزیکی این نوع افروزش پرداخته تخمین عددی برخی 

انفجار  شد. نتایج بررسی های ما نشان داد از آنجائیکه در انتهای

درونی تابش افروزشگر منجر به تراکم بیشتر هدف می گردد، از 

 اینرو، سرعت انفجار درونی افروزش ضربه ای کمتر از افروزش

فشار افروزش ضربه  و مرکزی خواهد شد. در پی این رخداد تراکم

ای نسبت به افروزش مرکزی مقادیر بیشتری را به خود اختصاص 

می دهد. مطابق با محاسبات ما، فشار و تراکم بیشینه در افروزش 

صد باالتر از مقادیر بیشینه در 32و  43 ضربه ای، به ترتیب حدود

بطور کل نتایج بدست آمده  .متناظر در افروزش مرکزی خواهد شد

ه این است که افروزش ضربه ای منجر به افزایش بهره نشاندهند

 هدف و در نتیجه بهبود شرایط افروزش و اشتعال می شود.
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 بوگولیوبوف-فاک-هارتریبا استفاده از مدل  فوق سنگینواپاشی در ایزوتوپ های  هایمطالعه مد

سید امین،  سیدی
دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه فیزیک، تهران، ایران 

چكیده
ایزوتوپ خود به خودی  تبین مدهای واپاشی آلفازا و شکاف تالش شده است تا رقابتبوگولیوبوف -فاک-میکروسکوپیک هارتریدر این تحقیق با استفاده از مدل 

مدل، انرژی های بستگی هسته های دختر حاصل از واپاشی و هسته مادر مورد محاسبه قرار گرفته است.  نبا استفاده از ای .مورد بررسی قرار بگیرد Z=120 های

نیمه عمرهای آلفازا و شکافت خودبخودی با   بستگی در محاسبه نیمه عمر های واپاشی بکارگیری شده است. انرژی های این مقادیر انرژی واپاشی با استفاده از
هستند که طی فرایند  ادارای شش زنجیره آلفاز 092،090،092002ایزوتوپ های که دهد نشان مینتایج این محاسبات  استفاده از روابط نیمه تجربی محاسبه شده اند.

زنجیره  2دارای  092002زنجیره آلفازا ، ایزوتوپ  5دارای  092002شده است که ایزوتوپ های  داده همچنین نشان ین زنجیره متوقف می شود.شکافت خودبخودی ا
ها هنوز در آزمایشگاه سنتز  با توجه به اینکه این ایزوتوپزنجیره آلفا زا می باشند.  0دارای  020،022002زنجیره آلفازا و ایزوتوپ های  0دارای  022002آلفازا، ایزوتوپ 

 .نشده اند امیدواریم نتایج حاضر در تحقیقات تجربی مفید واقع شود

.بوگولیوبوف -فاک -واپاشی آلفازا، شكافت خودبخودی، مدل هارتری واژه های کلیدی:

Study of Different Decay Modes in Superheavy Nuclei Using the Hartree-Fock-

Bogoliubov model 

Seyyedi,  Seyyed Amin 

Sciences Faculty, Physics group, Payame Noor University, P. O. Box 19395-4697, Tehran, Iran 

Abstract 

In this study, using the Hartree-Fock-Bogoliubov model, an attempt has been made to examine the competition 

between alpha decay and spontaneous fission of Z = 120 isotopes. Using this model, the binding energies of the 

daughter nuclei and the parent nucleus are calculated. Alpha decay half-lives and spontaneous fission have 

been calculated using semi-experimental relationships. The results of these calculations show that the 
290,292,294

120 isotopes have six alpha-decay chain that terminate by the spontaneous fission process. It has also 

been shown that 
296

120 isotopes have 5 alpha-decay chain, 
298

120 isotopes have 4 alpha-decay chain, 
300

120 

isotopes have 3 alpha-decay chain and 
302,304

120 isotopes have 2 alpha-decay chain. Given that these isotopes 

have not yet been synthesized in the laboratory, we hope that these results will be helpful for experimentalist. 

Keywords: Alpha decay, Spontaneous fission, Hartree-Fock-Bogoliubov model.     

PACS No.: 21.10.Dr , 21.10.Tg, 21.60.Jz

  قدمهم
ای برای مطالعه عناصر فوق سنگین  در سال های اخیر عالقه فزاینده

.  [5-1]و زنجیره واپاشی های آنها ایجاد شده استناشناخته 

توسعه جدول هسته های پایدار در قسمت هسته های فوق سنگین 

و شناخت عمیق تر ساختارهای هسته ای از جمله اهداف این 

 در ناحیه تاکنون هسته های فوق سنگینتحقیقات بوده است. 

Z<119  به صورت آزمایشگاهی سنتز شده اند و تالش های

حیه در نااین مختلفی برای سنتز هسته های نوترکیب جدید در 

و شکافت خود به خودی دو مد  آلفازاواپاشی  .جریان است

رقابت بین  .الب در بین هسته های فوق سنگین هستندغواپاشی 
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ها و  اطالعات مهمی از پایداری این هسته، دو مد واپاشی این

این هسته ها معموال  .به دست می دهد عددهای جادوییهمچنین 

د و شناسایی ویژگی های ماحصل واپاشی از دیگر عناصر نیستن

مختلف ساختاری و دینامیکی آنها همچنان در جریان است. 

 محاسبه و پایدار جدید های ایزوتوپ بینی پیش در نظری تحقیقات

 مناسب ابزارهای انتخاب برای آنها با مرتبط های عمر نیمه

 از است. ضروری بسیار واکنش مناسب انتخاب مد و آزمایشگاهی

-6]است صورت گرفتهینه زم این در نظری جامعی تحقیقات اینرو

زنجیره چرا که  .وجود دارد حوزهبا این وجود ابهاماتی در این  .[8

هسته های فوق سنگین قبل از اینکه به نواحی واپاشی آلفازای 

 خودی به خود شکافت فرآیند با برسند ای هسته جدول پایدار

همچنین انرژی واپاشی به عوامل ساختاری  شوند. می متوقف

-گوناگونی مثل پارامتر تغییر شکل ذاتی و نیروهای موثر نوکلئون

نوکلئون وابسته است. از سوی دیگر نتایج مطالعات نظری برای 

اخیراً زمان نیمه عمرهای واپاشی به مدل انتخاب شده بستگی دارد. 

محاسبه  در با تصحیح تقریب بوگولیوبوف فاک-هارتریمدل 

مورد هسته های مختلف  نیمه عمرهای واپاشیانرژی بستگی و 

یق با بنابراین در این تحق . [9,10]است توجه مضاعف قرار گرفته

زنجیره واپاشی های استفاده از این مدل تالش شده است تا 

امیدواریم  .یردگ مورد بررسی قرار Z=120 آلفازای ایزوتوپ های

های فوق سنگین هسته در جستجوی تجربی این  نتایج این تحقیق

 باشد.مفید فایده 

 چارچوب مبانی نظری تحقیق

 
ظریه ساختارهای هسته ای در یک چارچوب میکروسکوپیک ن

جامع می تواند خواص هسته ای پایه، برانگیختگی های هسته ای 

و واکنش های هسته ای را توصیف کند. یک چارچوب مناسب 

 فاک-هارتریبرای توصیف این سیستم های چند جسمی نظریه 

کند.  می ازمج راتقریب میدان میانگین استفاده از این نظریه  .است

 های تقریب که دارد نگهدار خود چهارچوب یک روش این

. در این روش، هامیلتونی را تعمیم می دهد معمول فوک هارتری

دو جسمی یک سیستم چند فرمیونی بر حسب مجموعه ای از 

C,Cاپراتورهای تولید و نابودی 
 نوشته می شود: †

  ∑      
   

    
     

 
 

 
∑  ̅        

   

    

    
   

   
        

 

        ̅ در این رابطه 
عناصر  ⟨         | |    ⟩ 

اپراتور . ماتریسی اندرکنش دو جسمی پادمتقارن شده می باشند

    
 
اپراتور تولید و نابودی شبه ذره هستند که با تبدیل   

 بوگولیوبوف به اپراتور های متناظر ذره واقعی مرتبط می شوند:

   ∑     
       

   
     

 
 

  
  ∑ (           
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به صورت تابع انرژی زیر  0مقدار چشمداشتی هامیلتونین رابطه 

 نمایش داده شده است:
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با استفاده از روش وردشی و مینیمم کردن انرژی فوق می توان به 

از کد در محاسبات حاضر، ویژه مقادیر انرژی دست پیدا کرد. 

استفاده شده است. برای  HFBTHO v2.00d [10]فرترن 

تک ذره به صورت تابع  از تابع حالت پایهانجام محاسبات، 

نوسانگر هارمونیک تبدیل یافته استفاده شده است. هامیلتونین 

بر اساس چگالی های انرژی اسکریم تعمیم یافته  فاک-هارتری

 نوشته شده است. از بین توابع مختلف اسکریم موجود با توجه به

از موفقیت هایی در توصیف خواص حالت پایه  SKPاینکه تابع 

به عنوان تابع نیروی  برخوردار بوده است فوق سنگینهسته های 

موثر استفاده شده است. در این کار برای حالت پایه نوسانگر 

. ه استانتخاب شد 02هارمونیک تعداد پوسته های نوسانگر برابر 

دمای هسته ها در این محاسبات لحاظ نشده است. با توجه به 
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جدول هسته ای برای درک  Z=120اینکه تالش ها در نواحی 

ساختارهای هسته ای و جستجوی ایزوتوپ های پایدار در جریان 

انتخاب شده است. برای  A<304>290است این ایزوتوپ ها با 

قطبی اعمال شده چارشکل ذاتی  این هسته های تحت بررسی تغییر

نیمه تجربی  هدر این تحقیق برای محاسبه نیمه عمر از رابط. است

 زیر استفاده شده است:

        
 
                       

، aبرابر عدد اتمی هسته مادر و مقادیر ثابت های  Zدر رابطه فوق 

b،c  وd  0.20228−,8.5166 ,1.66175 عبارتند از:به ترتیب 

زوج در نظر گرفته -برای هسته های زوج hlog. کمیت 33.9069

این رابطه  شده در این تحقیق برابر صفر در نظر گرفته شده است.

همچنین در این تحقیق از روابط  مشهور است. VSSبه رابطه 

UDL ،semFIS2،mB1،SLB از آنجایی . نیز استفاده شده است

که این روابط بر اساس نتایج داده های تجربی استخراج شدند 

مقایسه نتایج نظری بدست آمده با این روابط می تواند در تخمین 

تر در مرجع جزئیات بیشمیزان دقت محاسبات حاضر مفید باشد.  

آمده است. برای محاسبه نیمه عمر شکافت خودبخودی از  [11]

 استفاده شده است. [12]روابط پیشنهادی مرجع 
 

 نتایج و بحث
فاک با  -هارترینیمه عمرهای محاسبه شده با استفاده از روش 

الی  A=290بین  Z=120ایزوتوپ  9برای  تصحیح بوگولیوبوف

A=304  0در شکل های (a)-(h)  نشان داده شده اند. در این

شکل ها زنجیره واپاشی آلفازای این ایزوتوپ ها در کنار نیمه عمر 

شکافت خودبخودی آنها نشان داده شده است. مربع های پر 

نشاندهنده نیمه عمرهای شکافت خودبخودی است. نیمه عمرهای 

مورد محاسبه قرار گرفته  نیمه تجربی آلفازا با استفاده از مدل های

دختر  092002نشان می دهد که برای عنصر a-0شکل   است.

نیمه  072022و022002و020000و022002و022002و022002هسته های 

عمر آلفازای کوچکتر از نیمه عمر واپاشی شکافت خودبخودی 

متناظر را دارند و می توانند از فرایند شکافت خودبخودی فرار 

نیمه عمر آلفازای آن بسیار نزدیک به نیمه  072022کنند. اما عنصر 

است. هر پنج مدل بکار رفته در محاسبه  شکافت خودبخودی عمر 

نیمه عمر آلفا روند مشابهی را نشان می دهند. اما عنصر های 
در این روند نسبت به هسته های مجاورشان از  072002و020002

ناظر با این پایداری بیشتری برخوردار هستند. عدد نوترونی مت

را برای  α2این نمودار زنجیره  است. 022و022ایزوتوپ ها برابر 

 قبلنیز مانند شکل  b-0شکل   این عنصر نشان می دهد.

292نشاندهنده زنجیره آلفازای محاسبه شده 
با استفاده از  120

است  توصیف شدهمقادیر انرژی واپاشی آلفا بدست آمده از روش 

برای این ایزوتوپ ها  کافت خودبخودیشکه نمودار نیمه عمرهای 

را برای  α2به نمایش در آمده است. در این نمودار زنجیره 
292

نیمه عمر واپاشی  022022نشان می دهد. در مورد هسته  120

بسیار به  شکافت خودبخودینیمه عمرهای آلفازا با مقدار متناظر 

عددهای با  022002و022002یکدیگر نزدیک هستند. ایزوتوپ های 

نیمه عمرهای آلفای بزرگتر از هسته های  022و022نوترونی 

به همراه زنجیره  092002هسته مادر  مجاورشان را نشان می دهند.

روند پیش بینی نشان داده شده است.  c-0واپاشی آن در شکل 

شده برای نیمه عمرهای آلفازا برای همه مدل های بکارگیری شده 

پیش بینی می شود.  α2وپ نیز زنجیره برای این ایزوتمشابه است. 

رقابت بین دو مد مورد  022022و072022در مورد ایزوتوپ های 

از نیمه  022002و022002بررسی بسیار نزدیک است.  ایزوتوپ های 

عمرهای باالتری نسبت به هسته های مجاورشان برخوردار هستند. 

و  092002هسته مادر  است. 072عدد نوترونی این دو ایزوتوپ

 α5نشان داده شده است. زنجیره  d-0زنجیره واپاشی آن در شکل 

 070022و072002برای این هسته پیش بینی می شود. در مورد هسته 

بسیار به یکدیگر نزدیک  شکافت خودبخودینیمه عمرهای الفا و 

نسبت به هسته های  072با عدد نوترونی  072002هستند. ایزوتوپ 

نیمه عمرهای  برخوردار است.مجاورش از پایداری بیشتری 

نشان داده شده است. برای این  e-0در شکل  092002ایزوتوپ 

 020000پیش بینی شده است. اما هسته  α2هسته مادر نیز زنجیره 

شکافت در زنجیره واپاشی نیمه عمر بسیار نزدیک به مد 

با اعداد نوترونی  092002و092002را نشان می دهد. خودبخودی 

پایداری بیشتری نسبت به همسایگانش در زنجیره از  072و072

 022002زنجیره واپاشی عنصر  f-0شکل  واپاشی برخوردار است.
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نشان میدهد.  شکافت خودبخودیرا در مقایسه با نیمه عمرهای 

پیش بینی شده است. در بین  α0 برای این هسته مادر نیز زنجیره

یمه عمرهای دارای ن 022002زنجیره واپاشی این عنصر ایزوتوپ 

است. در مورد ایزوتوپ  شکافت خودبخودیبسیار نزدیک به 
بروی نمودار نیمه عمرهای آلفازا یک 072با عدد نوترونی  090002

همانند نمودار فوق برای  gو h-0ماکزیممی دیده می شود. شکل 

بترتیب ترسیم شده است. برای این دو  022002و020002عنصرها

 ده است.پیش بینی ش α0هسته زنجیره 

با مطالعه رفتار زنجیره واپاشی هسته های در تحقیق حاضر، 

Z=120  پیش  شکافت خودبخودیو مقایسه آنها با نیمه عمرهای

و 072002و022002و072002بینی شده است که هسته های 
از  090002و092002و022002و 090002و092002و022002و020002

مجاورشان برخوردارند. پایداری بیشتری نسبت به ایزوتوپ های 

 020و072و072و022و022 عدد نوترونی متناظر این ایزوتوپ ها

می باشد. این اعداد نوترونی و پروتونی متناظر، رفتار مجیک گونه 

از خود نشان می دهند که در توافق با اعداد پیش بینی شده در 

سایر تحقیقات می باشد.

مقایسه بین نیمه عمرهای واپاشی آلفازا با فرایند شکافت  .0شکل شماره 

. z=120خودبخودی در ایزوتوپ های 

 نتیجه گیری 
 -فاک -در این تحقیق با استفاده از مدل میکروسکوپیک هارتری

بوگولیوبوف و فرمول های نیمه تجربی محاسبه نیمه عمر واپاشی 

آلفازا و شکافت خودبخودبخودی به بررسی ایزوتوپ های فوق 

پرداخته ایم. در این تحقیق رقابت بین  002سنگین با عدد اتمی 

خودی مورد بررسی قرار مدهای واپاشی آلفازا و شکافت خودب

ایزوتوپ  که دهد نشان مینتایج این محاسبات  .گرفت. 

هستند که طی فرایند  ادارای شش زنجیره آلفاز 092،090،092002های

شکافت خودبخودی این زنجیره متوقف می شود. همچنین نشان 

زنجیره آلفازا ،  5دارای  092002شده است که ایزوتوپ های 

 0دارای  022002زنجیره آلفازا، ایزوتوپ  2 دارای 092002ایزوتوپ 

زنجیره آلفا زا  0دارای  020،022002زنجیره آلفازا و ایزوتوپ های 

همچنین پیش بینی شده است که ایزوتوپ های  می باشند.
پایدارتر از  090002و  072،022،072002،020،022،092،090002،022،092002

ایزوتوپ های مجاورشان هستند. عدد نوترونی و پروتونی این 

ایزوتوپ ها خواص جادویی یا شبه جادویی از خودشان نشان می 

دهند. در این طیف مورد بررسی ایزوتوپ های پیش بینی شده 

دارای نیمه عمربه قدر کافی طوالنی هستند تا بتوان آنها را در 
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قرمز رنگ تک  OLED سازی بهینه و سازی شبیه
2المیرا ،زاده کریم ؛*1محمدباقر سیدقرشی،  ؛1فاطمهعباسی، 

کاشان کاشان، دانشگاه فیزیک دانشکده فوتونیک و لیزر دانشکده 1
اصفهان ،اصفهان صنعتی دانشگاه ،دموا مهندسی گروه 2

چکیده
 بر  )ITO( آند و الیه )3MoO( کننده حفره تزریق الیه ،)NPB( انتقال دهنده حفر الیه ،)3Alq( دهنده الکترون و گسیلنده نورانتقال  الیه ضخامت تأثیر ،تحقیق این در

 OLED تبدیل برای بهینه ضخامت تا شد سازی ( شبیهFDTDزمان ) حوزه محدود تفاضل روش از استفاده ( باOLEDدیود نورگسیل آلی ) بازدهی نور خروجی روی

 حضور تاثیر پس از آن .شد ظاهر نانومتر 105 (،FWHM) با نیم پهنای طیفی نانومتر 035 در انتشار قله سازی، بهینه از پس. شود تعیین رنگ تک-قرمز OLED یک به
. کاهش یابد آن   FWHMمنتقل شده و  ترطوالنی هایموجطول به پیک نشر تا گرفت قرار بررسی مورد در این ساختار مختلف هایموقعیت و هااندازه در نقره نانو ذرات

 دادهنانومتر تغییر  025نانومتر و قله انتشار به  22به  را  ITO، FWHM الیه ی میانه در نانومتر 20 شعاع اندازه با هنقراستفاده از نانوذرات نتایج شبیه سازی نشان داد با 

 است.

نقره نانوذرات ، نور تکفام قرمز، FDTD، OLED :کلیدی هایواژه

Optical Simulation and Optimization of monochromatic-red OLED 

Abbasi, Fatemeh1; Ghorashi, Seyed Mohammad Bagher 1,*; Karimzadeh, Elmira2 

1 Department of Laser and Photonics Faculty of Physics University of Kashan, Kashan 
2 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 

Abstract

In this research, the effect of the thickness of emitting layer (Alq3), electron transport layer (Alq3), hole transport 

layer (NPB), hole injection layer (MoO3) and Anode (ITO) layers on OLED light extraction efficiency (LEE) was 

simulated using finite difference time domain (FDTD) method to determine the optimum thickness to convert 

conventional OLED into monochromatic-red one. After optimizing, the emission peak was appeared at 530 nm with 

the full width at half maximum (FWHM) of 150 nm. This OLED structure was considered as a reference while the 

impact of metal nanoparticles Ag was investigated at different sizes and positions to shift the emission peak to longer 

wavelengths and decrease the FWHM. The simulation results showed that the FWHM decreased from 150nm to 

29nm and the emission peak shifted from 530nm to 590nm using 25 nm Ag nanoparticles across ITO in OLED 

structure. 

Keywords: FDTD; OLED; monochromatic-red light; Ag nanoparticles. 

PACS NO

مقدمه

 در گسترده کاربردهای دلیل به(   OLED) نور گسیل آلی دیودهای

 .مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته اند نمایشگرها وها  روشنایی

 یدتول هزینه جمله از مزیت هایی دلیل بهدر سال های اخیر  همچنین

. . .  و زیست محیط با یسازگار پایین، انرژی مصرف ،اندک

 تحقیقات این. است شده انجام هاآن روی بر بی شماری تحقیقات

 طول جابجایی ، آلی مواد داخلی کوانتومی راندمان افزایش شامل

 خروجی راندمان بهبودهمچنین  قرمز، و آبی مناطق به انتشار موج

 .[1] هستند ی مناسبنانوساختارها لنزها واستفاده از  با دستگاه
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 درنانوذرات فلزی  وجود که اندداده نشان اخیر طالعاتم

 افزایش را بازده نور خروجی قابل توجهی طور به ، OLEDساختار

 موضعی یسطح پالسمون رزونانستأثیر که به دلیل  دهدمی

 موج لطو که افتدمی اتفاق هنگامی پدیده ایننانوذرات فلزی است. 

 به هک با یکدیگر جفت شوند، پالسمونی طول موج تشدید با ینشر

 راتنانوذ اطراف محیط و اندازه شکل، ترکیب، تغییر با مؤثر طور

 باتی می بایس یپالسمون سطح تشدید. گیردمی قرار تأثیر تحت

 ظیمتن الیه نشر و نانوذرات فلزیی میان فاصله  مناسب انتخاب

-مینانوذرات فلزی  از حاصل نورپراکندگی  این، بر عالوه. گردد

 کمک OLEDی به دام افتاده در ساختار هافوتون استخراج به تواند

 .[2] شودمیخروجی  نور راندمان بهبود منجر به که کند،

 رنگ تک  OLED ساختار و بررسی  سازیشبیه مقاله، این از هدف

 این به دستیابی منظور به. است FDTD روش از استفاده با قرمز

شامل   OLED هایالیه ضخامت ابتدا هدف،

(/ITO3/NPB/MoO3Al/LiF/Alqبهینه ) عنوان به و شده 

ی نانوذرات فلز سپس اثر .شد گرفته نظر در مرجع  OLED ساختار

 گسیلنده نوراز الیه  مختلف هایموقعیت و هااندازه درنقره 

 .مورد بررسی قرار گرفت مرجع  OLEDدر

 سازی شبیه روش

 رایب استفاده مورد عددی تحلیل هایتکنیک قدرتمندترین از یکی

 ایی الگوریتم اساس بر که است FDTD روش ماکسول معادله حل

 ینا در. شودمی اعمال الکترومغناطیسی پیچیده حل مسائل برای

 رکزیم تقارن مبنای بر ماکسول معادالت یگسسته حل الگوریتم،

این روش جایگزین است . کرل  معادالت مکانی و زمانی مشتقات

روش های مدل سازی میکروسکوپیک می باشد زیرا رفتار یک 

ساختار با ابعادی در مقیاس طول موج نور فرودی یا کوچک تر از 

 1آن متفاوت بوده و نمی توان آن را با روش هایی مانند اپتیک پرتو

ها  بر مبنای این روش  OLED. شبیه سازی مورد بررسی قرار داد

1 Ray Optics 

اغلب مبتنی بر بررسی نرخ فروافت تابشی گسیل کننده است. 

به عنوان کسری از توان  OLED( در 2LEEجی )ارنور خ راندمان

که به خارج از ساختار در  OLEDایجاد شده در الیه فعال  اپتیکی

 اطالق می شود یعنی: ،محدوده زاویه های دلخواه گسیل می کند

1 𝐿𝐸𝐸 =
𝛾𝑟𝑎𝑑

𝛾𝑟𝑎𝑑 + 𝛾𝑙𝑜𝑠𝑠
 

 

اتالفی نرخ فروافت  𝛾𝑙𝑜𝑠𝑠و   تابشینرخ فروافت  𝛾𝑟𝑎𝑑که در آن 

قرار   FDTD در گستره ی اهداف شبیه سازی با روش است که

 شبیه رایب بعدی سه سلول یکدر ابتدا . رفته و قابل محاسبه استگ

 شکست ضریب. شد طراحی  OLED خارجی نور راندمان سازی

(n )خاموشی ضریب و(k)3 در نظر گرفته  1 شکل براساس اهالیه

 شد.

 

 
 OLEDهای خاموشی الیه ضریبب(  و شکست بضریالف(  :1 شکل

 هایالکترون بازترکیب  OLED در نور تولید معمول مکانیسم

 ادایج طریق از دهنده انتشار الیه در موجود هایحفره و شده تزریق

 الیه در هافوتون که است این بر فرض مطالعه، این در. است فوتون

 در هک الکترومغناطیسیای نقطه قطبیدو منبع توسط -3Alq -انتشار

 هایفرآیند واقع، در. اندتشکیل شده گرفته قرار  3Alq الیه مرکز

 خارج و نشده گرفته نظر در آن، روی بر مؤثر پارامتر و بازترکیب

 است. بوده کار این اهداف از

2 Light Extraction Efficiency 
3 Extinction Coefficient 
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شود، شرایط مرزی در نظر مشاهده می 2همان گونه که در شکل 

 گرفته شده برای این ساختار شرایط مرزی الیه کامالً جاذب 

(PML)4 ( و فلزیMetal) عمنب نقطه حول یکی مانیتور دو و است 

 زیرالیه در  ITO الیه به نزدیک افقی حالت در دیگری و قطبی دو

 (.2 شکل) است گرفته قرار ای شیشه

 
 سازی شبیه ناحیه منطقه طرح :2 شکل

( Al و LiF هایالیه غیر ازبه ) هاالیه همه ضخامتدر مرحله اول 

د، های بلندر ناحیه طول موج رنگ تک یساختاره منظور تعیین ب

بعد  مرحله درمرجع در نظر گرفته شد.  OLEDبهینه و به عنوان 

 ورن رسی آن بر بازدهبر یسطح پالسمون تشدید ایجاد اثر برای

 داده شدند قرار مختلف هایالیه روی نقره نانوذرات فلزی ،خارجی

 اعشع با هاییکره نانوذرات فلزی که بود این بر فرض(. 3 شکل)

 جودو آنها بین ای فاصله هیچ که حالی در هستند، نانومتر 20 تا 15

 .ندارد

 
 شماتیک بصورت نانوذرات با OLED ساختار :3 شکل

  نتایج

4 Perfectly Matched Layer (PML) 

 OLED ساختار سازی بهینه

 ITO زیرالیه، عنوان به شیشه یک شده، طراحی OLED ساختار در

 به NPB، الیه تزریق کننده حفره عنوان به 3MoO آند، عنوان به

 دهنده انتقال الیه عنوان به 3Alq ،الیه انتقال دهنده حفره عنوان

در نظر گرفته کاتد  عنوان به Al و LiF ،رنو گسیلنده و الکترون

 تک OLEDر ساختا) نظر مورد خصوصیات به دستیابی برای .شد

 و 3Alq، NPB، 3MoO هایالیه ضخامت تغییر اثر ،(قرمز و رنگ

ITO  عملکرد بر OLED ی محدوده. گرفت قرار بررسی مورد

آورده شده  1 جدولهای بررسی شده برای هر الیه در ضخامت

  .[4و  3است ]

 OLED های الیه ضخامت دامنه :1 جدول

 Alq3 NPB MoO3 ITO مواد

ها ضخامت

 )نانومتر(

105-35  125-15  05-0  105-155  

 ITOو  Al ،3Alq،NPB  ،3MoO بهینه برای الیه هایضخامت 

این نانومتر محاسبه شد و  155و  05، 00، 140، 105به ترتیب 

اختار مرجع در نظر گرفته شد. برای ساختار ساختار به عنوان س

OLED  نانومتر با  035مرجع، قله انتشار درFWHM  ،105  نانومتر

 (.4)شکل نمایان شد 

 
 .OLED مرجع ساختار خروجی برای نور یبازده طیف :4 شکل

 OLED بازدهی نور خروجی و نقره نانوذرات فلزی اثر

نانوذرات  شامل OLED خروجی نور بازده سازی شبیه نتایج

 فاصله های و نانومتر 20 تا 15 از شعاعمحدوده  نقره بافلزی 

  .است شده داده نشان 0 شکل در فعال الیه از مختلف

Al

LiF

Alq3

NPB

MoO3

ITO

Glass substrate
Monitor

Monitor

Dipole point source

PML

P
M

L

P
M

L

Metal

z
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y

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

105



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 شعاع اندازه در نقره برای نانوذرات نور خروجی بازدهی طیف :0 شکل

و ج(  3MoO، ب( ITOهای الف( در میان الیهنانومتر  20تا  15 از مختلف

NPB.  

نانوذرات  برای انتشار موجطول تعداد و موقعیت ،0 شکل مطابق

ر این د ، مشابه یکدیگر نیستند.متفاوت فاصله های نقره درفلزی 

جفت  دلیل به خودی به خود انتشار افزایشالف(  فرآیند دو ساختار

 اهشک ب(  الیه در هافوتون وپالسمون سطحی  تشدید بینشدگی 

ه اتفاق می افتد کنقره نانوذرات فلزی  توسط نور جذب و فوتون

[.0] هستنددر تقابل با یکدیگر 

 که شود می مشاهده متعددی نشری پیک های ها نمونه همه در

 زیاد لهفاصاین  اگر. فلزی از یکدیگر است ذراتنانو فاصله ناشی از

 هذرنانو یک مشابه نانوذرات فلزی زنجیره نشری پیک های باشد،

صورت پیک  نشری  در غیر این. هستندمشابه شان  واحدفلزی 

زنجبره نانوذرات فلزی تغییر کرده و با پیک نشری یک نانوذره 

-هقل هایموقعیت نوساناتهم چنین، . اش نخواهد بودفلزی مشابه

 حیطم شکست ضریب شاخص تغییر به توانمینیز  را انتشار های

 صلیا هدف به توجه با بنابراین،. داد نسبتنانوذرات فلزی  اطراف

 زیر به عنوان ساختار نهایی برگزیده شد: ساختار مطالعه، این

-Al/LiF/Alq3/NPB/MoO3/ITO +Ag (25 nm)/glass

 نانوذرات بر مبتنی بهینه OLEDساختار از بازدهی نور خروجی طیف :6 شکل

 نانومتر. 20نقره با شعاع 

 این انتشار موج طول شود،می مشاهده 6در شکل  که همانطور

 منتقل OLED مرجعساختار  از ترطوالنی های موج طول بهساختار 

نانومتر تغییر یافته است. همچنین پهنای  025به  035از  و شده

 نانومتر کاهش یافته است. 22به  105طیفی از 

گیری نتیجه

  OLED ساختار طراحی برای بازده نور خروجی تحقیق، این در

 هایضخامت تاثیر. شد بررسی FDTD روش با قرمز رنگ تک

بهینه سازی شد و  ITO و 3Alq،  NBP،  3MoO های الیه مختلف

به عنوان ساختار مرجع در نظر گرفته شد. پس از تعیین ساختار مرجع 

فاصله های مختلف از الیه فعال و شعاع  در نانوذرات نقره حضور

مرجع مورد بررسی قرار گرفت  OLEDهای گوناگون در ساختار 

که در میانه  25شعاع و نشان داده شد حضور این نانوذرات در اندازه 

اند دارای پیک نشری در محدوده طول موج قرار گرفته ITOی الیه 

 های قرمز و تکفام است.

منابع

[1] P. Chen, Z. Xiong, X. Wu, M. Shao, Y. Meng, Z. H. Xiong, C. Gao, 
“Nearly 100% efficiency enhancement of CH3NH3PbBr3 

perovskite light emitting diodes by utilizing plasmonic Au 

nanoparticles“, J. Phys. Chem. Lett., 8 (2017) 3961–3969. 

[2] X. Zhang, B. Xu, W. Wang, S. Liu, Y. Zheng, S. Chen, K. Wang, X.W. 

Sun,“Plasmonic perovskite light-emitting diodes based on the Ag-

CsPbBr3 system“, J. ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (2017) 4926–

4931. 

 [3] T.H. Yeh, C.C. Lee, C.J. Shih, G. Kumar, S. Biring, S.W. Liu," 

“Vacuum-deposited MoO3/Ag/WO3multilayered electrode for 

highly efficient transparent and inverted organic light-emitting 

diodes“, J. Org. Electron., 59 (2018) 

[4] A. Demchuk, I. Bolesta, O. Kushnir, I. Kolych, “The Computational 

Studies of Plasmon Interaction“, Nanoscale Res. Lett., 12 (2017) 

273.266–271. 
[5] S. Khadir, M. Chakaroun, A. Belkhir, A. Fischer, O. Lamrous, 

A.Boudrioua, “Localized surface plasmon enhanced emission of 

organic light emitting diode coupled to DBR-cathode microcavity by 

using silver nanoclusters“, J. Opt. Express, 23 (2015) 23647-236.

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

106



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

اکسيد ويکل َاي متشکل از واوًصفحات ميکريگلبر ريي گاف اورشي آالييدگي مىيسيم  اثر مطالعٍ
1؛ ميالوي مقدم ، حسيه 1فائسٌ  دٌيسيي ، کري يَاشم ؛ 1زَرا ، ي ريام انيحيذب

حالت جاهذ ، داًطىذُ ػلَم پايِ، داًطگاُ هاصًذساى، تاتلسش فيضيه گشٍُ 1

چکيدٌ
ضذًذ.  ِيتْ گشاددسجِ ساًتي 400 ٌِيولسدهاي  دس ّيذسٍتشهال تِ سٍشهٌيضين  تا ذُييآال خالع ٍ ًيىل ذّاي هتطىل اص ًاًَغفحات اوسيهيىشٍ گل كيتحم ييدس ا

ضٌاسي، تِ ٍ سيخت ياختاسي، سىيخَاظ اپت اسصياتي جْت لشاس گشفت. يهَسد تشسس ساختاسًاًَ يىيخَاظ اپت يتش سٍّاي هختلف ي هٌيضين تا غلظتًاخالػ شيثأت

 گاف شاتيي. تغذياستفادُ گشد (FESEMٍ هيىشٍسىَج الىتشًٍي سٍتطي اثش هيذاًي ) (XRD)ىسيا پشتَ پشاش ( ،UV-Visي )هشئ-فشاتٌفص يسٌج-فياص طتشتية 

دس آالييذگي هٌيضين  صيتا افضا تلَسيٌگي خَتي ّستٌذ ٍّاي سٌتض ضذُ داساي ًوًَِ وِ ذدًتِ دست آهذُ ًطاى دا جين تِ دست آهذ. ًتاؤتا ياص هٌحٌ يىياپت اًشطي
 13ًيىل خالع تا آالييذگي هٌيضين تا  ذياوس يىياپت اًشطي گافياتذ. ّوچٌيي هي صيافضا دس طيف فشاتٌفص ليواّص ٍ يهشئ فيط جزب دس ضاىيه يذ ًيىل،اوس

 است. ص يافتِواّتشاتش  55/1حذٍد اًذاصُ  دسغذ ٍصًي تِ

A Study on the effect of Mg dopant on the energy band gap in NiO microflowers 

including nanosheets 
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Abstract 

In this study, pure and magnesium doped nickel oxide microflower including nanosheets prepared by 

hydrothermal method at calcination temperaure of 400  . The effect of different concentrations of Mg doping 

was evaluated on optical characterizations of nanostructure. To evaluate optical, structure properties and 

morphology, Ultraviolet–Visible spectroscopy (UV-Vis), X-Ray Diffraction (XRD) and Field Emission Scanning 

Electron Microscope (FESEM) were used, respectively. Changes of optical energy gap was obtained with Tauc 

curve. The obtained results showed that the synthesized samples have good crystallinity and as magnesium 

doping in nickel oxide increases, the absorption rate in the visible spectrum decreases but increases in the 

ultraviolet range. Also, the optical energy gap of pure nickel oxide with magnesium doping has been reduced by 

up to 13 wt.% by about 1.55 times. 

PACS No. 81

  قدمٍم
دس دِّ اخيش اص تيي اوسيذّاي فلضي ػٌاغش ٍاسطِ، اوسيذ ًيىل    

اي ٍ ًاًَساختاس تَجِ صيادي سا تِ دليل گستشُ ٍسيؼي تِ ضىل وپِ

ٍ [ 2] ، تاتشيْاي يَى ليتيَم[1] ّاجولِ اتشخاصىاص واستشدّا اص 

-اوسيذتِ خَد جلة وشدُ است. [ 3]واستشدّاي فَتَواتاليستي 

 8/3دس حذٍد پْي تا گاف ًَاسي   pسساًاي ًَعيه ًيوًِيىل 

ٍ ًيض هماٍهت  اپتيىيتاضذ. ٍيظگي الىتشيىي، الىتشٍى ٍلت هي

هادُ تِ ػٌَاى حسگش ضيويايي تاال هٌجش تِ استفادُ گستشدُ ايي 

است ثاتت ضذُ [. 4، 5] ّاي خَسضيذي ضذُ استگاصي، ٍ سلَل

ضٌاسي ٍ آالييذگي تغييشاتي دس تَاى تا تغييش اًذاصُ رسات، سيختهي

 [. 6، 7وشد ] خػَغيات اپتيىي ًاًَساختاسّا ايجاد

ّاي هتؼذدي تشاي سٌتض اوسيذ ًيىل ٍجَد داسد اص جولِ: سٍش

ّا ّيذسٍتشهال تِاص هياى ايي سٍش[. 8] لط -ّيذسٍتشهال، سل
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دليل سادُ تَدى دس سٍش سٌتض، واسآهذي دس سٌتض ًاًَساختاسّا تا 

 ضٌاسي هتفاٍت تسياس حائض اّويت است. اًذاصُ ٍ سيخت

 ذاوسي ًاًَغفحات اص هتطىل ّاي¬هيىشٍ گلدس ايي تحميك    

ّيذسٍتشهال دس دهاي تا هٌيضين تِ سٍش ّيذسٍتشهال  ذُييًيىل آال

دسجِ  400 ٌِيدهاي ولسساػت ٍ  6گشاد تِ هذت دسجِ ساًتي 180

 XRD ،FESEM ،UV-Vis. آًاليضّاي ضذًذ ِتْي گشادساًتي

اثش ياتي ٍ تشسسي خَاظ اپتيىي اًجام گشفت. جْت هطخػِ

 اًشطيآالييذگي هٌيضين دس اوسيذ ًيىل سٍي جزب اپتيىي ٍ گاف 

 اپتيىي هطالؼِ ضذ.

 بخش تجربي
گشم  1/0هَل، هيلي 5/1( Ni(NO3)2·6H2Oآتِ ) 6ًيتشات ًيىل    

سي آب ديًَيضُ تحت سي 50( دس PVPٍيٌيل پيشٍليذٍى )پلي

دليمِ همذاسي هٌاسة هحلَل  15چشخص سشيغ حل وشدين. تؼذ اص 

( تِ هحلَل لثلي لطشُ لطشُ اضافِ ضذ تا ايٌىِ NH4OHآهًَيان )

pH  ِدليمِ تحت چشخص  30تشسذ. ايي هحلَل تِ هذت  11ت

سي سي 100سشيغ لشاس گشفت. سپس هحلَل تِ ظشف اتَوالٍ 

ساػت دس  6گشاد تِ هذت دسجِ ساًتي 180هٌتمل ضذ ٍ دس دهاي 

وَسُ گزاضتِ ضذ. سسَب تذست آهذُ سا تؼذ اص سشد ضذى اتَوالٍ 

ٌذيي هشتثِ تا آب تا دهاي اتاق، تَسيلِ ساًتشيفيَط جذا وشدُ ٍ چ

 12ديًَيضُ ٍ اتاًَل ضستطَ دادُ ٍ سپس هادُ حاغل تِ هذت 

گشاد دس آٍى، خطه گشديذ. دس دسجِ ساًتي 60ساػت دس دهاي 

گشاد دسجِ ساًتي 400ساػت دس دهاي  2پاياى هادُ حاغل تِ هذت 

، دس Mgآالييذُ تا  NiOساختاس تِ هٌظَس تْيِ ًاًَ ولسيٌِ ضذ.

هحلَل  اص اضافِ وشدى آهًَيان، ًيتشات هٌيضين تِ اتتذاي سٌتض لثل

.اضافِ گشديذ

 ايجبحث ي وت
( حميماتي تاتاى)گشفتِ ضذُ دس آصهايطگاُ تXRD ًوَداس  (1) ضىل   

ّاي هطخع تاضذ. للِهيتا دس فاص هىؼثي سٌتض ضذُ  ّايًوًَِ

 واهالً (JCPDS file No. 78-0643)ضذُ تا ًتايج حاغل اص

گيشي ساختاس ّاي تيض ٍ تاسيه ًطاى دٌّذُ ضىلللِ. تطاتك داسد

اي ّوچٌيي ضاياى روش است وِ ّيچ للِ تاضذ.تلَسيٌگي خَب هي

-است وِ هيّا يافت ًطذُهشتَط تِ اوسيذ هٌيضين دس ايي طيف

دسغذ(  13ٍ  7هٌيضين )ووتش اص ون غلظت  تِ دليلتَاًذ 

ف دسٍى لهخت  ّاي هٌيضين دس هَلؼيت هىاًييَى  ّوچٌيي.تاضذ

-ٍ ساختاس هىؼثي اوسيذ ًيىل سا تغييش ًذادُگيشًذ لشاس هي  اوسيذ

  .اًذ

 [9] ضشس-تا استفادُ اص ساتطِ دتاي ّاتلَسناًذاصُ ًاًَ

    
     

           
ًاًَهتش  88/11، ٍ 11/18، 22/28 دس حذٍد 

دسغذ  13ٍ  7تِ تشتية تشاي اوسيذ ًيىل خالع ٍ آالييذُ تا 

لطش       دس ايي ساتطِتذست آهذُ است. ٍصًي هٌيضين 

،  (                )   طَل هَج پشتَ 𝜆، ًاًَتلَسن

تشاي دستِتش حسة سادياى هاوضيون  استفاع ًػف دس پٌْا     

ّواًگًَِ وِ هالحظِ است.ي تشاي صاٍيِ      ٍ     غفحات

-ّا واّص هياًذاصُ ًاًَتلَسن Mgضَد تا افضايص دسغذ ٍصًي هي

ّاي ٍجَد ًذاسد ٍ فمط للِ Mgاي اص ( ّيچ لل1ِدس ضىل )ياتذ. 

 ضَد.هشتَط تِ اوسيذ ًيىل ديذُ هي

تاضذ وِ دس تاصُ ّاي سٌتض ضذُ هيطيف پشاش ًوًَِ( 2) ضىل

اي وَچىتش هَسد اسصياتي لشاس گشفتِ است. آاليص تِ ٍسيلِ صاٍيِ

ّاي پشاش للِهٌيضين ٍ افضايص غلظت آى تاػث جاتجايي جضيي 

تَاى تضسگتش تِ سوت صٍاياي پشاش تضسگتش ضذُ وِ ػلت آى سا هي

Mgثش إتَدى ضؼاع يًَي ه
Niآًگستشٍم( ًسثت تِ  72/0) +2

2+ 

سي اوسيذ ًيىل جايگضيي آًگستشٍم( وِ دس ًماط ضثىِ تلَ 70/0)

 تياى ًوَد. ُضذ

 13ٍ  7 ًوًَِ اوسيذ ًيىل خالع ٍ آالييذُ تاX پشتَطيف پشاش  :1ىلض

 هٌيضين دسغذ ٍصًي 
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 اي ووتشدس تاصُ صاٍيِ (1ّواى ضىل ) :2ىلض

 

)گشفتِ ضذُ دس هشوض پظٍّص  FESEMتػاٍيش ( 3) ضىل   

ّاي هتطىل اص هيىشٍگلگيشي تاضذ. ضىلهتالَطي ساصي( هي

تغييش طثك ضىل . ًاًَغفحات اوسيذ ًيىل لاتل هالحظِ است

ضَد. هطاتك ايجاد هي Mgساختاس تا افضايص دسغذ ٍصًي 

ّا % هيىشٍگل13تا حذٍد  Mgتا افضايص دسغذ ٍصًي ( c3)ضىل

ّا تِ طَس تِ غَست دس ّن سفتِ ًواياى ضذُ ٍ هشص هياى هيىشٍگل

 تاضذ. هطخع لاتل هالحظِ ًوي

)گشفتِ ضذُ دس آصهايطگاُ الىتشًٍيه  UV-Visطيف جزب 

( ًطاى دادُ 4( دس ضىل )+T80هَلىَلي داًطگاُ هاصًذساى؛ هذل 

ضَد تا افضايص دسغذ ٍصًي ضذُ است. ّواًگًَِ وِ هطاّذُ هي

Mg  ُدس اوسيذ ًيىل، دس هحذٍدُ طيف هشئي واّص ٍ دس هحذٍد

اًذاصُ ساختاس ٍ هيضاى ياتذ. طيف فشاتٌفص تمشيثاً افضايص هي

تَاًذ دس ضذت جزب هإثش تاضذ. گاف اًشطي اپتيىي تخلخل هي

 تِ دست آهذُ است:[ 10ُ اص ساتطِ تاؤن ]هستمين تا استفاد

(1  )                  (     )
   

 

[ هحاسثِ ضذُ 11ضشية جزب اپتيىي )طثك سٍاتط هشجغ ] αوِ 

ضشية  Aگاف اپتيىي هستمين ٍ  Egاًشطي فَتَى،  hνاست(، 

( سسن 5دس ضىل )   تش حسة        تاضذ. ًوَداس ثاتت هي

 2/2ٍ  3/2، 4/3 حذٍد ضذُ است. گاف اپتيىي هحاسثِ ضذُ دس

تِ تشتية تشاي اوسيذ ًيىل خالع ٍ آالييذُ ضذُ تا الىتشٍى ٍلت 

وِ ايي هيضاى واّص  ت% ٍصًي هٌيضين تخويي صدُ ضذُ اس%13 ٍ 7

هٌيضين فضايص اتَاًذ ًاضي اص افضايص هيضاى تخلخل ساختاس تا هي

ّا واّص اًذاصُ ًاًَتلَسنهٌيضين تا افضايص دسغذ ٍصًي  .تاضذ

تَاًذ هٌجش تِ افضايص سطح هَثش ٍ ًيض افضايص تخلخل يافتِ وِ هي

[ تشاي 13همذاس گاف اًشطي اپتيىي دس هشجغ ] .[12] ساختاس ضَد

[ تشاي 14الىتشٍى ٍلت ٍ دس هشجغ ] 87/3ًاًَفيثش اوسيذ ًيىل، 

 الىتشٍى ٍلت گضاسش ضذُ است.  42/3فيلن اوسيذ ًيىل، 

 

 

 

 
% ٍصًي ًاخالػي 7( تا b( خالع، )aاوسيذ ًيىل ) FESEMتػاٍيش :3ضىل 

Mg ( ،c تا )ٍصًي ًاخالػي 13 %Mg 
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NiO/Mg13%
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% ٍصًي 7( تا b( خالع، )aًيىل ) ًوَداس طيف جزب ساختاس اوسيذ :4ضىل.

Mg% ٍصًي ًاخالػي 13( تا cٍ ) Mgًاخالػي 

 وتيجٍ گيري 
اوسيذ ًيىل هتطىل اص ًاًَغفحات ّاي دس ايي تحميك هيىشٍگل   

تِ سٍش ّيذسٍتشهال سٌتض ضذُ است. تا  Mgآالييذُ ضذُ تا 

ّا واّص يافتِ ٍ طيف لطش ًاًَتلَسن Mgافضايص دسغذ ٍصًي 

-ي تِ طَس لاتل تَجْي تغييش هيدس اثش آالييذگUV-Visجزب 

وٌذ. گاف اًشطي اپتيىي اوسيذ ًيىل تا افضايص آالييذگي هٌيضين، 

دسغذ ٍصًي  13يافتِ ٍ همذاس آى تشاي ًوًَِ اوسيذ ًيىل تا  واّص

واّص پيذا  55/1همذاس هٌيضين ًسثت تِ اوسيذ ًيىل خالع تِ 

 . تاضذتَاًذ تِ دليل افضايص تخلخل دس ساختاس وِ هي وشدُ است

( b( خالع، )aًيىل ) اپتيىي هستمين ساختاس اوسيذ اًشطي ًوَداس گاف :5ضىل

 Mg% ٍصًي ًاخالػي 13( تا cٍ ) Mg% ٍصًي ًاخالػي 7تا 
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تحت آخرین  حبس شدهوارکی غیر  گذار فاز آمیخته از ماده ی هسته ای هایپرونی به ماده ی ک 

 تاره ی نوترونیقیدهای حاکم بر س
۱حمیدرضا،  مشفق  ؛  ۲دیوید،  بالشکه ؛ ۲،۱وبهمحب،  شهرباف مطلق

تهران انتهاي خيابان كارگر شمالي ،  ،   ه تهرانفيزيك دانشگا دانشکده1
 لهستان  ،وروسالودانشگاه ، ريظن گروه فيزيك  2

 چکیده
اده از  با استفت و ه قرار گرفته اس دوبارمورد مطالعه ي  نگبه ماده ي كواركي با ابرسانايي ر ه ي اولرتبم ولماكس پروني با استفاده از يك گذار فازه حل معماي هايرا

ز  معادله حالت فاه است. أييد شدتپروني هاي-كوارک هاي هيبريدي با مغزي ه ارستوجود  پيش بيني د، رونيابي كه گذار فاز آميخته را توصيف مي كن يك روش د 
هاي به دست آمده است. ستاره  الزينيو-جونا-ناموضعي نامبوا روش و معادله حالت فاز كواركي ب پايين ترين مرتبه ي قيدبا استفاده از روش وردشي با  درونيها

 ه از مشاهدات براي ستاره هاي نوتروني را برآورده مي كنند. دآمت شعاع بدس-اي جرمپيش بيني شده قيده هيبريدي

 . پرون، كوارک، ستاره ي نوتروني ماده ي هسته اي، هاي  واژه های کلیدی:

Mixed phase transition from hypernuclear matter to deconfined quark matter fulfilling 

mass-radius constraints of neutron stars  

Shahrbaf Motlagh,  Mahboubeh1,2; Blaschke, David2 ; Moshfegh, Hamid Reza1 

1 Department of Physics, University of Tehran, Tehran 
2 Institute for Theoretical Physics, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland 

Abstract  
A recent solution of the hyperon puzzle by a Maxwell first-order phase transition to color superconducting 

quark matter is revisited. By using an interpolation method which describes a mixed phase transition, the 

existence of hybrid stars with a quark-hyperon core has been confirmed. The equation of state of hadronic 

phase has been obtained within the lowest order constrained variational (LOCV) method while the nonlocal 

Nambu-Jona-Lasinio model has been employed for the quark phase. The predicted hybrid stars fulfill the 

constraints on the mass-radius relation for neutron stars obtained from recent observations. 

Keywords: nuclear matter, hyperon, quark, neutron star. 

PACS No. 26 – 97 - 98 

  قدمهم
هاي طبيعي براي آزمايشگاهيکي از بهترين  يهاي نوترونستاره      

 باال بسيار ي هايچگال داراي برهمکنش قوي در يمطالعه ي ماده

، چگالي نوترونيي ي ستارهون هسته در .[1,2]دهستن دماي صفر و

ايش چگالي با افز بد.افزايش ياfm 1-3 حدودتا  تواندماده مي

پس ، ( fm 0.16-3)هسته اي چگالي از  به بيش (پتانسيل شيميايي)

تواند يپروني مسته اي هايتدا ماده هب، ااي معمولي ي هستهدهاز ما

حبس كي غيري كوار، ماده هاي باالترپس در چگاليتوليد شود و س

م وتروني پرجرن يو در نتيجه يك ستاره يابدشده امکان بروز مي

 .[3]هايپروني باشد-رکكوا ي هيبريدي با مركزتواند يك ستارهمي

ها در ماده باعث نرم يپرون حضور هادهند كه ينشان م مطالعات 

ي ارهرم بيشينه ي ستد و در نتيجه جشوشدن معادله حالت مي

اي پالسارهاي پرجرم را برآورده نوتروني حد مشاهده شده بر

 گذاريك حل اين معماي هايپروني استفاده از ه اك ر. ي[4]كندنمي

با استفاده از  ي كواركي است كه پيش از اينبه ماده به اولرتفاز م

معادله حالت  [5].رار گرفته استه قمورد استفاد ولروش ماكس

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

111



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

مرتبه ي  ترينپايينوردشي با ز روش ي هايپروني با استفاده ا ماده

معادله حالت در حالي كه براي  [6,7,4]به دست آمده است ديق

 ه تفر گ راك هب الزينيو-ناجو -نامبوناموضعي اركي روش كو يماده 

ستفاده از را با ا يل بن پژوهش محاسبات قما در اي [8,9].تسا هدش

بهبود  ر فاز آميخته طوريگذا ساختيك روش درونيابي براي 

، هم راه حلي براي تر باشندفيزيکي ذارج گبخشيم كه هم نتايمي

شعاع -دهاي جرمو هم قي دشدگي بدست بيايبس مشکل بازح

 هاي نوتروني برآورده شود.ه براي ستارهمشاهده شد

 LOCVروش 

ها براي محاسبه ي خواص حجمي در طي سال  روش اين    

تروني به كار گرفته هاي نوو خواص ستاره  [10]ي هسته اي ماده 

مانند هر روش وردشي ديگر براي محاسبه از  . [11] تشده اس

 ير نوشته مي شود كنيم كه به صورت زشروع مي هاميلتوني سيستم 

(1)                                    


+=
jii

i ijv
m

p
H )(

2

2

   

ي دوم لهت و جمذرا نبشيي انرژي جله ي اول نشان دهندهجمكه 

تم است. ما در اين سات سيجسمي ذر-ي پتانسيل دوان دهنده نش

 اوربانا  جسمي-پتانسيل سهبه همراه  AV18پتانسيل از پژوهش 

براي  .[11,12] كنيمي نوكلئون استفاده م-ئونلنوك برهمکنش براي 

ك پتانسيل ي زنيپرون يها-پرونهايئون و ل نوك-برهمکنش هايپرون

آزمايشي براي تابع موج  [13,14]. شودياده ماستف يمركز

صورت زير در نظر لتوني به يار چشمداشتي هامي مقدمحاسبه 

 شودگرفته مي

                     )2( 

تابع   Fستم ذرات است و سيي  ج غير همبستهتابع مو كه در آن 

بنابراين  .دشويجسترو نوشته مه فرم كه ب تگي سيستم استهمبس

 شوداي به صورت زير نوشته ميذره -يستم بسژي سانر

 )۳( 

استفاده از ئله وجود دارد ي تنها قيدي كه در مسردشدر اين روش و

 موج استشرط بهنجارش براي توابع 

𝝌 =0                      )۴( 

   

                                        )۵( 

ه با كمينه كردن انرژي سيستم نسبت به توابع همبستگي دست

ها هم توابع آيند كه با حل آن الگرانژ به دست مي-معادالت اويلر

 .شودحاصل ميهمبستگي و هم انرژي سيستم 

 nlNJLروش 

 NJLمعمول  اين روش يك بسط كواريانت ناموضعي از روش

ئوس هاي كواركي با ر، ميدانلوكه در آن برخالف روش معم است

نش مي كنند و هم برهمککانه با ه تو وابسته به مکان غير وابسته ب

پيچيده و شاخص هاي بازآرايياز اين طريق مشکل معرفي 

پژوهش  با توجه به اينکه در اين  . [15] دروهاي تيز از بين ميعقط

ه ست آمده است مورد استفاددب شمعادله حالت كواركي كه از پي

مقدار دقيق  شود.ي خته نمرداپي آن ، به جزئيات محاسبه گرفته قرار

ودي كه به عنوان ور  (η) هاي برداريشدگي مزون  تجفص شاخ

، به طور دقيق شناخته شده نيستند به دشوروش استفاده ميدر اين 

ختلف ثابت و يا وابسته به چگالي در دير ممقاهمين دليل 

 نظر گرفت. ن در راي آتوان بي مجاز ميمحدوده 

 کیی کوارهبه مادپرونی ی هایگذار فاز آمیخته از ماده

 يده ما و نيدرو ها ي دهما به طمربو هاي حالت لهدمعا ييکهنجاازآ

 ،نيستند مشخص قيقد  رطو به ارگذ يوده محد افطرا در كياركو

 از كياركو زفا به نيدرو ها زفا  از ارگذ يابر كه ستا هشد  دپيشنها

 ي  ودهمحد  در ترتيب ينا به .[16] استفاده شود  نيابيدرو  روش

 هيماخوكي اركو يده ما وني درو ها ي دهما از ميختهآ زفايك  ،ارگذ

 قابل و تريکيفيز ل ماكسو ز فا ارگذ با  مقايسه در كه شتدا

 يسيله و بهكي اركو يدهما وني درو ها يدهما .ستا ترنطميناا

 پتانسيل حسب رب را  رفشا  كه شوندمي تعريف هاييحالت لهدمعا

 تسا نيو نوتر يهر ستا يده ما با متناظر كه صفر مايد در شيميايي

به ترتيب فشار  μ(QP(و  HP)μ(اينکه  با فرض دهند.به ما مي

توان فشار بحراني ، ميكواركي باشند يي هادروني و فشار ماده ماده 

 ي زير بدست آورد ي هادروني را از رابطهماده 

PH(μ) = PQ(μ) = Pc                                             (۶) 

PM(µ) = α2(µ−µc)2 + α1(µ−µc) + (1 + ∆p)Pc       (۷) 
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ز آميخته را ت كه فشار فاشاخص آزاد اسيك  Δp، ي باال در رابطه

 دهد. ، افزايش يا كاهش ميودنشبا توجه به مثبت يا منفي ب

PM(µc) = Pc + ∆p = PM , ∆p = ∆ P/Pc                  (8) 

صورت آميخته به  زفافشار ن آ كه در (۷ي ) طهراب با در نظرگرفتن

و ، يابديدو با پتانسيل شيميايي افزايش مز توان اع صعودي يك تاب

معادله حالت فاز آميخته بايد در نقطه ي  منحنياين فرض كه با  و

cHµ  ت فاز هادروني و در نقطه ي معادله حال منحنيبرcQµ  بر

وستگي يپمعادالت ود، ق شز كواركي منطبمعادله حالت فا نيمنح

 ر حاصل مي شود زي

PH(µcH) = PM(µcH)                                              (۹) 

PQ(µcQ) = PM(µcQ)                                             (1۰) 

∂/∂µ (PH(µcH)) = ∂/∂µ(PM(µcH))                       (11) 

∂/∂µ(PQ(µcQ)) = ∂/∂µ(PM(µcQ))                        (12) 

ست، بنابراين با حل  ا n(µ) = dP(µ)/dµه مي دانيم ك از طرفي

مقادير بحراني   فشار و چگالي ها،پيوستگي براي  عددي معادالت

سبه  محا 2αو  2αنين مقادير و همچ cQµو  cHµتانسيل شيميايي پ

 .آيدمعادله حالت فاز آميخته بدست مي  ه اين ترتيبكه ب شوند مي

 جام شدهمحاسبات ان
ز  اي فاپتانسيل شيميايي را برنمودار فشار بر حسب  1شکل 

 .نشان مي دهد ηزاي مقادير مختلف و فاز كواركي به ادروني ها

. اند هر را قطع كرديکديگ ن منحني ها در دو نقطه، ايمطابق شکل

از حبس يده ي بپدبه  باالترپتانسيل شيميايي هاي در  از تقاطع

 .تگي ياد مي شود كه اتفاقي غيرفيزيکي اسشد

 
با براي فازهاي هادروني )نسيل شيميايي پتامنحني فشار بر حسب :  1شکل

 ركي. و فاز كوا ( پرونپرون و بدون هاييها

يميايي هاي باال دوباره فاز هادروني پتانسيل شنداريم در انتظار  ما

اولين منحني ها و از اين پيشين با استفاده  ي مقالهدر  ود.غالب ش

حاسبه مرتبه ي اول به روش ماكسول مك گذار فاز ، ينقاط قطع

بسيار كم  اين گذار متناظر با نسيل شيمياييتاپكه چون  شده بود

زه ت، اجا ه اسدپايين رخ داو در نتيجه در چگالي هاي خيلي  است

براي حل اين  ار نمي دهد.پيش از گذپرون ها را يل هايکي تش

ما با   گي در چگالي هاي باالترز حبس شدبامشکل و مشکل 

محاسبات مربوط به گذار فاز آميخته را به ، η=0.12انتخاب مقدار 

 آوردن  بدست يا بر ينکها به توجه با مي دهيم.انجام  روش عددي

 لماكسو  زفا  ارگذ كه ني ابحر شيميايي پتانسيل و  رفشا به ميختهآ زفا

 از كه پايينچگالي  ارگذ از ينجاا در ،يمدار زنيا ،هدد مي رخ آن در

 و كنيمشي ميپو چشمندارد، مسئله سازگاري  يكفيز  با نظري هنگا

چگالي  در ينکها به  توجه  با  .يمرومي  باال يچگال در  ارگذ اغ سر به

 رفشا  از بيشتر آن ر فشا و ستا هشد لباغني وهايپر زفا رهبادو  باال

 لمديك  كه كنيممي دهستفاا Δp<0ز است، ا كياركو زفا

 ميختهآ ي  ده ما رفشا  كه تمحاسباي  نتيجه .ستا جديد يدپيشنها

 2دهد، در شکل  ي پتانسيل شيميايي نشان م از بعيتا رتصو به را

طراف دادن گذار فاز آميخته در ا با فرض رخ .سترسم شده ا

ول، معادله حالتي نسيل شيميايي بحراني مربوط به گذار فاز ماكس پتا

از اي  آميخته فاز تشکيل يش بيني حضور پآيد كه با مي بدست 

پروني و ماده ي اي هاي ي معمولي، ماده ي هستههسته ا ماده ي

نتايج را فيزيکي تر و  گذارر محدوده ي د حبس شدهكواركي غير 

 واقعي تر مي كند.

 
 به ماده ي كواركي كه به ازاي پروني گذار فاز آميخته از ماده ي هاي .2شکل 

 رسم شده اند. Δpز شاخص دير مختلف امقا
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نشان مي دهد كه معادله حالت بدست آمده  2شکل از سوي ديگر 

پايين بر معادله حالت فاز همانطور كه انتظار داريم در چگالي هاي 

ز  اال بر معادله حالت فا ني منطبق است و در چگالي هاي ب هادرو 

 ق مي شود.نطبكواركي م

مده براي ستاره ي هيبريدي مورد نظر با  براي معادله حالت بدست آ

 آيدشعاع ستاره بدست مي -ه ي جرمرابط TOVحل معادالت 

 رسم شده است. ۳كه در شکل  [17,18]

 ي ستانهآوش با به كارگيري اين ر، بينيم همانطور كه در شکل مي

پرون ها  وز هايبر ي ستانه آ از بعد هشد حبس غير هاي رکاكو وزبر

 پيش بيني شده است كهستاره ي هيبريدي راين . بنابقرار مي گيرد

 به ميختهآ ي دهما از اليهيك  با كه ستاكي اركو مركزيك  يدارا

بعالوه، اين  .دشو مي متصل يا هسته ي دهما وني وهايپر ي دهما

جرم بيشينه ي بدست  ، دهد ستاره ها همانطور كه شکل نشان مي

 هشاهده شد پايين جرمي مآمده براي ستاره هاي هيبريدي، حد 

 ابرابر ب   كه   را     PSR J0740 + 6620   السارپ   براي

⊙M+0.10
شيب  طرفي از ، برآورده مي كند.]19[ است  0.09-2.14

ز گذار فاز چه با استفاده ابت به آنشعاع نيز نس-جرمي منحن

 ، اصالح شده است. ول بدست آمده بودماكس

 
یدی بدست آمده از گذار بر عاع برای ستاره های هیش-رابطه ی جرم .3شکل 

 فاز آمیخته 

  نتیجه گیری
ژوهش با استفاده از يك روش درونيابي، گذار فاز پما در اين 

. اين گذار فاز مبه فاز كواركي ساخته ايآميخته اي از فاز هادروني 

ز حبس مشکل بائه مي دهد كه مدلي را ارابراي اولين بار نه تنها 

ي هيبريدي بلکه ستاره ي كند، باال حل مچگالي هاي در دگي را ش

 حل وركز كواركي است كه داراي يك م مي كند پيش بينياي را 

 .نيز در آن تحقق پيدا كرده است پرونييمعماي ها
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شکل Yهای میکروسیالی مطالعه عددی جداسازی قطرات در کانال
عرفان، کدیور  ؛ قهرمانی ، سمیه

 شیراز، بلوار مدرس ، صنعتی شیرازه فیزیك دانشگا دانشکده

چکیده
. دهیمبه روش عددی مورد بررسی قرار می ل راشک Yهای کانالپذیر در ریزسازی یك قطره تغییر شکلمرتب و اندازیدامالعه، تاثیر عوامل مختلف بر بهدر این مط
شود. بااستفاده از روش المان است، تشکیل میبندی شدهسیال مورد مطالعه، از یك کانال مادر که به دو کانال دختر با زاویه تقاطعی مشخص تقسیمشبکه ریز

دهد که عواملی چون اندازه سلول، کنیم. محاسبات عددی نشان میل میبه روش عددی ح سیال دوبعدی،ی استوکس را در یك کانال ریز(، معادلهBEMمرزی)

 ، تاثیرگذار باشد.هاقطرهسازی تواند بر مرتبسطحی، زاویه تقاطع و عدد مویینگی میوشکسانی، تنش

 .روش المان مرزی ;سازیمرتب ;شناسیسیالریز  واژه های کلیدی:

  Numerical study of droplets separation in Y-shaped microfluidic channel
Ghahremani, Somayeh;  Kadivar,  Erfan  

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz,  

Abstract  
In this work, we numerically investigate the effect of various factors on Trapping and sorting a deformable 

droplet in a Y-junction microchannel. The studied microfluidic channel consists of a mother channel divides 

into two daughter channel with a certain bifurcation angle. We employ boundary element method (BEM) to 

numerically solve the two-dimensional Stokes equation. Our numerical results indicate that the droplet sorting

depends on the droplet size, viscosity, surface tension, bifurcation angle and capillary number. 

 Keywords: Microfluidic; Sorting; Boundary Element Method 

PACS No. 47

 قدمهم

وکنترل دقیق سیاالتی ، علمی است که با تولید 1یشناسریزسیال

. روکار دارد که به لحاظ هندسی در مقیاس میکرومتر قرار دارندس

ای است که در علوم شناسی، یك موضوع بین رشتهریزسیال

بیوشیمی، فناوری نانو و زیست فناوری،  مهندسی، فیزیك، شیمی،

توانایی  .شودمی کار گرفتههای گوناگون بهبا هدف طراحی سامانه

الی، یك مساله سیهای ریزها در کانالسازی سلولهدایت و مرتب

هایی که برای بیشتر فناوری .[1]سیاالت استاساسی در علم ریز

شوند، شامل می ها استفادهسلول کردنسازی و ایزولهمرتب

شکل(  Tشکل یا  Yهای متقاطع)مانند اتصاالت میکروکانال

، اندازه 3، کشش سطحی2میزان وشکسانیعواملی چون  .هستند

تواند و زاویه تقاطع می ها، مقاومت هیدرودینامیکی کانالهاسلول

1Microfluidic  

2 Viscosity  

3 Surface tension

-ها، تاثیر بهاز کانال ها به یکیها و هدایت آنسازی سلولدر مرتب

ها به همراه نیاز به حجم نمونه کم، این ویژگی .باشدسزایی داشته

های سرطانی و بیماریهای این فناوری را برای تشخیص سلول

پیترسون و  ،2002در اوایل سال  .[2]سازدخونی مفید می

برای  ،4با موفقیت از یك میدان صوتی ایستاده توده ای ش،همکاران

، 2002سال  .[3]دجداکردن قطرات لیپیدی از خون استفاده کردن

یی نامتقارن وکاهش با ایجاد یك میدان دما ،یاپ وهمکارانش

 انجام سازی، مرتبهای سیستمیکی از کانال در مقاومت جریان

، اثر نسبت 2013در سال  کدیور و همکاران نیز .[4]دادند

سازی در یك های قطره و فاز پیوسته را، بر رفتار مرتبوشکسانی

سیالی نامتقارن، بررسی کردند و سه رژیم مختلف حلقه ریز

ر کانال فاصله بین قطرات متوالی د که بر اساس را هیدرودینامیکی

. هایمل و [2]، پیدا کردندشوندورودی و اندازه قطرات تعیین می

سازی اندازی و مرتب، به منظور به دام2012همکاران در سال 

های سرطانی در های خونی وسلولهای مختلف، مانند سلولسلول

4 Bulk standing acoustic field
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ول، ویسکواالستیسیته سیالی، اثر اندازه سلهای ریزکانال

یه تقاطع را بر و آهنگ شارش و زاو 2تنش غشایی ،1سیتوپالسمی

 .[2]، بررسی کردندسازیفرآیند مرتب

های سازی قطرات در کانالعوامل متعددی بر فرآیند مرتب

میزان فاصله قطره از ، گذار است. یکی از این عواملسیالی تاثیرریز

ا باالتر از تر یاست که اگر این مقدار پایین (0Yخط مرکزی کانال)

های دختر را ها به کانالهدایت قطرهباشد،  critYمقدار بحرانی 

 هدف ما، در این تحقیق، بررسی دهد.تحت تاثیر خود قرار می

، زاویه تقاطع و عدد  سطحیاثرات اندازه سلول، وشکسانی، تنش

نتیجه به ، بر میزان فاصله جداسازی بحرانی قطره و در 3مویینگی

 باشد.دام انداختن آن در کانال مورد نظر می

 مدل فیزیکی
پذیر، در شکلی تغییردر این مطالعه، مهاجرت یك تك قطره     

های مختلف، مورد شکل متقارن، با زاویه تقاطعYکانال یك میکرو

نشان  1شده، در شکلی مدل ارایههندسه گیرد.بررسی قرار می

های و کانال xورودی)مادر(، در راستای محور است. کانال شدهداده

-هم قرار دارند. پهنای کانالنسبت به خروجی)دختر(، در زاویه 

فرض می  ، با هم برابر و نصف کانال ورودی است.های خروجی

کنیم که سیستم  از دو فاز سیال زمینه و  قطره تشکیل شده است 

و فاز قطره با اندیس  1مان فاز پیوسته با اندیس که سیال زمینه یا ه

و شعاع  Wمادر  ، عرض کانالHارتفاع کانال  شود.نشان داده می 2

حرکت مایع از  .است، فرض شدهdRقطره تغییرشکل داده نشده 

با صرف نظر کردن  کند.معادالت خطی جریان استوکس پیروی می

رون قطره از معادالت ی، جریان درون و بیز نیروهای گرانشا

 :[6]پیوستگی

(1)        with i  1,2  ion   0iV  

 کند:پیروی می [6] و معادله استوکس     

(2)   2 0     on  with i 1,2i i i iP V      

1 Cytoplasmic viscoelasticity 

2 Cortical tension 

3  Capillary number 

که در آن  ,x y   ،  ،عملگر الپالس در دو بعد ,p x y 

سرعت است. شرایط مرزی حاکم بر  Vوشکسانی و  فشار و 

 این مسئله عبارت است از:

ی عمودی سرعت در فصل مشترک قطره وسیال مولفه -1

 ، پیوستگی دارد.cdزمینه

مولفه عمودی تنش سطح در فصل مشترک دو سیال،  -2

 .ناپیوسته است

 ین ناپیوستگی با رابطه زیر  توصیف می شود:ا

(3)      1 2           on  cdkn n n       

بردار یکه عمود بر فصل مشترک دو  nتانسور تنش سطح و  که 

 تنش بین سطحی فصل مشترک میانگین انحنای آن، و  k، سیال

سرعت فاز ، [7] ده از روش المان مرزیبا استفا .مایع است-مایع

فصل مشترک فاز قطره و فاز پیوسته،  پیوسته، در هر نقطه بر روی

 :[6]با حل معادله انتگرال خودسازگار زیر محاسبه شود

(4) 

         0 0 0 0

1

1 1
, ,

4 4cd cd

p p

i i ij j j jik kV x v x G x x Kn dl V x T n x dl



  


   

 

 پذیرد.های تکراری صورت میزنی روی اندیسجمع آنکه در 

2 چنین در این رابطه،هم

1





 ها و نسبت وشکسانی

 ,r x y  و 0 0 0,r x y  به ترتیب نقاط میدان و تکینگی

  هستند.

 
شود مرکز همانگونه که در شکل مشاهده می سیال.: هندسه کلی کانال ریز1شکل

 زی کانال قرار دارد.از خط مرک 0Yقطره در فاصله 
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G p

ij  وp

ijkT ای سرعت و تانسور ، به ترتیب توابع گرین دورهنیز

( الزم 4برای حل معادله انتگرالی ) .[6]باشندتنش دوره ای، می

های المان های ثابت و متحرک را به وسیلهاست که تمامی مرز

مرز مشترک دو سیال با استفاده  بندی کنیم.مرزی یك بعدی، شبکه

ای و مرزهای ثابت مثل ای درجه سه دورهاز روش چندجمله

های کانال با المان خط مستقیم ها و خروجیها، ورودیدیواره

ضمنا قبل از حل معادله، الزم است کلیه  بندی شده است.شبکه

در این راستا  های فیزیکی بکار رفته شده را بدون بعد سازیم.متغیر

0cاز عدد بدون بعد مویینگی
a

v
C




 کنیم.می استفاده 

سازی شده و معادله انتگرالی استوکس به روش کالکشن گسسته

اند. نقطه حل شده 12ها به روش گاوس لژاندر مربعی با انتگرال

 ++Cنویسی ها، کدها با استفاده از زبان برنامهبرای حل انتگرال

-وشته شده و تحت سیستم عامل لینوکس به اجرا گذاشته شدهن

است. پس از محاسبه سرعت در هر نقطه، مختصات جدید آن 

آمده و سپس مجددا فاصله بین نقاط سایزبندی شده دستنقطه به

 اند.
  نتایج
سازی تاثیر عوامل مختلف بر هدایت ومرتبدر این مطالعه،      

شکل، به روش  Yهای کانالیزپذیر در ریك قطره تغییر شکل

-در مهاجرت تك قطره به کانال .گیردعددی مورد بررسی قرار می

بیاید: یا قطره در نوک و حالت ممکن است پیش ختر، دهای د

 .به کانال دختر باالیی یا پایینی مهاجرت کند یا کند،تقاطع گیر

ه ها، با میزان فاصله بحرانی قطرحالتاحتمال وقوع هر یك از این 

اگر فاصله قطره تا خط مرکزی کانال، کمتر از مقدار  ارتباط دارد.

-آید و قطره در تقاطع گیر میبحرانی باشد، حالت اول پیش می

critYکند.) Y )  ،واگر این فاصله بیشتر از مقدار بحرانی باشد

های دختر هدایت آید و قطره به یکی از کانالحالت دوم پیش می

critYشود)یم Y).  بر اساس این واقعیت که زمان ورود قطره به

-شود، میکانال دختر، با گیر افتادن در نوک تقاطع، بسیار زیاد می

بنابراین برای  را محاسبه کرد. critYتوان میزان فاصله بحرانی 

 ، از مجانب عمودی نمودار فاصله اولیه critYمحاسبه فاصله بحرانی

، critYمحاسبه فاصله بحرانی  4شکل استفاده کردیم. برحسب زمان

را نشان  60برای مهاجرت تك قطره در میکروکانالی با زاویه تقاطع 

با افزایش قطر سلول، این مجانب به سمت راست منتقل  دهد.می

cن شود و میزامی r i tY یابد، که این احتماال به دلیل افزایش می

برای  .تر با محیط اطرافش استکنش یك قطره بزرگافزایش برهم

با افزایش  critY شده، فاصله بحرانیگرفتههر اندازه سلول در نظر

به یك مقدار درجه  120یابد تا در زاویه زاویه تقاطع کاهش می

، رفتاری متفاوت دیده 120های بزرگتر از رسد. در زاویهکمینه می

-افزایش می critY بار با افزایش زاویه، فاصله بحرانیشود و اینمی

تغییر اندازه سلول و زاویه تقاطع را بر میزان  تاثیر 2شکل  یابد.

ر میزان عدد مویینگی و تاثی  6شکل دهد.فاصله بحرانی نشان می

دهد. اش نشان میتنش سطح هر قطره را بر مقدار فاصله بحرانی

عنی پذیرتر باشد، در واقع به این مشکلتر و تغییرهرچه قطره نرم

باشد، انحراف بیشتری از خطوط داشتهکه عدد مویینگی باالتری 

بیشتری دارد. این  critYکند و فاصله بحرانی جریان را تجربه می

گیرد و قطره چه صلب فاصله بحرانی تحت تاثیر زاویه نیز قرار می

درجه به یك مقدار کمینه موضعی  120یا چه نرم باشد، در زاویه 

های مختلف را بر فاصله بحرانی تاثیر وشکسانی 7رسد. شکلمی

توان نتیجه گرفت، دهد و با توجه به نمودار میقطره نشان می

یابد و رچه وشکسانی کمتر باشد، فاصله بحرانی بیشتر کاهش میه

قطره تمایل دارد در کانال با دهد که نتایج نشان می کمتر است.

مقاومت کمتر جریان یابد و عوامل مختلفی میتواند بر مقاومت 

نتایج سیال هر شاخه و درنتیجه مسیر انتخابی قطره تاثیرگذار باشد. 

کدیور برروی مسیر قطرات در  طالعهنتایج مبا  همطالعاین 

 دارد. کامل سازگارینیز  [8]شکل Tمسطح  هایریزکانال

 گیرینتیجه
در این مطالعه، تاثیرپذیری میزان فاصله بحرانی قطره به عواملی 

سطحی و زاویه مویینگی، کششمانند اندازه سلول، وشکسانی، عدد

ی فاصله تقاطع مورد بررسی قرار گرفت. درک چگونگی وابستگ

ساز ارایه مدلی برای هدایت های فیزیکی، زمینهبحرانی به این متغیر

نتایج  .نمایدسازی قطرات به کانال موردنظر را فراهم میو مرتب

 هرچه اندازه سلول، وشکسانی و عدد ،دهدعددی نشان می

یابد، اما در باشد، فاصله بحرانی نیز افزایش می ترمویینگی بزرگ

درجه این فاصله به یك مقدار کمینه  120یه تقاطع کانالی با زاو
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توان نتیجه گرفت، میکروکانالی با زاویه رسد. پس میموضعی می

های تواند به خوبی قطرات را در کانالدرجه، می 120تقاطعی 

ها در نوک سازی کند و از گیر کردن آندختر هدایت و مرتب

 تقاطع جلوگیری کند.

 
در میکروکانال با  22/1 رای قطره با شعاعنبی بحرانی به فاصله جامحاسب: 4شکل

 60ویه تقاطع زا

 تاثیر تغییر اندازه سلول و زاویه تقاطع را بر میزان فاصله بحرانی : بررسی2شکل 
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13Sn40Mn47Niپذیر فرومغناطیس آلیاژهای حافظهرفتار 

در جایگاه قلع در اثر آالیش کادمیوم
 عبدالحسینی سارسری، اسماعیل نوروزی ایناللو، میثم؛ کاملی، پرویز؛ قطبی ورزنه، علی؛ ؛زهراسادات، نژادقاضی

 اصفهان ،  نصنعتی اصفهاه فیزیك دانشگا نشکدهدا

 چکیده
به  عملیات حرارتی تحت و ندساخته شد به روش آلیاژسازی مکانیکی xCdx-13Sn40Mn47Ni (x=0 ,0.75 ,1 ,1.25) پذیر فرومغناطیسهای حافظهژآلیا

هایی از جمله پذیرفتاری گیریاندازه ،آلیاژهااین  مغناطیسی و الکتریکی هایویژگیبررسی  جهت .ندقرار گرفتکلوین  درجه ۱۲۲۳ساعت در دمای  ۱۶مدت 

. پسماند را نشان داداز دو روش تطابق خوبی  دست آمدهبه دست آمد؛ نتایجگیری بهطیسی و مقاومت الکتریکی انجام شد. دماهای گذار از هر دو اندازهمغنا

ود که از نقطه نظر شمارتنزیتی میافزایش دمای گذار  م در جایگاه قلع سببادمیوآالیش ک شد. مشاهده گیریموجود در این مواد در هردو اندازه گرمایی

ی مناسب است.دکاربر

Behavior of Ni47Mn40Sn13  

ferromagnetic shape memory alloys by substituting with Cd in the Sn site 

Ghazinezhad, Zahrasadat; Kameli, Parviz; Ghotbi Varzaneh, Ali; Norouzi Inallu, Meysam; Abdolhosseini Sarsari, 

Ismaeil;

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan 

Abstract 
A series of Ni47Mn40Sn13-xCdx (x = 0, 0.75, 1, 1.25) ferromagnetic shape memory alloys were prepared by 

mechanical alloying and then subjected to heat treatment for 16 h in 1223 K. magnetic susceptibility and 

resistivity were applied to investigate the magnetic and electrical properties of composites. Transition

temperatures obtained from two methods were well in agreement. Both measurements verified thermal 
hysteresis in the alloys. Substitution of Cd in the Sn site enhanced the structural transition temperature to the 

higher values that is more favorable for practical applications.    

 مقدمه
 جوبه ای امروزه به دلیل ورود بیش از حد گازهای گلخانه     

 نی مواجه هستیم که سبب افزایشی گرمایش جهازمین با پدیده

است. برخی از این گازهای ی زمین شدهمیانگین دمای کره

سردسازی است.  های مرتبط بایندآای ناشی از فرگلخانه

 ،ترین کارهایابی به یك روش سردسازی تمیز از مهمدست

رود. بدین جهت جلوگیری از تغییرات آب و هوایی به شمار می

 ارطیسی که بر مبنای اثر مغناطوگرمایی کمنظور سردسازی مغنا

سردسازی  است. کند مورد توجه محققان زیادی قرار گرفتهمی

عاری از اثرات و  االب یمغناطیسی یك روش سردسازی با بازده
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ساخت که تا کنون با وجود این. است محیطی مخرب زیست

 است اماتحقق یافته ومینیگادولی های مغناطیسی بر پایهیخچال

به دلیل گران بودن و در دسترس نبودن عنصر گادولینیوم، این 

 پذیر هویسلرآلیاژهای حافظه. [1] اندها تجاری نشدهیخچال

ها اثر مغناطوگرمایی دیده د که در آنای از مواد هستندسته1

شود. ارزان بودن و در دسترس بودن این مواد زمینه را برای می

این  طور کلی. به[2] ها فراهم کرده استی بیشتر آنمطالعه

و  YZ2Xبا فرمول عمومی  تمام هویسلر یآلیاژها به دو دسته

از  Yو  X .شوندبندی می دسته XYZبا فرمول  هویسلرنیم

 یجدول تناوب یاصل ۵و  ۴، ۳ از گروه Zعناصر فلزی واسطه و 

 .[3] دشویانتخاب م

 گذار مارتنزیتی پذیر هویسلر دارایآلیاژهای حافظه    

گذار مارتنزیتی  در حوالی و مغناطیسی هستند. )ساختاری(

در این بین . شودمی دیده تغییرات آنتروپی قابل توجهی

ذار فاز گ ،با کاهش دما Ni-Mn یبر پایههویسلر آلیاژهای 

ا ز بك فامارتنزیتی از یك فاز با تقارن باال )فاز آستنیت( به ی

 از مارتنزیتیی گذار تقارن پایین )فاز مارتنزیت( را در محدوده

 کنیم حال اگر در جهت افزایش دما حرکتدهند. خود نشان می

با . گذار ساختاری [4] دهدرخ می معکوس مارتنزیتی گذار

های اصلی این نوع که از ویژگی همراه استپسماند گرمایی 

 رود.گذار به شمار می

های ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای هویسلر به ویژگی        

که با یك جانشانی شدت به ترکیبات آن وابسته هستند به طوری

 جزئی در هر یك از عناصر اصلی آلیاژ با دیگر عناصر جدول

شوند. در خوش تغییرات زیادی میها دستاین ویژگی ،تناوبی

این پژوهش اثر جانشانی عنصر کادمیوم در جایگاه قلع در آلیاژ 

13Sn40Mn47Ni-( x=  0 ,0.75 ,1 1.25)پذیر هویسلر حافظه

xCdx است مورد بررسی قرار گرفته. 

 شیآزما

-1 Ferromagnetic Shape Memory Alloys 

13Sn40Mn47Ni-( x=0 ,0.75 ,1 1.25) آلیاژهای هویسلر    

xCdx که جزئیات آن  به روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شدند

اطمینان از پس از . [5]ای دیگر گزارش شده است در مقاله

 ۳۰پس از آسیاب کاری به مدت هانمونه ،نهاییتشکیل فاز 

 ساعت ۱۶کلوین به مدت زمان درجه  ۱۲۲۳ی دما در ساعت،

سردسازی سریع قرار  ملیاتعتحت در انتها و  ندبازپخت شد

  .ندتگرف

پذیرفتاری  هانمونه یسیمغناط هاییژگیو یبررس یبرا    

ساخت  ACپذیرفتاری سنج  دستگاه مغناطیسی با استفاده از

ی فیزیك واقع در دانشکده ۷۰۰۰مدل  Lake Shoreشرکت 

بررسی  همچنین برای  گیری شد.دانشگاه صنعتی اصفهان اندازه

گیری ی الکتریکی اندازهمقاومت ویژهتریکی، های الکویژگی

یجچال  از دستگاهالکتریکی گیری مقاومت شد. جهت اندازه

در آزمایشگاه موجود   Layboledساخت شرکت  مدار بسته،

ماده چگال تجربی دانشکده فیزیك دانشگاه صنعتی اصفهان 

 استفاده شد.

 نتایج و بحث
 گیری پذیرفتاری مغناطیسیاندازهالف( 

پذیرفتاری  ،ی اثر جانشانی کادمیوم به جای قلعبرای مطالعه     

ها در دو مسیر سرمایش و گرمایش نمونه متناوب مغناطیسی

وابستگی دمایی قسمت حقیقی  ۱ شکلگیری شد. اندازه

طور که مشاهده همان. دهدپذیرفتاری مغناطیسی را نشان می

 گذار ع دمایدر جایگاه قل شود با افزایش آالیش کادمیوممی

یابد اما دمای گذار مغناطیسی در فاز میافزایش  ساختاری

غالبًا گذار مغناطیسی . کندای نمیقابل مالحظهتغییرات  آستنیت

 که در جایگاه یهای منگنزاتمکنش نیکل و تحت تأثیر برهم

آالیش کادمیوم در جایگاه که با  است د،انگرفتهخود قرار  اصلی

منگنز اتفاق -های نیکلجهی در برهمکنش، تغییر قابل توقلع

 فاز در دماهای باال در الزم به ذکر است که نمونهافتد. نمی

 )cT( در حوالی دمای کوری .دارد قرار آستنیت پارامغناطیس

 فرومغناطیس به پارامغناطیس حالت از مغناطیسی کنشبرهم
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 رطی گذا آستنیت فاز مایشی روند سرادامه با و کندمی تغییر

 را گرم کنیم اگر نمونه .[۶] رودمی فاز مارتنزیت بهساختاری 

فاز از دمای شروع و پایان گذار  گیرد.صورت می معکوس گذار

در مسیرهای سرمایش و  آستنیت به مارتنزیت و بالعکس

برای  ۱در شکل  به ترتیب با  گرمایش

 ۱و نتایج حاصل در جدول نشان داده شدهی بدون آالیش نمونه

 آمده است.
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 هاینمونهبر حسب دما  مغناطیسی فتاریقسمت حقیقی پذیر:  ۱ شکل
 (x = 0, 0.75, 1, 1.25) xCdx-13Sn40Mn47Ni 

 

 هاینمونه پذیرفتاری مغناطیسی گیریحاصل از اندازه گذاردماهای  : ۱جدول

 (x = 0, 0.75, 1, 1.25) xCdx-13Sn40Mn47Ni 

 

 

 ی الکتریکیگیری مقاومت ویژهاندازهب( 

 کرردن مشخص و مارتنزیتی گذارهای بررسی از دیگر روش    

 ۲شرکل  .اسرت الکتریکری مقاومرت گیریانردازه، گرذار دمای

پسرماند دهرد. ها را نشران میی الکتریکی نمونرهمقاومت ویژه

گیری هها در اندازحرارتی موجود در پذیرفتاری مغناطیسی نمونه

شود. این پسماند ها نیز دیده میالکتریکی نمونه یویژه مقاومت

رود. با کاهش دمرا به شمار میهای مرتبه اول ویژگی ذاتی گذار

الکتریکی بیشتر نه از فاز آستنیت به فاز مارتنزیت با مقاومت نمو

 افرزایش توان برهمی این پدیده در راستای توجیه .شودوارد می

. اشراره کرردمارتنزیت  فاز درموجود  فونون الکترون کنشبرهم

ی تراز ی تغییر چگالی حاالت در محدودهاین رفتار نشان دهنده

هرای مجرانبی برر با رسم مماس . [7] فرمی با وقوع گذار است

 ی ودماهای شروع و پایان گذار فاز آسرتنیت ،های مقاومتمنحنی

. مقادیر حاصل شرده بره ترتیرب برا [8] مارتنزیتی به دست آمد

 ذکررر شررده اسررت. ۲در جرردول  نمادهررای 

کلوین( با افرزایش  ۳۰۰ها در حوالی دمای اتاق )مقاومت نمونه

ی رفتاری یابد که بیان کنندهدما همراه با شیبی مالیم افزایش می

 ۳۱۰های براالی همچنین تغییر شیبی که در دما باشد.فلزگونه می

ی گرذار شرود نشران دهنردهها مشراهده میکلوین برخی نمونه

 کوری فاز آستنیت است. 
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 هاینمونه ی الکتریکی برحسب دمامقاومت ویژه:  ۲شکل 

(1.25, 1, 0.75, 0=x)xCdx-13Sn40Mn47Ni 

 
 هاینمونه الکتریکی یویژه گیری مقاومتحاصل از اندازه گذار:  دماهای  ۲جدول 

( 1.25, 1, 0.75, 0=x)xCdx-13Sn40Mn47Ni 

 

Composition (K)S
MT (K)f

MT (K)S
AT (K)f

AT (K)CT 
Ni47Mn40Sn13 210 186 202 235 312 

Ni47Mn40Sn12.25Cd0.75 267 250 267 282 309 

Ni47Mn40Sn12 Cd1 287 271 285 304 308 

Ni47Mn40Sn11.75Cd1.25 298 286 300 307 306 

Composition TM
S(K) TM

f(K) TA
S(K) TA

f(K) TC(K) 

Ni47Mn40Sn13 206 185 202 229 320 

Ni47Mn40Sn12.25Cd0.75 254 241 263 279 309 

Ni47Mn40Sn12 Cd1 280 263 277 296 309 
Ni47Mn40Sn11.75Cd1.25 298 285 298 311 307 
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های پذیرفتاری و مقاومت گیریست آمده از اندازهدمقادیر به

هایی که در دیگر نزدیك هستند. برخی تفاوتالکتریکی به یك

 تواندمی شودگیری دیده میدماهای گذار در دو روش اندازه

مربوط به اتصاالت الکتریکی و مقاومت گرمایی ترموکوپل 

در این  تواندهمچنین محل قرار گیری ترموکوپل نیز می باشد.

اختالف موثر باشد. البته در کنار عوامل ذکر شده این نکته هم 

از فاز آستنیت باید به فاز  یحائز اهمیت است که کسر

های الکتریکی مشهود مارتنزیت گذار کند تا تغییر در ویژگی

طور که در مطالعات دیگران نیز باشد به همین دلیل همان

دست آمده از مقاومت مشاهده شده است بعضاً دمای گذار به

دست آمده از الکتریکی مقداری کمتر از دمای گذار به

  .استهای مغناطیسی گیریاندازه

پارامتر  افزایش دمای گذار مارتنزیتی و مغناطیسی با تغییرات

شبکه )حجم سلول واحد( و همچنین تغییرات تعداد 

بررسی و توجیه ( e/aهای ظرفیت بر واحد اتم )الکترون

پارامتر شبکه در اثر آالیش  کاهشد. در این مطالعه شونمی

هر دو پارامتری هستند  e/aکادمیوم و همچنین افزایش نسبت 

اند. که در راستای هم سبب افزایش دمای گذار ساختاری شده

ما روی دیگر آلیاژهای هویسلر  محاسبات ابتدا به ساکنالبته 

تغییر  آن عطبدهد که تغییرات حجم سلول واحد و بهنشان می

تری برای تغییر در دمای گذار ها عامل غالبی بین اتمفاصله

 ساختاری است. 

 

  گیرینتیجه
به  xCdx-13Sn40Mn47Ni( x=0 ,0.75 ,1 ,1.25) هاینمونه     

بعد از آسیابکاری و  ندشد روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته

های برای بررسی ویژگی ت حرارتی قرار گرفتند.اتحت عملی

 های پذیرفتاری مغناطیسی و مقاومتگیریاین آلیاژها اندازه

دماهای گذار از دو روش الکتریکی انجام شد.  یویژه

و  دیگر هستنددست آمد که در تطابق خوبی با یكگیری بهاندازه

. همچنین دیده شد که ها بیان شدهای ناچیز آندلیل تفاوت

ش آالیش کادمیوم دماهای گذار ساختاری و مغناطیسی با افزای

این اتفاق . ندجا شدبه سمت دماهای نزدیك به دمای اتاق جابه

های الکترون تعداد به کاهش پارامتر شبکه و افزایش نسبت

ی گذار  افزایش دماداده شد.  ( ارتباطe/aظرفیت بر واحد اتم )

 این از نقطه نظر کاربرد ی دمای اتاقدر محدودهآن وقوع و 

ردسازی مغناطیسی دستاوردی مطلوب به آلیاژها در صنعت س

های مناسبی جهت ابه کاندید و این آلیاژها را آیدحساب می

. زیرا عالوه بر کندهای مغناطیسی تبدیل میاستفاده در یخچال

 ، این موادداشتن دمای گذار مناسب در حوالی دمای اتاق

که از دارند  ارزان قیمت اولیه ی پایین ساخت و موادهزینه

 آید.به حساب میمحصول یك شدن تجاری مترهای مهم در پارا
 

 جعامر

 

1. Liu, J., et al., Giant magnetocaloric effect driven 
by structural transitions. Nature materials, 2012. 

11(7): p. 620-626. 

2. Pathak, A.K., Exploration of New Multifunctional 

Magnetic Materials Based on a Variety of Heusler 

Alloys and Rare-Earth Compounds. 2011. 

3. Graf, T., C. Felser, and S.S. Parkin, Simple rules 

for the understanding of Heusler compounds. 

Progress in solid state chemistry, 2011. 39(1): p. 1-

50. 

4. Dun-Hui, W., et al., Martensitic transformation 

and related magnetic effects in Ni—Mn-based 

ferromagnetic shape memory alloys. Chinese 
Physics B, 2013. 22(7): p. 077506. 

5. Varzaneh, A.G., et al., Effect of Cu substitution on 

magnetocaloric and critical behavior in 

Ni47Mn40Sn13− xCux alloys. Journal of Alloys 

and Compounds, 2017. 708: p. 34-42. 

6. Chernenko, V.A., et al., Magnetic and 

magnetocaloric properties of martensitic Ni2Mn1. 

4Sn0. 6 Heusler alloy. Journal of magnetism and 

magnetic materials, 2012. 324(21): p. 3519-3523. 

7. Lobo, D., et al., Magnetic interactions in the 

martensitic phase of Mn rich Ni-Mn-In shape 
memory alloys. Journal of Applied Physics, 2013. 

114(17): p. 173910. 

8. Aguilar-Ortiz, C.O., et al., Influence of Fe doping 

and magnetic field on martensitic transition in Ni–

Mn–Sn melt-spun ribbons. Acta Materialia, 2016. 

107: p. 9-16. 
 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

122



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

آب و گلوگز محلولبرای زیستی فراماده تراهرتز  آشکارسازطراحی و شبیه سازی یک 
2حسن، پاکارزاده ؛ 2، فاطمهشکرگزار ؛ 1مهدی،  عسکری

کازرون،  دانشگاه سلمان فارسی ،  فیزیک هگرو1
 زشیرا  ، شیراز صنعتیدانشگاه ،  فیزیک دانشکده  2

 چکیده
در این مقاله است.  مناسب بسیاری های زیستلکولوی مآشکارسازبرای  یبسامداین ناحیه ، ها و سلول های زیستیبافت تابش تراهرتز بر روی مخرب تاثیر عدم به دلیل

 هر سلول واحد این. ی بسیار خوبی داردآشکارسازعمکرد ی تراهرتز بسامدکه در ناحیه  پیشنهاد داده ایمی را آشکارسازبه کمک یک ساختار فراماده جدید، زیست 

برای  دارندبر روی یک زیر الیه دی الکتریک قرار  که همگی ه استشامل یک استوانه فلزی است که در مرکز دو میله متقاطع از همان جنس قرار گرفت آشکارساز

دارای حساسیت  پیشنهاد شده آشکارسازیه سازی ها نشانگر آن است که محاسبات و شب کنیم.نمونه )آب و گلوکز( از نمودار عبور استفاده می بسامدبررسی تغییرات 

  است.   و شاخص بهبود باالیی

حساسیت، عبور.، شاخص بهبود زیستی، فراماده، آشکارسازتز، تراهر  :واژه های کلیدی

Design  and simulation of a THz metamaterial biosensor for the water and glucose 

solution  

Askari,  Mehdi1; Shokrgozar, Fateme2; Pakarzadeh, Hassan2 

1 Department of Physics, Salman Farsi University, Kazerun  
2 Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract 

Due to the absence of a destructive effect of terahertz radiation on biological tissues and cells, this frequency 

range is highly appropriate for sensing biomolecules. In this paper, using a novel metamaterial structure, we 

have proposed a biosensor with a good performance in terahertz frequency range. Each unit cell of the sensor 

includes a metallic cylinder, which is located at the center of two intersecting bars of the same material, all 

deposited on a dielectric substrate. We apply transmission diagram to study resonance frequency shifts of 

samples (water and glucose). Our calculations and simulations show that the proposed sensor exhibits a high 

sensitivity and figure of merit.  

PACS No.   40     

 قدمهم
، به طور تقریبی، به محدوده یسیالکترومغناط امواج فیطدر  

/ی بین بسامد THz0  ، ناحیه تراهرتز گفته می شود.THz10تا  1

بزرگ مانند  یهااز مولکول یاریبس یارتعاش  فیاز آن جا که ط

، قرار گرفته فیاز طبخش  نیدر ا یسرطان یهاو سلول هانیپروتئ

مورد  اریبس های زیستیآشکارساز در طراحی هیناح نیاستفاده از ا

[.1استقبال است ]

با انواع  دههای فراماآشکارسازدهد که نتایج گذشته نشان می

ها آشکارسازکاربردهای زیستی، حساسیت بیشتری نسبت به سایر 

 ریواحد ز یاو مشبک با سلول ه یبیترک یفرامواد، مواد. ]2[دارند 

 یسیمتعارف الکترومغناطخواص نا یدارا توانندیاند که مطول موج

ساخته  یوجود ندارند، بطور مصنوع عتیمواد در طب نیباشند. ا

دند که به کمک آن گر یطراح یابه گونه توانندیو م شوندیم

 اریبا ماده را در اخت یسیناطنوع برهمکنش موج الکترومغ میبتوان
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. مییموج را کنترل نما ریرفتار و مس جهیو در نت میآورخود در

ها، و مواد بکار رفته در آن بیمواد، هم به ترک نیا یرفتار تیماه

 وسیله آشکارساز [.4,3] دارد یها بستگهم به هندسه ساختار آن

 در آنالیت یک غلظت با متناسب سیگنال تولید با که است ای

 .کندمی گیری اندازه را شیمیایی یا بیولوژیکی واکنشهای واکنش،

گرایی، ها از جمله گزینشآشکارسازهای در بین دیگر ویژگی

محدوده تشخیص، ثبات، طول عمر، زمان پاسخ و زیست سازگاری 

 آشکارسازبه بررسی حساسیت و شاخص مزیت یک 

 ،شبیه سازی ه کمک روش هایب ،در این مقاله  .[6,5]پردازیممی

دارای ناحیه تراهرتز  ده ایم که دری را طراحی کرآشکارساززیست 

کارهای سایر حساسیت و شاخص بهبود نسبتا باالیی در مقایسه با 

گزارش شده تاکنون است. همچنین تاثیر هندسه ساختار بر عملکرد 

 مورد مطالعه قرار داده ایم.  به تفصیل آن را

 مبانی نظری و شبیه سازی
شده را نشان طراحی  آشکارسازیک سلول واحد ساختار  1شکل 

از  متقاطع و متعامد فلزی می دهد. هر سلول واحد از دو میله

w، هر کدام به پهنای جنس نقره nm و به طول  40

x y nm 200 ه هاکه در مرکز این میل ،تشکیل شده است 

Rبه شعاع  فلزی از همان جنس استوانه ای nm قرار گرفته  60

tضخامت تمامی این قطعات فلزی برابر است.  nm20  بوده و

sبر روی یک زیرالیه دی الکتریک به ضخامت 
t nm قرار  40

 zدوره ای بوده و در راستای  y و xساختار در راستای گرفته اند. 

 تک الیه است. 

 CSTن رم اف زار تج اری ب ا بک ارگیریا، در انجام شبیه سازی ه 

STUDIO SUITE، اس  تفاده نم  وده  روش الم  ان مح  دود از

ی          م دل الکت رون آزاد درود ب ه رابط ه برای قطع ات فل زی ازایم. 
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2

1 1
1

ک  ه در ای  ن رابط  ه  ک  رده ای  ماس  تفاده 
p

 پالس  مایی و  بس  امد

 بس  امدبرخ  ورد اس  ت. در ش  بیه س  ازی ه  ا مق  دار  بس  امد 

پالس      مایی و برخ      ورد را ب      ه ترتی      ب براب      ر 

/ /
p

rad s   161 4 /و  10 / s   133 2 10 در  1

زی  ر الی  ه دی الکتری  ک را از ج  نس  همچن  ین نظ  ر گرفت  ه ای  م.

/شیشه با گذردهی الکتریکی  2  .  گرفته ایمدر نظر  25

 

 
موجبر  کیدرون  آشکارساز تراهرتز. یستیز آشکارسازنمونه  کیطرح :  1شکل

،  ts ای از جنس شیشه با ضخامتزیرالیه خال قرار دارد،از جنس  zبه ضخامت 

استوانه  ،wی با پهنای و افق یبطور عمود لهی)دو م با نقره آشکارسازدرون 

 در اطراف )گلوگز و آب( و ماده نمونه (tضخامت و  R به شعاع یوسط

 .است شدهلیتشک

سلول واحد را درون یک موجبر با سطح مقطع 

x nm y nm  200 قرار داده،  یک موج  200

الکترومغناطیسی قطبیده تخت را بصورت عمود بر ساختار )در 

واند محور ( به آن می تابانیم که راستای قطبش می تzامتداد محور 

x  و یا محورy .ی مورد مطالعه بسامدساختار در محدوده  باشد

بصورت دره ای در طیف عبور و  است که یتشدیدرفتاری دارای 

ظاهر می  ، حول یک بسامد مشخص،یا قله ای در طیف بازتاب

 آشکارساز یک ساختار می تواند به عنوان بنابراین، (.2شود )شکل 

برای مطالعه استفاده قرار گیرد. مبتنی بر ضریب شکست مورد 

ی، یک بار آشکارسازقابلیت ساختار طراحی شده برای کاربردهای 

به ضریب شکست  ،محیط اطراف قطعات فلزی را با آب

/n 1 به ضریب  ،درصد گلوکز 20و بار دیگر با محلول  ،332

n/شکست  1 تشدید را اندازه  بسامدار و هر بپر می کنیم  ،372

تشدید برابر  بسامدهنگام استفاده از آب، (. 3)شکل  می گیریم

/ THz1 /)معادل  742 m172 ، و هنگام استفاده از محلول  (2

/تشدید برابر  بسامددرصد گلوکز،  20 THz1 )معادل  735

/ m172 وجود تشدید در ساختار به علت ( به دست می آید. 9

های سطحی جایگزیده بر روی سطح قطعات های پالسموننوسان

دهد که اندازه این فرکانس تشدید به ضریب فلزی روی می
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 شکست محیط دی الکتریک هم مرز با قطعات فلزی بستگی دارد

نتیجه تغییر ضریب بوضوح پیداست که با تغییر ماده و در  . [7]

تشدید به مقدار نسبتا  بسامدشکست محیط پیرامون قطعات فلزی، 

 در هر حالت قابل توجهی تغییر یافته، طیف تشدیدی کامال مجزایی

های آشکارسازی آشکارسازمشاهده می شود. برای سنجش قابلیت 

 ،(sensitivity) حساسیتمبتنی بر ضریب شکست کمیتی به نام 

به ازای واحد  ( تشدیدبسامدییر در طول موج )تغ آهنگبه صورت 

و برحسب  تعریف می شود تغییر در ضریب شکست محیط اطراف

/m RIU  و یا/THz RIU شود:یتعریف م 

 (2)                                                         sens
n





 

های تشدید و ضریب شکست های  بسامدبا توجه به اندازه های 

در این حالت  آشکارسازدرصد، حساسیت  20آب و محلول گلوکز 

/برابر با  /m RIU17 GHz/)معادل  5 RIU175 به دست )

ها، که بیشتر برای آشکارسازپارامتر مهم دیگر در مورد می آید. 

های طراحی شده برای آشکارسازی آشکارسازابلیت های مقایسه ق

ی مختلف بکار می رود، شاخص مزیت بسامدمحدوده های 

(figure of merit)   است که به صورت نسبت اندازه حساسیت

 به پهنای کامل در نصف کمینه تعریف می شود:

 (3                                               )sens
FOM

FWHM
 

/اندازه این کمیت در این حالت برابر  / RIU109 37 به  1

های معرفی آشکارسازدست می آید که مقدار نسبتا باالیی برای 

 شده تاکنون است. 

ه وا ب ین قطع ات فل زی : نمودار عبور، بازتاب و جذب برای حالتی که 2شکل 

/ سامدبقرار گرفته است. در این حالت تشدیدی حول  THz1 مش اهده  787

می شود که به ص ورت دره ای در طی ف عب ور، و قل ه ای در طی ف بازت اب و 

 جذب آشکار شده است. 

قسمت های  هندسی در ادامه، تالش ما این است که با تغییر ابعاد

طراحی شده، عالوه بر مطالعه تاثیر ابعاد و  آشکارسازمختلف 

ی ساختار، باالترین مقادیر حساسیت کارسازآشهندسه بر عملکرد 

و شاخص بهبود را به دست آوریم. نتایج این محاسبات در حدول 

طول موج 1نمایش داده شده اند. در این جدول ها  4تا  1های 

2تشدید هنگام استفاده از آب، و 
طول موج تشدید هنگام  

 درصد گلوکز است. 20فاده از محلول است

 

 
در دو حالت. هنگام استفاده از  طیف عبور )الف(، و جذب )ب(،نمودار : 3شکل

/تشدید برابر با  بسامدآب  THz1 درصد  20و هنگام استفاده از محلول  742

/تشدید برابر  بسامدگلوکز،  THz1  د. به دست می آی 735

 

بدون تغییر ضخامت الیه های فلزی شروع می کنیم.  تغییر ابتدا با

سایر ابعاد ساختار، ذکر شده  در ابتدای این بخش، به ازای چهار 

ول ، طnm40، و nm10 ،nm20 ،nm30ضخامت مختلف 

درصد گلوکز  20موج  های تشدید را در دو حالت آب و محلول 

اندازه گیری کرده و به کمک نمودارهای طیف عبور، حساسیت و 

 1شاخص بهبود را محاسبه می کنیم. نتایج محاسبات در جدول 

نشان داده شده اند. با افزایش ضخامت قطعات، حساسیت و 
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نتیجه از آن جهت افزایش می یابد. این  آشکارسازشاخص مزیت 

با نمونه مورد نظر  آشکارسازکه با افزایش ضخامت، سطح تماس 

منجر به افزایش  به نوبه خود ی افزایش یافته وآشکارسازبرای 

در مرحله بعد با می شود قابل پیش بینی بود.   آشکارسازحساسیت 

و  ،ت فلزیبرای ضخامت قطعا nm40بهینه  در نظر گرفتن مقدار

ثابت نگه داشتن سایر پارامترها، پهنای نوارهای فلزی را تغییر داده 

و مراحل قبل را برای محاسبه حساسیت و شاخص بهبود تکرار می 

به ترتیب  4و  3جدول های ارائه شده اند.  2نتایج در جدول کنیم. 

و ضخامت نتایج محاسبات مشابهی را برای شعاع استوانه مرکزی 

با مقایسه نتایج تمام ی الکتریک نشان می دهند. زیرالیه د

که  گرددمحاسبات نمایش داده در تمام جدول ها، مشخص می

/برابر  آشکارسازبیشترین مقدار شاخص بهبود  / RIU176 991 

است که تقریبا به ازای همان ابعاد هندسی معرفی شده در ابتدای 

در ضخامت الیه های فلزی مقاله به دست می آید. تنها تفاوت 

 نانومتر در نظر گرفته شده است.  40حالت برابر است که در این

  .آشکارسازتغییرات ضخامت الیه های فلزی در :  1جدول
t 

(nm) 
( )m 1  ( )m 2  Sensitivity 

(µm/RIU) 

FWHM 

(µm) 

FOM 

(1/RIU) 

10 171.6  .0172  .001  0.096 104.6 

20 172.2  172.9  17.5 00.16  4109.  

30 172.9  173.8  22.5 0.173 1130.  

40 173.9  174.9  .030  0.169 0.717  

 

 تغییرات عرض نوار افقی.:  2جدول
w(µm) ( )m 1  ( )m 2  Sensitivity 

(µm /RIU) 

FWHM 

(µm) 

FOM 

(1/RIU) 

20 172.4  .0173   .015  0.778  19.28 

30 .0172  172.7  17.5 0.430  40.69 

40 172.2 172.9 17.5 00.16   109.37 

50 172.2  173.4  17.5 0.294  59.52 

60 172.7  173.7  25.5 0.389  64.76 

80 171.3  171.8  25.5 4.700  2.56 

 

 تغییرات شعاع استوانه. : 3جدول
R(µm) ( )m 1  ( )m 2  Sensitivity 

(µm /RIU) 

FWHM 

(µm) 

FOM 

(1/RIU) 

30 177.2 .0178  .020  1.673 173.58 

40 176.8 177.6 .020  1.371 145.87 

50 175.4 176.2 .020  00.65  30.76 

60 172.2 172.9 17.5 00.16  109.37 

 

 ت زیرالیه.تغییرات ضخام:  4جدول

( )st m  ( )m 1  ( )m 2  Sensitivity 

(µm /RIU) 

FWHM 

(µm) 

FOM 

(1/RIU) 

30 173.9 174.1 .01  9.79 0.01  

40 172.2 172.9 17.5 0.16 109.37  

60 176.4 .0177  .015  1.04 14.42  

 نتیجه گیری
به کمک یک ساختار فراماده جدید، طرح ساخت  ،مقالهاین در 

ی بسامدکه در محدوده های ایم دادهی را پیشنهاد آشکارساززیست 

 نسبتا شاخص بهبود و دارای حساسیت ومی نماید تراهرتز عمل 

برابر  آشکارسازباالترین اندازه شاخص بهبود این  .باالیی است

/ / RIU176 باالترین مقادیر  میانکه در  است 177.0 991

های معرفی شده در این محدوده آشکارسازگزارش شده برای 

اگر چه در این مقاله، تنها کاربرد برای آشکارسازی ی است. بسامد

درصد گلوکز مورد مطالعه قرار گرفت، ولی این  20محلول 

پتانسیل بکارگیری جهت آشکارسازی دسته وسیعی از  آشکارساز

لکول های زیستی، از جمله سلول های سرطانی، سلول ها و مو

 غلظت هموگلوبین خون، تعیین گروه خونی و ... را دارد.  
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 آشكارسازيك جاذب كامل پالسمونيكي دواليه به عنوان يك زيست 
 مهدي، عسكري

 كازرون  ،سلمان فارسي كازرونه دانشگا ،فيزيكبخش  

چكيده
ه عنوان و مي تواند ب ،فروسرخ نزديك به عنوان يك جاذب كامل عمل كرده فركانسي كه در محدوده مي كنيمدر اين مقاله ساختار پالسمونيكي جديدي را معرفي 

nm/برابر  آشكارسازبا حساسيت و شاخص بهبود باال عمل كند. حساسيت اين  آشكارسازيك زيست  RIU1100  و شاخص بهبود آن برابر/ / RIU/0 7/ 1
. پردازيمميازي غلظت محلول هموگلوبين براي آشكارس آن كاربرد به مطالعه  ،آشكارساز، به عنوان نمونه اي از كاربردهاي اين همچنين. است

 .، فروسرخ نزديك، جذب كننده كامل، پالسمونيكآشكارساززيست   واژه هاي كليدي:

A double layered plasmonic perfect absorber as a biosensor 
Askari,  Mehdi 

Department of Physics, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun 
Abstract 

Abstract  
In this paper, we introduce a novel plasmonic structure, which acts as a perfect absorber in the near infrared 
frequency range, and can operate as a biosensor with a high sensitivity and figure of merit. The sensitivity and 
the figure of merit of the sensor turn out to be, respectively, 1100 /nm RIU and 40 74 1. / RIU . As an example of 
the diverse applications of this sensor, we also study its application for detection of hemoglobin solutions 
concentration.  
 Keywords: Biosensor, near infrared, perfect absorber, plasmonics.       

PACS No.41,42

  قدمهم
هاي سطحي جايگزيده درپالسمون تشديدي هاينوسان

و ،به شكل و هندسه ساختار شديدا ،ابزارهاي پالسمونيكي
بستگي نآ همچنين به ويژگي هاي دي الكتريكي محيط پيرامون

پيرامون محيط الكتريكدي خصوصياتنابراين تغيير ب. ]1د [دارن
منجر به تغيير در فركانس تشديد (تغيير در ضريب شكست) ابزار

يي،هاآشكارسازطراحي  در توانمياز اين ويژگي مي شود. ساختار 
استفاده هاي مبتني بر ضريب شكست،آشكارسازمعروف به 

مبتني بر ضريب هايآشكارسازاكنون بر همين اساس، ت ].3و2[كرد
پالسمونيكي متنوعي، براي اهداف مختلف معرفي شكست
ابزارهاي بكارگيرييكي از مشكالت اصلي در  ].5و4اند[گرديده

عملكرد اجتناب ناپذير بوده و كه ،پالسمونيكي فلزي افت است

هاي زيادي،اگرچه تاكنون تالشدهد. را تحت شعاع قرار مي هاآن
دارايبهينه سازي هندسه ساختار و يا استفاده از مواد ريق از ط
ي ديگريدسته ولي، ]6[اف صورت گرفته استكاهش ، براي بهره

افزايشها كه در آن نيز وجود دارنداز ساختارهاي پالسمونيكي 
در يك ،هادر اين گروه از ساختار است. ما مطلوبميزان جذب 

  .]7[شوداد ميجذب كامل ايج ،محدوده باريك يا پهن
، طرحيجديدبا استفاده يك ساختار پالسمونيكي  حاضر در مقاله

در ناحيهبراي ايجاد جذب كامل در يك محدوده فركانسي باريك 
تواند برايم كه ميكنيارائه مي فروسرخ نزديك فركانسي

 ي مورد استفاده قرار گيرد.آشكارسازكاربردهاي 

 معرفي ساختار، شبيه سازي و بحث
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را نشان مي دهد.  ييك سلول واحد ساختار پيشنهاد 1 شكل     
هر سلول واحد از دو اليه تشكيل شده است. اليه اول شامل يك 

است كه بطور متقارن درون  فلزي از جنس نقره حلقه مستطيلي
يك حفره مكعبي، كه خود نيز بطور متقارن از مركز يك مكعب 

، كه بر اليه دومفته است. فلزي بزرگتر برداشته شده است، قرار گر
تنها از يك تيغه فلزي  الكتريك قرار گرفته،روي يك زيراليه دي

، و به همراه اليه اول، در دو نسبتا نازك و يكنواخت تشكيل شده
ساختار در راستاي گيرد. طرف يك اليه بافر نازك قرار مي

 تك اليه است.  zدوره اي بوده و در راستاي   yو xمحورهاي 

 
در اين ساختار پيشنهادي.  آشكارساز: يك سلول واحد ساختار 1شكل

xl nm= 230 ،yl nm= 130 ،xl nm′ = 180 ،yl nm′ = 90، 
t nm=1 170 ،w nm= 30 ،bt t nm= =2 30 ،st nm= 100 ،

xP nm= yPو  340 nm= 360. 
 

كنيم. استفاده مي  CSTبراي انجام شبيه سازي از نرم افزار تجاري 
از يك موج الكترومغناطيسي قطبيده تخت، با  كاربراي انجام اين

 وانتشار يافته  zدر راستاي محور  كه ،xقطبش در راستاي محور 
استفاده مي  شودآن تابيده مي ساختار بر ،عمود بر سطح اليه اول

 يرابطه امدل درود ب براي قطعات فلزي .كنيم

)1(                                         ( ) p

i
ω

ε ω
ω γω

= −
+

2

21  

/، كه در اين رابطه گيريمرا بكار مي /p rad sω = × 161 4 10 

/ و السمايي،فركانس پ / sγ = × 139 6 10 . ]۷[ثابت افت است 1
با در نظر گرفتن هوا به عنوان محيط اطراف  در مرحله اول

 آوريمطيف هاي بازتاب، عبور، و جذب را به دست مي، آشكارساز
رفتاري تشديدي در همانگونه كه از شكل پيداست  .)2(شكل 

/ THz283 اي در طيف ود كه به صورت درهشمشاهده مي4
. در فركانس تشديد، شودميظاهر  اي در طيف جذببازتاب و قله

98/ضريب جذب  يك ساختار  شودباعث مي درصد است كه 23
علت فيزيكي جاذب كامل . باشدكامل  تشديدي يجذب كننده

؛ در يان كردبزير  شرحتوان به بودن ساختار در اين فركانس را مي
هاي توسط پالسمون امواج الكترومغناطيسي فركانس تشديد،

هاي سطحي جايگزيده ايجاد شده بر روي سطوح داخلي شكاف
ي اول، از اين اليه عبور كرده و وارد فضاي بين آن و اليه اليه

توسط اليه دوم بازتابيده شده  پس از آن،شوند. يكنواخت دوم مي
 دو اليهدر فضاي بين  جسم سياه نظري،با سازوكاري شبيه به  و
اين بخش از امواج نه در طيف عبور  ،بدين ترتيب افتند.ر مييگ

كه اين به معناي جذب كامل شوند و نه در طيف بازتاب، ظاهر مي
. علت عبور ناچيز نشان داده شده در ها توسط ساختار استآن

. اگر ضخامت كم در نظر گرفته شده براي اليه دوم است ،2شكل 
-نانومتر و يبشتر در نظر مي 100ضخامت اين اليه را از مرتبه 

ي فركانس اندازه شد.گرفتيم عبور كمتر و جذب بيشتري ايجاد مي
هاي سطحي جايگزيده ايجاد شده روي مرز يك تشديد پالسمون

-ي ديشكست ماده  الكتريك به ضريبرسانا و يك ماده دي

و  الكتريكرو با تغيير محيط دي . از اين]9[ الكتريك وابسته است
، فركانس تشديد به تبع آن تغيير ضريب شكست محيط اطراف فلز

 كند. نيز تغيير مي
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: نمودار طيف بازتاب، عبور و جذب، براي زماني كه هوا در محيط 2شكل 

 اي باريك در اطراف بسامد تشديددر محدودهقرار دارد.  آشكارسازپيرامون 

/ THz283 ، ضريب جذب مقداري نزديك به يك دارد كه نشانگر آن 4
 است كه ساختار يك جذب كننده كامل تشديدي است. 

 
نشانگر  RWتشديد به ازاي ضريب شكست هاي مختلف.  طول موج:  1جدول

نشانگر  FWHM، موج تشديدطولنشانگر تغيير در  SRWموج تشديد، طول
نشانگر شاخص  FOMنشانگر حساسيت، و  Sپهناي كامل در نصف كمينه، 

   بهبود است. 
FOM S 

(nm/RIU) 
FWHM 

(nm) 
SRW 
(nm) 

RW 
(nm) 

n 

- - /27 4  - 1007 1 

/40 74  1100 27 11 1018 
/1 01  

/35 71  1000 28 10 1028 
/1 02  

/31 03  900 29 9 1037 
/1 03  

/31 03  900 29 9 1046 
/1 04  

/31 03  900 29 9 1055 /1 05  

 
، در 05/1تا  1را از  آشكارسازط پيرامون ضريب شكست محيحال 

، تغيير داده و با رسم طيف جذب در هر حالت، 01/0هاي پله
گونه ). همان3كنيم(شكل تغييرات در فركانس تشديد را بررسي مي

شود، فركانس تشديد، انتقال قرمزي را، به سمت كه مشاهده مي
-به همراه كاليبرهكند. از اين ويژگي تر، تجربه ميهاي پايينفركانس

كه ضريب  آشكارسازيتوان براي طراحي كردن مناسب، مي
شكست محيط اطراف، و در نتيجه ماهيت آن محيط را از روي 

كند، استفاده كرد. دو كميت مهم و تعيين فركانس تشديد تعيين مي
هايي وجود دارند كه معموال هنگام آشكارسازكننده درباره چنين 

شوند. از آن دو كميت، ديد محاسبه ميج آشكارسازمعرفي يك 
-يكي حساسيت است، كه به صورت ميزان تغيير در فركانس (طول

موج) تشديد به ازاي واحد تغيير در ضريب شكست محيط اطراف 
شود، و ديگري شاخص بهبود است كه به صورت تعريف مي

نسبت اندازه حساسيت به اندازه پهناي كامل در نصف كمينه 
به ازاي هر مقدار ضريب شكست،  1. در جدول شودتعريف مي

موج تشديد، پهناي كامل در نصف بيشينه، حساسيت، و طول
ايم. پيداست كه بيشترين شاخص بهبود محاسبه شده را نشان داده

nm/مقدار حساسيت برابر  RIU1100 و بيشترين مقدار ،
40/شاخص بهبود برابر  است.  شده محاسبه 74

در آشكارسازي غلظت  آشكارسازكاربرد اين  حال به بررسي
 ، چهار غلظت متفاوتكارپردازيم. براي اينمحلول هموگلوبين مي

g/ اين محلول برابر l65 ،/g l87 ،/g l173 و ،/g l260  
توان ها را ميگيريم. ضرايب شكست براي اين محلولرا در نظر مي
0Fسلمايرتوسط رابطه 

 :]10مشخص كرد[ 1

     )3                          (( )
aan

b b
λλ

λ
λ λ

= + +
− −

22
2 21

2 2
1 2

1 

هايي ثابت b2و  a1 ،a2 ،b1طول موج، و   λ كه در اين رابطه
هاي شوند. براي محلولمي تجربي تعيين صورتبه هستند كه

ها با مقادير مشخص هاي ذكر شده، اين ثابتهموگلوبين با غلظت
طيف جذب  ،4]. شكل 11شوند[داده مي 2شده در جدول 

 آشكارسازهاي مختلف در مجاورت با غلظت هامحلول كههنگامي
هاي گونه كه پيداست، فركانسدهد. همانگيرند را نشان ميقرار مي

كه اين  ،اندهاي مختلف كامال قابل تفكيكتشديد براي غلظت
هاي مختلف براي آشكارسازي غلظت آشكارسازنشان از قابليت 

 محلول هموگلوبين دارد. 
  

۱Sellmeier formula 
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ضريب شكست محيط پيرامون  تغييره تغييرات بسامد تشديد با : نحو3شكل  

بسامد  ،شود، با تغيير ضريب شكست محيط. همانگونه كه مشاهده ميآشكارساز
 شود. تشديد كم مي

 

هاي هموگلوبين براي ضريب شكست محلول سلماير يضرايب رابطه: 2جدول 

 هاي مختلف.با غلظت

b × 7
2 10 

( )nm2 
( )b nm2

1 a2 a1 HB 
(g/l) 

/4024 35 /8366 45239 /685 08237 /0 79099 65 

/2842 83 /9983 69749 /450 24119 /0 80835 87 

/2540 72 /11065 32117 /402 89873
 /0 84507 173 

/1039 98 /10187 17167 /190 95319 /0 88871 260 

 
 

 
هاي مختلف در هاي هموگلوبين با غلظت: طيف جذب وقتي محلول4شكل 

هاي مختلف هاي جذب براي غلظتگيرند. فركانسقرار مي آشكارسازاطراف 
 محلول كامال قابل تفكيك اند. 

  

  نتيجه گيري
را معرفي  پالسمونيكي يآشكارسازمقاله زيست  در اين     
محدوده فركانسي فروسرخ نزديك داراي حساسيت يم كه در نمود

 از دواليه آشكارسازساختار  .بااليي است نسبتا و شاخص بهبود
 داراي جذب ،تشكيل شده و در محدوده فركانسي باريكي فلزي

بر اين  آشكارسازاين اساس عملكرد است.  تشديدي كاملي
 واقعيت استوار است كه با تغيير ضريب شكست محيط اطراف

را توان آنكند. از اين رو مينيز تغيير مي ، فركانس تشديدساختار
 همچنينهاي مبتني بر ضريب شكست قرار داد. آشكارسازدر زمره 
بررسي  يين غلظت محلول هموگلوبينرا براي تع آشكارسازكاربرد 
ير غلظت محلول هموگلوبين، با تغي. مشاهده گرديد كه كرديم

كه اين نشانگر  ،ديابفركانس تشديد به شكلي قابل تفكيك تغيير مي
تشخيص غلظت  براي طراحي شده آشكارسازپتانسيل باالي زيست

 . هاي هموگلوبين استمحلول
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    ]1[ Stewart et. al.; “Nanostructured plasmonic sensors”; Chem. Rev.  
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resonance”; Adv. Mater. 16, No. 19  (2004) 1685-1706. 
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 هاي رصدي هاي پیرادوتایی در حضور بادهاي تبخیر نوري با داده شعاع قرص-مقایسه نمودار جرم
 1علیپور، نجمه 1حسنم، شادمهري 2و1قریشی، سیده معصومه

گروه فیزیک، دانشگاه گلستان،گرگان 1
   مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، مراغه 2

  چکیده
از تابش ستاره  یناش ينور ریتبخ يماده هستند؛ همچون بادها يساز یته ییها سمیمکان ریها) بشدت تحت تأثPPD( يا ارهیس شیپ يها قرص خواص که رود یگمان م

شعاع و جرم تحول  میخواه یستاره منفرد بوده، ما م کیحول  ییهاPPD ينقش بادها بر رو يرو نیشیپ يکارها شتری. اگرچه تمرکز بیمنابع خارج ایو  يمرکز
 ریکه اتالف جرم توسط باد تبخ ما دریافتیم .میقرار ده یمورد بررس یاز تابش فرابنفش دور منابع خارج یناش ينور ریتبخ يدر حضور بادها را ییرادوتایپ يها قرص

حاکی از آن است صد شده ر ییرادوتایپ يها با قرص نتایج مامقایسه . ابدی یمانع از رشد شعاع قرص خواهد شد و شعاع قرص با گذشت زمان بشدت کاهش م ينور
  بین یک صدم تا یک دهم باشد. تواند ر است و محدوده مناسب براي پارامتر وشکسانی میت ها محتمل هاي متوسط در این قرص که حضور بادهایی با شدت

.قرص پیرادوتایی، گشتاور دوتایی، باد تبخیر نوري ،يا ارهیس شیپ يها قرص واژه هاي کلیدي:

A Comparison of Mass-Radius Profiles of Circumbinary Discs Including 
Photoevaporative Winds with Observational Data

Ghoreyshi, Sayyedeh Masoumeh 1,2, Shadmehri, Mohsen1 Alipour, Najmeh1 
1 Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan 

2 Research Institute for Astronomy and Astrophysics of Maragha (RIAAM), Maragha 

Abstract 

The characteristics of protoplanetary discs (PPDs) are believed to be severely constrained by material-
depleting mechanisms, such as photoevaporative winds due to the host star radiation or external radiation 
sources. Although most previous studies focused on exploring the role of the winds in the exposed PPDs with a 
single star, we shall investigate the evolution of the radius and the mass of circumbinary PPDs with the 
photoevaporative winds induced by the external far-ultraviolet radiation field. We find that the growth of disc 
size is prevented owing to the efficient mass removal by the photoevaporative winds and the disc radius rapidly 
decreases as time proceeds. A comparison of our results with the observed circumbinary discs indicates that the 
existence of moderate winds is more likely in circumbinary discs and the appropriate range for the viscosity 
parameter may be from 0.01 to 0.1. 
 Keywords: Protoplanetary Disc, Circumbinary Disc, Binary Torque, Photoevaporative Wind 

PACS No.  98 

   قدمهم
با جرمی نزدیک به  ییها ستاره شترینشان داده که ب ها یبررس    

) شکل ییچندتا حتی ای(و  ییدوتا يها ستمیدر س دیخورش
 يها قرصکه  ي دوتاییها ستمیحول س يها قرص .رندیگ یم

 يریگ شکل يبرا یمناسب يها مکان توانند یم نام دارند، ییرادوتایپ
 اراتیساین حضور أموریت کپلر، م ریاخ يباشند. رصدها اراتیس

 Kepler-35و  Kepler-34یی همچون رادوتایپي ها قرص نیرا در ا
 يبعلت گشتاور کشند ییرادوتایپ يها ]. قرص1کرده است [ دییتأ

 يها نسبت به قرص یمتفاوت ارساخت يدارا ،ییاز ستاره دوتا یناش
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 یندرو هیگشتاور سبب شده تا ناح نیها هستند. ا حول تک ستاره
 ستمیجرم بر مرکز س شیشده و برافزا يقرص از ماده پاکساز

ماده داشته  يتر یمدت زمان طوالن يکند و قرص برا دایکاهش پ
که از  رود یو انتظار م افتهی شیعمر قرص افزا جهی]. در نت2باشد [

تجاوز کند. که از طریق رصدها تعیین شده،  Myr 10 ینوع قدارم
 ينور ریتبخباد ماده همچون  يساز اکندهپر يها سمیمکان رو، نیاز ا

برخوردار باشد  يباالتر تیها از اهم نوع از قرص نیدر ا دتوان یم
را در  ییرادوتایقرص پ کیتا تحول  میکار قصد دار نی]. در ا3[

 .دهیم مورد بحث قرار یرونیب شأبا من ينور ریتبخ يحضور بادها
  

  معادالت اساسی
هاي  هایی به جرم ستاره باسیستم دوتایی  براي یک    

pM  و
sM 

یک جدایی  و
ba صفحه با صفحه  صفحه مداري دوتایی، هم که

معادله تحول چگالی سطحی قرص پیرادوتایی  ،باشد قرص می
  شود بصورت زیر بیان می

)1                            (1/2 1/21 23 ( ) Wr r
t r r r


            

  

3اي  که در آن سرعت زاویه 1/2( / )cGM r  بوده و 
c p sM M M  باشد. هاي مرکزي می مجموع جرم جسم 

2وشکسانی از رابطه  /sc   که در آن سرعت  ،کند پیروي می
)1/2صوت با رابطه  / )s Bc k T  همچنین شود. به دما وابسته می 

)1/2300Kرابطه  کنیم که دما از فرض می /1au)T r   پیروي
2.1کند و  می Hm   است. گشتاور کشندي دوتایی  برابر نیز

  خواهد بود با

)2                            (                
4

2

sgn( )
2

c b
b

p

fq GM ar a
r

 
      

  

اره همدم به جرم ستاره اصلی را با که نسبت جرم ست
( / 1)s pq M M  1 همچنین دهیم. نشان میf   ضریب گشتاور
)maxدوتایی بوده و  , )p bH r a    است. توجه داشته باشید

صفر  اي ویژه توسط دوتایی زمانی که آهنگ تزریق تکانه زاویه
را نتیجه  رص حول تک ستارهق کشود، معادله باال تحول ی

دهد. آهنگ اتالف جرم توسط باد  می
W
  نیز از رابطه زیر بدست

  آید می

)3         (            
3/2

1 exp( )
4 2W

d B ph g g gCn k T r r r
r r r




   

      
   

  

الی که چگ dnثابتی از مرتبه واحد بوده و  Cدر این رابطه، 
تواند در محدوده  عددي گاز در مرز بیرونی قرص است، می

3 8 310 10 cm  باشد. شعاع بحرانیgr اي تعریف  بصورت فاصله
شود که در آنجا سرعت صوت قابل مقایسه با سرعت فرار باشد  می
)، 1ع بحرانی است. براي حل معادله (دماي گاز در این شعا phTو 

با یک شبکه فضایی لگاریتمی با  1از روش تفاضل متناهی ضمنی
یک قرص پیرادوتایی  inrکنیم. مرز درونی  سلول استفاده می 258

پنج برابر جدایی بین  مرز درونی کهآنفرض است. با  baوابسته به 
یک سیستم دوتایی با جدایی  باشد، برايي مرکزي ها ستاره

0.2auba  ،1.0auinr   .20000مرز بیرونی را نیزخواهد بود au  
هاي ما مستقل از مرز  کنیم تا مطمئن شویم که پاسخ انتخاب می

بیرونی قرص است. توزیع چگالی اولیه قرص را در بازه بین مرز 
ع اولیه قرص درونی و شعا

0dr  بصورت
0 0

1
0 0

exp( / )( , 0)
2 exp( / ) e

d d

in d d

M r rr
r r r r 


 

   

و در دیگر نواحی برابر با  

کنیم که جرم اولیه قرص  گیریم. همچنین فرض می صفر در نظر می
برابر با 

0 0.1d cM M  و شعاع اولیه آن
0 30audr   باشد. براي

)یم که کن شرایط مرزي نیز فرض می , ) 0inr t   و( ) 0
out

J
r

F



 

3JFهستند که    2اي وشکسان و  تکانه زاویه شارr  
   اي ویژه است. تکاه زاویه

براي پارامترهاي ورودي مربوط به سیستم دوتایی، فرض     
سبت جرم دوتایی و ضریب کنیم که پارامترهاي پایه براي ن می

1.0qگشتاور دوتایی بترتیب برابر با    1.0وf   بوده، مگر آنکه
زمانی که سطح شار تابش فرابنفش دور برابر  خالف آن بیان گردد.

0با  3000G   باشد که بیانگر بادي با شدت متوسط است، مقادیر
157 augr  ،1440KphT   6و 310 cmdn  را خواهیم داشت 

هاي بیشتر و یا کمتر، این مقادیر متفاوت  براي بادهایی با شدتو 
کنیم که شعاع قرص برابر با  در اینجا فرض می. ]4[ خواهند بود

ص در آن محبوس جرم قرنود و نه درصد  فاصله شعاعی است که
هاي رصدي موجود در جدول  دادههاي زیر،  در شکلشده است. 

                                                
1 Implicit Finite-Difference 
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بترتیب مربوط به  ،و مثلثی شکل  اي بصورت نقاطی دایرهرا ) 1(
نشان و برابر جرم خورشید با یک و دبرابر  یهای هایی با جرم سیستم

  .ایم داده
شعاع -نمودار جرمشدت باد روي اثر به بررسی  )،1شکل ( در    

توجه داشته باشید که بادهایی با . پردازیم می قرص پیرادوتایی یک
و  باالتري خواهند بود. نمودار باالیی G0هاي باالتر داراي  شدت
برابر با هایی  جرم ی باهای قرصمربوط به  بترتیب این شکل پایینی

با کاهش شدت باد، قرص شعاع یک و دو جرم خورشیدي است. 
گسترش پیدا  auواند تا چندین هزار ت می باالتري خواهد داشت و

روند کاهشی  شود تا کند. ولی حضور بادهاي ضعیف سبب می
هاي  بادهاي بسیار شدید نیز شعاع. نباشدجرم قرص چشمگیر 

کند که  بسیار کوچکی را براي پارامترهاي وشکسانی باالتر ایجاد می
  که  نیمیبب یمتوان میدر توافق خوبی با رصدها نخواهد داشت. ولی 

  

  
0.01براي قرص پیرادوتایی شعاع - نمودار جرمروي  G0اثر :  1شکل  

0.1 و )هاي خط پر (منحنی  نقطه چین) به ازاي هاي  (منحنی
1.0q f باال براي قرصی با  . نمودارMc=1.0 M


و نمودار پایین براي  

Mc=2.0 Mقرصی با 


  باشد. می 

  هاي پیرادوتایی هاي رصدي مربوط به جرم و شعاع قرص داده:  1جدول  
[ ]dM M   [au]dr نام قرص  
005/0  40  AK Sco  
01/0  50  DQ Tau  
002/0  630  FS Tau A 

128/0  800  GG Tau A 

004/0  250  HH 30 

03/0  100  L1165-SMM1 

043/0  300  L1551 NE 

09/0  350  V4046 Sgr 

  
هاي  نتایج ما براي بادهایی با شدت متوسط توافق بهتري با داده

  رصدي دارد.
  نمودار ضریب گشتاور دوتایی روي  اثر)، به بررسی 2شکل ( در    

  

  
0.01شعاع قرص پیرادوتایی براي - روي نمودار جرم fاثر :  2شکل  

0.1هاي خط پر) و  (منحنی  1.0هاي نقطه چین) به ازاي  (منحنیq   و
G0=3000 نمودار باال براي قرصی با .Mc=1.0 M


و نمودار پایین براي  

Mc=2.0 Mقرصی با 


  باشد. می 
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براي بادهایی با شدت متوسط شعاع یک قرص پیرادوتایی - جرم
 در یک قرص یکتا  میک صداز  fتغییر مقدار  .پردازیم می
د، ولی تغییرات موجود در شوباالتري  تواند منجر به شعاع می

شعاع بخصوص براي پارامترهاي وشکسانی کوچکتر، -جرم نمودار
هاي مرکزي دو  . زمانی که جرم ستارهقابل صرفنظر کردن است

  برابر جرم خورشید باشد، این تغییرات حتی کمتر خواهد بود. 
 

  
0.01شعاع قرص پیرادوتایی براي - ي نمودار جرمرو qاثر :  3شکل  

0.1هاي خط پر) و  (منحنی  1.0هاي نقطه چین) به ازاي  (منحنیf   و
G0=3000 نمودار باال براي قرصی با .Mc=1.0 M


و نمودار پایین براي  

Mc=2.0 Mقرصی با 


  باشد. می 
  

) 3را در شکل ( qاثرات مربوط به پارامتر نسبت جرم دوتایی     
در این شکل، بادي با شدت متوسط در ایم.  مورد بررسی قرار داده

برابر با یک  ضریب گشتاور دوتاییکنیم که  نظر گرفتیم و فرض می
پارامتر  مشابهتغییرات نسبت جرم دوتایی اثرات ناشی از باشد.  می

. کمینه مقدار شعاع با تغییرات نسبت تاس ضریب گشتاور دوتایی

شعاع قرص در محدوده  ، امااست au 10جرم دوتایی، در حدود 
  گسترش یابد.  au 400تواند تا  وشکسانی انتخاب شده می

  

   نتیجه گیري
هاي پیرادوتایی در حضور باد تبخیر  در این کار به مطالعه قرص    

نمودار م و تحول هاي اطراف قرص پرداختی نوري ناشی از ستاره
 شعاعقرص را مورد بررسی قرار دادیم. دریافتیم که  شعاع- جرم

هاي پیرادوتایی در غیاب باد تبخیر نوري و یا در حضور  قرص
از خواهد بود.  ي رصد شدهها بادهاي ضعیف، بسیار بیشتر از قرص

در حضور هاي پیرادوتایی  قرصروند کاهشی جرم ، سوي دیگر 
هاي  تواند سازگار با داده کند بوده و نمی بسیاربادهاي ضعیف، 

شود که  سبب میبادهاي با شدت متوسط  حضوراما رصدي باشد. 
باشد که  auهاي پیرادوتایی از مرتبه چند صد  بیشینه شعاع قرص

به همچنین تواند سازگاري بسیار بهتري با رصدها داشته باشد.  می
روي نمودارهاي  پارامترهاي مربوط به گشتاور دوتاییاثر  بررسی

نسبت  جرم کل دوتایی، هایی همچون ؛ کمیتپرداختیمشعاع - جرم
تواند  جرم کل دوتایی نمی. ضریب گشتاور دوتایی وجرم دوتایی 

هاي دوتایی اثرات قابل توجهی داشته  روي محدوده شعاع قرص
باشد. نتایج ما نشان داد که براي محدوده انتخابی نسبت جرم 

  ، شعاع قرص در محدوده بینر دوتاییضریب گشتاو ودوتایی 
10-400 au باشد. در حد پایین پارامتر وشکسانی (مثال براي  می

0.01  همینطور  ونسبت جرم دوتایی )، تغییرات موجود در
قابل صرفنظر کردن بوده و نمودارهاي  ضریب گشتاور دوتایی

دوتایی، تقریبا بر  شعاع براي مقادیر متفاوت این پارامترهاي- جرم
   باشند. هم منطبق می
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 چکیده                                                                                      

های ترکیبی باریکه" ها کهجدید باریکهی بینی و خانوادههای جدیدی برای معادله موج پیشیه زنجان، جوابپااخیرا در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 

های های فرش تالبوت یا باریکهد. باریکهنشونیز می شعاعیهای فرش معرفی شده است که شامل باریکهشوند نامیده می "صحیحگونه مرتبه نیمه-بسل

میدان نزدیک  راشپ، سازی انتشاربه دو روش نظری و شبیه در این مقالهشوند. هایی با ساختار شعاعی ایجاد میفرش شعاعی در پراش نور تخت از روزنه

شدت  ،که در پراش میدان دورشود نشان داده می شود.در مختصات قطبی بررسی می ای با نمایه سینوسیتوری شعاعی دامنه از ی گوسیباریکه و دور

 نامیم.این پدیده را جریان معکوس انرژی نوری در مقطع عرضی می. ما شودبیشینه اصلی روی محور نوری نمایان می

 ، باریکه گوسیشعاعیهای پراش، توری های کلیدی:واژه

Diffraction of a Gaussian beam from an amplitude sinusoidal radial grating  

Razie Azizkhani, Davud Hebri, and Saifollah Rasouli 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 

                                                             Abstract  

Recently, a new solution for wave equation predicted and a new family of beams called "Combined half-

integer Bessel-like beams" has been introduced that they also include Radial Carpet Beams. Radial 

carpet beams are created in the diffraction of a plan wave from an apertures with radial structure. In this 

paper, with theoretical work and simulation, near- and far-field diffractions of a Gaussian beam from 
an amplitude sinusoidal radial grating in the polar coordinates are investigated. It is shown that, under 

propagation at the far field a main maximum intensity appears on the optical axis. We call this 

phenomenon as reverse-flow of light energy at the transverse plane. 

Keywords: diffraction, radial gratings, Gaussian beam 

  ای سینوسیتوری شعاعی دامنه از ی گوسیباریکه راشپ 

  اله رسولیسیفو  داود حبری، عزیزخانیراضیه  

 ه تحصیالت تکمیلی علوم پایه، زنجاندانشگا ،فیزیک دانشکده
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 مقدمه

ان دور توزیع دامنه نور پراشیده از یک روزنه دلخواه در مید

برابر با تبدیل فوریه تابع عبور روزنه است بنحوی که توزیع 

ای طرح پراش میدان دور، از دید ناظر روی روزنه، زاویه

گیرد اما توزیع دامنه نور پراشیده شکل ناوردایی به خود می

شدت وابسته به طول مسیر است. به  در میدان نزدیک به

های متداول که دارای راش نور از توریطرح پین ترتیب، ا

در میدان دور، ساختار ثابتی بخود خطوط موازی هم هستند 

گیرد که معادل طیف فضایی یا تبدیل فوریه دوبعدی می

ها طرح ساختار توری است. برای نوع خاصی از توری

پراش در کل فضا شامل میدان نزدیک و میدان دور شکل 

در راستای  ایاختار دورهس هاتوریناوردایی دارد. این 

های شعاعی توریو به سمتی در دستگاه قطبی دارند 

های ها، طرحدر پراش نور تخت از این توری .اندمعروف

های باریکهبه پراش شکل ناوردایی در انتشار دارند که 

  .]2-1 [ موسومندفرش شعاعی 

 راشسازی انتشار پدر این مقاله  به دو روش نظری و شبیه

 ای با نمایه سینوسیتوری شعاعی دامنه از ی گوسیباریکه

که شود نشان داده می شود.در مختصات قطبی بررسی می

در پراش میدان دور شدت بیشینه اصلی روی محور نوری 

های بیش از هفت دارای شود که برای تعداد پرهنمایان می

 شود.باریکۀ فرودی بازیافت می شکل گوسی

  گوسیباریکۀ انتشار 

𝑧 یک باریکه گوسی را دردامنۀ مختلط  = یا کمر باریکه  0

 توان به شکل زیر نوشت:می

 (1  )                     𝜓𝐺(𝑟, 0) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑟

𝑊0
)

2

],      

𝑧) شعاع باریکه در کمر باریکه 𝑊0که در آن   =  است. (0

دلخواه به صورت  𝑧 دامنۀ مختلط این باریکۀ گوسی در یک

 شود:زیر نوشته می

 (2 )  𝜓𝐺(𝑟, 𝑧) =

𝑊0

𝑊(𝑧)
𝑒

−(
𝑟

𝑊(𝑧)
)

2

𝑒
𝑖(𝑘𝑧+

𝑘𝑟2

2𝑅(𝑧)
−𝜍(𝑧))

                         

 که در آن

 (3)                          𝑊(𝑧) = 𝑊0√1 + (
𝑧

𝑧0
)

2

, 

 (4                         )    𝑅(𝑧) = 𝑧 [1 + (
𝑧

𝑧0
)

2

], 

 (5                  )                  𝜍(𝑧) = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑧

𝑧0
), 

𝑧0که در آنها  =
𝜋𝑊0

2

𝜆
 باریکه موج طول 𝜆 ،طول رایلی 

𝑘 و نوری =
2𝜋

𝜆
انتشار باریکۀ  در اینجا .است موج عدد 

𝑧) گوسی در ناحیۀ دور ≫ 𝑧0) این کنیم. دررا بررسی می 

به صورت زیر  5-3ناحیه متغیرهای تعریف شده با روابط 

𝑊(𝑧)شوند: میتقریب زده  ≈ 𝑊0
𝑧

𝑧0
  ،𝑅(𝑧) ≈ 𝑧  و

𝜍(𝑧) ≈
𝜋

2
برای ناحیۀ دور  2معادلۀ  ،هابا اعمال این تقریب. 

  آید:به صورت زیر در می

(6                             )  𝜓𝐺(𝑧 ≫ 𝑧0) = 𝐶′𝑒−ℛ′2
, 

 که در آن 

(7                              )ℛ′ =
𝜋𝑊0

𝜆𝑧
𝑟 =

𝑧0

𝑧
(

𝑟

𝑊0
), 

 که یک پارامتر حقیقی بدون بعد است و 

(8      )𝐶′ =
𝑧0

𝑖𝑧
𝑒𝑖𝑘(𝑧+𝑟2/2𝑧) =

𝑧0

𝑖𝑧
𝑒

𝑖(𝑘𝑧+
𝑧

𝑧0
ℛ′2)

. 

 شعاعی گوسی از ساختارهای یپراش باریکه

گوسی از  یباریکهپراش میدان نزدیک و دور اکنون 

یک باریکۀ  فرض کنیم .کنیمبررسی میساختارهای شعاعی 

,𝜓𝐺(𝑟 مختلط گوسی با دامنۀ به یک ساختار شعاعی با  (0

 :تابع عبور

(9          )               
0

1

( ) cos( ),n

n

t t t n 
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   𝑧باریکۀ پراشیده در فاصلۀدامنه مختلط  شود.تابیده می

 .]4 [شودبه صورت زیر نوشته می ساختار بعد از

 (10      )                      𝜓(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝐶𝑒−ℛ2
× 

{𝑡0 +
𝑒ℛ2/2

ℛ
∑(−𝑖)𝑛𝛤𝑛𝑡𝑛𝑀𝑛

2
,
1
2

(ℛ2) 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜃)

∞

𝑛=1

} 

یک پارامتر   ℛدهد وتابع ویتاکر را نشان می 𝑀 که در آن

  :شوداست که به صورت زیر تعریف میمختلط بدون بعد 

(11)                                    ℛ =
𝑧0/𝑧

√1−𝑖(𝑧0/𝑧)
(

𝑟

𝑊0
)  

 است: به صورت زیر C  ضریب و

(12   )                                        𝐶 =
𝑒𝑥𝑝[𝑖𝑘(𝑧+𝑟2/2𝑧)]

1+𝑖(𝑧/𝑧0)
 

 و همچنین

(13        )                                                 𝛤𝑛 =
𝛤(

𝑛+2

2
)

𝛤(𝑛+1)
                                 

برای ناحیۀ میدان   دهدتابع گاما را نشان می که درآن

تعریف  ′𝐶و  ′ℛ به پارامترهای   𝐶و  ℛدور پارامترهای 

با جایگزین  بنابراین شوند.ساده می  8و  7 هایشده با رابطه

 ه، این رابط10در رابطۀ   𝐶و  ℛبه جای  ′𝐶و  ′ℛ کردن

 برقرار است.  نیز برای ناحیۀ دور

 تحلیلی نتایج

ای دامنهشعاعی  توریکار پراش باریکه گوسی از در این

-شعاعی دامنه تابع عبور توری. کنیممیرا بررسی سینوسی 

 شود:به صورت زیر تعریف می سینوسیای 

 (15)                           1
( ) [1 cos( )],

2
t m                

با . کندهای توری را مشخص میتعداد پره mکه در آن 

0گیریم که نتیجه می 9و  15ی روابط مقایسه

1

2
t   و

1

2
n mt   .با جایگذاری این  و بقیه ضرایب صفرند

ی مختلط نور پراشیده بدست دامنه 10ی ضرایب در رابطه

 آید:می

(16                        )       𝜓(𝑟, 𝜃, 𝑧) =
1

2
𝐶𝑒−ℛ2

× 

{1 +
𝑒ℛ2/2

ℛ
(−𝑖)𝑚𝛤𝑚𝑀𝑚

2
,
1
2

(ℛ2) 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝜃)}.               

ساختارهای ی گوسی از باریکهیک ی پراش هاالگو 1شکل 

نشان در فواصل مختلف انتشار را  ای سینوسیشعاعی دامنه

در پراش میدان نزدیک، ناحیه مرکزی روشن است  دهند.می

یابد. در که با خروج از ناحیه مرکزی شدت افزایش می

10zفاصله cm بیشترین انرژی اپتیکی مربوط به لکه-

50zهای روشن کناری است. در فاصله  cm  شدت

شود و در فواصل های کناری برابر میناحیه مرکزی و لکه

 شکل شود.دورتر بیشینه شدت در ناحیه مرکزی نمایان می

نمایه شدت در صفحه عرضی در فواصل انتشار مختلف  2

در پراش دهند. مشاهده می شود در اثر انتشار را نشان می

میدان دور، شدت بیشینه اصلی روی محور نوری نمایان 

شود. ما این پدیده را جریان معکوس انرژی نوری در می

حال به بررسی پراش میدان دور  نامیم.مقطع عرضی می

الگوهای پراش میدان دور از چند  3پردازیم. شکلمی

های مختلف با تعداد پره ی سینوسیاشعاعی دامنهساختار 

دهد. در اینجا الگوهای شدت بر حسب کمیت را نشان می

نمایه شدت در  4 شکلرسم شده است.  ′ℛبدون بعد 

دهد. نشان می 3را برای الگوهای شکل  صفحه عرضی

ها الگوی شود، با افزایش تعداد پرههمانطور که دیده می

-پدیده با مقایسۀ رابطهآید. این پراش به شکل گوسی در می

برای  7قابل درک است. برای مقادیر بیشتر از  16و  6های 

𝑚  مقدار𝛤𝑚 شود و جمله دوم در رابطۀ به صفر نزدیک می

 یابد. تری میرنگنقش کم 16

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

137



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

: الگوهای پراش یک باریکه گوسی با 1شکل 
0 1w mm  از توری

10mای سینوسی با تعداد پره شعاعی دامنه   در فواصل مختلف

انتشار. ردیف اول و سوم الگوهای شدت و ردیف دوم و چهارم 

 دهد.الگوهای فاز متناظر را نشان می

: نمایه شدت در صفحه عرضی در فواصل انتشار مختلف برای 2شکل 

 1 طرح های شکل

 گیرینتیجه

در صفحه عرضی در فواصل انتشار با بررسی نمایه شدت 

شود که در اثر انتشار در پراش میدان مختلف، مشاهده می

شود دور، شدت بیشینه اصلی روی محور نوری نمایان می

گر جریان معکوس انرژی در مقطع که این پدیده بیان

 عرضی است.

 
: الگوهای پراش میدان دور یک باریکه گوسی  از توری شعاعی 3شکل 

 ای سینوسی با تعداد پره مختلف.دامنه

 
 .3: نمایه شدت در صفحه عرضی برای طرح های شکل 4شکل 
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SURA آزمایشسیستم در واسنجی فرآیند 

1گوهر، رستگارزاده ؛ 1علی، علیزاده ؛ 1محمد، سبوحی ؛ 1مریم، مصطفوی الحسینی

  نسمنا، سمنان هدانشگا ،فيزيك دانشکده1

 چكیده
استفاده از تحليل سيگنال راديويی راه اندازی شده است. اين آرايه راديويی دانشگاه سمنان، با هدف آشکارسازی پرتوهای کيهانی با انرژی بسيار باال و ويژگيهای آنها با 

. از مزايای آشکار سازی راديويی، امکان اندازه گيری مستقل و آرايه به طور پيوسته و خودکار در حال ذخيره داده های مربوط به نامزد های احتمالی پرتو کيهانی است
مشخصه های پالس های راديويی رسيده به بازسازی  منظوردر کل آزمايش به  دقيق تجهيزات مورد استفادهواسنجی اين کار نيازمند  .انرژی ذره اوليه می باشد دقيق

بخش  مربوط به واسنجیبخشی از فرآيند . در اين مطالعه، اوليه می باشد انرژی اوليه ذرات در نتيجه آن تعيين پارامتر های مهم بهمن گسترده هوايی از جمله و آرايه
 .مورد بررسی قرار گرفته است ی مورد استفاده در اين مرحلهآنتن ها  همچنين شبيه سازی عملکرد ترونيکی آزمايش وهای الک

، واسنجی، پرتو های کيهانی ، آشکارسازی راديويی (SURA)آرايه راديويی دانشگاه سمنان   واژه های کليدی:

System Calibration Process in SURA Experiment

Mostafavi Alhosseini, Maryam1; Sabouhi, Mohammad1; Alizadeh, Ali1; Rastegarzadeh, Gohar1 

1 Department of Physics, University of Semnan, Semnan 

Abstract  
Semnan University Radio Array (SURA) is a radio array with the ultimate goal of detecting Ultra high energy 

cosmic rays and their properties using radio signal analyses. The array works in a self-trigger mode at the moment 

and stores possible cosmic ray candidates automatically. One of the advantages of radio detection techniques is 

the possibility of independent and precise measurement of the primary particle energy scale. This requires fine 

calibration of the devices used in the entire experiment in order to reconstruct the properties of the incident radio 

signals upon the array and measure important characteristics of extensive air showers including the primary 

particle. In this study, part of the calibration process related to the electronics and the expected performance of 

the current antennas based on their simulations are investigated. 

Keywords: Semnan University Radio Array (SURA), Cosmic Rays, Radio Detection, Calibration 

PACS No.          90.95 

 مهمقد
با  ،پرتوهای کيهانی با انرژی بسيار باال در برخورد با جو زمين     

ذرات موجود در جو اندرکنش انجام داده و بهمن های گسترده 

هوايی را به وجود می آورند. برای بررسی اين پديده، متناسب با 

از اندازه گيری مستقيم و غير مستقيم استفاده می  انرژی ذره اوليه

ه روش انداز با 1014𝑒𝑉ی باالتر از آشکارسازی در انرژی ها شود.

حاصل  بر اساس ذرات ثانويه گيری غير مستقيم انجام می شود که

درکنش باعث توليد انواع مختلفی اندرکنش ذره اوليه است. اين اناز 

. ميدان [1] گرددهم می  نسورساها همچون چرنکوف و فل از تابش

انتشار راديويی منجر به به عنوان اصلی ترين منبع، مغناطيسی زمين 

مطرح و در دهه بعد به  1960که در سال پرتو های کيهانی می گردد 

 .[3] و  [2] اثبات رسيد

(SURA) آرایه رادیویی دانشگاه سمنان

شامل پنج آنتن در حال حاضر سايت آرايه راديويی دانشگاه سمنان 

ت که درـك آنتن دايپل ( اسـآنتن لوگ پريوديك و ي 4ی ) ـويـرادي
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.[4]بام دانشکده فيزيك دانشگاه سمنان مستقر شده اند  تپش

 های دريافتی توسط اين آنتن ها توسط کابل کواکسيال با سيگنال

رايه کيفيت باال به منظور تحليل به گيرنده مرکزی موجود در مرکز آ

می شوند. گيرنده مرکزی داده ها را از حالت آنالوگ به منتقل 

توسط  در نتيجه تحليل داده های ثبت شده ديجيتال تبديل کرده و

، فقط داده توسعه داده شده است SURAبرنامه ای که توسط تيم 

هايی که نامزدهای ممکن برای پرتو کيهانی هستند ذخيره شده و 

گنال به منظور تقويت سي باشد.قابل بررسی در رايانه آزمايشگاه می 

 تاثيرات ناشی از حضور سيگنال هایراديويی و جلوگيری از 

عبور  ناخواسته، هر آنتن به يك تقويت کننده با نويز کم و يك فيلتر

شماتيك حال حاضر آزمايش مجهز شده است.  ميان گذردهنده 

SURA  و اطالعات فنی واحد های مورد استفاده در آزمايش به طول

 مورد بررسی قرار گرفته است. [4] صل درمف

1واسنجیروش 

 :وجود دارد واسنجیدو روش اصلی برای      

: در اين روش از يك منبع خارجی برای  End to endالف( روش 

ومی کاليبره کردن سيستم استفاده می شود که اين منبع می تواند نج

است که صورت  باشد. روش کار به اين يك آنتن کاليبره شده يا 

ی توان دريافتی کلی الکترونيك با توان منتقل شده از منبع خارج

و در نهايت عملکرد سيستم الکترونيکی به صورت  مقايسه می شود

 بزرگاين روش در آزمايش های  يکباره مورد بررسی قرار می گيرد.

ات ويژه است اما متاسفانه هزينه باال و قطع مورد استفاده قرار گرفته

ل را بسيار مشک SURA، امکان انجام اين روش توسط تيم  مورد نياز

 نمود.

کاليبراسيون مرحله ای: نحوه کار در اين روش به اين صورت  ب(

تا حد  در آزمايشتشکيل دهنده سيستم تك تك اجزاء  است که

بر فاده الکترونيك مورد است، تاثير کل در نهايت و شدهکاليبره امکان 

 مورد بررسی قرار می گيرد.، دريافتی های روی سيگنال

اين بخش  ،SURAقطعات مورد استفاده در آرايش فعلی  به با توجه

ميان فيلتر  -3 2تقويت کننده سيگنال -2 اکابل ه -1 ها عبارتند از:

 .ها آنتن (5 و  4مبدل آنالوگ به ديجيتال -4 3گذر

يك توليد کننده به منظور توليد پالس راديويی از  در اين فرآيند،

تا  ميکرو هرتز 1قابليت توليد امواج سينوسی از سيگنال مصنوعی با 

استفاده شده ميلی ولت  1000تا  0متغير بين  دامنهبا مگاهرتز  60

با 2GSa/s ن از يك اسيلسکوپ با نرخ نمونه برداری همچني .است

فت برای دريابيت  8و وضوح عمودی  مگاهرتز 300بيشينه فرکانس 

، استفاده شده است.ذخيره سيگنال های توليد شدهو 

 آزمایشات انجام شده و نتایج به دست آمده
 کابل-1

 بی سيممی توانند به صورت  آرايهايستگاه های راديويی در يك      

. در ارتباط باشند داده گيری و ذخيره اطالعات يا با سيم با مرکز

 مجموعهدر نمونه اوليه خود را ، تقريباً تمام آزمايشهای راديويی فعلی

که با استفاده از کابل های کواکسيال به مرکز داده متصل شده بود ای 

کرده از پيکربندی بی سيم استفاده  با گسترش آزمايش، ز کرده وآغا

سيم کشی استفاده شده حالت از  SURA . در طرح فعلی آزمايشاند

ه و افزايش با گسترش آرايدر مرحله بعد،  ريزی و طبق برنامه

بی سيم خواهد بود.  ی آرايه به صورتها خوشه ، ارتباط بينفواصل

در طرح فعلی آزمايش ، حداکثر فاصله هر ايستگاه راديويی از واحد 

لوگ  گيرنده مرکزی که در آن سيگنال های راديويی از چهار آنتن

با دقت متر است. اين فاصله  30د ، شوآناليز می دريافت و پريوديك 

از طول کابل های يکسان برای همه ايستگاه های تا  اندازه گيری شده

داده های راديويی در  حفظ. به منظور اطمينان حاصل شودراديويی 

استفاده کرديم. اين کابل  RG-213 از کابل کواکسيال ،هنگام انتقال

 مگاهرتز 70در    dB 2حدود اسمی  تضعيف دارای ميزان ضريب

برای باال بردن دقت کار، اين صميم گرفتيم متر است. ما ت 30در 

بطور دقيق اندازه گيری کنيم. در  SURA برای آزمايش ضريب را

1 Calibration 
2 Low Noise Amplifier (LNA) 
3 Band Pass Filter 
4 Analog to Digital Converter 
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استفاده شده متر  10تا  1اين آزمايش از طول های مختلف کابل از 

تا  40در محدوده فرکانس توليد شده نيز راديويی  است. پالس های

 برایدر نهايت . ندايجاد شده ا مگاهرتز 5با فاصله  مگاهرتز 60

ضريب افت  ،ولت 2تا  ميلی ولت 5راديويی با دامنه  های لاسيگن

، نمودار 1در شکل  اندازه گيری شد. فرکانس و طولرای هر ب کابل

وليد شده برای طول کابل و ميزان تضعيف سيگنال ترابطه ميان 

نشان داده شده حاصل از نتايج اين آزمايش فرکانس های مختلف 

 است.

انی توجه به طيف خطی فرکانسی پالس های راديويی پرتو های کيهبا 

، از يك تابع خطی برای محاسبه ميزان در بازه فرکانسی مورد مطالعه

استفاده شده است. معادله حاصل از  1تضعيف ميانگين در شکل

نشان می دهد ميزان افت  1برازش نمودارهای رسم شده در شکل 

ای استفاده شده در آزمايش برابر با   متر برای کابل ه 30سيگنال در 

dB  1.83 ± خواهد بود. 0.2

رابطه ميان تضعيف سيگنال های راديويی و طول کابل مورد استفاده در :  1شکل

 برای فرکانس های مختلف. SURAآزمايش 

تقويت کننده سيگنال -2

که از  پرتو های کيهانی راديويی های به علت ماهيت سيگنال     

يك  اين نوع از انتشارهستند، شکار  چكنظر زمان و دامنه بسيار کو

به منظور حذف ويژگی های به حساب می آيد. چالش دشوار 

سيگنال های راديويی در مسير انتقال از آنتن راديويی به گيرنده 

. اين قطعه بطور مرکزی از يك تقويت کننده سيگنال بهره برده ايم

شده و با توجه به مشخصات درج شده توسط  لمتصبه آنتن  مستقيم

24.17شرکت سازنده آن، دارای يك ضريب افزايش اسمی ثابت بين 

± 25.15تا   0/03 𝑑𝐵  در فرکانس ولت  15تا  12به ازای ولتاژ

به منظور اندازه گيری اين ضريب،  می باشد.مگا هرتز  100کمتر از 

متر  44و  2يعنی  از شرايط ذکر شده برای دو طول متفاوت کابل

پالس مشاهده می شود، برای  2ونه که در شکل همانگ استفاده کرديم.

نيز به  SURAهای راديويی کم دامنه که موارد مطالعه در آزمايش 

. مقدار ضريب شاهد تقويت قابل مالحظه ای هستيمشمار می روند، 

25متر برابر با  44ين دستگاه نيز برای طول اتقويت  ± 1 𝑑𝐵 

اندازه گيری شده است.

رابطه ميان دامنه سيگنال های راديويی شده و ضريب تقويت آن توسط :  2شکل

 متر. 44و  2واحد تقويت کننده برای دو طول سيم متفاوت 

 ميان گذرفيلتر  -3

راديويی خارج از محدوده  انتشار هایبه منظور از بين بردن      

ميان گذر نيز ، به هر آنتن يك فيلتر SURA در آزمايش همورد مطالع

. وظيفه اين قطعه حذف فرکانس های خارج از ه استمتصل شد

که اين محدوده برای آزمايش  می باشد.مگاهرتز  79تا  44محدوده 

SURA  .ر دست عملکرد اين واحد دايده آل محسوب می شود

بررسی می باشد.

 مبدل آنالوگ به ديجيتال -4

يك واحد  راديويی آنالوگ به ديجيتال توسطفرآيند تبديل پالس 

انجام می باشد  بيتی 14کانال  4 مبدل آنالوگ به ديجيتال که دارای

است  MSPS 160اين بخش دارای سرعت نمونه برداری  .می شود

 که داده های نمونه برداری را همراه با زمان رويداد ذخيره می کند و

منتقل می  5یدانيم ريپذ برنامه ی چهيدر هيآرابرای تحليل به بخش 

 نمايد. مراحل کاليبره کردن اين واحد در حال انجام می باشد.

5 Field Programmable Gate Array 
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آنتن -5

بهره  لوگ پريوديكآنتن  4، از SURAدر طرح فعلی آزمايش      

شده طراحی  SURA به طور اختصاصی برای آزمايشگاهکه برده ايم 

ه هستند. با توج سحسا MHz 80تا  40اند. اين آنتن ها در محدوده 

ما  آنتن ها برایميدانی به اينکه در حال حاضر امکان کاليبراسيون 

يانه س شبيه سازی های رااسا برکاليبراسيون آنتن  ،مقدور نمی باشد

ست.انجام شده اای 

ازی های انجام شده امکان بررسی عملکرد مورد سدر نتيجه شبيه 

ن . يکی از مهم تريانتظار آنتن در فرکانس های مختلف وجود دارد

پارامترهای يك آنتن راديويی ، الگوی تابشی در فرکانس های 

مختلف می باشد. در حال حاضر امکان محاسبه الگوی تابشی آنتن 

ز ابه طور دقيق و با دقت کم تر  SURAمورد استفاده در آزمايشگاه 

 درجه وجود دارد. 1

ازی اين امر سبب می شود تا بتوان با بهره گيری از مقادير شبيه س

ضريب تقويت آنتن در زوايای سمتی و سرسويی خاص، شده برای 

برای  SURAو با بهره گيری از برنامه توسعه داده شده توسط تيم 

تعيين جهت پالس رسيده به آنتن راديويی، شدت پالس راديويی 

به  ،آن ه قرار داد و با توجه به مقاديررسيده به آنتن را مورد محاسب

شبيه  3شکل بررسی ويژگی های بهمن گسترده هوايی پرداخت. 

در فرکانس SURAسازی سه بعدی الگوی تابشی آنتن راديويی 

نشان می دهد. رامگاهرتز  40

 مگاهرتز 40در فرکانس  SURA: الگوی تابشی سه بعدی آنتن راديويی 3شکل 

که به وسيله شبيه سازی رايانه ای ترسيم شده است.

 نتیجه گیری
دانشگاه  راديویه کردن آرايه ليبردر اين پژوهش فرآيند کلی کا     

سمنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنين نتايج حاصل از اقدامات 

ردن بخشی از الکترونيك مورد استفاده نيز کانجام شده برای کاليبره 

پالس های راديويی در کابل های مورد  فتضعيميزان ارائه گرديد. 

استفاده مطابق با نتايج مورد انتظار بوده و مقدار تضعيف به طور 

مشخص محاسبه گرديد. همچنين ضريب تقويت سيگنال های 

نيز برای فرکانس های مختلف و دو طول سيم متفاوت  راديوی

هم  SURAبخشی از مراحل کاليبره کردن آزمايش محاسبه گرديد. 

اکنون در حال انجام است. در نهايت با شبيه سازی دقيق آنتن 

و با بهره گيری از برنامه توسعه داده شده  هراديويی مورد استفاد

برای تعيين جهت پالس های رسيده به آرايه،  SURAتوسط تيم 

امکان بررسی مشخصات سيگنال های رسيده به آنتن راديويی به 

 وجود آمده است.
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به صورت   بونه-با جمله گاوس کیهان شناسی چارچوب بررسی یک مدل تعمیم یافته گرانشی در 

یک جمله خطی در کنش
امیر ، قلعه

 تفرش  ،تفرش هدانشگا فيزيك دانشکده

چكیده
جواب . بونه به صورت خطی در کنش وجود دارد-ويژگی مدل اين است که جمله گاوس. بونه يك مدل تعميم يافته گرانشی پيشنهاد می شود -با استفاده از جمله گاوس

. های مدل در حالت پس زمينه و همراه با اختالل مورد بررسی قرار گرفته است

.بونه-عميم يافته، جمله گاوسثابت کيهان شناسی، گرانش ت:  کلیدی های واژه

Study of a modified gravity model in the cosmological context with the Gauss-Bonnet 

term   as the linear term in the action 
Ghalee,  Amir  

Department of Physics, University of Tafresh, Tafresh, 

Abstract  
By using the Gauss-Bonnet term, we have proposed a modified gravity model. The Gauss-Bonnet term appears as a 

linear term in the action. Background solutions and  metric perturbations have been investigated. 

 Keywords: Cosmological constant, Modified gravity, The Gauss-Bonnet term. 

PACS No.4,13,98 

قدمهم
کيها ثابت جمله با همراه شناسی کيهان استاندارد مدل

از خوبی توصيف ،معروف است  CDM که به مدل نشناسی،

.[1]کند می ارائه تورمی دوره از بعد کيهان ديناميك

ادامه جايگزين مدل ارائه برای ها تالش شود می باعث موضوع دو

است شناسی کيهان ثابت قديمی مسأله اول موضوع. باشد داشته

دره در پارامتر هابل گيری اندازه بين ناسازگاری دوم موضوع و[2]

.[3]باشد می شناسی کيهان اخير

برای جايگزين مدل يك کنيم می سعی  کنفرانس-مقاله اين در

CDM  شناسی کيهان ثابت  معرفی بدون آن در که دهيم ارائه

بر مدل اين نتايج همچنين. بپردازيم کيهان شتابدار انبساط توجيه به

.گيرد می قرار مطالعه مورد گرانشی امواج و اسکالر اختالل ای

اصلی معادالت و مدل معرفی
اينشتين کنش به بونه-گاوس جمله کردن اضافه مبنای بر مدل

و است کامل مشتق جمله يك بونه-گاوس جمله. است هيلبرت–

 است زير صورت به
2 2 4GBR R R R R R 

   

R و ريچی تانسور R ريچی، اسکالر R آن در که

 .است ريمان تانسور

گرفته قرار محققين توجه مورد تازگی به بونه-گاوس جمله 

است متفاوت جمله اين از استفاده برای ما پيشنهاد. [5-4]است

 [6]زيراست صورت به پيشنهادی ومدل

 (2)
2

4 2( )
2

P
GB

M R
S d x g X R
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که در آن  
PM  جرم پالنك و

   (3)( ) ( )X f X B
M


  

و است بعد بدون ثابت يكB و
42

X
M



  
 که M

.می باشد انرژی مقياس نشانگر و است جرمی ثابت يك

انتقال تحت پيشنهادی مدل بونه،-گاوس جمله های ويژگی علت به

c  صورت به اسکالر ميدان  است ناوردا.

واکر تخت است -رابتسون-متريك مورد استفاده، متريك فريدمان

 که به صورت زير است
2 2 2( ) i j

ijds dt a t dx dx   

) که در آن )a a t  و پارامتر هابل را به  ضريب مقياس است

aصورت 
H

a
 تعريف می کند.

با وردش نسبت به متريك به معادله زير می رسيم

2

2

2

2

2

4

1 1
[4 4

2

8 8

8 8

8 ]

P

X
GB

P

R g R R Rg
M

R R

R g R

f
R R

M M

    

 

     



   



      

      

      

    

      

بونه، -باتوجه به نوع متريك انتخاب شده و تعريف جمله گاوس

 آيد بدست می (4)معادله زير را از مولفه زمانی معدله 

 (5)
4 3

2

2 2 2

16 8
(1 )[ ] X

P P

H H BH
H Xf

M H H MM

 


   

اسکالر از وردش کنش نسبت به ميدان معادله حرکت برای ميدان 

 آيد که به صورت زير خواهد شد اسکالر بدست می

 (6)
2

3

2
(3 ) 2 GB

X XX X

GB

R
H f Xf f BM

R
       

بررسی معادالت در حالت پس زمینه
آنرا فيزيکی اهميت  و کنيم می اثبات ا و بيان را قضيه يك ابتدا

.داد خواهيم شرح

صورت به جواب يك پيشنهادی مدل برای: قضيه

 (7)30, 0, 3 ( ) ,c c X cH H f X BM    

اختالل تحت و است پايدار جواب يك جوب اين. دارد وجود

 داريم جواب اين برای. کند نمی تغيير کوچك

(8)
23

.
16

P

c

MM

BH
  

)تابع  فرم به و  بين ارتباطی دهد می نشان که )f X  وجود

. ندارد

کيهان ثابت معادل پارامتر ثابت هابل  با جواب  فيزيکی نظر از

را ما است پايدار بيان شده جواب که نکته اين و است شناسی

حالت اين ،جهان در موجود های کنش برهم تحت کند می اميدوار

زيادی آزادی شود می باعث  تابع فرم به نبودن وابسته و شود حفظ

.باشيم داشته تابع انتخاب در

اثبات وجود جواب گفته شده بسيار راحت است و کافی است در 

.قرار دهيم( 6)و (5)معادالت 

برای اثبات پايدار بودن جواب، ابتدا متغييرهای بدون بعد زير را 

 معرفی می کنيم

(9)
2

, , ,
H

x y z y
M M


  

 بازنويسی کردن به صورت زير ارا می تو( 6)و ( .5)معادالت 

(01)

1

2

3

,

x g

y g

z g

 

 

  

Mtعالمت پريم مشتق نسبت به   که.   است و 

(00)
2

1 22

1
, ,

8

P

X X

Mzx B
g xy g z

y f M xyf
    

(02)

21
3

2

1

( , , )
( 3 )( )

2
( ( , , ) )( ) 2 .

X

X

X

g x y zB
g y z y

xf x

f X z
xg x y z z y yz

f y

    

   

يك دستگاه خود گردان است و نقاط ثابت ( 11)دستگاه معادالت 

اين نقاط . برابر صفر بدست می آيد( 11)آن از قرار دادن دستگاه 

 ثابت به صورت زير بدست می آيند

(03)
2

2

3
3 ,

16

P
c C c

C X

MB
y Bx y

x f M
  )
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 . است برحسب متغييرهای بدون بعد( 7)که همان جواب 

 ، اختالالت کوچك حول متغييرها را با برای بررسی پايداری

معادالت اختالل بصورت زير ( 11)از دستگاه . نمايش می دهيم

 بدست می آيند

 

3
, ,

( 1 )

0 0 1 ,(14)

| 2 5
2c c c

c
c c

c

c
x x y y z z c c

x
y q x

yx x

y y

z g x q z
y qy

x

 

 

 
  

 
       

        
              

 

2که
|

c

XX
X X

X

Xf
q

f
. 

در . ايداری بايد ويژه مقادير ماتريس را بدست آوردپبرای بررسی 

در   مشخص می شود، ويژه مقادير( 11)نقطه ای که با روابط 

 .رابطه زير صدق می کنند

(05)

3 2 2 2

2 2

6 [7 2 (1 )]

2 (1 ) [( 3) ( 3) ] 0

c c c

c c c c

y y q y

y y qy q q y

       

     

)تا وقتی فرم  )f Xله باال را نمی توان به ادمشخص نشود ، مع ه

برای مثال اگر فرم تابع را به صورت . صورت تحليلی بررسی کرد

 توزيع گاوسی زير در نظز بگيريم

   (06)2 0.75

*( ) [ ( ) ]f X exp n X X X   

 جدول زير را می توان برای ويژه مقادير ارائه کرد

(07)

1 2 34.77, 0.61 1.66 , 0.61 1.66 .I I         

.که نشان می دهد نقطه مورد نظر پايدار است

اختالل متریکبررسی معادالت 
 .برای بررسی معادالت اختالل متريکی بايد به چند نکته دقت کرد

ه شده برای توصيف ديناميك اين است که  مدل ارائ اول نکته

در حال حاضر چگالی انرژی نسبت داده . کيهان در دوره اخير است

3شده به ثابت کيهان شناسی در حدود  410 eV بنابراين  .است

ل ها ديد های کوانتمی يا کوانتيزه کرده اختال بررسی ما در مورد پ

ايدار بدست آمده در بخش قبل اينکه جواب پنکته دوم . نيست

در حالت دوسيته اختالل ها از افق . سيته را نشان می دادالت دوح

بنابراين چيزی به نام . خارج شده و هرگز به داخل برنمی گردند

 . تشکيل ساختار بر اثر اين نوع اختالل ها نخواهيم داشت

موضوعی که در اين بخش به آن می پردازيم اين است که آيا می 

يدا کرد پ توان تمايزی  بين مدل پيشنهادی و  ثابت کيهان شناختی 

بدست آمده از بخش قبل، خواهيم ديد که با داشتن جواب . يا خير

 .فرم معادالت اختاللی ساده می شود

 عرفی می کنيمپيمانه همرو را به صورت زير  برای اختالل اسکالر م
2 2

2

(1 2 ( , )) 2 ( ) ( , )

( ) (1 2 ( , ( ))) 18

i

i

i j

ij

ds t x dt a t J x t dtdx

a t t x dx dx 

     

 

و استفاده از تبديل فوريه برای ( 7)و (  4)با استفاده از معادله 

 کميت های اختاللی به صورت

(09) 
. 3( , ) IQ Q t x e d x 

k x
 

,0)برای مولفه   i)خواهيم داشت 

 (21),cH  

که 

(20), 3 .
2

c cH H 


  

 خواهيم داشت( 0,0)برای مولفه 
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i,)و در نهايت برای مولفه  i )خواهيم داشت 

(23) 

2
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2
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k
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a
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 دله زير برایامی توان به مع( 11)،(11)، (11)با ترکيب معادالت 

 رسيد 
2 2.... ... ..

2 2

2 2 2

2 2 2.
2 3 2

2 2 2 2

4050 2 43
( )
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c
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c
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f X H H
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(22) 

معادله درجه چهار نشان می دهد که درجات آزادی بيشتری در 

اين نکته البته . مدل پيشنهادی نسبت به مدل اينشتين وجود دارد

معادله بدست آمده را می توان با . عجيب و غبرمنتظره نيست

برای اينکار الزم است که فرم تابع . بررسی کرد مپيوترکااستفاده از 

يك نمونه از حل در  ، ( 16)برای فرم تابع رابطه . مشخص باشد
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نکته مهم اين است که می توان اين مدل را  .داده شده است 1شکل

.مدل ثابت کيهان شناسی تمايز داد از

معادت برحسب زمان بدون بعد (. 14)يك نمونه از حل معادله :. 1شکل

1cH t   شرايط اوليه به صورت . حل شده اند
2 3

2 3

(0) (0) (0)
(0) 0.01, 0.

d d d

d d d

  


  
   

.است 

متريك از  تانسوری برای اختالل

(25)
2 2 2[ ( , )] ,i j

ij ijds dt a x t dx dx     

 استفاده می کنيم و با استفاده از 

 (26)
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.
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s
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k x 

 خواهيم داشت( 4)و معادله 

(27)
2

2
3 2 0c

k
H

a
     

که جواب زير را دارد 

(28)
0

3
( )

2 ,
cH t t

ue
 

 

 در معادله زير صدق می کند uو 

(29)
2 2

2 2

9 8
( 1) 0.

4 9

c

c

H k
u u

a H
  

ايداری در انتشار امواج گرانشی پنشان از يك نا( 17)شکل معادله 

همانطور که گفته .  اما  در تفسير اين رابطه بايد دقت کرد. دارد

 و. مربوط به دوره اخير کيهان شناسی استارائه شده شد، مدل 

دوم اينکه نکته  . انجام نمی دهيم روی اختالل ها  کوانتش را عمل

0برای طول موج های بزرگ 
k

a
   ناپايداری از بين می رود .

به عبارت ديگر برای چشمه های با فاصله دور از آشکار سازها، 

در واقع  نتيجه . تغييری در آشکار سازی امواج بوجود نمی آيد

را بايد به اين صورت تفسير کرد که دامنه موج گرانشی ( 17)

 . شده، با دامنه موج گرانشی تابش شده متفاوت استآشکار 

بينی را به عنوان عامل رد يا قبول اين پيش ين می توان اين بنابرا

.مدل قرار داد

گیری نتیجه
گزارشی در مورد تالش  کوشش شد کنفرانس-در اين مقاله

. يك مدل تغييريافته برای گرانش ارائه گردد  برای دست يافتن به 

سازو کاری . بونه استفاده شد-از جمله گاوسدر مدل ارئه شده 

ارائه شد که بوسيله آن پيش بينی مدل در حالت پس زمينه با حالت 

ثابت کيهان شناسی يکسان بود اما می توان از اختالالت متريك 

.استفاده کرد CDMبرای شناسايی مدل نسبت به مدل 
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دیراک دوبعدی در حضور میدان  ناهمسانگرد موادها در الکترونهای همدوس تنیدگی حالتدرهم

 یکنواخت مغناطیسی

معتمدی نسب، امین2انبارکی، اعظم؛ 1

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -1

رانیاستان اصفهان، اصفهان، ا یاو حرفه یسروش، دانشگاه فن ایو حرفه یدانشکده فن ک،یزیف دپارتمان -2  

چکیده

را می توان با استفاده از عملگر نابودی بدست آورد. در این مقاله  در حضور میدان مغناطیسی عمود بر الیه  مواد دیراک دو بعدی ناهمسانگرد ها درالکترون های همدوسحالت

-، درهمسپس با استفاده از تابع تالقی تعریف خواهند شد؛های دوکیوبیتی حالت راست هنجار،های پایه پس از معرفیکنیم. بدین منظور، ها را مطالعه میتنیدگی این حالتدرهم

با افزایش پارامترهای تنیدگی تنیده هستند و درهمهای همدوس مواد دوبعدی همسانگرد، درهمها، همچون حالتدهند که این حالت. نتایج نشان میتنیدگی  محاسبه خواهد شد

.کندهمدوسی پس از یک افت و خیز، به سمت صفر میل می

های همدوس، مواد ناهمسانگرد، درهم تنیدگی.حالت واژه های کلیدی:

Entanglement of Coherent states of electrons in anisotropic 2D Dirac materials in uniform 

magnetic field 

Anbarki, Azam
1
; Motamedinasab, Amin

2

1
Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz 

2
Department of Physics, Faculty of Sorush, Isfahan branch, Technical and Vocational University (TVU), Isfahan, Iran 

Abstract 

Using annihilating operator, two dimensional coherent states of electrons in anisotropic 2D Dirac materials in 

perpendicular magnetic field can be obtained. In this paper, we investigate the entanglement of such states. To this 

end, after introducing the new Ortho-Normal bases, two qubit states will be defined; Then, using concurrence the 

entanglement will be calculated. The results show that these states similar to the coherent states of magnetized 

isotropic 2D Dirac materials are entangled, too. Also, after a fluctuation, the entanglement goes to zero by increasing 

the coherence parameters.  

Keywords: Coherent states, Anisotropic materials, Entanglement. 
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مقدمه  

 از آن خواص که میشود گفته موادی به همسانگرد مواد

 هدایت ضریب و پوآسون ضریب و االستیسیته مدول جمله

 ناهمسانگرد است و مواد جهت از مستقل … و حرارتی

 است متغیر مختلف جهات در آنها خواص که هستند موادی

 مختلف جهات در را خواص باید مواد این تحلیل برای و

ن دچار تحول یعلم مواد بعد از کشف گراف .کرد تعریف

ن در دسته مواد به نام مواد یگراف. ه استبزرگی شدبسیار 

پایین، رفتار  های گیرد که در حد انرژیدوبعدی جای می

های مافوق نسبیتی ، شبیه به فرمیوناین موادبار های حامل

جای است. بنابراین برای یافتن توابع موج در این مواد، به

ته شود. حل معادلۀ شرودینگر باید معادلۀ دیراک در نظر گرف

های مختلفی برای این مواد در حالت همسانگرد، فعالیت در

های مغناطیسی و الکتریکی صورت پذیرفته حضور میدان

مندی فراوانی برای یافتن تاثیر و امروزه عالقه ]1-4[است

ناهمسانگردی بر روی خصوصیات این مواد وجود دارد. 

های حالتبررسی  معرفی و برخی از محققین پس از

در حضور میدان مغناطیسی ن همسانگرد یگرافهمدوس 

غیر  مواد همدوس های حالتبررسی معرفی و ، به ]3[

خصوصیات  ،پیش از این .]5[ اندپرداختهنیز  همسانگرد

ها نهی آنن و برهمیهای همدوس گرافغیرکالسیکی حالت

در این مقاله درهم  ،]6[اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته

مواد ناهمسانگرد ها در الکترونهای همدوس تنیدگی حالت

دهیم. لذا پیکربندی مورد بررسی قرار می دوبعدی دیراک را

های مقاله به این صورت است که در بخش دوم، حالت

-این مواد و در بخش سوم درهمها در الکترونهمدوس 

یم. بخش آخر نیز به دهها را مورد مطالعه قرار میتنیدگی آن

گیری اختصاص دارد.بحث و نتیجه

های همدوس مواد ناهمسانگرد دیراک دوبعدیحالت

مواد ها در الکترونهای همدوس برای محاسبۀ حالت

توان دو ناهمسانگرد دوبعدی در میدان مغناطیسی، می

:]5 [صورت زیر تعریف کردعملگر نابودی به
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0B،میدان مغناطیسی  , 0,2  ، 
02 /B eB c  

است و همچنین  عملگر تعداد Nو  یسیکلوترون بسامد

/x yv v  (x وyهای سرعت الکترون در جهتx وy

، به های مختلفبا توجه به مقدار سرعت الکترون در جهت (

ضمناً تأثیر عملگرهای نابودی جهت ناهمسانگردی مرتبط است؛ 

باشد:صورت زیر میهبهای عددی حالتبر روی ( 1)
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)0cosکه در آن  ) isin( )(1 )mn n      .است 

,های همدوس دوبعدی از طرفی حالت (x, y)  عنوان به

Bو  Aهای عملگرهای نابودی حالتویژه  صورت زیر به

 شوند که:تعریف می

(4   ), ,

, ,

A

B

   

   









  

  

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

148



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
استفاده از عملگرهای با و  (4) مقداریویژهبا حل معادالت   

صورت زیر به های همدوس این سیستمحالت، (1نابودی معادلۀ )

 :]5 [آیندبدست می

(5)    
 

2

, ,0
2

0

,

1 0

exp( / 2)

!2exp( 1)

2

! !

m

m

m

n m

m n

n m

m

n m

 

 



 





 

 

 
   




 







 

 :که در آن 

(6)    

, 1

. .0

,,

( , ) 01
,

( , )( , )2

m n

m n m

m nm n

x y

i x yi x y





   
       

  

 

 :و پارامترهای همدوسی هستند و  همچنین 
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 فوتونیچندهای ابرهمدوس تنیدگی حالتدرهم

 ( از تابع تالقی5های )تنیدگی حالتبرای محاسبۀ درهم

 کنیم. برای حالت خالص دوکیوبیتی زیر:استفاده می
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 :]7[آید صورت زیر بدست میبه تابع تالقی 
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 کرد:صورت زیر بازنویسی بهمی توان ( را 5رابطۀ )
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 شوند:صورت زیر تعریف میبه pو  F ،Hکه در آن 
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 را  (10)معادلۀ حالت  ،(12)و  (11)با استفاده از معادالت 

 کنیم:صورت زیر بازنویسی میبه
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صورت زیر به( 5، تابع تالقی رابطه )(9) با استفاده از معادلۀ   

 شود:محاسبه می

(14)                                          22 /C G FH 

مواد  ها درالکترون های همدوستنیدگی حالتدرهم (1) در شکل

ناهمسانگرد دیراک دوبعدی در حضور میدان مغناطیسی برحسب 

 شده است.رسم و  پارامترهای همدوسی 

 

ها در مواد های همدوس الکترون( تابع تالقی حالت1شکل )

 ناهمسانگرد دو بعدی در حضور میدان مغناطیسی

برای تنیدگی درهم مشاهده می شود (1) همانطور که در شکل

-ابتدا درهم متقارن است اما با افزایش مقادیر مختلف 

تنیدگی به تنیدگی به بیشنۀ خود میل کرده و پس از آن، درهم

 کند.می سمت صفر میل

 گیری بحث و نتیجه

 مواد دیراک دوبعدی ناهمسانگرد،  در این مقاله، در

ایم. را محاسبه کردهها الکترونهای همدوس تنیدگی حالتدرهم

بین اسپین  تواند به همبستگیمیها این حالتتنیدگی درهم

های فضایی تعبیر گردد. نتایج های این مواد و مختصهالکترون

تنیدگی پس از دهد که با افزایش پارامترهمدوسی، درهمنشان می

کند. همچنین الزم به ذکر یک افت و خیز به سمت صفر میل می

سیستمی مربوط به است که نتایج این مطالعه، با نتایج 

همخوانی دارد. به عبارت دیگر در یک بعد  ]6[ ناهمسانگرد

های تنیدگی حالتروند درهم  ناهمسانگردی، تاثیری بر

 همدوس سیستم ندارد.
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هاي گربه شبه بل تنیدگی در حالت بررسی توزیع درهم
3عبدالمحمد، قلمبر دزفولی ؛   2عباس، کوهزر ؛ 1مهرزاد، پوراشرف

  اهواز دانشگاه شهید چمران،گروه فیزیک،   3و2و1 
  چکیده

سه اي  سامانه تشکیل که با محیط را در نظر گرفته، ها نهی این حالت هاي گربه شبه بل را تعریف کرده و حالت متحول شده بر اثر برهم در این کار، ابتدا حالت 
با رسم نمودارهاي حاصل از  .ودشاستفاده می پی-3تنگل و -3سنجۀ  از ه سه کیوبیتی،تنیدگی در این سامان توزیع درهم بررسی برايد. ده جزیی کیوبیتی می
  گیرد. صدق کردن نابرابري مونوگامی و مفهوم آن مورد بحث قرار می پی براي حالتهاي گفته شده ، و مقایسه آنها،-3تنگل و -3اعمال سنجه هاي 

  پی، نابرابري مونوگامی- 3تنگل، سنجۀ -3هاي گربۀ شبه بل، سنجۀ  حالتتنیدگی، .درهم واژه هاي کلیدي:

Investigation of distributed entanglement in quasi-bell cat states 
Ashrafpour,  Mehrzad1; Kouhzar, Abbas2 ; Ghalambor Dezfuli, Abdolmohammad3 

1,2,3 Department of Physics, Shahid Chamran University, Ahvaz 
Abstract  

In this work, we defined the quasi-bell cat states and consider the evolved state resulted from interacting of 
these states with the environment, which constitutes a qubit tripartite system. Using three-tangle and three- π as 
a measures of entanglement, we study the distributed of entanglement in this qubit tripartite system. We draw 
appropriate plots for entanglement changes of introduced states using the three-tangle and three-π measures. 
By comparing them, the validity of monogamy inequality and its concept is discussed. 
Keywords: entanglement, quasi-bell cat states, three-tangle measure, three- π measure, monogamy inequality.     
PACSNo.2

 دمهمق
، منجر به هاي چندتایی سامانهمفهوم مکانیک کوانتومی در           

تنیده نامیده  هاي درهم شود که حالت هاي خاصی می حالت
تنیدگی یک ویژگی کلیدي مکانیک کوانتومی  . درهم]1[شوند می
باشد که دنیاي کوانتومی را از معادل کالسیکی آن متمایز  می
کردن این ویژگی مهم مکانیک کوانتومی . بنابراین کمی ]2[کند می

، تالقیهاي مختلفی مانند  از اهمیت بسیاري برخوردار است. سنجه
گیري  تنیدگی تشکیل، سنجه هندسی و منفیت به منظور اندازه درهم

تنیدگی  ها میزان درهم اند. این سنجه تنیدگی معرفی شده میزان درهم
دهند. الزم به ذکر است که  میان دو جزء از یک سامانه را نشان می

هایی  هاي چند جزئی، یعنی سامانه تنیدگی در سامانه سنجش درهم
یک از دو جزء باشند، به دلیل پیچیدگی آن هنوز که داراي بیش 

هاي کالسیکی  یکی از خصوصیات همبستگی .]3[باشد میچالش 
توانند آزادانه به اشتراك گذاشته شوند. جزء اول  این است که می

تواند بیشینه همبستگی کالسیکی را به صورت همزمان با جزء  می
تنیدگی  راي درهمولی این موضوع ب. دوم و سوم به اشتراك بگذارد

غیر موضعی، صادق  هاي کوانتومی و یا به طور کلی، همبستگی

گذاري این نوع  هاي موجود در قابلیت به اشتراك محدودیت نیست.
هاي مونوگامی  هاي غیر کالسیکی به عنوان محدودیت از همبستگی
دهندة محدودیت موجود در  شوند، که در واقع نشان شناخته می
ها  . این محدودیت]4[باشد ی بین اجزاء سامانه میتنیدگ توزیع درهم

هاي مختلف از جمله در امنیت  کاربردهاي فراوانی در زمینه
دارد. در این کار  ]6[ها چاله و فیزیک سیاه] 5[رمزنگاري کوانتومی

کنیم که  تمرکز خود را بر یک سامانۀ سه کیوبیتی معطوف می
یک حالت گربۀ شبه کنندة پرتو بر  حاصل اعمال یک عملگر تقسیم

تواند به  باشد، که در واقع از نگاه تجربی و آزمایشگاهی می بل می
نهی محیط با پرتوي ورودي و جذب فوتون و در  صورت برهم

 .]7[شودنتیجه میرایی دامنه در نظر گرفته
در ادامه با در نظر گرفتن حالت متحول شده، طریقۀ توزیع 

، ]8[پی-3با استفاده از سنجۀ تنیدگی بین سه مد(سه جزء) را  درهم
 بررسی  و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

هاي گربه شبه بل و حالت گربۀ متحول شده  حالت
 تحت تاثیر محیط
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هاي گربه، ترکیبی خطـی از دو حالـت ماکروسـکوپیک     حالت     
نهـی   هـاي تشـکیل دهنـدة بـرهم     باشـند. حالـت   قابل تشخیص می

ی باشند ولی ماکروسکوپیک بـودن  توانند کالسیکی و یا کوانتوم می
هـاي گربـه در اپتیـک کوانتـومی بـه       باشـد. حالـت   ها الزامی می آن

نهـی دو حالـت همـدوس بـا فـاز مخـالف تعریـف         صورت برهم
لف با هم اي که اگر دو حالت همدوس با فاز مخا شوند، به گونه می

شوند حالـت گربـۀ    و اگر از هم کم جمع شوند حالت گربۀ زوج،
  ،]7[فرد خواهیم داشت

                 ( )Ν  


     
که  گالوبر استفاده شده است، چراهاي همدوس  که در آن از حالت

کالسیکی و هاي کوانتومی به  نزدیکترین حالتها،  این حالت
  باشند هاي کوانتومی می ماکروسکوپیکترین حالت

2

2

0 !

n

n
e n

n








  )1   (                

هاي متوازنی  نهی هاي بل استاندارد به صورت برهم از طرفی حالت
ها را بر اساس  شوند، که اگر آن هاي متعامد ساخته می از حالت

هاي  هاي نامتعامد تعریف کنیم به حالت هاي شامل حالت نهی برهم
توانیم  میرسیم.حال با توجه به توضیحات ارائه شده  شبه بل می

  چهار حالت گربۀ شبه بل را به صورت زیر تعریف کنیم،

)2     (
1
2, ; ( , , )im

mm N e      


                                
  شود: که در آن عامل بهنجارش به صورت زیر محاسبه می

)3     (
24(2 2 os( )) ( 0,1)mN e C m m                               

حالت(ساز و کار جذب فوتون) را به برهمکنش محیط بر این 
کند، که  گیریم که بر مد دوم آن اثر می صورت عملگري در نظر می

  عملگر یکانی تحول دینامیکی کل سامانه به صورت است،
)4                                      (( )U I      

که  که در آن یک عملگر همانی در یک عملگر تقسیم پرتو،
باشد، می Eو محیط  Bکنش بین زیرسامانۀ توصیف کننده برهم
جا حالت اولیۀ محیط به صورت حالت  در اینضرب شده است. 

پوچ(کت پوچ) در نظر گرفته شده است ، درواقع حالت مربوط به 

کنندة پرتو، و حالت گربۀ شبه بل  هاي تقسیم محیط از یکی از درگاه
از درگاه دیگر عبور کرده و بر اثر عملگر مربوطه با هم تداخل 

  شود: کنندة پرتو به این شکل تعریف می عملگر تقسیمکنند.  می

)5           (( ) exp[ ( )]
2 B E B E


                                  
L که در آن 

 وL
  )( , )L B E ( اي عملگرهاي پله

 نوسانگر هماهنگ معمول هستند که روي مدهاي فوك
ال ضرایب بازتاب و انتقبراي کنند. عمل می Eو  Bهاي  سامانه زیر

  داریم،

)6   (          Cos , Sin
2 2

t r 
                                        

هاي  کنندة پرتو، رفتار واهمدوسی حالت قابلیت انتقال تقسیم
کند. بعد از اعمال عملگر معرفی شده بر  یافته را توصیف می انتقال

هاي گربۀ شبه بل ورودي، حالت تحول یافته بر اثر ساز  روي حالت
  هد شد:و کار جذب فوتون توسط محیط به صورت زیر خوا

)7   (1 ( , ; , ; )im
ABE

m

Q t r e t r
N

                               

و در نتیجه ماتریس چگالی مربوط به کل سامانۀ سه کیوبیتی 
متشکل از دو مد پرتوي ورودي و یک مد محیط به صورت زیر 

  خواهد بود:
)8                          (ABE ABEQ Q  

توانیم  چگالی کل سامانه را در اختیار داریم میماتریس اکنون که 
به راحتی با رد گیري روي هر یک از اجزاء سامانه، چگالی مربوط 

سامانۀ متشکل از دو جزء دیگر را به دست آوریم و از آنجا  به زیر
و منفیت، میزان  تالقیهاي دو جزئی مانند  به کمک سنجه

  دست آوریم. سامانه را به تنیدگی موجود در هر زیر درهم
  تنگل-3و پی -3  سنجه 

نابرابري مونوگامی بر ABC خالص  براي یک حالت سه کیوبیتی
  شود، به صورت زیر تعریف می تالقیحسب 

)9                      (2 2 2
( )AB AC A BCC C C   

یافته هاي چگالی کاهشماتریس تالقیکه در قسمت سمت چپ 
  ،شود اینگونه تعریف می باشند و عبارت سمت راستمی
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)10                         (( ) 2 detA BC AC   
  که در آن داریم 

)11                        (( )A BC ABCTr    
، تالقیحال با توجه به نابرابري مونوگامی بر حسب سنجۀ 

  ]،9تعریف کنیم[تنگل را به صورت زیر -3توانیم  می
 )12             (2 2 2

( )ABC A BC AB ACC C C                             
باشد و به منظور  شود که شرایط سنجه بودن را دارا می که ثابت می

تنیدگی سه سویه براي حالت مورد نظر به کار  تشخیص درهم
توان نشان داد که نابرابري مونوگامی براي سنجۀ  رود. می می

  ،]8[باشد به صورت سه نابرابري زیر مینیز  ]10[منفیت
; 2 2 2

( )BA BC B ACN N N           2 2 2
( )AB AC A BCN N N   

)13                                    (2 2 2
( )CA CB C ABN N N   

توانیم نسبت به هر جزء، یک  ها می حال به کمک این نابرابري
تنگل ولی این بار بر حسب منفیت بنویسیم، که -3برابري مشابه 

  داریم،Aبراي جزء 
)14( 2 2 2

( )A A BC AB ACN N N                                 
تنگل، به صورت کلی داریم-3اما در اینجا بر خالف 

A B C   دهندة این است که  . این عدم برابري نشان
هاي مختلف تحت جابجایی  تنیدگی مرتبط با زیرسامانه ماندة درهم

پذیر است. براي رفع این مشکل، میانگین سه رابطه  ها تغییر کیوبیت
) براي دو جزء دیگر هم نوشته میشود، را 12که مشابه با رابطه (

  نظر گرفته،  بصورت زیر در
)15                  (1 ( )

3ABC A B C       

و از آنجایی که رابطۀ حاصل شده نسبت به سه جزء ناوردا بوده و 
باشد،  توان ثابت کرد که شرایط سنجه بودن را دارا می همینطور می
  نامیم. پی می-3آن را سنجۀ 

 یافتـه تنیدگی در حالت گربۀ تحول ع درهممحاسبۀ توزی
  پی-3بر حسب 

هاي چگالی کاهش یافته مورد نیاز را با استفاده از  ابتدا ماتریس     
ماتریس چگالی حالت تحول یافته به دست آورده و سپس منفیـت  

  ) سنجه13) و (12را براي آنها محاسبه کرده و با استفاده از روابط(
پـی بعـد از   -3شود. نتایج مربوط بـه منفیـت و    محاسبه میپی -3

  سبات طوالنی به صورت زیر حاصل میشوند، محا
2

( ) 2
1( )
1A BE

pN
p

 



                         

2 22 2 2

( ) 2
( 1 )( 1 )( ) 2
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B AE
m

p pN
N


   

                                       

)16(                        2 24 2 2 2 2

( ) 2
1( ) 2

t t

E AB
m

p p pN
N


   

  

22pکه در آن  e      .است  
  )m=0تنگل براي حالت متقارن(-3 پی با-3مقایسه 

هاي گربۀ شبه بل متقارن  براي حالتپی -3) تغییرات 1در شکل (
  رسم شده است. 2tو  p بر حسب 

  
  هاي گربۀ شبه بل متقارن. راي حالتب 2tو  p بر حسب پی - 3 نمودار): 1(شکل 

باشد، یعنی  مثبت می 2tو  pشود که براي تمام مقادیر  مشاهده می
- 3جا خاصیت مونوگامی صادق است. طبق نمودار سنجه   در این

کاهش یافته تا به مقدار ثابتی برسد. همچنین با  pپی با افزایش 
   هاي مونوگامی بر حسب سنجه توجه به این نمودار، بیشینۀ نابرابري

2پی در -3 0.5t  پی، -3نمودارهاي  )2(در شکل شود. ظاهر می
2مربع منفیت(و  Aتنگل ، -3

( )A BEN (  بر حسبp  براي مقادیر
1 2t r   ازاء ،m=0 شود شده است. همچنین دیده می رسم

  کامالً برهم منطبق هستند. Aتنگل و -3پی ، -3نمودارها 
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2و مربع منفیت( A تنگل ، -3، پی-3نمودار ): 2شکل(

( )A BEN( برحسبp  براي
1براي بلهاي گربۀ شبهحالت 2t r  ، ازاءبه .m=0  

  )m=1تنگل براي حالت پادمتقارن(-3با  پی-3مقایسه 
هاي گربۀ شبه بل  پی را براي حالت-3) تغییرات 3در شکل (

  رسم شده است. 2tو  p متقارن بر حسب پاد

  
  هاي گربۀ شبه بل پادمتقارن. حالت براي2tو p بر حسب پی -3 نمودار ):3(شکل

منفی نشده و در پی -3 شود که تابع  در این نمودار نیز مشاهده می
کند. همچنین با توجه به این  نتیجه خاصیت مونوگامی صدق می

پی در -3   هاي مونوگامی بر حسب سنجه نمودار، بیشینۀ نابرابري
2 0.5t  4در شکل ( شود. هاي آن ظاهر می و همسایگی (

براي مقادیر  pبر حسب  Aتنگل و -3پی، -3نمودارهاي 
1 2t r    به ازاءm=1 با افزایش ه است. شد رسمp  مقدار

 Aپی و - 3 برايکند تا به صفر برسد و تنگل کاهش پیدا می-3
-در تمامی نمودارها دیده می . کند اما صفر نمیشودکاهش پیدا می

) برهم m=0برخالف حالت قبل ( Aتنگل و -3پی، -3شود 
  منطبق نیستند.

 

هاي گربۀ شبه بل براي براي حالت pبرحسب  Aتنگل و -3، پی-3نمودار ): 4شکل(
1مقادیر  2t r   به ازاءm=1 .  

  گیري نتیجه
ی براي حالتهاي گربه پ-3اعمال سنجۀ تالش شد با در این کار      

، چگونگی توزیع درهمتنیدگی بین اجزا شبه بل متقارن و پادمتقارن
سامانه سه کیوبیتی حاصله، و صدق کردن نابرابري مونوگامی، 
بررسی شود. همانطور که نتایج محاسبات و نمودارهاي رسم شده 

ورد ی در هیچکدام از حالتهاي مپ- 3سنجۀ نشان میدهند رابطه 
بنابراین متقارن و پادمتقارن) منفی نیست،  بررسی (حالتهاي

همچنین در اینکار خاصیت مونوگامی براي آنها صدق میکند. 
تنگل براي -3پی و -3تالش کردیم که مقایسه اي هم بین سنجه 

حالتهاي متقارن و پادمتقارن انجام شود. همانطور که در شکلهاي 
ی توزیع همبستگیهاي کوانتومی پ-3) دیده میشود، سنجه 4) و (2(

هاي متقارن و پاد متقارن را بهتر نشان میدهد. به بین اجزاء سامانه
معین میزان درهمتنیدگی سامانۀ سه جزیی  pگونه اي که براي یک 

مورد بررسی در این کار را بیشتر نشان میدهد، در صورتی که 
سامانه  اجزاءتنگل در همان نقطه میزان درهمتنیدگی بین -3سنجۀ 

ها جزئی  را کمتر نشان میدهد، هرچند براي این مورد خاص تفاوت
هاي بارزتري را  ر تفاوتهاي دیگ تواند براي حالت بود ولی می

  نشان دهد.
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MoS2/Cافسایص تحویل داروی ضذسرطانی به روش نورگرمایی در نانوکامپوزیت 

 افسانه ،یمحبوبه؛ ابارض ار،یهوض
 تْشاى ،اٍیي ،یتْـت ذیؿْ ک،داًـگاُیضیف داًـکذُ

چكیذه

هغالعِ ى هَسد آٍ هیضاى تاسگزاسی داسٍ دس صیؼت ػاصگاسی، ػٌتض ٍ خَاف ًَسگشهاییتِ سٍؽ گشهاآتی ( MoS2/Cکشتي ) ٍ MoS2ًاًَ کاهپَصیت  تحقیق،دس ایي 

، XRDّای  یاتی ایي ًوًَِ تَػظ دػتگاُ هـخلِ. تشسػی ؿذ ًَسگشهاییّای ػاختاسی ، اپتیکی ٍ  ّا ؿاهل: ٍیظگیفیضیکی ٍ ًَسگشهایی ًوًَِ خَاف قشاس گشفت.

UV-Vis،Raman ّای حاكل اص  دادُ .اًجام پزیشفتXRD  ٍِّای عیف ساهاى ًـاى دادًذ کِ ًاًَ رسات کشتي تِ خَتی دس تیي ًاًَ ٍسقMoS2 ِاًذ ٍ قشاس گشفت

 دس ی ضذػشعاًیتاسگزاسی داسٍ پغ اص .دّذًـاى هیتاالیی اص خَد تؼیاس  ًَسگشهایی خاكیت MoS2/C ًاًَکاهپَصیت ّا ًـاى داد کِسگشهایی ًوًًَِیض ًتایج ًَ
MoS2/C،  آصهایؾ MTT ًاًَهتش تأییذ کشد. 808ًحت تاتؾ لیضس سا دس ًاتَدی ػلَل ػشعاًی  ایي داسٍ سا اثش ضذػشعاًی 

  دکؼتشٍتیؼیي داسٍی ًَسگشهایی،، MoS2/C ًاًَ کاهپَصیت واشه های کلیذی:

Increase of anticancer drug delivery by photothermal method with nanocomposite 

MoS2/C 

M. Houshiar*, A. Abareshi 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 

Abstract 

In this work, Mos2/C nanocomposite has been synthesized by hydrothermal method and its physical, 

photothermal, biocompatible and loading rate properties has been studied. Physical and phtothermal properties 

including: structural, optical and photothermal characteristics were investigated. The characterization of 

samples were performed using XRD, UV-Vis and Raman spectroscopy instruments. XRD and Raman 

spectroscopy data showed that carbon nanoparticles have been well coorporated in between MoS2 nanoflakes 

and the result of photothermal of samples also showed that MoS2/C nonocomposites show very high 

photothermal properties. After loading anticancer drug in MoS2/C, MTT experiment was performed which 

showed that the anticancer effect of this drug with 808 nm laser irradiation is effective 

 Keywords: MoS2/C nanocomposite, Photothermal, Dextrorobici 

PACS No. 68 

  قذمهم
ذ ًَس سا دس ًاحیِ ًضدیک ٌتَاًکِ هی یَاداص ه ٌذًَسگشها عثاست هَاد

. ایي هَاد ذٌثذیل کٌتسا تِ گشها ػپغ آى ٍهادٍى قشهض جزب 

-تکاس تشدُ هیتِ سٍؽ ًَسگشهایی  ػشعاى دس صهیٌِ دسهاىاغلة 

، ّای ػالن اعشافتا تتَاًٌذ تذٍى آػیة سػاًذى تِ ػلَل ؿًَذ

(MoS2)هَلیثذى دی ػَلفیذ  .>1-3= ػشعاًی سا ًاتَد کٌٌذ ػلَل

. ّوچٌیي داسا هیثاؿذای سا اص جولِ هَادی اػت کِ چٌیي ٍیظگی

ای  ػاختاس الیِ تا کلکَطًیذذاستشیي فلضات ٍاػغِ دیاص پای ایي هادُ

 غیشهؼتقین ًیوشػاًایی تا گاف ًَاسی ای تَدُدس حالت  کِ ذتاؿ هی

 تِ كَست ایي هادُاها ٍقتی  اػت.الکتشٍى ٍلت  1.2حذٍد 

گاف ًَاسی  تِ یک هادُ تا دسآیذ، دس حالت تک الیِ الیِ الیِ

تحقیقات ًـاى دادُ اػت  .ؿَد الکتشٍى ٍلت تثذیل هی 1.9هؼتقین 
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هیضاى جزب تاال دس ًاحیِ  :ّای جالثی اص قثیل ٍیظگی MoS2کِ 

یی سا اص خَد ًـاى ًؼثت ػغح تِ حجن تاال  ًضدیک هادٍى قشهض ٍ

تِ عٌَاى یک کاًذیذ هٌاػة دس  تاکِ ػثة ؿذُ اػت  دّذ هی

جْت  هٌاػة دسهاى تِ سٍؽ ًَسگشهایی ٍ ًیض تِ عٌَاى یک تؼتش

 . >4-7= کاس سٍدِ تحَیل داسٍ ت

تاال دس جزب  هیضاى اص جولِ ییّاهَاد تا پایِ کشتي تِ دلیل ٍیظگی

تؼیاس خَب دس تذى، ػاصگاسی ًاحیِ ًضدیک هادٍى قشهض، صیؼت

ة ؿذُ ػث عذم ػویت، سػاًایی گشهایی تاال ٍ پایذاسی ؿیویایی

دسهاى تِ سٍؽ دس تَیظُ تِ عَس گؼتشدُ دس صهیٌِ پضؿکی  اػت تا

 .>8-10= ًَسگشهایی هَسد اػتفادُ قشاس گیشًذ

سٍؽ  تِ( MoS2/C) تا کشتي MoS2 ًاًَکاهپَصیت دس ایي تحقیق،

 هَسد  آىًَسگشهایی ، اپتیکی ٍ ّای ػاختاسی ػٌتض ٍ ٍیظگی گشهاتی

آصهایؾ ًَسگشهایی تشای ایي هادُ تا  . ػپغ،تشسػی قشاس گشفت

ٍ هـاّذُ ؿذ کِ ایي ًاًَکاهپَصیت  ّای هختلف اًجام ؿذ غلظت

دّذ ٍ ًیض تؼیاس خَتی اص خَد ًـاى هی ًَسگشهایی ّایٍیظگی

داسٍی دکؼتشٍتیؼیي داخل ایي ًاًَکاهپَصیت تاسگزاسی دسًْایت، 

 هَسد هغالعِ قشاس گشفت. ؿذ ٍ خَاف صیؼت ػاصگاسی آى

 

 بخص تجربی
 اتیلي گلیکَلپلی g 0.5 اتتذا ،MoS2/C تشای تْیِ ًاًَکاهپَصیت

ٍ 0.1766 g 20دس  آهًَیَم هَلیثذیت تتشاّیذسات cc  آب دٍتاس

تِ اهیذ تیَاػت mMol2 هحلَل  cc 10 ذ. ػپغؿتقغیش حل 

 ػپغ تا هحلَل ؿفافی حاكل ؿَد. گشدیذهحلَل تاال اضافِ 

0.088 g ِ30تِ هذت  ٍ گشدیذ پَدس گلَکض تِ هحلَل تاال اضاف 

هحلَل آتی  ،پغ اص آى. ؿذقشاس دادُ آلتشاػًَیک تحت دقیقِ 

تا  ؿذتِ آساهی تِ هحلَل تاال اضافِ  mol 12 ّیذسٍکلشیک اػیذ

PH  تشػذ. دس ًْایت هحلَل تذػت آهذُ سا  1هحلَل تِ عذد

 ºC ػاعت دس دهای  18داخل اتَکالٍ اػتیل سیختِ ٍ تِ هذت 

ؿذ. هادُ تذػت آهذُ چٌذیي تاس تا آب دٍتاس تقغیش قشاس دادُ  180

 .گشدیذػاعت فشیضدسایش  48تشای هذت  ٍ ػاًتشیفیَط ؿذُ

 

 بحث و نتیجه گیری

 مطخصه های ساختاری

دّذ. سا ًـاى هی MoS2/Cکاهپَصیت اًًَ XRD عیف 1ؿکل 

 ّای پشاؽ دسقلِ ؿَد َس کِ دس ایي ؿکل هـاّذُ هیغّواً

هٌغثق تش تاصتاب اص  59.3ٍ  49.2، 39.3، 33.3، 14.1 صٍایای

-( هی110( ٍ )105(، )103(، )100(، )002كفحات کشیؼتالی )

پشاؽ  قلِدٍ  ٍلی >11= تاؿذهی MoS2 ًوًَِ تَط تِتاؿذ کِ هش

( ٍ 002كفحات ) هشتَط تِ 36/44ٍ  22/26صٍایای  هتفاٍت دس

ّای کشتي دس تیي اص ایي سٍ اتن .>12= ذتاؿهی( کشتي گشافیت 101)

 اًذاصٍُ  Å 6.25اًذ. ثاتت ؿثکِ قشاس گشفتِ MoS2ّای ًاًٍَسقِ

 ّای هیلش ٍ ساتغِ دتایغتا اػتفادُ اص اًذی nm 28.80 تلَسی

 ؿشس هحاػثِ ؿذ.

 

 
 .MoS2/C نانوکامپوزیت  XRD. طیف 1شکل

 

-سا ًـاى هی MoS2/Cکاهپَصیت ًاًًَوًَِ  عیف ساهاى 2ؿکل 

cm ّایدس عذد هَج قلِدّذ. دٍ 
-1 385.5 ٍ 404 cm

ػاختاس  1-

cm ذ کِ پیک دس اعشافکٌّگضاگًَال سا هـخق هیای الیِ
-1 

Eتِ دلیل هذ 385.5
1

2g  ّای اػت کِ استعاؽ اتنMo  ٍS  سا دس

cm کٌذ ٍ پیک دس اعشافكفحِ هـخق هی
تِ دلیل  404 1-

تفاٍت  تاؿذ ٍ( هیA1g)هذ  Sّای استعاؿات خاسج اص كفحِ اتن

 MoS2ّای ضخاهت ًاًَ ٍسقِحاکی اص  هذ ایي دٍ فشکاًؼی تیي

دس ایٌجا تفاٍت فشکاًؼی تیي ایي دٍ هذ تقشیثا کِ > 13ٍ11=اػت 

cm
ّای خاهت ًاًَ ٍسقِض کِ دّذًـاى هی ٍ ایياػت  18.5−

MoS2  ّوچٌیي دٍ پیک پْي دس  .تاؿذالیِ هی 3-2دس حذٍد

cm 1370حذٍد عذدهَج 
-1 ٍ 1550 cm

حضَس اتن کشتي  1-

کشتي تش  ّایاتنٍجَد  هؤیذکِ  >12= کٌذهَسف سا آؿکاس هیآ

 .تاؿذهی MoS2 سٍی كفحات
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کاهپَصیت ًاًَیاتی ًَسی تشای هـخلِ UV–Visتکٌیک 

MoS2/C  ّای ؿَد کِ پیکگشفتِ ؿذُ اػت. هـاّذُ هیتکاسA 

 ٍB ًاًَهتش تِ دلیل گزاس اکؼیتًَی  700تا  600هَجی دس تاصُ عَل

 تاؿذای هیالیِ MoS2اص هٌغقِ تشیلؤى  ،kدس ًقغِ 

 
 MoS2/C. ساهاى ًوًَِ کاهپَصیت. عیف 2ؿکل

 

 Cًاًَهتش )ًقاط  450تا  350دس حالیکِ پیک جزتی پْي دس ًاحیِ 

 ٍD تِ دلیل گزاس اکؼیتًَی دس ًَاحی تا چگالی حالت تاال دس )

ٍ ّوکاساًؾ ًـاى  Wang هغالعات .گشددایجاد هیًاحیِ تشیلؤى 

کِ  کٌذضخاهت الیِ سا هـخق هی Aکِ هَقعیت پیک  داد

تاؿذ کِ هعادل هی nm 675 حذٍدهَقعیت ایي پیک دس ایي ًوًَِ 

-دّذ کِ ًاًَ ٍسقِ. ایي هغلة ًـاى هیاػت ev 1.87 تا اًشطی

 تا خَتی سا کِ تَافق >13= تاؿٌذالیِ هی 4کوتش اص  MoS2ّای 

 .ًـاى هی دّذعیف ساهاى ًتایج 

 
 .MoS2/C اص ًوًَِ UV–Vis فی. ع3کلؿ

 

ّای هختلف اص غلظت تا ًوًَِ، ًَسگشهایی اثشتشای تشسػی 

 ، تحت تاثیش یک لیضس پیَػتِ تا عَل هَجMoS2/Cکاهپَصیت ًاًَ

808 nm  ٍ چگالی تَاىًاًَهتش W/cm
دقیقِ قشاس  10تِ هذت  1 2

تا  MoS2/Cؿَد کِ هـاّذُ هیدس ایي ؿکل،  (.4)ؿکل  دادُ ؿذ

 تشپاییي ّایغلظت گشهای تیـتشی ًؼثت تِ ppm 2500 غلظت

کاهپَصیت ًاًَدقیقِ دهای  10کٌذ تِ عَسیکِ پغ اص هذت تَلیذ هی

ّای ػشعاًی تؼیاس ػلَلسػذ. اص آًجا کِ هی C 45 تِ C 28 اص

تَاًذ کاًذیذ تؼیاس تِ دها حؼاع ّؼتٌذ تٌاتشایي ایي کاهپَصیت هی

 .>11ٍ13= هٌاػثی دس صهیٌِ دسهاى ػشعاى تِ سٍؽ ًَسگشهایی تاؿذ

 
 MoS2/C.کاهپَصیت ًاًَّای هحلَل ًَسگشهایی ًوَداس. 4ؿکل

 

اص آًجا کِ ًاًَکاهپَصیت هؼاحت ػغحی تاالیی داسد تٌاتشایي 

 افضٍدىپغ اص ب تاالیی سا اص خَد ًـاى دّذ. زهیتَاًذ ظشفیت ج

کِ هیضاى داسٍی  هـاّذُ ؿذایي ًاًَکاهپَصیت  تِسٍ اد

 %21ذٍد حپَصیت هؿذُ دس ایي ًاًَکا تاسگزاسیدکؼتشٍتیؼیي 

صاد ؿذُ اص ایي ًاًَ کاهپَصیت دس آاؿذ. ػپغ هیضاى داسٍی تهی

pH کِ تذٍى  ٍ هـاّذُ ؿذ هَسد تشسػی قشاس گشفت  7.5ٍ 5ّای

آصاد   7.5ٍ 5ّای pH% اص داسٍ دس 12% ٍ 21ِ تشتیة تتاتؾ لیضس 

% اص 68حضَس تاتؾ لیضس حذٍد  (. دس حالیکِ دس5ؿذًذ )ؿکل 

 ذ.آصاد ؿ pH;5ایي داسٍ دس 

 

 
 تا ٍ تذٍى حضَس تاتؾ لیضس. MoS2/C . هیضاى آصادػاصی داسٍ دس5 ؿکل

 

تا ؿَد هیتِ کاس تشدُ  MTTجْت تشسػی ػویت ػلَل، آًالیض 

تا ًاًَکاهپَصیت هَسد تشسػی قشاس  Helaػاصگاسی ػلَل صیؼت

ػویت  کاهپَصیتًاًَدّذ ایي ًـاى هی 6عَس کِ ؿکل ّواى گیشد.

ٍ صیؼت  دّذتذٍى تاتؾ لیضس اص خَد ًـاى هیسا ًاچیضی 
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هاًذ ٍلی % تاقی هی80تاالی  ppm400ػاصگاسی ًوًَِ دس غلظت 

تا افضایؾ  Helaػاصگاسی ػلَل صیؼت ،دس حضَس تاتؾ لیضس

کِ دس  ُ اػتیاتذ. تٌاتشایي اثش ػویت ػثة ؿذغلظت کاّؾ هی

تَػظ ایي Hela % اص ػلَل 79حذٍد  ،حضَس تاتؾ لیضس

تَاًذ تِ . تٌاتشایي ایي ًاًَکاهپَصیت هیًَذًاًَکاهپَصیت کـتِ ؿ

ػشعاى هَسد عٌَاى یک عاهل ًَسگشهای خَب دس صهیٌِ دسهاى 

 اػتفادُ قشاس گیشد.

تش سٍی ایي ًاًَکاهپَصیت هَسد  دکؼتشٍتیؼیيثیش داسٍی ػپغ تأ

(. هـاّذُ ؿَد کِ تا افضایؾ غلظت 7تشسػی قشاس گشفت )ؿکل 

 لیضس هیضاى صیؼت ػاصگاسی ػلَل کاّؾ هی یاتذ. داسٍ ٍ تاتؾ

 

 
 Hela.تش صیؼت ػاصگاسی ػلَل  MoS2/C ثیش غلظت ًاًَکاهپَصیتأت .6ؿکل 

 

 
تش  MoS2/Cتاسگذاسی ؿذُ دس  دکؼتشٍتیؼیيداسٍی ثیش غلظت أت .7ؿکل 

 .Helaصیؼت ػاصگاسی ػلَل 

 

  نتیجه گیری
 ،ؿذگشهاتی ػٌتض تِ سٍؽ  MoS2/Cًاًَکاهپَصیت دس ایي تحقیق، 

ًَسگشهایی ٍ صیؼت ّای ػاختاسی، اپتیکی، ٍیظگیپغ ػ

، عیف XRDّا هَسد تشسػی قشاس گشفت. ًتایج ػاصگاسی ًوًَِ

-ساهاى ًـاى دادًذ کِ ًاًَ رسات کشتي تِ خَتی دس تیي ًاًَ ٍسقِ

اًذ ٍ ًیض ًتایج ًَسگشهایی ًـاى داد کِ قشاس گشفتِ MoS2ّای 

-ًـاى هی اص خَد یخَتتؼیاس  ًَسگشهاییکاهپَصیت خاكیت ًاًَ

تَاًذ کاًذیذ تؼیاس هٌاػثی جْت دّذ. تٌاتشایي ایي کاهپَصیت هی

پغ اص تاسگزاسی داسٍ دس  تاؿذ. ًَسگشهاییدسهاى ػشعاى تِ سٍؽ 

MoS2/C،   آصهایؾMTT  اثش ضذػشعاًی دس ًاتَدی ػلَل

هیضاى ًاًَهتش تأییذ کشد. ّوچٌیي  808ػشعاًی سا ًحت تاتؾ لیضس 

ٍ ًیض تاتؾ لیضس تؼتگی داسد. هحلَل  pHآصادػاصی داسٍ تِ هیضاى 

تِ هَاسدی اص جولِ:  Helaػاصگاسی ػلَل  تّوچٌیي هیضاى صیؼ

اتؾ لیضس تؼتگی داسد. غلظت ًاًَکاهپَصیت، غلظت داسٍ ٍ ت

 MoS2/Cکِ ًاًَکاهپَصیت  اظْاس هیـَدتشای اٍلیي تاس  تٌاتشایي

 هیتَاًذ تِ عٌَاى یک عاهل ًَسگشها دس دسهاى ػشعاى اػتفادُ ؿَد.
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 دو کیوبیت ابررسانااز  ای تنیده دوربری حالت درهم
 نیره، صحتی ؛محمد کاظم، توسلی ؛سهیال، سلیمیان

 يشد فیشيک،داًؾگاُ ،داًؾکذُاپتیک ٍ لیشر گزٍُ

 چكیده
اس حالت  کَاًتَهی ؽَد. تزای دٍرتزی دٍرتزی هیتیي دٍ ًقطِ دٍر اس ّن ای اس دٍ کیَتیت اتزرعاًا  تٌیذُ حالت ًاهؼلَم درّن ،پزٍتکلطزاحی يک  در ايي هقالِ تا

 GHZ  (ٌگزیليس-َّرى-ٌثزگزيگز)  ّای اتزرعاًا  کیَتیتّای هٌاعة تیي  کٌؼ ؽَد. پظ اس تَلیذ ايي کاًال ٍ تا درًظز گزفتي تزّن اعتفادُ هیهَرد ًیاس تِ ػٌَاى کاًال
تَعط تاب دٍرتزی  اػوال ؽذُ ّای کَاًتَهی هٌاعة تٌیذُ هَرد ًظز اس آسهايؾگاُ آلیظ پظ اس ػثَر اس درگاُ تا يکذيگز ٍ تا تؾذيذگزّای اتزرعاًا، حالت درّن

 ؽَد.  ّای هغٌاطیغی خارجی تٌظین هی تا تؾذيذگزّای اتزرعاًا تا اػوال هیذاى ًیش ّای اتزرعاًا تا يکذيگز ٍ ؽذگی کیَتیت جفتهیشاى تَجِ کٌین کِ  ؽَد. هی

 تؾذيذگز اتزرعاًا، درگاُ کَاًتَهی، اتزرعاًا  ، کیَتیتتٌیذُ درّن ، حالتGHZحالت  دٍرتزی کَاًتَهی، :واژه های کلیدی

 

Teleportation of the entangled state of two superconducting qubits 
 

Salimian, Soheila;Tavassoly, Mohammad Kazem; Sehati,Nayere 

Laser and Optics Group, Faculty of Physics, Yazd University 

Abstract 
 

In this paper via designing a protocol, an unknown entangled state of two superconducting qubits is teleported 

between two far points. In this scheme, the GHZ (Greenberger–Horne–Zeilinger) state is used as the necessary 

channel. After the generation of this channel and by considering proper interactions between superconducting 

qubits with each other and with LC resonators, the desired entangled state is teleported from Alice’s  to Bob’s 

lab, after implementation of proper quantum gates by Bob.  It should be noted that coupling of superconducting 

qubits with each other and with LC resonators are tunable by applying external magnetic fields. 
 

Keywords: Quantum teleportation, GHZ state, Entangled state, Superconducting qubit, LC resonator, Quantum gate. 

 

PACS No.32 

 هقدمم

هْن در ًظزيِ اطالػات ّای پزٍتکلاس  دٍرتزی کَاًتَهی 

در ايي فزايٌذ  .]1[رٍد کَاًتَهی ٍ ارتثاطات کَاًتَهی تِ ؽوار هی

ى اًتقال فیشيکی فزعتٌذُ تذٍ اتن یيًاهؼ)تا ضزاية( حالت 

اتن تِ يک  ّای کَاًتَهی ٍ کالعیکی تَعط کاًال ،اطالػات

کَاًتَهی کِ اٍلیي تار تَعط در دٍرتزی . ؽَد هٌتقل هیگیزًذُ 

ًقؼ  تٌیذُ کاًال کَاًتَهی درّنِ ؽذ، ئارا] 2[ ّوکاراى تٌت ٍ

ّای هختلف دٍرتزی تا درًظز  پزٍتکل کٌَىتا کٌذ. اصلی را ايفا هی

هَرد تزرعی  ّای هتٌَػی ٍ در عاهاًِ ّای هختلف گزفتي رٍػ

ايي هَضَع در حیطِ تجزتی ًیش هَرد . [4، 3] قزار گزفتِ اعت

در ايي راتطِ  [.5]گزفتِ ٍ تِ آى پزداختِ ؽذُ اعت  رتَجِ قزا

اس  .[6] تغیار هَرد تَجِ اعتًیش دٍرتزی تا هذارّای اتزرعاًا 

تِ گاّی طزفی تا تَجِ تِ ايي کِ در ارتثاطات کَاًتَهی 

هقالِ حالت  چٌذ کیَتیت ًیاس اعت، ها در ايي ّايی تا عاهاًِ

 کٌین.   تٌیذُ اس دٍ کیَتیت اتزرعاًا را دٍرتزی هی ًاهؼلَم درّن

 تنیدهبه عنوان کانال درهم GHZحالت  تولید
يک کاًال دعتزعی تِ  ،تزای اًجام فزآيٌذ دٍرتزی کَاًتَهی

 تَلیذ، ّذف ها در ايي تخؼ ز ايي هثٌاتضزٍری اعت. تٌیذُ  درّن

ّای اتزرعاًا اعت کِ  اس کیَتیت GHZتٌیذُ  يک کاًال درّن

را هَرد ًظزهاى تٌیذُ  تتَاًین تا اعتفادُ اس آى دٍرتزی حالت درّن

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99
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ّای اتزرعاًا تِ ّای پايِ ٍ تزاًگیختِ کیَتیت حالت اًجام دّین.

1 ٍ 0 حالت ّای تزتیة تا کت ؽَد. اتتذا فزض  ًؾاى دادُ هی  

،اًذعاسی ؽذُآهادُکٌین عِ کیَتیت اتزرعاًا در حالت پايِ  هی

 
5,4,35,4,3

0,0,00  ، ک درگاُ ّاداهارد تز رٍی اػوال ي اثزدر

 کٌذ: کیَتیت تِ صَرت سيز تغییز هیايي ّای  ، حالت3 کیَتیت

(1) 
                                     2

10
1,

2

10
0 33

3

33

3





 

، تا تَجِ تِ تغییزتٌاتزايي
3

حالت 0 
5,4,3

0  تِ ؽکل سيز

 آيذ: هی در

(2) 
                                      

 
5,4,35,4,3

0,0,10,0,0
2

1
 

حالت تزای تغییز  CNOTتا اػوال يک درگاُ عپظ ايي حالت 

)در اثز   ؽَد تِ ؽکل سيز تثذيل هی3 کٌتزل کیَتیتتا  4کیَتیت 

اػوال ايي درگاُ: 
4,34,3

1,10,1  ،
4,34,3

0,11,1  ّای ٍ حالت

4,3
1,0ٍ

4,3
 :کٌٌذ( تغییزی ًوی  0,0

(3) 
                                     

 
5,4,35,4,3

0,1,10,0,0
2

1
 

 5تزای تغییز حالت کیَتیت  CNOTدر ًْايت، تا اػوال يک درگاُ 

 )تٌاتزايي 4 کٌتزل تا کیَتیت
5,45,4

1,10,1  ،
5,45,4

0,11,1   ٍ

ّای حالت
5,4

1,0 ٍ
5,4

 GHZ، حالت ًْايی کٌٌذ.( ًویتغییزی  0,0

 :آيذ هی تزای عِ کیَتیت اتزرعاًا تِ ؽکل سيز در

(4) 
                                 

 
5,4,35,4,3

1,1,10,0,0
2

1
GHZ 

ّای  کیَتیت  تز رٍی حالت هٌاعةّای  تا اػوال درٍاسُحال کِ 

ًظز تَلیذ ؽذ، اس ايي کاًال تزای اًجام  هَردGHZ اتزرعاًا، حالت 

 کٌین.  فزآيٌذ دٍرتزی کَاًتَهی اعتفادُ هی

 دوربری کوانتومیمدل 

تزای دٍرتزی يک  تِ کار گزفتِ ؽذُدر ايي تخؼ تِ هؼزفی رٍػ  

خَاّذ  پزداسين. فزض کٌیذ آلیظ هی تٌیذُ کَاًتَهی هی حالت درّن

 تِ صَرت سيز  2 ٍ 1ّای  تٌیذُ اس کیَتیت يک حالت ًاهؼلَم درّن
(5) 

                                           
 

2,12,12,1
1,10,00   

تٌْجارػ  اس ؽزطٍ ضزاية ًاهؼلَم )را تِ تاب دٍرتزی کٌذ 

1
22
  در آسهايؾگاُ  3 ٍ 2 ،1ّای کیَتیت. (کٌٌذ پیزٍی هی

تا در ًظز  در آسهايؾگاُ تاب قزار دارًذ. 5ٍ 4 ّای آلیظ ٍ کیَتیت

ّای اتزرعاًا  (، حالت اٍلیِ کلی کیَتیت5( ٍ )4گزفتي هؼادالت )

 :تزاتز اعت تا

(6) 

      

 

)0,0,0,1,11,1,1,1,1

0,0,0,0,01,1,1,0,0(
2

1
0

5,4,3,2,1







 

 

 
کِ تا يک خاسى تا   3ٍ  2ّای اتزرعاًای  کٌؼ تیي کیَتیت تزّن ٍارُ طزح: 1ؽکل 

 اًذ در آسهايؾگاُ آلیظ. تِ ّن هتصل ؽذُ cظزفیت 

 

هؾاّذُ  1ّواى طَر کِ در ؽکل  ،تزای اًجام فزآيٌذ دٍرتزی

در  را 3ٍ 2 یّای اتزرعاًا کٌؼ تیي کیَتیت تزّن ؽَد، هی

ّای اتزرعاًای  ّاهیلتًَی کیَتیت گیزين. ًظز هیآسهايؾگاُ آلیظ در

 :]7 [کٌینتِ صَرت سيز تیاى هیرا 3 ٍ  2

(7) 
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jگذار  تغاهذj-3,2 کِ کیَتیت اتزرعاًا اهیيj  ،

j  ٍz

j ِت

کیَتیت اتزرعاًا  اهیي-jتزتیة ػولگز ًزدتاًی ٍ ػولگز پائَلی

ّای  ؽذگی کیَتیت ثاتت جفتg (،7در راتطِ )چٌیي ّنّغتٌذ. 

تا  3 ٍ 2ّای اتزرعاًای  اعت. تغاهذ کیَتیت 3 ٍ 2اتزرعاًای 

sin(0(اػوال هیذاى خارجی تِ ؽکل  tjjjj    ِهذٍل

کِ  ،[8] ؽَد هی
j0  ،ُهیاًگیي تغاهذ اػوال ؽذ

j  ٍ
j  ِت

در  خارجی ّغتٌذ. یهیذاى هغٌاطیغ اهیي-jتزتیة داهٌِ ٍ تغاهذ

 :]8[ ؽًَذ دٍ ػولگز يکاًی تِ ؽکل سيز تؼزيف هی ،اداهِ

(8)
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دٍ  تا اثز دادى ،کٌؼ ّاهیلتًَی در تصَيز تزّناعت.  

( تِ 7ّاهیلتًَی ) تز رٍی (8در راتطِ )هؼزفی ؽذُ  ػولگز يکاًی

 آيذ: ؽکل سيز تِ دعت هی

(9)        ..])cos(exp[ 3332

†

CHtitigHUUH I    
 ّای (، اس جاًؾیٌی9)اتطِ ر کِ در

21 UUU ٍ 
0203  

ؽزط  تا در ًظز گزفتي .اعتفادُ ؽذُ اعت
32   ٍ چٌیي ّن

صاکَتیتغط تا اعتفادُ اس





m

m

m timJiti ]exp[)()]cos(exp[ 
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ّاهیلتًَی ، ]9 [ًَع اٍل ّغتٌذ mتَاتغ تغل هزتثِ  mJ)( کِ

 :آيذهیهَثز تِ ؽکل سيز تِ دعت 

 (11)
                                                  3232 effeff gH 

)()(تِ صَرت  ؽذگی هَثز ثاتت جفتدر آى کِ  2031  JgJgeff 

ؽذگی تا  کِ ثاتت جفت پیذاعت( 11اس راتطِ ) .عتاتؼزيف ؽذُ 

ّای هغٌاطیغی اػوال ؽذُ تِ  تغییز تغاهذ ٍ داهٌِ هیذاى

تا در ًظز گزفتي حالت  . ّای اتزرعاًا قاتل کٌتزل اعت کیَتیت

 ؽزٍديٌگز ٍاتغتِ تِ سهاىهؼادلِ ( ٍ حل 6) در راتطِ  اٍلیِ عاهاًِ

ی  در لحظِ عاهاًِکل ، حالت (11هتٌاظز تا تَجِ تِ ّاهیلتًَی )

4


tgeff

 :ياتذحالت سيز تحَل هیتِ  
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در  LCتا تؾذيذگزّای   3ٍ  2ّای اتزرعاًای  کٌؼ کیَتیت تزّن ٍارُ طزح: 2ؽکل 

 آسهايؾگاُ آلیظ.

کِ هشاحن  کلی تاال حالتّايی اس تخؼتزای اس تیي تزدى  ،اکٌَى

هؾاّذُ  2ّواى طَر کِ در ؽکل  ،دٍرتزی کَاًتَهی ّغتٌذ

تا  3 ٍ 2 اتزرعاًای ّای کٌؾی تیي ّز کذام اس کیَتیت تزّن کٌیذ، هی

 کٌؼ تزّن ّاهیلتًَی. گیزين در ًظز هیرا   LCيک تؾذيذگز

 :]11[ ؽَدتیاى هیتِ ؽکل سيز  ّای اتزرعاًا تا تؾذيذگزّا کیَتیت

(12)                                    


 
3

2

†

j

jjjjjqrqr aagH  

کِ
jqrg ؽذگی تیي ثاتت جفتj-کیَتیت اتزرعاًا ٍ تؾذيذگز  اهیي

LC اعت. 
ja(†

ja))ػولگز ًاتَدی )آفزيٌؼj-گز ذتؾذي اهیي LC 

ٍ

j ػولگز ًزدتاًیj-ّاهیلتًَی حال کیَتیت اتزرعاًا اعت.  اهیي

تِ  کِ ایػولگز يکاًی کٌؼ تا اثز دادى ( در تصَيز تزّن12)

 ؽَد، صَرت سيز تؼزيف هی

(13)
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در آى کِ ، ؽَدحاصل هی
j0  ٍrj  تِ تزتیة گاف کیَتیت

zّغتٌذ ٍ  LCاتزرعاًا ٍ تغاهذ تؾذيذگز 

j ػولگز پائَلی j- اهیي

تؾذيذگز  ؽذگی کیَتیت ٍ عت. ثاتت جفتا کیَتیت اتزرعاًا

ّای  هغٌاطغی خارجی تز رٍی کیَتیتاتزرعاًا، تا اػوال هیذاى 

کِ تاثیز هیذاى خارجی  ایاتزرعاًا قاتل کٌتزل اعت. ػولگز يکاًی

 دّذ تِ ؽکل سيز اعت: تز رٍی عاهاًِ را ًؾاى هی
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'کِ

j
  تغاهذ هیذاى خارجی اػوال ؽذُ تز رٍیj- اهیي کیَتیت

'اتزرعاًا ٍ

j
 ًغثت داهٌِ تِ تغاهذj-.اهیي هیذاى هغٌاطیغی اعت 

( تز 14( ٍ )13ػولگزّای يکاًی طثق رٍاتط ) اثز دادىدر اداهِ، تا 

 ،ّا ٍ تؾذيذگزّای اتزرعاًا کٌؼ کیَتیت رٍی ّاهیلتًَی تزّن

هؼزفی ؽذُ اعتفادُ اس تغط صاکَتی ٍ  (12راتطِ )هؼزفی ؽذُ در 

 ٍ در ًظز گزفتي ؽزايط سيز: در هقالِ

(15)                         ,, 303

'

202

'

32 rr   

 آيذ: ّاهیلتًَی هَثز تِ ؽکل سيز تِ دعت هی
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 :اًذتؼزيف ؽذُ ؽذگی هَثز تِ ؽکل سيز جفت ّای ثاتتکِ 
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 ءدر حالت خال کِ تؾذيذگزّای اتزرعاًا عپظ، تا فزض ايي

( ٍ 11در ًظز گزفتي حالت کلی عاهاًِ طثق راتطِ )ٍ تا ّغتٌذ 

تِ سهاى ٍاتغتِ تا حل هؼادلِ  (،16راتطِ )در ّاهیلتًَی هَثز عاهاًِ 

تِ ٍيضُ،  .ياتینهیتحَل سهاًی حالت عاهاًِ دعت تِ ، ؽزٍديٌگز

خاؿ  ی حالت عاهاًِ در لحظِ
eff
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اگز آلیظ در آسهايؾگاُ خَد حالت ؽَد کِ تِ ٍضَح ديذُ هی

را LC  تؾذيذگزّای
3,2

1,1
rr

يا  
3,2

0,0
rr

گاُ  ، آىکٌذگیزی  اًذاسُ 

 :تا ذًؽَ هی، تزاتز تِ تزتیة عاهاًِ ّای حالت
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اػوال  1ی يک درگاُ ّاداهارد تز رٍی کیَتیت اتزرعاًا داهِدر ا

 تِ (21( ٍ )19)، عاهاًِ ی تٌْجارؽذُ ّای تٌاتزايي حالتٍ  کٌینهی

 ذ:ٌآي ؽکل سيز تِ دعت هی تزتیة تِ
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اًجام گیزی  اًذاسُ 3ٍ 2، 1ّای  آلیظ رٍی کیَتیت ًْايت در

 1,1,0يا  1,1,1دٍ حالت يکی اس گیزی  ًتیجِ اًذاسُ دّذ. هی

 ّایا رٍػگیزی را ت آلیظ ًتیجِ اًذاسُ ،. عپظتَدخَاّذ 

گیزی آلیظ ّزچِ اًذاسًُتیجِ دّذ.  کالعیکی تِ تاب اطالع هی

 را درگاُ فاس 5يا  4تز رٍی کیَتیت اتزرعاًای  تاؽذ، تاب در اتتذا،

گاُ  تاؽذ، آى 1,1,1کٌذ. اگز ًتیجِ اًذاسُ گیزی آلیظ  هیاػوال 

تٌیذُ کیَتیت  ّواى حالت درّن 5ٍ 4ّای اتزرعاًای  حالت کیَتیت

اگز ًتیجِ  اها خَاّذ تَد.آلیظ  آسهايؾگاُ 2 ٍ 1اتزرعاًای 

تز  zگاُ تاب تايذ يک درگاُ ، آىتَد 1,1,0گیزی آلیظ  اًذاسُ

 رٍی کیَتیت Iٍ يک درگاُ ٍاحذ 4رٍی کیَتیت اتزرعاًای 

، 5ٍ  4ّای اتزرعاًای  اػوال کٌذ تا حالت کیَتیت 5 اتزرعاًای

تٌاتزايي  ( تاؽذ.5راتطِ )هَرد ًظز تزای دٍرتزی يؼٌی ّواى حالت 

 LC  آلیظ در آسهايؾگاُ خَد حالت تؾذيذگزّایتِ ؽزط ايي کِ 

را
3,2

1,1
rr

يا 
3,2

0,0
rr

تا هقايغِ حالت  گیزی کٌذ، اًذاسُ 

تٌیذُ هَرد ًظز تزای فزآيٌذ دٍرتزی در آسهايؾگاُ آلیظ ٍ  درّن

تٌیذُ کِ تِ آسهايؾگاُ تاب دٍرتزی ؽذُ اعت،  حالت ًْايی درّن

حالت دٍرتزی ؽذُ تِ آسهايؾگاُ تاب ّواى کِ  ؽَد هؾاّذُ هی

دٍرتزی تا تیؾیٌِ ٍفاداری  . تٌاتزاييحالت آسهايؾگاُ آلیظ اعت

فزآيٌذ دٍرتزی حالت کٌین کِ تاکیذ هی اًْايت اعت.اًجام ؽذُ 

ّای تل  گیزی حالت ّای اتزرعاًا تذٍى اًذاسُ تٌیذُ کیَتیت درّن

 اًجام ؽذ.

پزٍتکل دٍرتزی تزاعاط هذارّای يک در ايي هقالِ : گیرینتیجه

اس عِ کیَتیت اتزرعاًا  GHZِ ؽذ. در اتتذا حالت ئاتزرعاًا ارا

دٍرتزی ّذف عپظ اس ايي حالت تِ ػٌَاى کاًال تزای ٍ تَلیذ 

. گزديذی ديگزی اس دٍ کیَتیت اتزرعاًا اعتفادُ  تٌیذُ حالت درّن

کٌؼ تیي دٍ کیَتیت اتزرعاًا در آسهايؾگاُ  تزّندر اداهِ تا کٌتزل 

تزای رعیذى  ،اػوال يک هیذاى هغٌاطیغی خارجیاس طزيق  آلیظ

در حالت کلی تِ دعت  احنهشاضافی ٍ ّای  تحال ،تِ دٍرتزی

تطَر هٌاعثی حذف  LC تؾذيذگزّایرا تا تزّوکٌؼ تا  آهذُ

ٍاحذ رٍی  ٍ z پاٍلی ،فاس ّای تا اػوال درگاُکزدين. ًْايتا 

ًیاس تِ تذٍى  ،تٌاتزايي .گزديذّا فزايٌذ دٍرتزی کاهل  کیَتیت

حالت ًاهؼلَم  ،ِ ؽذُطزح ارائدر  ّای تل گیزی حالت اًذاسُ

تٌیذُ اس دٍ کیَتیت اتزرعاًا در آسهايؾگاُ آلیظ تِ آسهايؾگاُ  درّن

ارائِ ؽذُ تَعط  پزٍتکلکِ ؽَين )يادآٍر هی ؽذ تاب دٍرتزی 

 ،ؽًَذّايی کِ حتی اخیزا هؼزفی هیًیش تزخی اس پزٍتکل تٌت ٍ

ّای تل ّغتٌذ کِ تِ لحاظ گیزی يکی اس حالتؽاهل فزآيٌذ اًذاسُ

 .ی هؾکالت خاؿ خَد را دارًذ(ػول

 ها مرجع
[1]S. Pirandola, J. Eisert, C. Weedbrook, A. Furusawa, and S. L. 

Braunstein; Nat. photonics 9 641 (2015). 
[2]C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K.  

    Wootters; Phys.Rev. Lett.701895 (1993). 

[3]N. Sehati, and M. K. Tavassoly, Quantum Inf. Process. 16, 193 (2017). 
[4] N. Sehati, M. K. Tavassoly, and M. Ghasemi;Eur. Phys. J. Plus134 

    552 (2019). 

[5]S. Takeda, T. Mizuta, M. Fuwa, P. Van Loock, and A. Furusawa; 

    Nature 500 315 (2013). 

[6] W. Pfaff, B. J. Hensen, H. Bernien, S. B. van Dam, M. S. Blok, T. H.  

     Taminiau, Tiggelman,M.J., Schouten, R.N., Markham, M., Twitchen,  
    D.J. andR. Hanson;  Science 345 532 (2014). 

[7] J. K. Xie, S. L. Ma, Z. P. Yang, Z. Li, and F. L. Li; Phys. Lett. A382 

2626 (2018). 
[8] X. Li, Y. Ma, J. Han, T. Chen, Y. Xu, W. Cai, H. Wang, Y. P. Song, Z. 

Y. Xue, Z. Q. Yin, andL. Sun; Phys. Rev. Appl. 10 054009 (2018). 

[9]D. L. Colton, R. Kress, and R. Kress;“Inverse acoustic and  
electromagnetic scattering theory“.Berlin: Springer 32 (1998). 

[10]P. B. Li, S. Y. Gao, and F. L. Li;“.Phys. Rev. A86 012318 (2012). 

 
 

 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

162



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 استفاده ازبا  یزدشهر  ریزشی هایریزگردمطالعه عنصری 

  (LIBS)لیزری یی کست القاشفرو نگاریبیناب
2و1حمد علیم، حداد ؛ 1نفیسه ،صدیقی

۷۴1-۸۹1۹۵: یصندوق پست زد،ي بلوار دانشگاه ه،يصفائ ،يزد هفيزيك دانشگا دانشکده1

 2  گروه پژوهشی فوتونيك، آزمايشگاه تحقيقاتی بينابنگاری ليزری، دانشگاه يزد، صفائيه، بلوار دانشگاه، يزد، صندوق پستی:۷۴1-۸۹1۹۵

 چکیده
و  لين گام برای کنترلوا .ك تبديل شده استويژه نواحی خشك و نيمه خشز مناطق جهان بهجدی در بسياری ابه يك معضل  و غبار گردهای طوفان ريزگردها و امروزه

اين دسته از مواد بکار گرفته ی گوناگون آناليز عنصری برای شناسايی و مطالعه هاروش . بدين منظوراستها آن دقيق يلتحل ويی اشناسها ريزگرد آثار مخربمديريت 

 تحليل و د،ششهر يزد استفاده  شیريز یهاگرد وغبارصر موجود در نايص عختشور ه منظب (LIBS) ليزری فروشکست نگاریبيناب شاز رو پژوهش در اين .دشومی

دهد که عمده عناصر تشکيل دهنده کلسيم، آهن، ج حاصل از اين تحقيق نشان مینتاي .ديکسان هستننمونه  ۵که عناصر موجود در  ا نشان دادهای نمونههبيناب سیبرر

 .دانمشاهده شده ر يزدهش هایريزگرددر  ربنک و تيتانيوم ،زمنگن نند سيليسيم، پتاسيم، سديم، استرانسيوم،ما با فراوانی کمتر یعناصرو همچنين  لومينيوميوم، آمنيز

 .ریالقايی ليزفروشکست ،  بارردوغگ طوفان های ،ريزگرد  دی:ای کلیواژه ه

Elemental analysis of air-full dust of Yazd city by 

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) 

Sedighi, Nafise1; Haddad, Mohammad Ali1,2 

1 Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, PO Box 89195-741, 

Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Irans, Physicof Department  2

 PO Box 89195-741 

Abstract 

Today, the dust and the environmental pollutions caused by dust storms are known as a serious environmental 

hazard, particularly in arid and semi-arid civilian regions in the world. Controlling and decreasing the deleterious 

or undesirable effects of dust can be achieved by accurately identifying and elemental analysis of dust samples. For 

this goal, various elemental analysis methods are used to identify and study dust materials. In this study, we report 

the elemental analysis of falling dust of the World Heritage city of Yazd by using the laser-induced breakdown 

spectroscopy (LIBS) technique. The analyses, indicate that calcium, iron, magnesium, aluminum, and other 

elements with less abundance such as silicon, potassium, sodium, strontium, manganese, titanium, and carbon are 

the main elemental features of dust samples in Yazd.  

Keywords: Dust, Dust Storm, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. 

  قدمهم
هستند طبيعی  هایرخداد رغباو  گرد هایريزگردها و طوفان     

، تغييرات فرسايش زمينخشك به دليل يمهاطق خشك و نکه در من

غلظت ا ب یحطس شديدهای دبا زشوو زايی ، بيابانآب و هوايی

های بيابانی اغلب شامل گرد و غبار دهند.رخ می ایقابل مالحظه

هستند که نگين و عناصر س زاانآلی سرط، ترکيبات مواد سمی

تاثيرات  همچنين ايجاد و تگاه تنفسیرد دساختالل در عملکباعث 

به  شوندیمو محيط زيست  مخرب بر سالمت موجودات زنده
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ك معضل جدی در بسياری از ي ار بهگردوغب لت پديدهع نميه

 . ]1[طق جهان تبديل شده استمنا

مربع و در مختصات  ترلوميک 23۹۷برابر  یبا وسعت زديشهر 

واقع در  یشمال 31˚ ۵3 ʹ ۵0 ̋ و  یشرق ۵۴ ˚ 23 ʹ 3 ̋ يیايجغراف

بيش  دارا بودنو  نفر ۵۵0000عيتی بالغ بر جما بيران ی ازکروير مک

های يکی از مهمترين شهر الی فعاحد صنعتی و معدنو 3۴00 از

 ،نهساليا بدليل کمبود بارش .شوددر ايران محسوب میصنعتی 

 شهر يزد های با سرعت باالدو قرارگيری در مسير با خشکی منطقه

که در برخی به طوري، شده است عواق محلی وغبارگردض در معر

 11۵مقدار  ات و هدش ربارب نيدنچ اروغبگرداز روزهای سال غلظت 

با . يابدافزايش میدارد يش از حد استانمکعب و بميکروگرم بر متر

اغلب  ،های شهر يزدگرد و غبارشده بر نجام ه تحقيقات اتوجه ب

شديدا که  ميکرون دارند 10کمتر از  روديناميکیقطر آيذرات  اين

 .گذارندتاثير می و هوا و کيفيت آب کوسيستمابر سالمت، ديد، 

طور عميق  نند بهتوامیاين دسته از ذرات بدليل اندازه کوچکشان 

سکته، و های قلبیبه بروز بيماری رجبه مجاری ريه نفوذ کرده و من

ذرات بر آب و رسوب اين  .شوندتنفسی  تالاختال سرطان ريه و

 و تعادل مواد مغذی خاک وشده ها خاک باعث اسيدی شدن آب

در بلند توانند می . همچنين اين ذراتدربتنوع زيستی را از بين می

اندازه  بر هعالو .و ابنيه تاريخی صدمه وارد کنندها جسمهبه ممدت 

يب تار و ترک، نوع ساخذراتاين و عناصر تشکيل دهنده کوچك 

روی شست بر با نسمی  عناصرممکن است ای است که گونهآنها به

خطر ا به رفرد سالمت و شده  بدن ایهبافتوارد  ،ذراتح سط

   ]. 2[دبياندازن

بسيار ها ريزگردشناخت ماهيت مطالعه و  طور که بيان شدمانه

اين وقوع های حاصل از پيامد کنترل يت است و موجبهماحائز 

مطالعه های گوناگونی برای در اين راستا روش .شودرويدادها می

های محيطی فيزيکی و شيميايی ريزگرد و ساختارهای عنصری مواد

های روش يریارگبک ميان اين درگيرند که قرار می رد استفادهوم

 ]. 3[قيق هستندو د دکاربرنگاری ليزری بسيار پربيناب

ود در يين عناصر موجيی و تعناسادف شبا هپژوهش ين ا

 نگاریبينابتفاده از روش با اس دريزشی شهر يزهای ريزگرد

 است.فروشکست القايی ليزری انجام شده 

 :یشگاهآزمای شرو و هانمونه
با توجه به تراکم اماکن ر يزد شهه از ناحي ۵ ژوهشپ برای انجام اين

دت به م وانتخاب  ترافيكرپی هانخياباو  بافت تاريخیی، مسکون

 جمعاين مناطق  های ريزشیريزگرد ن،ايط يکساشرر اه ديك م

شهری  موقعيت شدآزمايشگاه منتقل و پس از کد گذاری به  آوری

حذف نظور به م .آمده است (1)در شکل  برداریی نمونه اهمحل

استفاده شد و  100 آزمايشگاهی شماره از يك صافیئد رکيبات زات

 1ر قرص به قط ر نمونه يكه ازاستفاده از دستگاه قرص ساز  اب

 .گرديده تهيمتر ميلی 1و ضخامت متر سانتی

 
در شهر  یزشير یهادزگرير یجمع آور یهانمونه یهامکان تيموقع :1شکل 

: Eاد، : اکبرآبD: آزادشهر، C ،ی: آبشاهB ه،ي: صفائA) زديشهر  مورد مطالعه

 آباد(نت ج

 نگاریببيناهای ز روشليزری يکی ا القايیفروشکست  رنگابيناب

پالس ليزر برای از  اين روشر د .است که بر پايه ليزر استوار است

ورتی که چگالی توان ص ردشود برانگيخته کردن مواد استفاده می

، بيشتر باشدشکست سطح نمونه  همقدار آستانز ا ليزرالس پ

ی مزاياي .]3[دشومیاد ايجر ورد نظنقطه م دريی القا پالسمای

نين و همچ نخرب بود، غير مالبا عتسرغير تماسی بودن، چون هم

سبب شده  (مگردر حد نانو) مورد آزمايش یدار مادهقمکم بودن 

کاربرد داشته باشد و مورد  های مختلفمينهر زدش اين رو که

  .]۴[دجه همگان قرار گيرتو

ی قايی ليزرفرو شکست ال نگاری بيناب جامان برایژوهش پين در ا

 Appliedساخت شرکت  LIBSSCAN100از سيستم 

Photonic ليزر هز به تم مجاين سيس. تفاده شداسNd:YAG در 
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 پت با پهنای mJ 100 انرژی خروجی و مترنونا 10۶۴طول موج 

رتو خروجی پ است. تزهر 20 تا 1متغير  و نرخ تکرارثانيه انون 2±۷

 شدت نسبی ، تاشدهنی نه کانوروی نموك عدسی بر ي طليزر توس

ی . نشر پالسمادفراهم شو (2cmGW/۴/1) پالسما توليدمورد نياز 

ه و بآوری تيکی جمعتوليد شده از نمونه توسط فيبرهای اپ

متر کترواسپ ۸ساز اين سيستم از آشکار شود.می تادهفرس زساارآشک

قابليت ثبت بيناب ه تشکيل شده است ک که به همديگر سری شده

ر را نانومت 1200الی  200 بينابی در ناحيهمتر نانو 0۴/0با دقت 

 .داراست

 
دغبار ريزشی شهر يزنمونه گردو ۵فروشکست القايی ليزری  بيناب:  2لشک  

 گينز ميانپس ا وشد  رارکمايش ته آزحلره مه دنمورای هر نب

 بينابنهايت و در  های مشاهده شده نرمال شدشدت قله ،ریگي

 فروشکست القايینشری  بيناب. ترسيم شدر نمونه مربوط به ه

در اين  .آمده است (2) شکل درشهر يزد  بارغنمونه گردو ۵ ليزری

های نهمونب بينا د شده دراهمشبينابی خطوط  يسهپژوهش مقا

طول  درمتناظر  طمحل بينابی خطوکه  دهدیمرسی نشان مورد بر

اين حاکی و  گيرندمیقرار  (ومترصدم نان با دقت) يکسان هایموج

 وکسان هستند ي هاتشکيل دهنده نمونهعناصر بيشتر  از آن است که

ناشی تواند می ت کها متفاوت اسهبينابها در قلهبرخی شدت  نهات

ن عنوا به .ها باشدموجود در نمونه غلظت عناصرر دت تفاو از

 به مربوط ليزری قايیالفروشکست  بيناب نتايج يهارا تحليل و

ده دا نشانوجی مختلف های طول مدر بازه (3)کلشدر   Aنمونه

 .است شده

در بيناب  مشاهده شده موج خطوط طول و ری عناصتمام 

 ده( آم1مربوط به هر عنصر در جدول )فروشکست القايی ليزری 

 ت.اس

 

 

 

 
-nm 2۷0) جیومطول ی در بازه A نمونه LIBS ثبت شده بيناب:  3کلش

۴۵0) a ،(nm ۶۶0- ۴۵0)b  و(nm ۸۸0 -۶۶0)c. 
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 LIBS بيناببه وط مرب های مشاهده شدهنام عناصر و طول موج قله:  1جدول

 .Aنمونه 

 عنصر نام (nm)ه شده مشاهد هایهلق موج طول

720.22, 526.89 C I 

588.99, 589.59 Na I 

285.21, 382.93, 516.73, 517.26, 518.36 Mg I 

279.55, 280.27 Mg II 

394.40, 396.15, Al I 

288.15, 390.55 Si I 

559.92 Si III 

404.41, 693.87 K I 

364.44, 422.67,428.30, 430.25, 430.77, 
442.54, 443.49, 445.47, 487.81, 487.81, 
610.27, 612.22, 616.21, 643.90, 646.25, 
649.37, 671.76 

Ca I 

315.88, 317.93, 370.60, 373.69, 393.36, 
396.84, 849.80, 866.21 

Ca II 

365.34, 398.17 Ti I 

647.18, 670.80 V I 

568.37 V II 

403.07, 403.30, 403.44 Mn I 

361.87, 363.14, 364.78, 371.99, 375.82, 
376.37, 381.58, 382.04, 407.17, 432.57, 
438.35, 780.11, 534.97, 559.46 

Fe I 

560.13, 568.93 Co II 

460.73 Sr I 

407.77, 421.55 Sr II 

493.40, 495.70 Ba II 

405.78 Pb I 

 نكده از باتفاسبا ا وشکست القايی ليزریفر بينابحليل و بررسی ت

يوم نيمآلو ،(Caکلسيم ) راصعنکه د هدمینشان  [۵]بينابیهای داده

(Al ،)( آهنFe ،)( پتاسيمK( سيليسيم ،)Si( منيزم ،)Mg) ،

 ،(Co(، کبالت)Naم)(، سديTiم)(، تيتانيSrم)(، استرانسيCaکربن)

ريزشی شهر  هایزگردی ريهادر نمونه (Vيوم)وانادو ( Pb) بسر

 بينابثبت  ينح دراست که همچنين قابل ذکر اند. شده يزد يافت

 .ذف شده استحجود در هوا ومعناصر  بيناب ،هامربوط به نمونه
 یریگه یجنتبحث و 

نمونه  ۵حاصل از  LIBSهای بيناب در اين پژوهش     

 و نشان داده شد که اغلب رسی شدبر يزد ريزشی شهر هایريزگرد

های مشاهده لهبيشتر ق .سان هستندها يکنهعناصر موجود در نمو

 کلسيم عناصر ط بهمربوليزری ها فروشکست القايی بينابدر  شده

مربوط به  ثبت شدهدت پر شی هاقله همچنين .دنباشمیو آهن 

  .ندت، سديم، واناديم و منگنز هسعناصر کلسيم، آلومينيوم

و ی سمعناصر به بوط مرهای قله شود هده میکه مشا طورهمان

ها نمونه بينابدر ب ، کبالت و سرمهمچون واناديزات سنگين فل

به صورت کيفی آن است که کمی دارند و اين نشان دهنده شدت 

به ميزان کمتری يافت  عناصر ديگرمقايسه با  صر درغلظت اين عنا

های در بررسیه مشاهده شد اصرنتحليل دقيق کمی ع. شده است

ها و کسب اطمينان رسیازمند بر، نيبط شدهای نشری ضهبيناب

مقاالت آتی نتايج آن گزارش خواهد  ت که درشتری اسعلمی بي

 شد.

در اين يزری فروشکست القايی ل نگاری بينابا استفاده از روش ب

 و گيریاده است که بکارگيری آن بدليل دقت اندازهپژوهش نشان د

ی ديگر تحليل عنصری هاری در مقايسه با روشاسايی عنصشن

 تفکيك انرژی نگاریز جمله بينابهای محيطی الودگید و آموا

 .[۶]به بدست آوردن نتايج معتبری خواهد شدپرتو ايکس منجر 

و  توزيع اندازهی، لعه ساختارمطات که قابل ذکر اسهمچنين 

آورده شده  [۶] در مرجعررسی ب های مورد مورفولوژی نمونه

 ست.ا

 سپاسگزاری
 یصنعت دانشگاه زريو ل كياپت یو فناور ومعلپژوهشکده  ولين محترمئمس زا      

 نيکه ما را در انجام ادکتر همتی  مسرکار خانمانه همکاری صميو مالك اشتر 

 .شودیم یسپاسگزار اند، نموده یاريپژوهش 
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 روی خواص الکترونیکی آن زیگزاگینانونوار فسفرین  کردن لبه های دارعاملتاثیر 
    2شریعه، خیرآبادی زاده مالج ؛ 1هفهیم،  بهزادی

 فسا،  بيگیميدان بهمن، فساه فيزيك دانشگا گروه1

 ه آزاد اسالمی ، شيرازدانشگا، واحد شيراز  ،مهندسی برق گروه  2

 

 چکیده
و چيدمان آن روی لبه  (Oو  H) عنصرهای نانونوار فسفرين زيگزاگی بر خواص الکترونيکی آن بررسی گرديد. با توجه به نوع  دار کردن لبهير عاملتاث در اين مقاله،

( 1Aدار شده است )عامل Hار با هر دوطرف نانونو از ساختارها از يکی باشد.رسانا با گاف انرژی غيرمستقيم میبين آنها دو ساختار، نيمه چهار ساختار تشکيل گرديد.

/ eV 11و  eV 56/1( به ترتيب دارای مقاير گاف انرژی .4Aدار شده است )عامل Hو در سمت راست هر دو طرف با  Oنيمه سمت چپ در دو طرف با   ديگری و

دار شده عامل Oو طرف ديگر با  Hو در ديگری يك طرف با ( 2Aدار شده است )عامل Oکه در يکی هر دو طرف لبه ها با  رسانا هستند ما دو ساختار ديگراست. ا

گذرد که به دليل وجود گاف انرژی است. برای اين نسبت به دو ساختار ديگر می 4Aو  1Aجريان بسيار کمی از دوساختار  V 2تا  0.  در بازه ولتاژ(3Aاست )
. صفر بودن جريان در ولتاژ کم اين کنداست، جريان شروع به افزايش می V 1و   V 5/1ر با دوساختار در ابتدا جريان صفر و بعد از ولتاژ خاصی که به ترتيب براب

ها جالب ديگر بوجود آمدن مقاومت منفی در برخی پتانسيل پديده. آورد که بتوان قطعات الکترونيکی کم مصرف در اين محدوده ولتاژ ساختقابليت را بوجود می

 جويی انرژی بسيار کاربرد دارد.که در حيطه صرفه است، 4Aو 2A  ،3Aهای برای نمونه

 .، مقاومت منفی، خواص الکترونيکیزيگزاگ، نانونوار فسفرين   واژه های کلیدی:
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Abstract  
 

In this paper, the effect of the functionalization of the zigzag phosphorene nanoribbon edges on its electronic 

properties is investigated. According to the type of the materials (H and O) and their arrangements on the 

edges, four structures are formed. Among them, two structures are semiconductors with indirect band gap. One 

of them have been functionalized with H on both edges of the nanoribbon (A1) and in the other one, both edges 

of the left side are functionalized with O and both edges of the right side are functionalized with H (A4) with 

values 1.65 eV and 0.13 eV, respectively. But two other structures are metals which one is functionalized with O 

in both edges (A2) and the other is functionalized with H in one edge and O in other edge (A3). In the range of 

voltage 0 to 2 V, there is a little current passed through the A1 and A4 in comparison to the other structures due 

to their band gaps. For these two structures, the current is zero up to special voltages 1.6 V and 1 V, and after 

that the current increases. The zero value of current makes the capability to fabricate low consumption 

electronic devices in this range of voltages. The other interesting phenomenon is the existence of the negative 

resistance for some potential for A2, A3 and A4 samples where it can be applicable in energy consuming.   
 

   

 Keywords:        phosphorene nanoribbon, functionalization, electronic properties, density functional theory. 
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PACS No.           
 

  قدمهم
يکی از موضوعات جالب در  يا تك اليه فسفر سياه فسفرين    

ای روی آن انجام شده سالهای اخير است که تحقيقات گسترده

رده چين خو النه زنبوری سه بعدیاين ماده دارای ساختار است. 

که اتمها با نيروی واندروالس کنار يکديگر قرار گرفته اند.  است

ها [، باطری1کاربردهای بسياری در سلولهای خورشيدی ] فسفرين

اين ماده  و ... دارد. [4، تبديل و ذخيره انرژی ][1، حسگرها ][2]

نرخ و  s1-V 0001-1 ای مانند آزادی حرکت بار تاخواص ويژه

، در ترانزيستورها در 610نسبت روشن و خاموش شدن تا باالی 

 ،فسفرين نوارساخت نانو هایروشيکی از  [.6دمای اتاق دارد ]

[ 5واتس و همکارانش ] ،2012در سال  روش باال به پايين است که

با پهناهای متفاوت  نوارای نانوطی يك فرايند دومرحله اين روش با

به جهت برش از ساختار کريستالی فسفرين دو  با توجه ساختند. 

يکی از  شود.دسته صندلی و زيگراگی حاصل مینانونوار حالت 

-فسفرين تاثير می نوارعوامل مهم که در خواص الکترونيکی نانو

[ 7های نانونوار است. گو و همکارانش ]گذارد عامل دار کردن لبه

 فسفرين وارکه نانون در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند

نانونوار زيگراگی اوليه )عامل دار نشده( فلز است درحاليکه 

نيمه رسانا است. پنگ و  دار شده،عامل فسفرين زيگزاگی

مختلف روی  عناصردار کردن لبه با [ اثر عامل8همکارانش ]

بررسی کردند و متوجه  را خواص الکترونيکی نانونوار فسفرين

انونوار ماند ولی نرسانا باقی مینيمهشدند که نانونوار دسته صندلی، 

 شود.رسانا يا رسانا مینيمه ،زيگزاگی بسته به نوع عنصر

دار کردن نانونوار فسفرين زيگزاگی با عامل تاثير ،در اين مقاله    

های هيدروژن و اکسيژن روی خواص الکترونيکی آن مورد اتم

  گيرد.بررسی قرار می

 

 روش محاسباتی
با بسته  کوانتومی با توجه به نظريه تابعی چگالی محاسبات     

-برای حل معادله کوهنانجام شده است. [ 2محاسباتی سايستا ]

ارنزرهوف -بورک-از تابع همبستگی تبادلی که توسط پردوشم 

(PBE[ )10 ]( با تقريب شيب کلیGGA)، شده است. ستفادها 

( بسط DZP)تابع موج برای تمام اتمها بر پايه قطبش دوگانه زتا 

 K  100هاهارتری، دمای الکترون 76انرژی قطع داده شده است. 

فرض شده است. برای محاسبات خودسازگار حد مجاز محاسبات 

ای بهينه ساختارها بگونههارتری فرض شده است.  10-4عددی 

تعداد باشد.  eV/Å 01 /0هر اتم کمتر ازوارد بر  اند که نيرویشده

درنظر گرفته شده  2111فضای بريلوين در  kنقاط نمونه گيری 

اليه  Å 12حداقل  yو  xدر راستاهای  نواراست. جهت ساخت 

با توجه به فرمول  سايستا،با مدول ترن جريانلحاظ شده است.  ،ءخال

                      [ محاسبه شده است:11الندر ]

( ) ( , )[ ( , ) ( , )]b b L b R b

e
I V T E V f E V f E V dE

h
  

بت پالنك،ثا hبار الکترون،  eکه در آن 
bV ولتاژ باياس ،

( , )bT E V ،احتمال عبور الکترون از دستگاه( , )L bf E V  

)و , )R bf E V ديراک به ترتيب برای الکترودهای -تابع توزيع فرمی

  چپ و راست است.

 نتایج
مورد بررسی  زيگزاگیفسفرين با لبه  نوارنونا، پژوهشدر اين      

دار به گونه ای عامل Hو  Oهای با اتم . اين ساختاراستگرفتهقرار

را تشکيل داده  1است که چهار ساختار مختلف مطابق شکل شده

که از هر دو دهد را نشان میساختاری الف )ب( 1است. شکل 

 1Aبا   و ست دار شده اها با هيدروژن )اکسيژن( عاملطرف لبه

(2Aنامگذاری شده ) است. ساختاری که يك لبه آن با هيدروژن و

ناميده شده  3A، ج(1)شکل  دار شده استلبه ديگر با اکسيژن عامل

سمت چپ ها که دو طرف لبه د(1)شکل  است و ساختار آخر

با هيدروژن سمت راست ها دو طرف لبه ساختار با اکسيژن و

همانطور که در است. گذاری شدهبرچسب 4Aاست با دار شدهعامل

به صورت رشته رديف اتم فسفرين  شششود، ديده می 1شکل 

 .شودتکرار می z محور که در راستای قرار دارد،زيگزاگی 

جهت بررسی خواص الکترونيکی ساختارها، نمودار نوار انرژی  

 است. با توجه به شکل،، رسم شده2آنها محاسبه و در شکل 

يك نيمه رسانا با گاف انرژی غيرمستقيم است و مقدار  1Aساختار 
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 4Aرسانا و ساختار  3Aو  2Aباشد. ساختارهای می eV 56/1آن 

 eV 11/0يك نيمه رسانای ضعيف با گاف انرژی غيرمستقيم 

 است.

 

  .4A، د( 3A، ج( 2A، ب( 1Aبرای الف(  : ساختار اتمی نانونوار فسفرين1شکل 

 

 

 
زيگزاگی برای ساختارهای الف(  : الف( نوارهای انرژی نانونوار فسفرين2شکل 

1A )2، بA )3، جA )4، دA.  

دو الکترود به طول ساختارها، ابتدا  جريان ولتاژ بر اثر برای بررسی

Å 2/5 ودار جريان به دو طرف ساختار اتصال داده شد و نم

همانگونه که  .رسم گرديد V 2تا  0، بين ولتاژهای برحسب ولتاژ

 Vجريان تا حدود  ،1Aبرای ساختار شود، ديده می الف 1در شکل

 صفر است و سپس با افزايش ولتاژ جريان افزايش می يابد. 5/1

شود اين جريان در مقايسه ج ديده می 1البته همانطور که در شکل 

 nAدارای مقدار  V 2با جريانهای ديگر بسيار کم است و در ولتاژ 

گاف انرژی نسبتا بزرگ ، وجود جريان کم بودندليل  است. 2/15

که جريان تا ولتاژ خاصی صفر است در  مطلباين  است.

تواند به عنوان سوييچ مورد بسيار کاربرد دارد و می نانوالکترونيك

ای ساخت که در ولتاژ توان قطعههمچنين، می استفاده قرار گيرد.

-جويی میی صرفهکم، توان مصرفی کمی دارد و در مصرف انرژ

صفر است  V 1که جريان تا حدود  ،دهدب نشان می 2شکل  شود.

در  nA 5700خود  يابد تا به مقدار ماکزيممو سپس افزايش می

يابد که در اين رسد. سپس جريان کاهش میمی  V 8/1حدود 

. دهدقسمت ساختار رفتار مقاومت منفی از خود نشان می

نفی از خود نشان می دهند در حيطه ساختارهايی که رفتار مقاوت م

د. چون سيستم در ناحيه نصرفه جويی انرژی بسيار کاربرد دار

-به سيستم انرژی میدر واقع مقاوت منفی مصرف انرژی ندارد و 

ت قطعات ی برای ساخانتخاب مناسب 4Aدرواقع نمونه  دهد.

کم مصرف است زيرا هم در ولتاژ کم جريان صفر دارد الکترونيکی 

ای که جريان غيرصفر است مقاومت منفی وجود در ناحيه  و هم

بيشترين پيك جريان شود ج ديده می 1همانگونه که در شکل  دارد.

دار شده است که دوطرف نانونوار با اکسيژن عامل 2Aمربوط به 

اکسيژن در افزايش رسانندگی نقش مهم  هدندهنشان  و است

تر دليل باالتر بودن برای بررسی دقيقاست.   V 7/0ساختار در 

، نوار انرژی دونمونه را با 1Aاز جريان نمونه  2Aجريان نمونه 

دو نوار  شود کهب ديده می 2در شکل کنيم. يکديگر مقايسه می

ج  2که در شکل انرژی، خط انرژی فرمی را قطع می کند در حالی

  تنها يك نوار انرژی، خط انرژی فرمی را قطع می کند.
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، 2A، ب( ساختار 1Aمودار جريان برحسب ولتاژ برای الف( ساختار ن:  1شکل

 ج( تمام ساختارها.  

 

 

  نتیجه گیری
های نانونوار فسفرين دار کردن لبهتاثير عامل، تحقيقدر اين      

ر نوع آن بررسی گرديد. چها خواص الکترونيکیزيگزاگی بر 

های آن معرفی و چيدمان آن روی لبه ساختار با توجه به نوع عنصر

رسانا با گاف غيرمستقيم هستند و نيمه 4Aو  1Aگرديد. دو ساختار 

محاسبه  eV 11/0و  eV 56/1مقادير گاف انرژی آنها به ترتيب 

 V 2تا  0اما دو ساختار ديگر رسانا هستند. در بازه ولتاژ گرديد.

-جريان بسيار کمی از اين دوساختار نسبت به دو ساختار ديگر می

به دليل وجود گاف انرژی است. برای اين دوساختار در  گذرد که

و  1Aابتدا جريان صفر و بعد از ولتاژ خاصی که برای دو ساختار 

4A  به ترتيب برابر باV 5/1   وV 1 يابد،جريان افزايش می است 

ای ساخت که در کند که بتوان قطعهکه اين توانايی را ايجاد می

مساله جالب ديگر بوجود  ته باشد.ولتاژ کم، توان مصرفی کمی داش

-ها است که در حيطه صرفهآمدن مقاومت منفی در برخی پتانسيل

های مورد بطور کلی از بين نمونه جويی انرژی بسيار کاربرد دارد.

انتخاب خوبی برای ساخت قطعات الکترونيکی   4Aبررسی، نمونه 

 کم مصرف است زيرا هم در ولتاژ کم در محدوده خاصی جريان

 صفر دارد و هم در دارای مقاومت منفی در برخی ولتاژها است.
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99m فبده از رادیونوکلئید است
Tc

 عقرة سیبه ایرانیسم زی نشبندارسب برای
3، عببض زارع میرک آببدی2مصطفی عرفبنی 1، فرشید ببببپور مفرد2، سید پصمبن شیرمردی1لیال ولی پور یکبنی

 هٌْذعی پزتَپشؽکی، ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت، داًؾگبُ آساد اعالهی، تْزاى، ایزاى ُگزٍ 1
 پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّغتِ ای، عبسهبى اًزصی اتوی تْزاى، تْزاى، ایزاى ُ کبرثزد پزتَّب،پضٍّؾگب 2

هَعغِ عزم عبسی راسی، کزج3

چکیده
گزچِ ا. کن گشارػ ؽذُ اعت بریثغ ػمزة عن یکیَلَصیث غیعن ػمزة ، ثِ هٌظَر دًجبل کزدى پزٍعِ تَس یثزا مبتیدر تحم دیبثْبی رادیَاکتیَراعتفبدُ اس  مقدمه:

 یکیٌیدر اعتفبدُ کل یعن لَ یآًت ذیتَل یخْت تَعؼِ رٍؽْب دِیدر ًت فزاّن هی آٍرد. عن لؼبت در تَسیغ ثبفتی ٍ ثیَلَصیکیایي رٍػ ًتبیح ػبلی را ثزای هغب

 .تَضیح دادُ ؽذُ اعت سیغ ثیَلَصیکی عن ػمزة عیبُدر ایي تحمیك ًؾبًذارعبسی ٍ ارسیبثی تَ. کوک کٌٌذُ خَاّذ ثَد بریثغ یذگیدرهبى ػمزة گش

99mثب  عوی عن ػمزة عیبُ : ثخؼمواد و روشهب
Tc هغبلؼبت تَسیغ ثیَلَصیکی ثؼذ اس تشریك تزکیت ًؾبًذار ثِ هَؽْبی عبلن  تمین ًؾبًذارعبسی ؽذ.ثب رٍػ هغ

 اًدبم ؽذ.

99m: فزکؾي عوی ثب هَفمیت ثب  نتبیج
Tc توزکش اکتیَیتِ  ،یکیَلَصیث غیهغبلؼبت تَس در ثذعت آهذ. % 91سا بیش نشبندارسبزیٍ ثبالتزیي ثْزُ  ًؾبًذارعبسی ؽذ

 ارگبى افلی دفغ هی ثبؽٌذ.ّب  کجذ هی تَاًذ ثبؽذ ٍ کلیِ ،عبیت هوکي هتبثَلیغن عن ثِ ایي هَضَع اؽبرُ داؽت کِ در ارگبًْب

عن  خْت اعتفبدُ  یکیَلَصیث غیتَس یثزرع یثزا ذیاثشار هف کیًذ تَا یه َمیعن  ػمزة ثب  تکٌغ یکِ ًؾبًذارعبس ذّذیهغبلؼبت هب ًؾبى ه دِیًت نتیجه گیری:

 ی ثبؽذ.کیٌیکل

99m، ًؾبًذارعبسی،: ػمزة عیبُ   واشه هبی کلیدی:
Tc  ،تَسیغ ثیَلَصیکی 
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Abstract 

Introduction: The use of radiotracers in research for scorpion venom to follow the biological distribution 

process of venom  has been rarely reported although this method allows excellent results for studies in tissue 

and biological distribution  of venom. As a result, it will be helpful to develop methods of producing potent anti-

venom for the clinical use. In this study labeling  and biological evaluation of Iranian black scorpion venom are 

described.

Methods: Toxic fraction of Androctonus crassicauda scorpion venom was labeled with 
99m

Tc by direct method.

Animal biodistribution studies performed after injection of labeled compound into normal rats.

Result: Toxic fractionation was successfully labeled with
99m

Tc, and labeling yield of  > 91%  was obtained.

In biodistribution studies, concentration of activity in organs indicates that the possible site for metabolism of 

venom is liver, and kidneys are main organs of excretion in rats. 

Conclusion: The results of  the study indicated that scorpion venom labeling with 
99m

Tc  can be a useful tool for 

the biodistribution studies of the venom for clinical use. 

Keywords: Keyword: Androctonus crassicauda, Radiolabeling, 
99m

Tc , Chromatography

PACS No.   28 
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  قدمهم
  یٍ پشؽک یهغبئل ثْذاؽت يیاس خولِ هْوتز یذگیػمزة گش    

 یًَاح بفتِیتَعؼِ ً یهَرد  خقَفب در کؾَرّب يی. ابعتیدر دً

ثبؽذ ٍ ّز  یه یؾتزیث تیاّو یدارا یزیگزهغ وِیٍ ً یزیگزهغ

 زاىیدر ا (.1) کٌذ یعبلِ خبى ّشاراى ًفز را ثب خغز هزگ هَاخِ ه

 یٍ پشؽک یهغبئل ثْذاؽت يیاس خولِ هْوتز یذگیػمزة گش شیً

در  یذگیّشار ػمزة گش 54تب  44، عبالًِعجك گشارؽْب ثبؽذ. هی

ٍ  یذگیػمزة گش تیثب تَخِ ثِ اّو (.3ٍ  2) افتذ یاتفبق ه زاىیا

اًغبى، هغبلؼبت در هَرد عن ػمزة اس  یاس آى ثزا یخغزات ًبؽ

اًَاع ػمزثْب در ایزاى ؽبهل  ثَدُ اعت.  يیخِ هحممهَرد تَ زثبسید

گًَِ عجمِ ثٌذی  25خٌظ ٍ  16ر ثَتیذُ ٍ اعکزپیًَیذُ ثَدُ ٍ د

 (.4ؽًَذ ) هی

 ذیآ یثِ حغبة ه بیدً یػمزثْب يیاس خغزًبکتز یکیعیبُ  ػمزة 

 زاىیثبؽذ ٍ در ا یه یزیآى هٌبعك خؾک ٍ گزهغ غتگبُیکِ س

ثبؽذ ٍ  یه ذُیػمزة خش خبًَادُ ثَت ًَع  يیا دارد. یبدیگغتزػ س

ػمزة اًغبى را  يیکِ ا یفَرت در اعت. کیعن ًَرٍتَکغ یدارا

کزدُ ٍ هٌدز ثِ هزگ  زیثذى را درگ یبتیح یثشًذ اکثز اػضب ؼیً

  (.5ذ )خَاّذ ؽ

ّب اس یک گًَِ ثِ گًَِ دیگز فزق دارد  یت سّز ػمزةهحتَا ٍ عو

پزٍتئیي ٍ عویت سّز ثب  (. ػمزثْبی یک گًَِ ًیش اس ًظز هیشاى6)

ّز سّز  ّبی آهیٌِ   (. تفبٍتی کِ ثیي تَالی اعیذ7ّن فزق دارًذ )

 (.8ؽَد ) ػول ٍ ایوٌَلَصیک سّز هیٍخَد دارد هَخت تفبٍت 

ن ، ػولکزد ٍ تَسیغ ثیَلَصیکی عن اعالػبت کوی در هَرد هکبًیغ

در ٍالغ خْت ثْجَد  ػمزة در اًغبى ٍ حیَاًبت ٍخَد دارد.اًَاع 

ثِ داًؼ  بسیهب ً ،ػمزةگًَِ ّبی اًَاع  یذگیدرهبى ػمزة گش

 ي،یّوچٌ دارین.اًَاع ػمزثْب  عن اختقبفی یکیَلَصیػولکزد ث

. ثبؽذ یهْن ه  یلیخ یکیٌیخْت اّذاف کل یثبفت غیهغبلؼبت تَس

آسهبیؼ ّبی  دراگزچِ تظبّزات ثبلیٌی عن ػمزة عیبُ ایزاًی 

ایي  عن لَصیکیتَسیغ ثیَاهب ، (9ٍ  5تدزثی ثزرعی ؽذُ اعت )

ثزای اّذاف   اکتیَ هَاد رادیَایزاًی ثب اعتفبدُ اس  گًَِ ػمزة

 یػبل کزدیرٍ کی .گشارػ ًؾذُ اعت در دًیب کلیٌیکی تبکٌَى 

 هبدُ ًبؽٌبختِ هثل عن ػمزة  کیاس  یکیَلَصیث غیتَس  ذىید یثزا

 ذیًََکلَئیرادهَاد آى ثب  ی، ًؾبًذارعبسهختلف یدر ارگبًْب

  ثبؽذ. یه

کن  بریثغ ذ،یًََکلئیراد هَاد عن خبًَراى ثب یتب کٌَى ًؾبًذارعبس

را  یػبل حیاًدبم گزفتِ ًتب مبتیتحم یٍل گشارػ ؽذُ اعت

ًؾبى  کبًبلْبیًَی  ثبًذ ؽذى ٍ کیٌتیک فبرهبکَ ،یثبفت غیدرتَس

ٍ درهبى  یعن لَ یآًت ذیهحممبى اهکبى تَل یثزا دِیدر ًتاًذ.  دادُ

  فزاّن ؽذُ ثِ خقَؿ اًَاع هختلف  عزعبًْب ْبیوبریاس ث یبریثغ

  .اعت
99m

Tc  لیثِ دل یّغتِ ا یپشؽک مبتیدر تحم ؾگبمیپ ذیًََکلئیراد 

آل ػجبرتٌذ  ایي خقَفیبت ایذُ. ثبؽذ یآلؼ ه ذُیا یّغتِ ا بتیقَفخ

، دعتزعی آعبى ثِ آى  keV 140عبػت، اًزصی گبهبی  6ًیوِ ػوز اس: 

   اس عزیك صًزاتَر 
99

Mo/
99m

Tc ثجبت خَة ؽیوبیی ًؾبًذارعبسی ٍ

(14.)  

99mدر ایي هغبلؼِ 
Tc  ػمزة عیبُ ایزاًی عوی عن ثخؼثب 

ٍ تَسیغ ثیَلَصیکی، تَسیغ ثبفتی ٍ ارگبى ّبی ًؾبًذارعبسی ؽذ 

 ّذف تزکیت ًؾبًذار هَرد ارسیبثی لزار گزفت.
 

 مواد و روشهب
 ب خزیذاری ؽذًذ.توبم هَاد ؽیویبیی اس کوپبًی ّبی عیگوب ٍ فلَک 

HPLC  هذل(JASCO 880-PU(Japan  ٍTLC  هذل(AR 

2000(North America Bioscan   ثبؽٌذ یه 

فزکؾٌْبی عوی عن ػمزة آًذرٍکتًََط کزاعیکَدا ثِ حبلت 

لیَفیلیشُ اس هَعغِ تحمیمبت ٍاکغي ٍ عزم عبسی راسی کزج تْیِ 

Na)گزدیذ. عذین پزتکٌتبت 
99m

TcO4)  اس صًزاتَر تدبری
99
Mo/Tc

99m  ، ثخؼ رادیَایشٍتَح( ثذعت آهذAEOI.) 

Tc  ًؾبًذارعبسی فزاکغیَى عوی ثبالف: 
 ٍ آًبلیش رادیَؽیویبیی 99

Tcثب  فزاکغیَى عوی
99m در ًؾبًذارعبسی ؽذ ثِ رٍػ هغتمین .

ٍ  11کلزیذ للغ ثِ ػٌَاى ػَاهل کبٌّذُ اعتفبدُ ؽذ ) اس ایي رٍػ

اًدبم ؽذ تب  ٌِیثْ ظیزاؽ لیتؾک یثزا یهغبلؼبت همذهبت. (12

 .ذیثذعت آ یعو َىیفزاکغ یاس ًؾبًذارعبس ثبسدّی يیثبالتز

در عتَى  RP-HPLCػولکزد رادیَؽیوی فزاکغیَى عوی تَعظ 

C18  ٍTLC  ثب کبغذ ٍاتوي ؽوبرُ یک ٍ فبس عیبلMFK  ٍ

  عبلیي تؼییي ؽذ.
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 ة: هغبلؼبت تَسیغ ثیَلَصیکی

-244ػ ّبی ًز ثب ٍسى خْت هغبلؼبت تَسیغ ثیَلَصیکی، اس هَ

 MBq 11.1 گزم اعتفبدُ گزدیذ ثِ ایي هَؽْب حذٍد  254

(300μCi)   اس تزکیت عوی  ًؾبًذار اس عزیك رگ دهی تشریك

 4دلیمِ ٍ  45دلیمِ ،  15 در سهبًْبی  در ًْبیت هَؽْب. گزدیذ

ْبی اًذاهعپظ  لزثبًی ؽذًذعبػت پظ اس تشریك تزکیت ًؾبًذار 

ؽذُ ٍ ٍسى اًذاهْب ثالفبفلِ )ثِ فَرت  ذى هَؽْب خذاهختلف ث

ثِ فَرت  رادیَاکتیَیتِ اًذاهْبعپظ ٍ   اًذاسُ گیزی ؽذتبسُ( 

NaI(Tl) آؽکبرعبس  ثب اعتفبدُ اس خذاگبًِ
 . ؽوبرػ ؽذ 

ثیبى  %ID/gهیشاى فؼبلیت تدوغ یبفتِ در ّز اًذام ثب ػبهل 

ؽَد. ایي ػبهل ثیبًگز ایي حمیمت اعت کِ چِ درفذی اس  هی

 بلیت کل در ّز گزم اس ػضَ هَرد ًظز تدوغ یبفتِ اعت.فؼ

 
 کِ در آى:

Organ Count ِؽوبرػ آؽکبرعبس اس ػضَ هزثَع : 

Total Count ؽوبرُ آؽکبرعبس اس ًوًَِ ؽبّذ : 

W ٍسى ػضَ هزثَط ثز حغت گزم : 

B.G ٌِؽوبرػ آؽکبرعبس اس تبثؼ سهی : 

 ادُ ؽذُ اعت.ًؾبى د (2ُ )کل ؽوبربیح حبفل در ًوَدارّبی ؽًت

 

 و بحث نتبیج

 غیتَس ذىید یخبلت ثزا ػرٍ کی ّوبًغَر کِ گفتِ ؽذ

 یعن ػمزة، ًؾبًذارعبسهثل هبدُ  کی یٍ توزکش ارگبً یکیَلَصیث

در  ؾگبمیپ ذیًََکلئیراد َمیتکٌغ . ثبؽذ یه ذیًََکلئیآى ثب هَاد راد

عِ رٍػ ػوذُ افلی خْت  ای هی ثبؽذ.ّغتِ  یپشؽک مبتیتحم

99mبسی ًؾبًذارع
Tc :رٍػ هغتمین، رٍػ  ٍخَد داردchelate 

 یذیعَلف ید یثِ خبعز ثبًذّب (.14ٍ  13ٍ رٍػ  غیزهغتمین )

خْت  نیکِ در پزٍتئٌْب ٍ لغؼبت ٍخَد دارد هؼوَال اس رٍػ هغتم

اس هبدُ  یًؾبًذارعبسرٍػ  يیدر ا ؽَد. یاعتفبدُ ه یًؾبًذارعبس

 یَلْبیثِ ت ذیعَلف ید یًَذّبیاس پ یتؼذاد لیکبٌّذُ خْت تجذ

  ثبؽذ. کبرآهذ هی َمیدر اتقبل آًْب ثِ تکٌغ اعتفبدُ هی ؽَد کِآساد 

 
 

99mفزآیٌذ ًؾبًذارعبسی هغتمین پپتیذ ثب تقَیز ؽوبتیک اس : 1ؽک
Tc 

 

 ثِ ػٌَاى ػبهل کبٌّذُ اعتفبدُ کزدین. SnCl2در ایي تحمیك هب اس 

اس تقفیِ ًؾبًذارعبسی پظ ثْزُ  هؤثز ثَد.ًؾبًذارعبسی رٍػ 

 ثذعت آهذ.%  91اس  ؼیث G-25ثَعیلِ عتَى عفبدکظ 

اعتفبدُ اس  ثبًؾبًذار ؽذُ  یعو ثخؼ ییبیویَؽیخلَؿ راد

 % ثذعت آهذ. 99ثیؼ اس   RTLC ٍ RP-HPLC یرٍؽْب

کیت ًؾبًذار ًتبیح تَسیغ ثیَلَصیکی تز،  (3) ؽکل ًوَدارّبی عجك

عیغتن  ذار اسدر هَؽْب ًؾبى دٌّذُ پبکغبسی هالین تزکیت ًؾبً

ٍ  ( b -2)ؽکل  هؼذُخذة   .( a -2) ؽکل  خَى ثَد گزدػ

خَة  تیفیکن ثَد کِ ًؾبى دٌّذُ ک ( c -2تیزٍئیذ ) ؽکل 

 كیّذف  ثؼذ اس تشرػوذُ دٍ ارگبى  زایس ًؾبًذار اعت. تیتزک
99m

TcO4
خذة فؼبل در ثذى تیزٍئیذ ٍ هؼذُ ّغتٌذ.   -

99m
TcO4

ػٌَاى یک ؽبخـ  تَعظ ایي دٍ ػضَ هی تَاًذ ثِ -

 فیشیَلَصیکی اس خلَؿ آهبدُ عبسی رادیَؽیویبیی اعتفبدُ ؽَد.

ٍ  ( d-2) ؽکلدٍ اًذام کجذ  اکتیَیتِ درتوزکش ثز اعبط ًتبیح  

کِ عبیت هوکي ثزای  هی تَاى ًتیدِ گیزی کزد( e -2) ؽکلکلیِ 

کجذ اعت ٍ کلیِ ّب ارگبى افلی دفغ در رتْب هی  ،هتبثَلیغن عن

دلیمِ ثؼذ اس  15در  (  f- 2)ؽکل اکتیَیتِ هغشد ٍخَثبؽٌذ. 

کِ تزکیت ًؾبًذار هی تَاًذ  اعت هَضَع ًؾبى دٌّذُ ایي تشریك

  اس عذ هغشی ػجَر کٌذ.

0
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%
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Blood

 
 ( a -2ؽکل  )
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سیغ ثیَلَصیکی تزکیت ( ًؾبى دٌّذُ ت2َ: ًوَدارّبی هختلف ؽکل ) 2ؽکل

 عبػت 4دلیمِ ٍ  45دلیمِ ٍ  15در سهبًْبی هختلف  99mTcًؾبًذار عن ثب 

 ID/g ) % سهبى ثز اعبط عبػت ٍ هحَر ػوَدی ًوَدارّب ) هحَر افمی

 نتیجه گیری

 ثهب ػمهزة   عهن  یدّذ کهِ ًؾبًذارعهبس   یًؾبى ه كیتحم يیا حیًتب
99m

Tc داخهل   کی عهن تَسیغ ثیَلهَصی  هغبلؼبت یثزا یذیاثشار هف

 غیه تَس ٌهذ یًظبرت ثهز فزآ  یثزا یرٍػ ػبل کیثذى اعت ٍ ؽبهل 

 .ثبؽذ یه یکیٌیخْت همبفذ کل عن بفتیث

 

  سپبسگساری

د پزتَّب تؾکز ٍ اس ّوکبراى گزٍُ رادیَدارٍّبی پضٍّؾکذُ کبرثز

 لذرداًی هی ؽَد.
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 چکیده
شاخۀ دوم  تري نسبت بهاراي انرژي کمدشاخۀ اول . است دو شاخۀ فونون سطحی قطبی داراي( آلومینیوم اکسید یا آلومینا)  Al2O3گرافن بر روي بستر 

فاصلۀ ون در والس بین گرافن و بستر دي الکتریک  وها  فونونپراکندگی  ردر این پژوهش اث. دباش این دو شاخۀ فونونی میاز ر أثتمها  تحرک حامل و بوده
 را Al2O3فاصلۀ متفاوت بین گرافن و بستر دي الکتریک  چند چگالی آنها برايبر حسب ها  تحرک حامل همچنین. را بررسی می کنیم ها بر روي تحرک حاملقطبی 

 .ایم کرده و رسم محاسبه

 ، تحرکاپتیکی ون قطبی سطحی، پراکندگی ، فون گرافن . :واژه هاي کلیدي

 

Mobility of Surface  Optical Phonons in Graphene 
 

Ansaripour, Ghassem; Aljadiri, Ahmad 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

 

Abstract 
 

Graphene on Al2O3 substrate has two surface polar phonon branches which the first branch  has lower 

energy than that of the second . In this research we investigate  the effect of phonons scattering and the 

Van der Waal's distance between graphene and the polar dielectric substrate on the mobility of carriers. Also 

the mobility of carriers versus their density for several different distances between graphene and the Al2O3 

substrate is calculated and plotted. 

 

Keywords: Graphene, Surface polar phonon, Optic scattering, Mobility 

 

PACS No. 68           
 

 مهمقد
دهد که پراکندگی فونون با برهم  خواص ارتعاشی گرافن، نشان می

در باالترین شاخۀ و گیرد فونون شکل می -کنش جفت الکترون 

شود، بنابراین  منجر به وقوع دو ناهنجاري کوهن می اپتیکیفونون 

 . ها در گرافن مورد توجه محققان قرار گرفته است خواص فونون

هاي  گرافن مادۀ غیر قطبی است، بنابراین در حال حاضر نمونه

، 1(HfO2)دي اکسید هافنیم مانند گرافن موجود از بسترهاي قطبی 

براي مطالعات   غیره، و 2(Al2O3)  -آلومینا  -آلومینیوم اکسید

چنین بسترهاي . شوند استفاده می فناورانه بنیادي و کاربردهاي

بستر که به صورت یک منبع  -قطبی در نزدیکی رابط گرافن 

هاي نوري  هاي بار امکان وجود فونون پراکندگی مهم براي حامل

                                                 
1
 Hafnium dioxide.  

2
 Aluminum Oxide. 
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بدین ترتیب مطالعۀ اثرات جفت . کنند قطبی را در گرافن فراهم می

با استفاده از بسترهاي قطبی اپتیکی فونون سطحی -لکترونشدگی ا

که قبالً اشاره کردیم براي درک کامل در تغییر خواص الکترونیکی 

نوري فونون  -بنابراین جفت شدگی الکترون . در گرافن مهم است

گذارد که به دانشمندان اجازه  سطحی بر خواص ترابري تاثیر می

ات تجربی مختلف در گرافن دهد تا براي بسیاري از مطالع می

 [.14،14]کنندپردازي  نظریه

 ول بندي نظريفرم
ناخالصی ناشی از  تاثیر پراکندگیها بدون  بیشتر الکترونترابرد 

دیگر علت در حقیقت  .انجام می شودشیمیایی یا نقص بلوري 

این . هاي استثنایی خود گرافن است تحرک باال مربوط به الکترون

زمان واهلش حامل . کنند موثر صفر حرکت میها با جرم  الکترون

 [.14،14] ها به صورت زیر داده می شود

  

   

  }     (4)  

زاویۀ جهت  ، انیشتین -بوز فونونیاشغال  عدد  که در آن    

 و  ، دار بردار 

 

 (4       )                                                          

d  و هاي قطبی و گرافن تک الیه فاصلۀ وان در والس بین الیه q  

انتگرال  با( 4)در معادلۀ  .است بردار موج پراکندگی

 که در آن. شود جایگزین می 

تعداد نقاط فضاي  N م ومساحت یاختۀ بسیط دو ات  

k  ن فاصله با نوع بستر متفاوت توجه داشته باشیم که ای .است

 .است

و هاي سطحی قطبی در گرافن  میدان الکتریکی ناشی از فونون

و به دلیل وجود ابعاد عمودي  هاي کربنی برجسته است نانولوله

ترابرد حامل ها . شود داده می 3بسیار کوچک با فاصلۀ ون دروالس

هاي سطحی قطبی تحت شرایط بایاس  پراکندگی فونونأثر از مت

هاي کربنی بر روي بسترهاي قطبی  پایین و باال در گرافن و نانولوله

هاي قطبی  ناشی از پراکندگی فونون ها تحرک حامل. می باشد

 [04]در حالت حدي به صورت زیر داده می شود  سطحی

 
 گی،تعداد شاخه هاي پراکند νکه در این رابطه 

پارامتر جفت شدگی حامل   

ضریب دي الکتریک به ترتیب  و  فونون سطحی قطبی،  -

فاصلۀ   ،،  بسامد پایین و باال

 بین گرافن و بستر دي الکتریک، 

 وطبی هاي سطحی ق آینشتن براي فونون-عدد اشغال بوز

 .هاي سطحی قطبی است انرژي فونون 

 

 

 نتایج وبحث 
ها ناشی از پراکندگی  یرات تحرک حاملینمودار تغ 4در شکل

cmاز  n ها هاي سطحی قطبی بر حسب چگالی حامل فونون
-2 

44
cm تا 4×  44

-2 44
، 5/3براي چهار فاصلۀ متفاوت    41×  44

براي شاخۀ ( K 344) تاقآنگستروم در دماي ا 5/44، 44، 7

، 4شبیه شکل  4شکل. ایم محاسبه و رسم کرده فونونی اول 

 . استرسم شده  براي شاخۀ فونونی دوم اما 

بررسی  شاخۀ اول  بررا دماهاي باالتر از دماي اتاق اثر حال 

اما به ترتیب براي  4مانند شکل  1و 3 هاي شکل .کنیم می

 .[04،04]محاسبه و رسم شده اند  K 744و K 544يهادما

 

 
 
 

                                                 
3 Van der Waals's distance.  
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بر حسب   هاي بار سطحی قطبی  تغیرات تحرک حامل نمودار:  1شکل

 فاصلۀ متفاوت چهاربا  K 033در دمايها براي شاخۀ اول  چگالی حامل

 .Al2O3.بین گرافن و آنگستروم  5/44، 44، 7، 5/3

 

 

 

ها  شود که با افزایش چگالی حامل مشاهده می 1تا  4هاي در شکل

cmاز 
-2 44

cmتا  4×  44
-2 44

و  5/3براي فاصلۀ کم  5/0×  44

cmآنگستروم، تحرک کاهش پیدا کرده و از مقدار  7
-2 44

44  ×7 

یش پیدا آنگستروم، تحرک افزا 5/44و  44به باال براي دو فاصلۀ 

دهد که شاخۀ اول  این وضعیت به این دلیل رخ می. کند می

هاي قطبی سطحی، داراي انرژي کمی هستند و همچنین  فونون

فاصلۀ زیاد بین گرافن و بستر منجر به وقوع پراکندگی کشسان 

اما در حالت فاصلۀ  .ها تغییر نمی کند شده ودر نتیجه انرژي حامل

ها  حرک با افزایش چگالی حاملکم بین بستر و گرافن مقدار ت

ها پراکندگی غیرکشسان را  یابد و در این حالت حامل کاهش می

ها کاهش می  کنند و مقدار تحرک با افزایش چگالی حامل تجربه می

 .یابد

که در شرایط یکسان اما براي دو شاخۀ  4و4از مقایسۀ شکل هاي 

اهده فونون هاي قطبی سطحی متفاوت رسم شده اند می توان مش

کرد که به لحاظ باالتر بودن انرژي شاخۀ دوم نسبت به شاخۀ اول 

کمتر  4تحرک حامل ها براي تمام فواصل وان در والس در شکل 

 . است4از شکل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
بر حسب   هاي بار سطحی قطبی  تغیرات تحرک حامل نمودار:  2شکل

 فاصلۀ متفاوت چهاربا  K 033در دماي دومها براي شاخۀ  چگالی حامل

 ..Al2O3بین گرافن و آنگستروم  5/44، 44، 7، 5/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بر حسب   هاي بار سطحی قطبی  تغیرات تحرک حامل نمودار:  0شکل

 :فاصلۀ متفاوت چهاربا  K 533در دمايها براي شاخۀ اول  چگالی حامل

 .Al2O3.بین گرافن و آنگستروم  5/44، 44، 7، 5/3
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بر حسب   هاي بار سطحی قطبی  تغیرات تحرک حامل نمودار:  4شکل

: فاصلۀ متفاوت چهاربا  K 733در دمايها براي شاخۀ اول  چگالی حامل

 .Al2O3.بین گرافن و آنگستروم  5/44، 44، 7، 5/3

 

 گیرينتیجه 
 

ی بر حامل ها در در این پژوهش اثر پراکندگی فونون اکوستیک

نتایج نشان می دهد که . کلوین مطالعه شد 744-4گستره دمایی 

در دماهاي پایین، تحرک حامل ها افزایش و با افزایش دما که منجر 

تحرک کم می  ،به افزایش پراکندگی فونون اکوستیکی می شود

 . شود

 سطحی قطبی حامل ها در اثر پراکندگی فونون تحرک  همچنین

در والس نقش مهمی  مالحظه کردیم که فاصلۀ وان. بررسی شد

ها دارد هر چه فاصله بیشتر شود تحرک  براي افزایش تحرک حامل

 ها در شرایط دماهاي باال، املبا افزایش چگالی ح .یابد افزایش می

در  هاي وان فاصلهبا  Al2O3استفاده از گیت گرافنی بر روي بستر 

 .تر است مناسب جریانآنگستروم براي کنترل  5/44والس بیشتر از 
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مؤثر شعاع معرفی فرم دمایی جدید برای : زاآلفا واپاشیهای مشخصه در هسته مادر دمای نقش

 هاهسته
 3؛ قلعه، نیما2قرائی، رضا، 1کامالن؛ فهیمه

 نور مرکز مشهدگروه فیزیک دانشگاه پیام1
 گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری2
 گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد3

 كیدهچ
ی محدوده تلف بامخ عنصر 222 زایفرایند واپاشی آلفا بر روی هسته مادر اثرات دمایینقش  کیستماتیس لعه، به مطاZhang2013 مجاورت پتانسیل مدل گیری ازبا بهره

اعمال آن در مدل از طریق  که شده است ارائه کنشیهای برهمهسته iRمؤثر  شعاع برای یجدیددمایی فرم  ،در این پژوهش .ایمپرداخته 84pZ=-91عدداتمی 

Zhang2013 ار فرم دمایی اعتب عالوه براین، ی انتخابی دست یافت.زاآلفاهای واپاشیدر محدوده  نتایج تجربی نیمه عمر برای قابل قبولیهای بینیپیشتوان به می

 .ایمهرار دادق مورد ارزیابی هاهسته ایخواص الیه بازتولیددر  را پیشنهادی
 

اثرات دمای هسته مادر پتانسیل مجاورت،دیدگاه  آلفازا، هایواپاشی: های کلیدیواژه

Influence of parent nucleus temperature on alpha decay characteristics: a new 

temperature-dependent formalism for the effective nuclear radius
Kamelan, Fahime1; Gharaei, Reza2; Ghal-Eh, Nima3 

1 Department of Physics, Payam-e Noor University of Mashhad 
2 Department of Physics, Hakim Sabzevari University 

3 Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 
Within the framework of the proximity potential Zhang 2013, the role of parent nucleus temperature on the alpha 

decay characteristics has been systematically investigated for 226 alpha decays with Zp=84-91. In this study, a 

new temperature-dependent formalism for the effective nuclear radius Ri has been proposed to incorporate in 

Zhang 2013 potential model. Additionally, we have tested the validity of the presently proposed formalism in 

reproducing the shell closure effects of the nuclei involved in the alpha decay process. 

Keywords: Alpha decay; Proximity potential approach; Parent nucleus temperature; 

PACS No. 24 

 قدمهم
ی بر را مبتن آلفازا هایواپاشیمحققان اساس  بیش از یک قرن است که

ه تقابل واسطهدانند که بسد پتانسیل می زنی کوانتومی درتونل پدیده

کل ش "هسته دختر-آلفا"و کولنی در سیستم قوی ای نیروهای هسته

و تجربی مختلفی در زمینه نظری مطالعات  از آن پس .[1] گیردمی

نتیجه  صورت گرفته است که زاواپاشی آلفافرایند شناخت هرچه بیشتر 

-معتددی برای تفسیر این فرایند می نظری رویکردهای معرفی  ،هاآن

گستره  را در زاواپاشی آلفاعمرهای های نوین توانستند نیمهنظریه باشد.

لوبی با دقت مط سنگین-ی سنگین و نیمههای پرتوزاوسیعی از هسته

 ترچه دقیق هرهای بینیپیشبه  دستیابی ،. با این حالباز تولید نمایند

برانگیز و جذاب برای همواره از موضوعات چالش ،این کمیت از

  های اخیر بوده است.در طول دههای فیزیک هستهمحققان 

 مبتنی بر یک رخداد فیزیکی مهم به نام پدیده تونل زاواپاشی آلفا نظریه

 رویکردهایتوان از می ،برای فرمولبندی آنزنی کوانتومی است که 

براساس این تقریب، اطالع از بهره گرفت.  WKBنظیر تقریب نظری 

کنشی میان ذره آلفا و هسته دختر نقش شکل صحیح پتانسیل برهم

در  و به مقادیر دقیق احتمال نفوذ در سددستیابی ای در کنندهتعیین

یل با توجه به اهمیت پتانس خواهد داشت. زانتیجه نیمه عمر واپاشی آلفا

های مدل اخیر دههدر چند زنی ذره آلفا، فرایند تونل در طیکنشی برهم

ه از جمله ک اندپیشنهاد شده پتانسیل این برای محاسبه مختلفی نظری
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اشاره کرد. این مدل که [ 2] "دیدگاه پتانسیل مجاورت"توان به آنها می

ها و همچنین نظریه های هیدرواستاتیکی هستهمبتنی بر ویژگی

رویکردی ساده و در عین حال کاربردی  ،باشدنیروهای مجاورت می

هد. دای میان دو هسته ارائه میرا برای تعیین قدرت پتانسیل هسته

، پارامتر ضخامت Rوجود فاکتورهای قابل تنظیم مانند پارامتر شعاعی 

معرفی این مدل، سبب فرمولبندی در  Φ(𝑠)، و تابع جهانی bسطح 

های دیگر قابلیتاز  [.3] ده استش ی از آنمتعدد یهانسخه

 بر مختلف یامکان بررسی نقش اثرات فیزیک ،مجاورت فرمولبندی

اشد. بروی دینامیک فرایندهایی نظیر گسیل ذره آلفا از هسته مادر می

نقش دمای هسته مادر  توان بهاثرات بررسی شده میاز جمله مهمترین 

که در  اشاره کرد کنشی و در نتیجه نیمه عمر واپاشیدر پتانسیل برهم

 محققان [.۴,۵ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است ]هاسال

و ضریب کشش  Rمترهای شعاع اای از پارهای اصالح شدهتاکنون فرم

ان عنوه، باندمعرفی کردهپایه اثرات دمایی هسته مادر  بررا  γسطحی 

های دمایی هرچند چنین فرم. 207T0R(T)=R(T=0)(1+0.0(نمونه 

های منزوی و در خارج از فضای پایه خواص ساختاری هسته بیشتر بر

سد رنظر میهضروری ب ،اند. تحت این شرایطکنشی بدست آمدهبرهم

که بواسطه انجام یک مطالعه سیستماتیک برروی تعداد قابل توجهی از 

ن اثرات و درنظرگرفت ،سنگین گسیلنده ذره آلفا-عناصر سنگین و فوق

 ، به تحقیق در مورد نقش"ذره آلفا-دخترهسته "کنشی سیستم برهم

ما وابسته به داصالح شده اثرات دمایی هسته مادر و تعیین یک فرم 

-بپردازیم. برای دستیابی به این هدف، پتانسیل برهم R(T)برای شعاع 

فرمالیزم مجاورت یعنی مدل  هایکنشی براساس یکی از آخرین نسخه

"Zhang2013"  توسط  2۱13که در سال محاسبه شده استZhang 

 .[2] معرفی شده است زاهای آلفاو همکارانش برای مطالعه واپاشی

مدل  هک دهدنشان میات این گروه شود که نتایج تحقیقخاطر نشان می

-اشینیمه عمر واپبرای های قابل قبولی بینیمذکور قادر به ارائه پیش

در تالش هستیم تا اثر فرم دمایی  ،در مطالعه حاضر باشد.می زاهای آلفا

برای  Zhang2013عمرهای حاصل از مدل جدید شعاع را برروی نیمه

مورد سنجش قرار  p61 ≤ Z 99 ≥ محدوده در زاآلفا واپاشی 222تعداد 

 ها بپردازیم.ای هستهاز طریق آن به مطالعه خواص الیهو نیز  داده
  

 محاسباتروش 

اپاشی در طول فرایند وذره آلفا و هسته دختر کنشی میان برهمپتانسیل 

و گریز از  𝑉𝑁(𝑅)ای ، هسته𝑉𝐶(𝑅)شامل سه بخش پتانسیل کولنی 

 است: 𝑉𝑙(𝑅)مرکز 
(1) 

𝑉𝑇(𝑅) = 𝑉𝑁(𝑅) + 𝑉𝐶(𝑅) +
ℏ2

2𝜇

𝑙(𝑙 + 1)

𝑅2
, 

 

𝜇 در جمله آخر  که =
𝑚𝛼𝑚𝑑

𝑚𝛼+𝑚𝑑
ته هس-آلفاسیستم ذره  یافتهجرم کاهش 

 رهسته دختآلفا و ذره های به ترتیب جرمنیز  𝑚𝑑و  𝑚𝛼باشد، میدختر 

شان دهنده ن 𝑙 همچنین در این رابطه .باشندجرم اتمی می در واحد

 با فرض داشتن .استمل شده توسط ذره آلفا ای حاندازه حرکت زاویه

ل کنشی، پتانسیهای برهمتوزیع بار یکنواخت برای هر یک از هسته

 محاسبه کرد، توان به شکل زیرکولنی را می

(2) 
𝑉𝐶(𝑅) = 𝑍1𝑍2𝑒

2

{
 

 
1

𝑅
                                (𝑅 > 𝑅𝑐),

1

2𝑅𝑐
[3 − (

𝑅

𝑅𝑐
)2]      (𝑅 < 𝑅𝑐),

 

 

𝑅𝑐که در آن  = 𝑅1 + 𝑅2 دختر هسته آلفا و  ذره و مقادیر شعاع

𝑅𝑖صورتب = 1.28𝐴𝑖
1/3

− 0.76 + 0.8𝐴𝑖
 .دنگردمی تعریف 1/3−

در تحقیق حاضر برای محاسبه قدرت پتانسیل  ذکر شدهمانگونه که 

کنش ذره آلفا و هسته دختر از مدل مجاورت و ای در طول برهمهسته

ی ا. در این مدل پتانسیل هستهنماییماستفاده می Zhang2013 نسخه

 ،گرددبه صورت زیر تعریف می

(3) 𝑉𝑁(𝑅) = 4𝜋𝛾𝑏�̅�Φ(𝑠) 

ابسته و کنشیسیستم برهمبه شکل و هندسه  𝛾𝑏�̅�پارامترهای  که در آن

فرم جدیدی  [2] که در مرجع تابع جهانی استیک  𝜙(𝑠)و  هستند

 ،از آن به صورت

(۴)                                                Φ(𝑠) =
−7.65 

1+𝑒
𝑠+1.02
0.89

 

ضریب انرژی  𝛾فرمولبندی، در این معرفی شده است. از طرفی 

باشد [ قابل تعریف می2مرجع ]( ۴واسطه رابطه )هکه ب است سطحی

یز ای ننیز در محاسبات پتانسیل هسته bپارامتر ضخامت سطح  و برای

شود که نشان می خاطر [.2در نظر گرفت ]را  b ≈1 fmتوان مقدار می

�̅� ( 3در رابطه) به شکل زیر قابل تعریف است، 

(۵                                                            )�̅� =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
 

دختر از هسته آلفا و  ذره هایبرای محاسبه شعاع ،که در این بخش

  .ایمهبهره گرفت iRرابطه معرفی شده 
 

 iR(T) مؤثر شعاع معرفی فرم وابسته به دمای
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برای اعمال اثرات دمایی هسته مادر از طریق شعاع  ،در این تحقیق

را به صورت  iRای از پارامتر کنشی، فرم اصالح شدههای برهمهسته

 ، نماییممعرفی میزیر 

(2                                     )𝑅𝑖(𝑇) = 𝑅𝑖(𝑇 = 0)𝑓(𝑇). 

صورت یک تابع ه دمایی ب وابستگیشود همانطور که مشاهده می

به لحاظ در فرم مستقل از دمای شعاع ضرب شده است.  f(T)دلخواه 

 با الهامتوان می راحتیهبی از این طریق را ، اعمال اثرات دماینظری

 ،نظیرپیشین  وابسته به دمایهای از فرم رفتنگ
 

(۷        )              R𝑖(T) = R𝑖(T = 0)(1 + 0.0007T
2) 

به ازای  fتابع برای تعیین مقادیر که  ددر ادامه باید متذکر شدرک کرد. 

اختالف سازی کمینهاز مادر انتخابی،  هسته 222هر یک از  Tدمای 

مدل میان مقادیر تئوری و تجربی نیمه عمر در چارچوب 

Zhang2013 وان تمیرا نیز  دمامقادیر عالوه بر این، . ایمبهره گرفته

 آورد، با استفاده از رابطه زیر بدست

(۸۸            )                   𝐸𝑝
∗ = 𝐸𝑘𝑖𝑛 + 𝑄 =

1

9
𝐴𝑝𝑇

2 − 𝑇, 

𝐸𝑝 آن،که در 
 𝐴𝑝به انرژی برانگیختگی هسته مادر با عدد جرمی  ∗

ه که ب باشدانرژی ذره آلفا گسیل شده می E𝑘𝑖𝑛 همچنین اشاره دارد.

ر شکل د .راحتی و از طریق قوانین پایستگی قابل محاسبه خواهد بود

به صورت  i(T)/RiR(T=0)نسبت  (، رفتار مقادیر حاصل برای1)

اند. های انتخابی رسم شدهبرای مجموعه واپاشی Tتابعی از دمای 

ار از یک رفتبا افزایش دما شود مقادیر حاصل همانگونه که مشاهده می

کنند که به صورت زیر قابل پارامترسازی پیروی مینزولی خطی 

 خواهد بود،

(۹         )              𝑅(𝑇)

𝑅(𝑇=0)
= 𝑓(𝑇) = 1.02407 − 0.1082𝑇 

 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.4

0.8

1.2

f(T)=1.02407-0.1082T

R
(T

)/
R

(T
=

0)

T (MeV) 
 

 Tبه صورت تابعی از دمای   R(T)/R(T=0) حاصل ازمقادیر  تغییرات: 1شکل 

 .f(T)به منظور یافتن  انتخابیآلفازای های هسته مادر در واپاشی

یمه و تجربی ن های تئوریبا تکیه بر همخوانی داده ،تحت این شرایط

فرم اصالح شده ذیل را برای رفتار دمایی شعاع  زا،های آلفاعمر واپاشی

 دهیم،ها پیشنهاد میهسته

(1۱  )           R𝑖(T) = R𝑖(T = 0)(1.02407 − 0.1082𝑇) 

رفتار مقادیر (، 22در شکل ) ،این رابطهمیزان اعتبار بررسی برای  حال

�̅�  را با و بدون احتساب اثرات دمایی به صورت تابعی از عدد نوترونی

pN یبا اعداد اتمی در محدوده هایهای مادر برای ایزوتوپهسته 

𝑍p = 84 − در بخش اثرات شود که خاطر نشان میایم. رسم نموده 91

 ایم،از رابطه زیر بهره گرفته، �̅�(𝑇)برای محاسبه  ،دمایی

(11                   )�̅�(𝑇) =
𝑅1(𝑇)𝑅2(𝑇)

𝑅1(𝑇)+𝑅2(𝑇)
= �̅�(𝑇 = 0)𝑓(𝑇) 

 

غیر  فرم دمایی هر دو با استفاده ازرا  𝑓(𝑇)تابع  ،برای درک بیشتر

و نتایج  کرده محاسبه ،(1۱) ( و۷)و خطی، روابط  )درجه دوم( خطی

ا مقایسه همزمان این سه بخش، ب ایم.نمایش داده 2 آن را در شکل

توان دریافت که اعمال اثرات دمایی تنها براساس رابطه راحتی میهب

 ا درهای هستهبینی صحیح خاصیت الیهبه پیش ( منجر1۱) پیشنهادی

های مستقل از دما . در واقع حالتشودمی 126dN=جادویی  عدد

)بخش ( ۷ی حاصل از فرم پیشنهادی ))بخش الف( و وابسته به دما

  کنند.میبینی نپیش 126dN=این ویژگی مهم را در  ب( وجود
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(a)
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R
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r

 Z=84
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 Z=91
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1.410

1.415

1.420

(b)

R
ba

r

Np=128

R(TD)      Eq(7)

R(TD), Eq. (9)

R
ba

r

(c)

Np=128

Np 
تا  Z=84های برای ایزوتوپ 𝑁𝑃بر حسب  �̅�تغییرات  مقایسه : نمودار2شکل 

Z=91 و وابسته به دمای شعاع. های مستقلفرمراساس ب 
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 کنشیتأثیر اعمال اثرات دمایی برروی پتانسیل برهم
 میان نشیکپتانسیل برهمشاره شد، در بخش قبل نیز بدان ا همانگونه که

 بر مرعمحاسبات نیمه ای درنقش تعیین کننده ،هسته دختر و ذره آلفا

 به بررسی در این مرحله قصد داریمدارد. بنابراین،  WKBپایه تقریب 

روی  ( بر1۱) رابطه اثرات دمای هسته مادر از طریق فرم پیشنهادی

برای این منظور،  بپردازیم. Zhang 2013نتایج پتانسیل حاصل از مدل 

را با و بدون کنشی کل ( رفتار شعاعی پتانسیل برهم3در شکل )

 Po212 مانند هسته دلخواهیک برای واپاشی ، احتساب اثرات دمایی

( T-INDبا مقایسه نتایج حاصل از فرم مستقل از دما )ایم. رسم نموده

اعمال اثرات یابیم که درمی، Zhang 2013( مدل TDبه دمای )و وابسته 

( باعث کاهش ارتفاع و ضخامت 1۱دمایی از طریق فرم پیشنهادی )

. رددگسد کولنی و در نتیجه افزایش احتمال نفوذ ذره آلفا در سد می

𝑇1تحت این شرایط انتظار خواهیم داشت مقادیر نیمه عمر  حاصل  ⁄2

درک  برای .متأثر از اعمال اثرات دمایی شوند نیز مدل پتانسیلاین از 

𝑇1مقادیر تئوری  این موضوع، دو  قالب( و در 12) رابطهاز طریق را  ⁄2

برای  Zhang 2013(TD)و  Zhang 2013 (T-IND)مدل پتانسیل 

 ایم.های آلفای انتخابی محاسبه نمودهتمامی واپاشی

(1212                                                     )𝑇1 2⁄ =
ℎln2

2𝐸𝜈𝑃0𝑃
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0
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Qa=8.99 MeV

212Po→208Pb+α

V
T
(R

) 
(M

eV
)

R (fm)

 Zhang2013(T-IND)

 Zhang2013(T-D)

 
بدون اعمال اثر دمایی برای آلفازایی و  : مقایسه پتانسیل کل هسته با3شکل 

𝑃𝑜 → 𝑃𝑏 + 𝛼82
208

84
212 

الزم به ذکر است که جزئیات مربوط به معرفی و نحوه محاسبه 

شرح داده  [2] پارامترهای موجود در این رابطه بطور کامل در مرجع

محاسبه شده با عمرهای لگاریتم نیمهمقادیر (، ۴اند. در شکل )شده

-همانگونه که مشاهده میاند. مقایسه شده شانهای متناظر تجربیداده

-داده انمی اعمال اثرات دمایی بطور محسوسی باعث بهبود توافق ،شود

بطوریکه میزان انحراف  ،شودمیعمر و تجربی نیمهتئوری های 

های تجربی پس از اعمال این اثرات فیزیکی از حد استاندارد از داده

2۵۸/1 = σ  در مدلZhang 2013(T-IND)  ۴۴1/۱به = σ  در مدل

Zhang 2013(TD)  یابدمیکاهش . 
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 اثراتبدون اعمال  و با  Zhang2013مدل عمر حاصل از مقایسه نیمه: ۴شکل 

 متناظر. دمایی با مقادیر تجربی وابستگی
 

 گیرینتیجه    
ی ازفرایند واپاشی آلفا، اثرات دمایی هسته مادرتحلیل  با هدف     

را در چارچوب مدل   p61 ≤ Z 99 ≥هسته مختلف در محدوده  222

Zhang 2013 تقریب  برپایه وWKB نتایج  قرار دادیم. ابیمورد ارزی

کند معرفی می iR(T)ای را برای پارامتر فرم اصالح شده ،بدست آمده

هسته مادر بصورت  T( نحوه وابستگی آن به دمای 1۱که مطابق رابطه )

ای در عدد جادویی خطی است. از نقطه نظر فیزیکی، وجود آثار الیه

=126dN باشد. عالوه بر این، یی میبه نوعی مؤید اعتبار این فرم دما

 Zhangمدل فرمولبندی نشان دادیم که اعمال فرم دمایی پیشنهادی در 

های تجربی بینی داده، موجب افزایش دقت این مدل در پیش2013

 گردد.نیمه عمر برای محدوده جرمی موردمطالعه می
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، ترگيری دقيقهای اندازه. از اين رو نياز به روششودگيری میکنترل و اندازه ،در انواع فرآيندهای زيستی و صنعتی" عموماترين متغيرهايی است که ز مهمدما يکی ا

گيری نانوفوتونيکی ، اندازهته استقرار گرفهای جديد دماسنجی که مورد توجه زيادی يکی از فناوری شود.صنعتی و پزشکی احساس میهای در زمينه پيوسته و آنی

های قابل توجه از ويژگی .کندکه امکان دماسنجی از راه دور و به صورت غيرتماسی را ايجاد می دما بر اساس تابش فوتولومينسانس نانوتابشگرهای النتانيدی است

محيط دمای نانوفوتونيکی گيری اندازه در اين پژوهش .تابشی باريك اشاره کرد طيف، امکان تحريك چند فوتونی و باال توان به پايداری تابشیاين نانوتابشگرها می
دليل  اين پژوهش از نوع کلرال است که کشت آن بهجلبك استفاده شده در . گيردمی مورد بررسی قرار تابشگرهای النتانيدیبا استفاده از نانواز راه دور  جلبك

ها دما پارامتر در رشد و تکثير اين ميکروجلبك .است نايع مختلفص مورد توجهها های غذايی و کاهش آاليندهملمين سوخت تجديدپذير، مکتاکاربردهايی همچون 

NaYF4:Yb از نانوذرات تبديل افزايشیگيری دمای محيط جلبك رای اندازهبدارای اهميت است.  آن گيری و کنترل پيوسته و آنیاندازه از اين رو مهمی است و
+3

, 

Er
مپوزيتی مورد بررسی قرار طيف تابشی فيلم نانوکا محيط جلبك با افزايش دمای نوکامپوزيتی درآيند.تا به صورت فيلم ناشود استفاده می استايرنتريس پلیدر ما 3+

 آورند.می را گيری پيوسته و آنی فراهمشود که اين نانوتابشگرها امکان اندازهگيرد و نشان داده میمی

نانوکامپوزیت  افزایشی،نانوذرات تبدیل ، النتانید،فوتولومینسانسدما،  ،ک کلرالجلب :واژه های کلیدی

Nanophotonic Temperature Measurements in an Algae Medium Using Upconversion 

Nanoparticles  

Habibi,  Mahsa
1
; Heydari, Esmaeil

1
 

1
 Faculty of Physics, Kharazmi University, Tehran 

Abstract 

Temperature is one of the most important variables that is usually  monitored and measured in many biological 

and industrial processes. Therefore there is a demand for more accurate, continuous and real-time technologies 

in different industrial and medical fields. One of the new technologies that has gained considerabale attention is 

nanophotonic thermometry based on photoluminescence  of lanthanide nanoemitters that is a noncontact 

method. These nanoemitters have remarkable features such as high photostability, multiphoton excitation and 

narrow emission profile. In this study the remote nanophotonic temperature sensing of algae medium using 

lanthanide nanoemitters is investigated. The microalgae used in this study is Chlorella which its cultivation is 

noteworthy for different industries because of providing reproducible fuel, nutritional supplements and reducing 

pollutants. Temperature is a key parameter in growth and reproduction of these microalgae and hence 

continuous and real-time measurements and monitor of this parameter is important. Upconversion 

nanoparticles used for the temperature sensing of algae medium is NaYF4:Yb
+3

, Er
+3

 that is doped in

polystyrene matrix for fabrication of nanocomposite film. By increasing the temperature of algae medium, the 

spectrum emission of nanocomposite film is investigated and it is demonstrated that these nanoemitters are 

suitable for continuous and real-time measurements.
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 قدمهم
ايفا  فرآيندهای شيميايی و زيستی بسياری از مهمی در نقشدما      

های صنعت و  بخش همچنين کنترل دما در بسياری ازکند. می

نياز به روش های به همين دليل مهمی است.  موضوعپزشکی 

های رايج را و معايب روش و آنی هستند يق،پيوستهکه دقدماسنجی 

 احساس مختلف پژوهشی، پزشکی و صنعتیهای نهزميدر  ندارند

 های تماسیسيم کشی الکتريکی در روشبه عنوان مثال  شود.می

احتمال به وجود آمدن اختالالت الکترومغناطيسی و جرقه را 

های تماسی منجر به پيدايش معايب روش [1]دهد.افزايش می

های يشرفت. اخيرا په استهای غيرتماسی در دماسنجی شدروش

براساس نانوذرات  گيری نانوفوتونيکی دمازيادی در زمينه اندازه

حاصل شده است که يك روش غيرتماسی تبديل افزايشی فرکانس 

در  به اين معنی که دارند،کاهشی تابش تبديل ،بيشتر مواد [2]است.

انرژی نور  افتد. در پديده استوکسپديده استوکس اتفاق می هاآن

کننده است. به اين اختالف شده کمتر از انرژی نور تحريكتابش

ی ضداستوکس در گويند. اما پديدهجايی استوکس میجابه ،انرژی

فوتونی، توليد خودی دوهجذب خودبموارد کمی از جمله 

در تبديل. افتداتفاق می افزايشی فرکانستبديلهارمونيك دوم و 

يك  ،انرژیافزايشی فرکانس در اثر تحريك با دو يا چند فوتون کم

شود. فوتون تابش شده فرکانس بيشتر و تابش میفوتون پرانرژی 

-زممکاني کننده دارد.های تحريكج کمتری نسبت به فوتونطول مو

افزايشی انتقال انرژی، تبديلعبارتند از:  افزايشی فرکانسهای تبديل

افزايشی جمعی، و ، تبديلافت بين ترازی جذب تراز برانگيخته،

-افزايشی با نور مادونکه نانوذرات تبديل زمانی [3]بهمن فوتونی.

کنند که در ناحيه قرمز نزديك برانگيخته شوند،  نوری تابش می

-نانوذرات تبديل [4]قرمز، مرئی و فرابنفش قرار دارد.طيفی مادون

جايی جابههايی همچون افزايشی فرکانس به دليل داشتن ويژگی

چندين بيشينه تابشی  فلورسانس طوالنی،، عمر ضداستوکس زياد

 [5]تابش زمينه صفر بسيار موردتوجه واقع شده اند.باريك و 

يل شده اند؛ يون افزايشی فرکانس از سه بخش تشکنانوذرات تبديل

-های تحريكفوتون يون حساس کننده و ماده ميزبان. فعال کننده،

های طی مکانيزم .وندشکننده میکننده ابتدا جذب يون حساس

کننده به يون فعال کنندههای تحريك افزايشی، انرژی فوتونتبديل

ی يون تابش تبديل افزايشی از ترازهای برانگيخته شود ومنتقل می

-کننده و يون حساسيون فعال اينکه افتد. برایکننده اتفاق میفعال

در ماتريس کننده در فاصله مناسبی از يکديگر قرار داشته باشند، 

 گيرند. ميزبان قرار می

 

 های آزمایشیروش
در اين پژوهش دمای محيط جلبك با استفاده از نانوذرات      

 جلبك .شودگيری میافزايشی به صورت نانوفوتونيکی اندازهتبديل

های یويژگاز  مورداستفاده در اين مطالعه، جلبك کلرال است.

اکسيدکربن و توليد دی مصرفتوان به می جلبكاين جالب 

ای به های اخير توجه ويژهدر سالعالوه بر اين اکسيژن اشاره کرد. 

. اين ه استدشهای زيست سازگار سوخت اين جلبك برای توليد

ترين آلودگی نوع سوخت از منابع سوختی تجديدپذير است و کم

ها استفاده را به همراه دارد. همچنين در تصفيه فاضالب هم از آن

، های اين جلبك وجود پروتئين، ويتاميناز ديگر ويژگی .دشومی

است. همين موضوع باعث توليد  کربوهيدرات و مواد مغذی در آن

های غذايی و محصوالت مراقبت از پوست، از اين جلبك مکمل

جلبك اين نوع خاص رشد و تکثير  يیدما بازهدر يك  شده است.

و کنترل دما  گيریاندازه بنابراين رسد.به بيشترين ميزان خود می

استفاده  که از اين جلبكاست موضوع بسيار مهمی برای صنايعی 

افزايشی که در اين پژوهش مورد استفاده نانوذرات تبديلکنند. می

 ساخته شده اند سديم ايتريم فلورايد از ماده ميزبان قرار گرفته اند

شده است. ظرفيتی ايتربيوم و اربيوم آالييده های سه که به يون

(NaYF4:Yb
+3

, Er
 5افزايشی ( غلظت اين نانوذرات تبديل3+

ليتر است که با روش هيدروترمال تهيه شده گرم بر ميلیميلی
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های النتانيد سه ظرفيتی ونيهای ايتربيوم و اربيوم يون [6]اند.

کننده را دارند. برای کننده و فعالهستند که به ترتيب نقش حساس

گرم ميلی 243ليتر از اين نانوذرات با /. ميلی5تشکيل فيلم نازک 

استايرن با هم مخلوط شدند. سپس اين مخلوط درون آون با پلی

به مدت يك ساعت و نيم قرار گرفت تا گراد درجه سانتی 55دمای 

ماده موردنظر به شکل  ،فرآيند پليمريزاسيون انجام شود. پس از آن

متر ميلی 1متر و ضخامت سانتی 1 ×متر سانتی 1يك فيلم با ابعاد 

شده درون يك محفظه حاوی جلبك کلرال قرار درآمد. فيلم ساخته

و کنترل جريان گرفت. محفظه موردنظر درای قابليت کنترل دما 

استفاده شد که  DS18B20بود. برای کنترل دما از دماسنج مدل 

درجه  5/5گراد و و دقت درجه سانتی 56/5 رزولوشندارای 

جريان برای ايجاد  DB-6618گراد است. از پمپ مدل سانتی

گيری به منظور اندازه YF-S401سنج مدل شار استفاده شد و

ت. تصوير چيدمان اپتيکی اندازه جريان، مورد استفاده قرار گرف

 نشان 1افزايشی در شکلنانوذرات تبديل گيری طيف تابشی

استايرن افزايشی در ماتريس پلیداده شده است. نانوذرات تبديل

شدند. از تحريك می MDL-IIIنانومتر  085توسط ليزر پيوسته 

يزر گيری پيوسته توان لسنج به منظور اندازهجداکننده باريکه و توان

 استفاده شد تا برای انجام آزمايش، توان نور ليزر ثابت شده و به

 
سنجی با استفاده از طيف گيری دمای جلبك کلرالچيدمان اپتيکی اندازه : 1شکل

نانومتر، جداکننده باريکه،  085افزايشی. اين چيدمان شامل ليزر نانوذرات تبديل

-سنج متصل است. فيلم ساختهست. فيبر نوری به طيفسنج اها و طيفعدسی

 افزايشی داخل محفظه حاوی جلبك قرار گرفته است.شده از  نانوذرات تبديل

از  پسحالت پايدار رسيده باشد. ليزر استفاده شده در اين آزمايش 

از عدسی اول برای رسيد. دقيقه به حالت پايدار می 45مدت 

م و از عدسی دوم برای همگرا کردن همگرا کردن نور ليزر روی فيل

تابش فلورسانس روی فيبر نوری استفاده شد. فاصله کانونی 

متر سانتی 3متر و فاصله کانونی عدسی دوم سانتی 15عدسی اول 

متمرکز  CSS100سنج تابش فلورسانس روی فيبر طيفاست. 

-دما اندازه افزايششده و به اين ترتيب طيف تابشی نانوذرات با 

طيف تابشی اين نانوذرات در اثر تحريك با نور ليزر  شد.می گيری

ی تابشی ی نور مرئی دارای چهار بيشينهدر محدوده ،قرمزمادون

نانومتر،  458ی آبی با طول موج بيشينه در ناحيه است. اولين

 541و  521ی سبز با طول موج دومين و سومين بيشنه در ناحيه

ر نانومت 653ی قرمز با طول موج حيهنانومتر و بيشينه چهارم در نا

های کنيد، بيشينهمشاهده می 2قرار دارند. همانطور که در شکل

ی طيفی سبز برای اين پژوهش مورد استفاده قرار تابشی در ناحيه

 گرفتند.

  

     های محاسباتیروش

درجه  42تا  22کنيد که با افزايش دما از مشاهده می 2در شکل     

شد گيری میدت طيف تابشی که به طور پيوسته اندازهگراد شسانتی

 يابد.درصد کاهش می 12نانومتر به ميزان  541در طول موج 

-ليتر در دقيقه اندازهميلی 21/43جريان ميانگين در محيط جلبك

 گيری شد.

 
   ر دمایاستايرن دافزايشی در ماتريس پلی: طيف تابشی نانوذرات تبديل 2شکل

های تابشی در ناحيه طيفی در ناحيه نور مرئی. بيشينه گراددرجه سانتی 42و  22

 نانومتر وجود دارند. 541و  521سبز در طول موج 
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نانومتر برای رسم نمودار دما  541و  521از نسبت دو طول موج 

شود. سنجی گفته میشود. به اين روش تکنيك نسبتاستفاده می

 541و  521گاريتم نسبت شدت دو طول موج ل (1)طبق رابطه 

  [1]ی عکس دارد.نانومتر با دما رابطه

 
I 521 / I 541 = A exp (- E21 / KT)                                         (1) 

 

بين ترازهای  گاف انرژی E21يك ثابت است و  A ،(1در رابطه )

دما  Tثابت بولتزمن و  Kهای النتانيد است. نيوبرانگيخته در 

سنجی دما برحسب نسبت برحسب کلوين است. در تکنيك نسبت

رفتار  ،تابع کارشود که اين مشاهده میشود. ها رسم میشدت

ودار . با استفاده از نمدهداز خود نشان می -0/5با شيب خطی 

 با گراددرجه سانتی 42تا  22دمايی  کاليبراسيون برای بازه

 انجام داد.  دما های پيوستهگيریوان اندازهتمی 0/5حساسيت 

 

  نتیجه گیری
افزايشی فيلم نانوذرات تبديل در اين پژوهش دما با استفاده از     

کننده کننده ايتربيوم و يون فعالسديم ايتريم فلورايد با يون حساس

به صورت غيرتماسی و از راه دور ستايرن ااربيوم در ماتريس پلی

افزايشی در ين منظور دمای نانوذرات تبديل. بدگيری شداندازه

گراد افزايش درجه سانتی 42تا  22مجاورت با جلبك کلرال از 

NaYF4:Yb يافت. طيف تابش فوتولومينسانس نانوذرات
+3

, 

Er
اين نتيجه به دست آمد که تابش  بررسی شد و 3+

در يابد. انس اين نانوذرات با افزايش دما، کاهش میفوتولومينس

در محيط جلبك به دست آوردن تابع کار  که با نتيجه نشان داده شد

-گيری غيرتماسی، پيوسته و آنی دما ايجاد میکلرال امکان اندازه

 شود.
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تحت كشش x = x-1SbxInAs)0.25 ,0.5( اپتيكي خواصو  نواريساختار  بررسي

  غيرهيدرواستاتيك شبكه

2پوشنيگ ، پيتر ؛1،2شيرين،  نامجو

خرم آباد، ه لرستاندانشگاگروه فيزيك 1

  گراتس،گراتس، اتريشدانشگاه ، سسه فيزيك ؤم 2

  چكيده
از نظريه تابعي چگالي و بكارگيري بسته محاسباتي  استفادهبا  x = x-1SbxInAs)0.25 ,0.5(اپتيكي  خواص نواري و ساختار ،غيرهيدرواستاتيك شبكه با بكارگيري بسط

WIEN2K .هاي شبكه در صفحه ثابتتحت كشش غيرهيدرواستاتيك، خواص اپتيكي  ساختار نواري و مطالعه براي مورد بررسي قرار گرفته استab اند بسط داده شده

ه ميزان بشبكه بسط  ،دست آمدهبه جتايبا توجه به ن .ستابهينه شده  GGA (Wu- Cohen) تبادلي همبستگي  ابعگيري تبا بكار cو ثابت شبكه در امتداد محور 

هاي اصلي در بخش موهومي تابع ساختار  ويابد افزايش مي به آراميالكتريك ثابت دي گذارو حين اين  شودميتوپولوژي  هايرسانا گذار به سمت نيممنجر به  ئيزج

  د .نروپيش مي ترهاي پايينانرژيبه سمت الكتريك دي

وارونگي نواري-تقريب فاز تصادفي-هاي توپولوژيسانار نيم واژه هاي كليدي:

Band structure and optical properties of InAsxSb1-x(x = 0.25, 0.5) under nonhydrostatic 
lattice expansion 

Namjoo, Shirin1,2; Peter, Puschnig2 

1 Department of Physics, Lorestan University, Khorramabad 
2 Institute of Physics,  Univsersity of Graz, , Graz,Austria 

Abstract 

Applying nonhydrostatic lattice expansion, the electronic band structure and optical properties of InAsxSb1-x(x = 
0.25, 0.5) have been investigated using density functional theory by employing the WIEN2k package. In order to 
study the electronic band structure and optical properties under nonhydrostatic lattice expansion, the crystal 

structures in the ab plane is expanded and the c axis  is relaxed  using the GGA functional according to Wu and 
Cohen. According to our results, slight lattice expansions cause a transition to topological semiconductor and 
during this transition the static dielectric constant increases smoothly and the main structures in imaginary part 

of dielectric function shift toward lower energies.  
Keywords: Topological semiconductors, Random phase approximation, Band inversion     

PACS No. 71, 77, 78 
 

   مقدمه

هاي فراواني در صنعت كم كاربردها با پهناي گاف رسانا نيم     

الكترونيك هاي اپتوتوان به كاربرد در ابزاردارند كه از آن جمله مي

در دسته هاي نوري اشاره كرد. ها و آشكارسازسرخ مانند ليزرفرو

رسانا با پهناي گاف كم، انرژي آستانه مورد نياز براي  هاي نيم تركيب

شده در نوار ظرفيت به  هاي اشغالها از حالتحركت الكترون

 هاي خالي در نوار رسانش بسيار كم است و همين امر سببحالت

شود. از جمله بروز ويژگي هاي يكتايي در اين دسته از تركيب ها مي

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
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ها در مقابل اثر هاي  آنتوان به حساسيت زياد ها مياين ويژگي

 هايتركيبخارجي مانند فشار و يا ميدان مغناطيسي اشاره كرد. 

InAs وInSb ها داراي كوچكترين پهناي تايي آنهاي سهو آلياژ

پيشين  مطالعاتهستند.  III-Vگاف در ميان تركيب هاي نيم رساناي 

اين  از مياندهد كه توسط نامجو و همكاران نشان مي شده انجام

داراي كوچكترين پهناي  0.75Sb0.25InAsو  0.5Sb0.5InAs، هاتركيب

 ،]1[دهستنالكترون ولت  08/0و  05/0به اندازه ترتيب به  گاف

 هيدرواستاتيك شبكه به ميزانبسط غيرتوان با اعمال ميبنابراين 

 تغييرات اساسي ايجاد كرد.ها در ساختار نواري اين تركيب  جزئي

 كردنو تبديل توان به ايجاد وارونگي نواري از جمله اين تغييرات مي

جا كه از آناشاره كرد. توپولوژي  هايرسانامنيبه  هااين تركيب

 به گذشته دهه در توپولوژي مواد هايبررسي ويژگي و جستجو

 ماده فيزيك در مدرن و جذاب بسيار جديد، موضوع يك عنوان

 فوق بردهايركا به توجه است و همچنين با كرده پيدا ظهور چگال

 2 [ باشند داشته توانندمي توپولوژي هايرسانانيم كه زيادي العاده

هاي و همچنين بررسي ويژگي هاگذار به سمت اين نوع از تركيب،]

در اين مطالعه  .برخوردار باشد زيادي بسيار اهميت از تواندمي هاآن

 و خواص اپتيكي  ساختار نواري، ]1[ بر پايه مطالعه پيشين

0.5Sb0.5InAs 0.75وSb0.25InAs و  هيدرواستاتيكغير با اعمال بسط

توپولوژي  هايرساناي معمولي به سمت نيمهارساناحين گذار از نيم

  گيرد. مورد بررسي قرار مي

  

 نواري ساختار و ساختاري محاسبات جرئيات و روش

و بر پايه ] WIEN2K ]3محاسبات با استفاده از كد كامپيوتري      

نظريه تابعي چگالي و روش امواج تخت بهساخته خطي با پتانسيل 

، شعاع كوچكترين كره maxRk )R پارامتر .انجام شده است كامل

، بردار موج قطع براي بسط تابع موج بر حسب maxK تين و-مافين

و بردار موج قطع  8برابر  )امواج تخت در ناحيه بين جايگاهي است

 maxG =12براي بسط پتانسيل و چگالي بار در ناحيه بين جايگاهي 

مدار انجام شده  -همكنش اسپينحضور برها در انتخاب شد. محاسبه

براي محاسبه ويژگي هاي ساختاري با  است. انتگرال فضاي فاز

. در منطقه نخست بريلوئن انجام شده است kنقطه  1000 استفاده از

 -Wu)تابعي تبادلي همبستگي ،براي بررسي ويژگي هاي ساختاري

Cohen) GGA ]4[ براي محاسبه از آنجا كه  .شده استگرفتهكاربه

 kهاي نواري به تعداد نقطههاي اپتيكي و همچنين ساختارويژگي

- منظور مطالعه ويژگي به  kنقطه 7000منديم، بنابراين بيشتري نياز

براي مطالعه گرفته شده است. نواري در نظرو ساختار هاي اپتيكي

 هاي اپتيكي از پتانسيل تبادلي همبستگيو ويژگي نواريساختار

mBJLDA ]5[  .استفاده شده است  

  

 نتايج

InAs       وInSb هايي با ساختار سولفيد روي هستند. رسانانيم

تايي هستند كه هاي شبه دو، در حقيقت آلياژx-1SbxInAs هايآلياژ

اند. در قرار گرفته As/Sbشبكه روي زير Sbو  Asهاي ها اتمدر آن

ياخته ممكن در نظر كوچكترين ابر هاي منظم دراين مطالعه تنها آلياژ

يك  0.75Sb0.25InAs گرفته شده اند. كوچكترين ساختار منظم براي

گوشي يك ياخته چهار 0.5Sb0.5InAs ياخته مكعبي ساده و براي

ها،  براي اعمال بسط غير هيدرواستاتيك در اين تركيب است.

اند و پارامتر شبكه در شدهبسط داده abهاي شبكه در صفحه پارامتر

-تحت بسط غير داشته شده است.ثابت نگه cامتداد محور 

 حفظ  0Sb5.0InAs. 5در  گوشيچهارهيدرواستاتيك شبكه ، تقارن 

 شودشكسته مي  0.75Sb0.25InAsحاليكه تقارن مكعبي در درشود مي

  cهاي شبكه تعادليپارامتر .شودتبديل مي يگوشچهارو به تقارن 

 1در شكل  GGA (Wu-Cohen)آمده با استفاده از پتانسيل دستبه

  اند. داده شدهنشان

  

  

  

 

  

  

 4تا  1هيدرواستاتيك شبكه از بدست آمده بر حسب بسط غير cپارامتر  : 1شكل

  .درصد
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، با cشده شود، پارامتر بهينهگونه كه در اين شكل مشاهده ميهمان

يابد. منشا اين رفتار مي استاتيك شبكه كاهشهيدروافزايش بسط غير

مرتبط شود. مطابق اين اثر، اگر ماده در  ]6[تواند به اثر پويسون مي

صورت به طور طبيعي تمايل به جهتي خاص كشيده شود، در آن

در گام بعد  شدن دارد.شدن در جهتي عمود بر جهت كشيدهفشرده

در حالت عادي  x =x-1SbxInAs)0.25, 0.5(ساختار نواري تركيب 

 شده است محاسبهشبكه تحت بسط غير هيدرواستاتيك و همچنين 

گونه كه در اين شكل همان .استآورده شده  2و نتايج در شكل 

هايي با رسانادر حالت عادي نيم هااين تركيب نشان داده شده است 

با   0.75Sb0.25InAs در  .هستند نظم نواري عادي گاف كم وپهناي 

(نوار قرمز  گانه استنوار رسانش بااليي تبهگن دو، ساختار مكعبي

هاي انرژي در مركز ناحيه نخست بريلوئن داراي . اين نواررنگ)

ظرفيت بااليي  هايهمچنين نوار هستند. 6Γاي تقارن گروه نقط

تايي هستند كه در مركز ناحيه نخست بريلوئن  چهارهاي تبهگن نوار

ترتيب نواري عادي در اين  هستند. 8Γاي داراي تقارن گروه نقطه

 ترتيب به صورت به تركيب ( از انرژي باال به سمت انرژي پايين )

 6Γ،8Γ با از بين رفتن تقارن هيدرواستاتيك، غير است. تحت كشش

 گانهرود و نوار تبهگن چهاراز بين مي 8Γگانه چهار يتبهگن، مكعبي 

 بريلوئن نخستنه كه در مركز ناحيه گادو تبهگنيهايي با به نوار

8اي داراي تقارن گروه نقطه

+Γ  8و

−Γ در . شودهستند، شكافته مي

 شبكه هيدرواستاتيكشود كه تحت بسط غيرمشاهده مي اين حالت

 هايحالت بين شود وين كشيده مييپا 6Γحالت  1%~2بين % در بازه 

8

+Γ  8و

−Γ و اين  گيردشكل ميگيرد و يك وارونگي نواري مي

-تبديل ميبا نظم نواري وارون  توپولوژي رسانايمينتركيب به يك 

 0InAs.  در نشان داده شده است. 2. اين امر بخوبي در شكل شود

5 .0Sb5 دو نوار ظرفيت بااليي گوشي، وجود تقارن چهار  به دليل

هاي تبهگن دو تايي هستند كه در مركز ناحيه نخست بريلوئن نوار

8اي داراي تقارن گروه نقطه

+Γ  8و

−Γ هاي آبي رنگ ظرفيت (نوار

بااليي) هستند. ترتيب نواري عادي در اين تركيب ( از انرژي باال به 

6Γ ،8 ترتيب به صورت سمت انرژي پايين ) به
+Γ  8و

−Γ  .است

ين يپا 6Γوار حالت ، ن0%  ~1% در بازه بين  تحت كشش شبكه

 رساناينيمبا نظم نواري عادي به  0.5Sb0.5InAsو شود كشيده مي

هاي درصد با اعمال. شودتوپولوژي با نظم نواري وارون تبديل مي

ها در اين تركيب ترتيب نواري وارون ،هيدرواستاتيكبيشتر بسط غير

شود. اين در حاليكه گاف نواري رفته رفته بيشتر مي شودحفظ مي

در ادامه بر پايه نتايج بدست نشان داده شده است.  2روند در شكل 

آمده از مطالعه ساختار نواري به بررسي خواص اپتيكي 

 0.75Sb0.25InAs  0 .5وSb5. 0InAs پردازيم.مي  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحت در حالت عادي و  x =x-1SbxInAs)0.25 ,0.5(: ساختار نواري  2شكل

  درصد. 4تا  1كشش شبكه بين 

 

نواري و هاي درونالكتريك بايد سهم گذاربراي محاسبه تابع دي

الكتريك وجود شوند. دو سهم عمده براي تابع دينواري محاسبهبين

نواري فقط هاي دروندارد. در دماي صفر كلوين، سهم ناشي از گذار

-سهم گذاربين نواري به دو هايتوجه است. گذاربراي فلز ها قابل

-از گذارشود. در اينجا مستقيم تقسيم ميهاي مستقيم و همچنين غير

- چشم پوشي ميمستقيم كه شامل پراكندگي فونوني است هاي غير

 هاي مستقيممحاسبه سهم بين نواري ناشي از انتقال رايبكنيم. 

هاي ممكن از بايست يك جمع بندي روي تمام انتقالالكتروني مي

هاي پر شده، به حالت هاي پر نشده را محاسبه كرد، كه براي حالت

استفاده شده است.  تصادفيحاضر از تقريب فاز  طالعهاين كار در م

مستقل است كه بسته عنصر  6تقارن با الكتريك يك تانسور متابع دي

براي  به تقارن موجود در بلور اين تعداد كمتر نيز خواهند شد.

ها با تقارن مكعبي، تنها يك عنصر مستقل ساختار
xxεIm وجود ،

گوشي دو مولفه هايي با ساختار چهاردارد در حالي كه براي  تركيب

كشش  تحت در حالت عادي و  0.5Sb5. 0InAs مستقل وجود دارد.
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است همچنين در  يگوشداراي تقارن چهارهيدرواستاتيك غير

0.75Sb0.25InAs تقارن مكعبي به  ،هيدرواستاتيكتحت كشش غير

تحت  شود بنابراين براي هر دو تركيبتقارن تتراگونال تبديل مي

Imمستقل دو عنصر  كشش شبكه zzε و
xxεIm  كه در وجود دارد

علت شباهت زياد بين اين عناصر فقط نتايج حاصل از  هاينجا ب

محاسبه 
xxεIm  الكتريك استاتيك و ثابت دي است.آورده شده

هيدرواستاتيك شبكه الكتريك تحت بسط غيربخش موهومي تابع دي

  . نشان داده شده است 3در شكل 

  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 0.5Sb0.5InAsو  0.75Sb0.25AsInالكتريك ثابت ديهاي (باال) مؤلفه : 3شكل

، نقاط مشخص  درصد 4تا  1هيدرواستاتيك از در حالت عادي و تحت بسط غير

اي مرتبه ه ترتيب با استفاده از توابع چند جملهالكتريك بهاي ثابت ديلفهؤكننده م

)2 دوم )( ( )) 13.15(13.15) 0.2(0.016) 0.05(0.025)xx zzP P P Pε ε = +   و  +

2( )( ( )) 12.35(12.84) 0.74(0.11) 0.034(0.022)xx zzP P P Pε ε = + −

منظور جلوگيري به(الكتريكدي (پايين) بخش موهومي تابع. اندبرازش داده شده

ها نسبت به يكديگر به اندازه يك واحد در راستاي قائم  تمام طيفاز همپوشاني، 

    اند).شيفت داده شده

  

با  الكتريكثابت ديدهد، گونه كه شكل فوق نشان ميهمان     

يابد. بطور يكنواخت افزايش مي هيدرواستاتيكافزايش بسط غير

-چند جملهبا استفاده از توابع  الكتريكثابت دي نقاط مشخص كننده

گونه كه شكل فوق نشان همان. ندبرازش داده شده ا اي مرتبه دوم

هاي اصلي در پيكهيدرواستاتيك شبكه، با افزايش بسط غيردهد، مي

 bو  aبا حروف  3كه در شكل  الكتريكقسمت موهومي تابع دي

و اين امر  كنندميل مي ترهاي پاييناند به سمت انرژينشان داده شده

جا كه با افزايش از آن. شودالكتريك ميمنجر به افزايش ثابت دي

هاي رسانانيمهاي معمولي به سمت رسانانيمبسط شبكه گذار از 

با گذار از توان نتيجه گرفت كه مي بنابرايندهد، توپولوژي رخ مي

هاي توپولوژي ساختار هايرسانانيممعمولي به سمت  رساناينيم

-هاي پايينالكتريك به سمت انرژياصلي در بخش موهومي تابع دي

 يابند.الكتريك افزايش ميهاي ثابت ديو مولفهكنند ميتر ميل

  

  نتيجه گيري  

هاي گيويژو  ساختار نواري، در اين مطالعه خواص ساختاري     

- تحت كشش غير 0.75Sb0.25InAs و 0.5Sb0.5InAs براي اپتيكي

هيدرواستاتيك شبكه مورد بررسي قرار گرفته است. محاسبات حاكي 

 درصد 1تا0هيدرواستاتيك شبكه بين ت كه تحت بسط غيراز آن اس

با نظم نواري  )0.75Sb0.25InAs( 0.5Sb5. 0InAs ،درصد) 2 تا 1(

شود. توپولوژي با ترتيب نواري وارون تبديل مي رساناينيمعادي به 

 هاهمچنين نتايج بدست آمده از بررسي خواص اپتيكي اين تركيب

 با افزايش بسط شبكه دهدگيري تقريب فاز تصادفي  نشان ميبا بكار

توپولوژي،  رساناينيمي معمول به سمت رساناو انتقال از نيم

الكتريك به سمت هاي اصلي در بخش موهومي تابع ديساختار

در  هاي توپولوژيكه عايق جا از آن. كنندتر ميل ميهاي پايينانرژي

توانند مفيد باشند، مطالعه هاي اپتوالكترونيك مختلفي ميطراحي ابزار

اي كه هاي تجربيتواند مبناي كارژوهش ميصورت گرفته در اين پ

انجام ها هاي اپتيكي اين تركيبينده در راستاي بررسي ويژگيدر آ

  شود، قرار گيرد.مي
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Bi1-xCexFe1-xZrxO3 چندفروئي هايفریت اريتساخمیکرو و بررسيهیدروترمال  ساخت

1احمد ،زاده قلي ؛ *،1 هرازآدینه، 

 دامغان ،ه دامغاندانشگا ،فيزيك دانشکده1

 چکیده
مورفولوژی های ساختاری و ويژگی .نداشده هتهي هيدروترمال روش به Bi1-xCexFe1-xZrxO3   (x = 0.00, 0.03, 0.06)چندفروئی هایفريت مقاله، نيادر 

پرتو  (EDS) سنجی پاشندگی انرژیطيف و (FTIR) سنجی تبديل فوريه فروسرخ، طيفميکروسکوپ الکترونی روبشی (،XRD) ايکس وسيله پراش پرتوبه هانمونه

 سنتز شدند.  تيموفقا ب  Bi1-xCexFe1-xZrxO3 هایفريت د کهنده ینشان م  EDS و FTIR، تحليل XRD  بررسی الگوهای .ندشد بررسیدر دمای اتاق  ايکس

 بيسموت؛ روش هيدروترمال؛ گذار ساختاری. فريت  :واژه هاي کلیدي

Hydrothermal synthesis and microstructure investigation of 

Bi1-xCexFe1-xZrxO3 multiferroic ferrites

Adineh, Zahra
1,*

; Gholizadeh, Ahmad
1
 

1
 Department of Physics, Damghan University, Damghan 

Abstract 

 In this paper, Bi1-xCexFe1-xZrxO3 (x = 0.00, 0.03, 0.06) multiferroic ferrites were prepared by hydrothermal 

method. The samples were structurally and morphologically investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning 

electron microscopy,  Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy and energy-dispersive X-ray 

spectroscopy (EDS) at room temperature. The XRD patterns, and FT-IR and EDS analysis reveal that the Bi1-

xCexFe1-xZrxO3  ferrites with hexagonal-shaped grains were successfully synthesized.  

 Keywords: Bismuth ferrite; Hydrothermal method; Structural transition 

PACS No. ( 61) 

  قدمهم
است که در ای  تنها ماده BiFeO3 (BFO) فريت پروسکايت   

ئی همچون فروالکتريك دمای اتاق به طور همزمان ويژگی چندفرو

و بر اين اساس کانديدای  دهد و فرومغناطيس از خود نشان می

 همجون استفاده درجالبی برای استفاده در صنعت و تکنولوژی 

فريت بيسموت  د.باش [ می2-1نيك ]ها و اسپينترو سازی داده ذخيره

به است که  Gسازوکار فروالکتريسيته و پادفرومغناطيس نوع دارای 

sجفت الکترون  تكاز اعوجاج ترتيب 
Biدر يون  26

و نظم  3+

Fe اسپينی موضعی
مشکالت  با اين حال .نشأت گرفته است3+

تشکيل فازهای ناخالصی، جريان نشتی باال و قطبش اساسی نظير 

   .مانده پايين کاربردهای اين ماده را با مشکل مواجه کرده است

و Biهای  در جايگاههايی  برای غلبه بر اين مشکالت آاليش      

Fe  انجام شده است که روش مؤثری برای تضعيف جريان نشتی و

ساتی و برای مثال فريت بيسموت است. افزايش مغناطش 

در زمينه جانشينی يون  پژوهشی  2017در سال  ،[3]همکارانش 

Zr
Feبه جای  4+

-Bi0.9Dy0.1Fe1چندفروئی ويژگی برای بهبود  3+
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xZrxO3 فاز مايع سريع واکنش حالت جامد و با تهيه شده به روش 

ی نورو گاف نواری  اتهای ذر اندازهها  در آنانجام دادند که 

ها مشاهده  در آن رفتار فرومغناطيس ضعيفیکاهش يافته و همچنين 

با جانشينی  ،[4]نيز دای و همکارانش  2016در سال  .بودشده 

Ce
+3

Biبه جای  
متفاوت  و به ازای مقادير Bi1-xCexFeO3در  3+

که با افزايش مقادير يون سريم اندازه ذره و  کردندمشاهده آن 

 قبيلدر اين بنابراين  .شکيل فازهای ناخالصی کاهش يافته بودت

شود که اندازه ذره کاهش يافته و با کاهش اين  ها مشاهده میآاليش

. در [5]افزايش يافته است  نيز مغناطش nm62اندازه به کمتر از 

ترتيب به Zrو  Ceدو جانشانی  افزودن همزمان اثيرت اين پژوهش

 BiFeO3 های ميکروساختاریويژگی بر Feو  Biهای  در جايگاه

 .بررسی شده است

 

 روش آزمایش 
در روش هيدروترمال از  سموتيب تيپروسکا تيفرساخت برای 

و نيترات آهن   Bi(NO3)3·5H2O(0.005 mol)نيترات بيسموت

Fe(NO3)3·9H2O (0.005 mol)  باز هيدروکسيد پتاسيم و

(KOH)  به مقدارgr 42  و در ساخت

(BC3FZ3O)Bi0.97Ce0.03Fe0.97Zr0.03O3 و 

(BC6FZ6O)Bi0.94Ce0.06Fe0.94Zr0.06O3   برای به ترتيب

استفاده شده  Zrو  Ceجانشانی همزمان  مول 0003/0و   00015/0

 . است

ت بيسموت محلول به دست آمده از نيترا BFOساخت  در        

را به اين ترکيب  KOHو نيترات آهن را با يکديگر ترکيب کرده و 

ای اضافه نموده و توسط همزن مغناطيسی آن را  به صورت قطره

زنيم تا حل شود. سپس آن را داخل اتوکالو ريخته و به  هم می

دهيم. پس از  داخل آون قرار می C180˚ساعت در دمای  6مدت 

ب دو بار يونيزه شده شستشو داده و صاف موردنظر را با آ مادهآن 

برای خشك شدن داخل آون در  نمونه راساعت  3 کرده و به مدت

 و BC3FZ3O در ساخت دهيم. قرار می C110˚دمای 

BC6FZ6O  سموت، ترکيب نيترات بي محلول به دست آمده از

و نيترات زيرکونيوم را با يکديگر  نيترات سريم نيترات آهن،

 کنيم ای اضافه می ها به صورت قطره را به آن KOHترکيب کرده و 

زنيم تا حل شود سپس محلول  طيسی آن را هم میهمزن مغنا و با

ساعت در دمای  6به دست آمده را داخل اتوکالو ريخته و به مدت 

˚C185 همچون ساخت فريت  دهيم. داخل آون قرار می

تشو ترکيب موردنظر را با آب دو بار يونيزه شده شس پروسکايت

به نيز  را مواد مورد نظرآن برای خشك شدن داده و صاف کرده و 

بسيار بيشتر از دمای خشك  ساعت داخل آون در دمای 3 مدت

 .دهيم قرار می C185˚ شدن فريت پروسکايت بيسموت يعنی

-با استفاده از پراشها نمونه  (XRD)پراش پرتو ايکس الگوهای 

 X'Pert Pro PW 3040/60  مدل PAnalytical (Philips)سنج 

و فيلتر  Å 5438/1 موجبا تابش به طول Cu-Kαمجهز به منبع 

 و در دمای اتاق ثبت شد. θ2  =20-80 ی زاويهنيکل در گستره

های نمونه و آناليز عنصریسطحی  هایويژگیتصاوير مربوط به 

لکترونی روبشی مورد مطالعه با استفاده از دستگاه ميکروسکوپ ا

(SEM)  شرکتTESCAN  واقع در آزمايشگاه علوم پژشکی

 تهيه شدند. مشهد

 

 بحث و نتایج 
 BC3FZ3Oب( ) BFOالف( )ربوط به م XRDی هاالگو 1شکل 

شود همانطوری که از روی شکل مشاهد می .است BC6FZ6Oپ( )

( و 018)های قلهنسبی شدت ، Zrو  Ceبا افزايش جانشانی همزمان 

 نسبی و همچنين شدت 56 ⁰( در زاويه حوالی 214( نسبت به قله )300)

حال کاهش در  39 ⁰( در زاويه حوالی 202( نسبت به قله )006) قله

 32 ⁰( در زاويه حوالی 110( نسبت به قله )104) قلهنسبی شدت . ندسته

ی هاالگو درحال کاهش است. Zrو  Ceبا افزايش جانشانی همزمان 
XRD  و  22 ⁰در زاويه حوالی ( 012نسبی قله ) شدتهمچنين کاهش

 دهند کهنشان می 46 ⁰در زاويه حوالی ( 024افزايش شدت نسبی قله )

  ها است. ها بر ساختار نمونهاين تغييرات حاکی از تاثير جانشانی

الگوهای  برازش روش به ها يکه نمونه ياخته ایشبکه پارامترهای       

XRD فزارانرم از استفاده با Fullprof  را 2بدست آمده است )جدول 

بدست  Fullprof افزار نرم ای که با استفاده از پارامترهای شبکه .ببينيد(

 دارد در حالی که نمونه دارای گوشیشش محورهای به اشاره آيندمی

 ابعاد و شبکه است. پارامترهای R3c فضايی گروه با رخلوزی ساختار
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 محاسبه گوشیشش ياخته ابعاد از استفاده با توانمی را رخلوزی ياخته

  : کرد

(1 )                                     ،                          

 و                   

رخ به دست آمده از برازش گوشی و لوزیمقادير پارمترهای شبکه شش

آورده شده است.  1ها در جدول برای تمامی نمونه XRDالگوهای 

-نشان می R αو افزايش مقدار  aR رخشبکه لوزی کاهش مقادير پارمتر

 R α = 60⁰مقدار دهد. دهد که يك گذار فاز ساختاری به مکعبی رخ می

 012Dهای اندازه بلورکمقادير معادل با يك ساختار مکعبی کامل است. 

های مشاهده شده در پهنای قلهمکان ونيممحاسبه شده از  024Dو 

با استفاده از رابطه شرر يك کاهش را با با  46 ⁰و  22 ⁰حوالی زوايای 

  دهد. نشان می Zrو  Ceافزايش جانشانی همزمان 

در نظر گرفتن هر دو عامل اعوجاج و عامل اکتاهدرال برای بررسی       

مل اکتاهدرال با عاپايداری فاز ساختاری پروسکايت ضروری است. 

 :                                                           شود فرمول زير بيان می

(2)           rB / rX                                                                                    = µ 

اپايداری اگر عامل اکتاهدرال خيلی کوچك باشد ممکن است باعث ن

عامل  است. μ > 44/0 < 90/0 هاپروسکايتپروسکايت شود. برای 

                                                                                                      انحراف گلداشميت برابراست با:                                                                                                 

(3)                                        ( ) / 2( )A X B Xt r r r r   

rA   وrB  های  به ترتيب شعاع يونی کاتيونA  وB  وrX    شعاع يونی

های مکعبی  برای پروسکايت است. X = Oاست که در اينجا  Xآنيون 

 هایرای فازو ب t>9/0 <1ی در گستره ال عامل انحراف در شرايط ايده

که در  است t>71/0 <9/0ی و غيره در گستره رخ گوشه و لوزی راست

 تطابق با نتايجمان است. 

 نيز ساختار و پارامترهای شبکه و همچنين تعيين  1در جدول     

های نمونه برای از روش شرر استفادهاندازه متوسط بلورک با 

BFO ،BC3FZ3O و BC6FZ6O رود با یانتظار م .اندآورده شده

 Zr–Oکه پيوند  يیاز آنجا، Zrو  Ceافزايش جانشانی همزمان 

است جانشينی درصدی از يون  Fe–Oتر از پيو.ند  قوی

Zrمغناطيسی غير
Feبا شعاع يونی بزرگتر به جای  4+

با شعاع  3+

شود که  میيونی کمتر به کاهش غلظت جای خالی اکسيژن منجر 

 [.6] هد یرا نتيجه م کاهش رشد و اندازه بلورک

را  در مقياس   BC6FZ6Oو  BFOدو نمونه  SEM تصاوير        

وشوح حضور ذراتی آوزده شده است که به 2شکل  در نانومتر 500

 . دهد نشان می BFO گونه را در -گوشیشش

 (EDS) طيف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ايکس، 3شکل       

هد داخل شکل نشان میهمانطوری که جدول  دهد. را نشان میها نمونه

ها طبق فرمول آنبا مقادير عنصرسنجی ها مقادير عناصر موجود در نمونه

 دارند.  تطابق خوبی

 
 .BC6FZ6O)پ(  BC3FZ3O)ب(  BFO( )الف XRD الگوی 1شکل 

 
 

دو و   اندازه بلورک رخ،گوشی و لوزیمقادير پارمترهای شبکه شش 1جدول 

ساختار  کههای مورد مطالعه نمونه عامل اعوجاج و عامل اکتاهدرال

 . دارند (R3c  لوزی رخ )با گروه فضايی

 BFO BC3FZ3O BC6FZ6O نمونه

aH = bH (Å) 5849/5 5691/5 5691/5 
cH (Å) 8791/13 8384/13 8252/13 
aR (Å) 6394/5 6228/5 6185/5 

(⁰)R α  360/59 369/59 391/59 
VR = VH/3 (Å

3
) 971/124 901/123 676/123 

  (nm) 012D 8/57 1/34 1/34 

  (nm) 024D 2/42 5/31 5/31 

 μ  4607/0 4623/0 4639/0)بدون واحد( 

 t  8681/0 8673/0 8666/0)بدون واحد( 
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 BC6FZ6O ب() BFO الف() SEM ويراتص 2شکل 

 

 
 هایدر نمونهبه همراه درصد وزنی و درصد اتمی عناصر  EDS طيف 3شکل 

 . BC6FZ6O)ب(  BFO)الف( 

ها در مربوط به تمامی نمونه FT-IRطيف  2در شکل         

cmی  گستره
[ 7نشان داده شده است که با مرجع ] 2000-400 1-

cmاطراف  قوی در  جذب مطابقت دارد. قله
 به مربوط 596 1-

 قله وجهی و هشت جايگاه در فلز-اکسيژن ذاتی کششی ارتعاشات

cm موج  دحوالی عد تر درجذبی ضعيف
 با متناظر 1452-

 هایويژگی از اکسيژن که-آهن نامتقارن ارتعاشات خمشی

است وجود  پروسکايت ساختار در 6FeO گروه وجهی هشت

دارند. حضور اين بسامدهای جذبی در تطابق با نتايج بدست آمده 

های ساختاری، تشکيل ساختار فريت پروسکايت را تاييد از بررسی

cmو  452های جذبی حوالی ابجايی قلهج هرحالبهکند. می
-1 

-بهوجهی  هشت جايگاه در فلز-اکسيژن ارتعاشاتمربوط به  596

cmو  446کوچکتر های جذبی قلهسمت 
 خاطر جانشانیهب 558 1-

 است. Feتر های سبكيون با Zrتر سنگين يون
 

 
 .هانمونه FT-IR فيط 4شکل 

 گیرينتیجه
-Bi1-xCexFe1 چندفروئی هایفريتساخت موفق  ،در اين پژوهش

xZrxO3 های گيریاندازهنتايح شده است.  گزارشروش هيدروترمال  به

XRD ،SEM، EDS  وFT-IR جانشانی همزمان  دهد کهنشان میCe  و

Zr دارند و مورفولوژی اریتساخهای تاثير زيادی روی ويژگی. 
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متاآکریالت  متیلپلینوری پلیمر  جذب برگاما تابش اثر 
4سلیمی میدانشاهی، سحر ؛1کریمی، رضا ؛*2رشیدیان وزیری، محمدرضا؛ 2زاده، امیرمحمدبیگ ؛1مجید ،نودهی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، گروه فیزیک 1
 پژوهشکده کاربرد پرتوهاای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 های کوانتومیآوریای، پژوهشکده فوتونیک و فنپژوهشگاه علوم و فنون هسته 3
 دانشگاه الزهرا، تهران ،یمیش کیزی، دانشکده فکیزیگروه ف 4

 دهیچک
است.  ردارآن از اهمیت باالیی برخو یبر خواص اپتوالکترونیکساز یونپرتوهای  اثرو بررسی  کاربردهای مختلف بودهریالت یکی از پلیمرهای پرکاربرد در کمتا آ متیلپلی

متیل های پلینمونهنوری در این کار پژوهشی ضریب جذب توانند اثرات مخربی را بر روی مواد مختلف برجای بگذارند. ی هستند که میاز جمله تشعشعاتهای گاما تابش

س ستفاده از منبع نور لیزر هلیوم 432 مرئی  موجطولتفاده از روش تجربی در متا آکریالت پرتودیده در دزهای مختلف تابش گاما با ا شد.  گیریاندازهکادمیوم -نانومتر با ا

شی نیز برای  ضریب خامو ست آمد.  هانمونهمیزان  ضریب جذب خطی به د ضریب جذبناز روی مقادیر  شان داد که   غیرخطیاین ماده با افزایش دز با روند  خطیتایج ن
  .یابدمیافزایش 

 ، تابش گاما، ضریب جذب متاآکریالت متیلپلینساز، پرتوهای یو خواص نوری، :کلمات کلیدی

Impact of gamma radiation on optical adsorption of Poly methyl methacrylate polymer
Nodehi, Majid1; Beigzadeh, Amirmohammad2; Rashidian Vaziri, Mohammad Reza3; Karimi, Reza1; Salimi  

Meidanshahi, Sahar1 
1 Department of Energy Engineering and Physics, Amirkabir University of Technology, Tehran 

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran 
3 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran 

4 Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran 

Abstract 
Poly methyl methacrylate is one of the most widely used polymers  in various applications and the study of the effect 

of ionizing radiation on its optoelectronic properties is very important. Gamma radiation is a radiation that can have 

destructive effects on various materials. In this research work, the optical adsorption coefficient of Poly methyl 

methacrylate samples irradiated in different doses of gamma radiation was measured using experimental method at 

the visible wavelength of 432 nm using a Helium-cadmium laser source. The extinction coefficient was also obtained 

for the samples from the values of the linear absorption coefficient. The results showed that the linear absorption 

coefficient of this material nonlinearly increases with increasing the absorbed dose.

PACS No. 87.50.Gi, 42.65.−k, 42.70.Jk, 42.70.Hj 

 مقدمه .1
 ینور یاجزا یبر رو فضایی تشعشعات ریدر مورد تأث قاتیتحق

 امروزه مطرح بوده است. یمقاصد نظام یقبل برا هامدتاز 

و سنجش  مخابرات فضائی یبرا یکیفوتون شرفتهیپ هایآوریفن

 یرژپران سازیون هایتابشکه حضور  شوندبکار گرفته می ینور

ها را تحت تأثیر خویش تواند صحت عملکرد آنها میدر این محیط

 نوری ای یکیالکترون ابزارکه هر  تحقیقات نشان داده است .قرار دهد

آسیب  یاهسته تابش رضاز قرار گرفتن در معپس ممکن است 

پس از اثر ، گیردمیدر مدار قرار  ایماهواره کههنگامی .]1[ ببیند

 رممکنیغ باًیتقر هاآن ریتعمتشعشعات فضایی بر روی تجهیزات، 

تشعشعات اثر  هاو ساخت آن از طراحیپیش باید لذا و  شودمی

مورد بررسی قرار  شانو خواص نوری هاآنبر روی فضایی مختلف 

ساخت تجهیزات شکلی گسترده برای بهامروزه از پلیمرها  گیرد.
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های نوری، سوئیچپلیمرها در ساخت  .شودنوری استفاده می

د. نشومیواقع استفاده مورد  قطعات نورینوری و سایر  فیبرهای

در ای جایگاه ویژهفیبرهای نوری  ،برای سهولت در امر ارتباطات

 از فضا طالعاتل اائی ارسفضا علوم نیز در  مخابراتی و یهاسامانه

متیل یی نظیر پلیپلیمرها .عهده دارندبر زمینی هایپایگاهبه 

. دهندمیفیبر نوری را تشکیل یک بخش عمده اجزای  متاآکریالت،

ثیر تأ فیبرهای نوریبر روی  تواندمیرادیواکتیو در فضا تابش اثر 

 هایتابشتحقیقاتی پیرامون اثر پیش از این،  .ایجاد کند یمخرب

. ]4-2[ و غیریونساز بر روی مواد پلیمری انجام شده است سازیون

گاما بر روی تغییرات ضریب تابش در این مطالعه به بررسی اثر 

تغییر  نحوهو  همتاآکریالت پرداخته شد متیلپلیجذب خطی پلیمر 

بش گاما مورد ضریب جذب خطی در اثر جذب دزهای مختلف تا

 . ه استبررسی قرار گرفت

 روش کار .2
 2ضخامت ی به متریلیم 20×20مربعی به ابعاد   هایبرشابتدا 

 Pratoتجاری با نام  متیل متاآکریالتپلیاز ورقه اصلی  مترمیلی

GB/T7 134-2008 .پس از جداسازی  هانمونهاین  تهیه شد

لتراسونیک دستگاه آه از محلول آب و الکل در با استفاد ،برچسب

  تمیز شدند.

 
 های برش داده شدهنمونه: 1شکل 

ت پس از برش از ورقه المتاآکری متیلپلیی هانمونه 1شکل در 

 متیلپلیاز یک ورقه بزرگ  هانمونه. تمامی اندشدهنشان داده اصلی 

تا اطمینان از یکسان بودن خواص فیزیکی  تهیه شدند متا آکریالت

از پاکت  5عددی در  2 صورتبه هانمونه. این آیدها حاصل آن

را تحت  هابستهبتوان هر کدام از این تا بندی شدند بسته کاغذ سجن

به ابعاد  متیل متا آکریالتپلیبسته  پنج. این کرددز یکسان پرتودهی 

با آهنگ دز  60-با استفاده چشمه کبالتمترمکعب، میلی 2×20×20

 هاییکی از ایزوتوپ 60-کبالت پرتودهی شدند.گری بر ثانیه  1.65

سال است که  5.2713 عمرنیمهرادیواکتیو مصنوعی کبالت با 

با بمباران نوترونی  ایهستهمصنوعی در راکتورهای  صورتبه

. این چشمه از خود دو پرتوی گاما با آیدمیدست ب 59-کبالت

برای . کندمیمگاالکترون ولت ساطع  1.33و  1.17 هایانرژی

 GC-220گاماسل  یشگاهیآزما یپرتوده ستمیسپرتودهی از  

قادر به ارائه دزهای باالیی از تابش  این دستگاه. ]5[ استفاده شد

پس از برش و تمیز  هانمونهگاما به انواع مختلفی از مواد است. 

قرار داشت انتقال داده  آنجاشدن به اتاق مخصوص که دستگاه در 

 هایمیلهدر میان  هانمونهاستوانه حاوی  ،در محل پرتودهیشدند. 

میزان  پرتودهی شدند. وجوهیکنواخت از تمام  صورتبه 60کبالت 

کیلوگری  50، 25، 15، 10، 5، 0به ترتیب  هانمونهدز جذب شده در 

گیری پس از پرتودهی برای اندازه هانمونهدر نهایت . بوده است

قرار  2شکل  درضریب جذب خطی در چیدمان نشان داده شده 

گیری توان با اندازه هانمونه خطی جذب ضریبداده شدند. 

گیری توان بدون حضور نمونه اندازه زانیخروجی از یک نمونه بر م

مطابق با رابطه  ،شود. ضریب جذب خطی در توان فرودی کممی

  ].6[دیآیدست م به 1المبرت و از طریق معادله   -ریب

(1) 
𝛼 = −

1

𝐿
𝑙𝑛
𝐼0
𝐼

 

با و بدون  ثبت شده در آشکارساز به ترتیب توان خروجی 𝐼0 و I که

𝑙𝑛 است. نمونهضخامت  Lو  ،حضور نمونه در مسیر نور ورودی
𝐼0

𝐼
 

 زانیم و شودیمنشان داده  Aبا  کهنمونه است  برابر با مقدار جذب

از رابطه  زین لیتراگس
𝐼0

𝐼
 است.  یریگاندازهقابل  

 
ضریب جذب  گیریاندازهبرای مورد استفاده طرحی از چیدمان  :2شکل 

 خطی
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-باریکه لیزر هلیوم ابتدا ،2شکل چیدمان نشان داده شده در  در

نانومتر با استفاده از آینه در راستای مورد  432 موجطولبا  کادمیوم

و  کردهباریکه از نمونه عبور پس از هدایت، . شودمینیاز هدایت 

شدت ثبت شده در این حالت در  رسد.می سنجتوانسپس به 

در مسیر  اینمونهدر حالت دوم هیچ است.  Iمعادل با  سنجتوان

 سنجتوانو نور لیزر به طور مستقیم به  شودمیباریکه لیزر قرار داده ن

 .است 𝐼0معادل با میزان در این حالت  شدت ثبت شده در  ،رسدمی

 یخاموش بیضر توانیم 1استخراج شده از معادله  یهاداده یرو از

(k )یمقدار انرژ  تواندیم یخاموش بینمود، ضر نییتع زیرا ن ماده 

کند و  نیینور و بار متوسط را تع نیتعامل ب جهیاز دست رفته در نت

 . ]7[قابل محاسبه است 2با رابطه  

 (2) 𝑘 =
𝛼𝜆

4𝜋
 

نوری عبوری  موجطول 𝜆ضریب جذب خطی ماده و  𝛼که در آن 

 از ماده است.

 جینتا .3
در  دهیپرتود یهانمونه یولتاژ ثبت شده برا راتییتغ 3 شکل در

داده  2000 یریگاندازه نیمختلف نشان داده شده است. در ا یدزها

 راتییتغ زانیم ییاست که در برآورد نها شده هر نمونه ثبت یبرا

 یریگاندازه یاستفاده خواهد شد. برا هاآناز  یجذب خط بیضر

 متلب طیدر مح شدهنوشته تمیاز الگور یجذب خط بیضر زانیم

 .است هشد استفاده
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ی پرتودیده هانمونهبه ازای  سنجتوانتغییرات ولتاژ ثبت شده در  :3شکل 

 با تابش گاما در دزهای مختلف
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Dose (kGy)

Model ExpDec1

Equation y = A1*exp(-x/t1) + y0

Plot alpha

y0 0.10765 ± 0.00213

A1 -0.06891 ± 0.00249

t1 12.97153 ± 1.12857

Reduced Chi-Sqr 0.57719

R-Square (COD) 0.99663

Adj. R-Square 0.99438

 
ی پرتودیده در هانمونهنمودار تغییرات ضریب جذب خطی  :4شکل 

 دزهای مختلف

از  یناش یدز جذب زانیم شیکه با افزا دهدیم نشان 4 شکل نمودار

 بیضر زانیم ،التیآکرمتا لیمتیپلگاما در ماده جاذب  یپرتوها

 شیافزا نیو ا ابدییم شیافزابه شکلی غیرخطی  هاآن نوریجذب 

ی شتریب بیشابتدا  یلوگریک 15 یال 5 یدزها درجذب  یرخطیغ

همه  تغییرات ظاهری .  شودمیکمتر  بیو پس از آن ش داشته

که  گاما با چشم غیرمسلح نیز قابل شناسایی بودبا تابش  مرهایپل

. ]8[ است شده شناخته تابش از یناش رنگ رییتغ نام بهپدیده  نیا

 یتابش بستگ طیبه شرا یادیو تا حد ز مریپل تیبه ماه دهیپد نیا

قابل رنگ  رییدر معرض تغ مواد از یبرخ(. پس از تابش، 1،2دارد )

رنگ مواد  ریی، تغی. به طور کلگیرندمیقرار  یدائمیا و  بازگشت

 یهارهیساختار زنجدر  رییاز تغ یممکن است ناش پلیمری

 باشد هاآنموجود  یهادانهساختار رنگتغییر در ایو  یماکرومولکول

 در متیل متاآکریالتپلی در یمریپل یهارهیزنج شیآرا .]10و9[

اتصاالت  ،یپس از پرتوده .آمورف است صورتبه یحالت کل

 ماده نیادر  یمریپل یهارهیزنج ییشده باعث بازآرا جادیا یعرض

که در  طورهمان. ]11[ ابدییم شیافزا ینگیبلور زانیو م شده

 کندیم دایپ شیافزا ینگیبلور زانیدز م زانیم شیبا افزا لنیاتیپل

منظم  ینواح صورتبه یحالت طور نیدر ا هارهیزنج و ]13و12[

 یریکه از عبور نور از داخل ماده جلوگ رندیگیدر کنار هم قرار م

ساختار  لیبه دل ،یپرتوده از پیش کهاست یدرحالاین  .کنندیم
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فرصت عبور از ماده  مواجه بوده و نور با جذب کمتر ،شتریب آمورف

 .کندیم دایرا پ

0 10 20 30 40 50
1.0x10-6

1.5x10-6

2.0x10-6

2.5x10-6

3.0x10-6

3.5x10-6

4.0x10-6

k

Dose (kGy)

Model ExpDec1

Equation y = A1*exp(-x/t1) + y0

Plot k

y0 3.74821E-6 ± 6.31585E-8

A1 -2.43367E-6 ± 7.1833E-8

t1 13.71893 ± 0.98027

Reduced Chi-Sqr 0.28807

R-Square (COD) 0.99772

Adj. R-Square 0.99621

 
 هادز جذبی در نمونهضریب خاموشی به ازای  : 5 شکل

 یریگجهیو نتبحث  .4
پلیمر بسیار پرکاربرد نوری در این مطالعه تغییرات ضریب جذب 

. این نوع از پلیمر در ه استشد گیریاندازهکریالت آمتا متیلپلی

به کار فیبرهای نوری  یژه در ساختوب ،بسیار از کاربردهای اپتیکی

در صنعت فضایی برای ارسال  ایکاربرد گستردهکه شوند گرفته می

زمانی که در مدار قرار دادند و  ،. این نوع تجهیزاتدارنداطالعات 

تأثیر تحت  دائم صورتبهیا در فضا در حال حرکت هستند 

پرتو چه  هو لذا آگاهی از اینک رندیگیمتشعشعات کیهانی قرار 

. استمهم بسیار  کندمیایجاد  هاآنتغییراتی را در خواص نوری 

متا  متیلپلیی هانمونهت ضریب جذب خطی گیری تغییرااندازه

گاما نشان با اشعه کیلوگری  50تا  5تابش دیده در دزهای آکریالت 

با افزایش دز سپارش شده به  غیرخطیداد که مقدار ضریب جذب 

در  .است غیرخطی صورتبهو این روند  یابدمیافزایش  هاآن

به شکلی ات ضریب جذب تغییر ،کیلوگری 20الی  5دزهای 

 ،گریکیلو 50دز  و پس از آن تابوده با شیب زیاد و غیرخطی 

 .یابدمیضریب جذب با شیب کمتری افزایش غیرخطی تغییرات 

استفاده از  با ،ی پرتودیدههانمونهمقدار ضرایب خاموشی برای 

توجه  با شد. گیریاندازهمقادیر به دست آمده ضریب جذب خطی 

بیشتر در  تابشی،با اعمال دز ،ات صورت پذیرفتهتحقیقنتایج به 

منجر به تغییرات که این  شودمیپلیمرها تغییرات ساختاری ایجاد 

را به  هاآنجذب بیشتر نور مرئی در  شده و های آنگرنتغییرشکل 

این تغییرات به پیوندهای ماکرومولکولی موجود در ماده  همراه دارد.

به یکدیگر و  هازنجیرهکه اعمال دز منجر به پیوند این  گرددیمبر 

توان بیان درنهایت می .شودمی یرف پلیمرآموایجاد ساختار غیر

که  ،فیبرهای نوری ویژهبه ،ونیکی و اپتیکیتری الکهانمود که ابزار

شود تحت می استفادهمتا آکریالت  متیلپلیاز ماده  هاآندر ساختار 

د رلذا باید تمهیداتی در مو .کندتغییر می شانخواص نوری گاما تابش

های الکترواپتیکی فضایی با استفاده از این مسئله در طراحی ابزار
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 ابرتقارنی فرمیونی تنیدگی حالت پایه در مدلآنتروپی درهم
  1هفقیه،  فامقبالیا

 ارومیه،  عتی ارومیهنصه دانشگا ،فیزیک دانشکده1

 

 چكیده
در مسئله  نیدگیتدرهم آنتروپیسپس از . ی هامیلتونی ابرتقارنی مطالعه شده استهای شدیدا همبسته در حالت پایهتنیدگی برای فر میونمقاله، آنتروپی درهمدر این 

گی تنیددهد که آنتروپی درهمنتایج نشان می .را از یكدیگر متمایز کنداستفاده شده است تا آنها  یكریختغیر یک جفت گرافدر   هایكریختی گراف مطالعه

ن جفت مربوط به هامیلتونی دو ذره توانایی آشكار کردتنیدگی ر به تشخیص دو گراف غیر یكریخت نیست ولی آنتروپی درهممربوط به هامیلتونی تک ذره قاد

  غیریكریخت را دارد.

 های یكریختی گرافمسالهتنیدگی، مدل ابرتقارنی فرمیونی،آنتروپی درهم :واژه های کلیدی

 

Entanglement entropy in the ground state of fermionic supersymmetric model 
 

Eghbalifam, Faghiheh1  

 
1 Faculty of Physics, Urmia University of Technology, Urmia, 

 

Abstract  
 

In this paper, the entanglement entropy is studied for strongly correlated spinless fermions in the ground state of 

a supersymmetric Hamiltonian. Then the entanglement entropy has been used in the studying graph isomorphism 

problem on one non-isomorphic pair of graphs to distinguish them from each other. The results show that the 

entanglement entropy of the single particle Hamiltonian is not able to detect two non-isomorphic graphs but the 

entanglement entropy of two particle Hamiltonian has the ability to detect non-isomorphic pairs. 

   

 Keywords:  Entanglement Entropy, Fermionic Supersymmetric Model, Graph isomorphism problem 

 

PACS No.   3        

 

  قدمهم
نیدگی تتنیدگی یکی از ابزارهای تعیین میزان درهمآنتروپی درهم     

-آنتروپی درهم .کوانتومی میان دو بخش متمم از یک شبکه است

فته ماتریس چگالی کاهش یاتنیدگی به صورت آنتروپی فون نویمن 

 .]1[شوداز سیستم مرکب داده می

تنیدگی برای یکی از مدل های در این پژوهش آنتروپی درهم    

رتقارنی مدل ابشود. فرمیونی به نام مدل ابرتقارنی فرمیونی مطالعه می

معرفی شد و  ]2[های شبکه نخستین بار در فرمیونی برای فرمیون

و نتایج چشمگیری دارد.  ادامه یافت سپس در تحقیقات گسترده ای

ی میدان نتایج آن در گستره ی زیادی از پدیده ها شامل نظریه

-ی توپولوژیکی و فاز مایع کوانتومی رخسارابرهمدیس، مرتبه

  بررسی شده است.کیولتون گونه 

توانند در پاولی نمیها نه تنها طبق اصل طرد فرمیون ،در این مدل

 های مجاور قراریک سایت قرار بگیرند، بلکه اجازه ندارند در سایت

 بگیرند.

نویسندگان  ] 3[تحقیقات روی این مدل همچنان ادامه داشته و در 

ارائه دادند. همچنین در   Nicolaiمدل این مدل را با نام مثالی از 
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را از منظر  Nicolaiی مدل نویسندگان تبهگنی حالت پایه ]4[

 شکست تقارن مورد بررسی قرار دادند.

در این مقاله با درنظر گرفتن هامیلتونی مدل ابرتقارنی فرمیونی، روش 

-تنیدگی برای گراف دلخواه شرح داده میی آنتروپی درهممحاسبه

های تنیدگی در تشخیص گرافشود. سپس از آنتروپی درهم

های غیریکریخت در این شود. مثال گرافغیریکریخت استفاده می

ی کیوبیک و هافمن است که با آنتروپی فاصله-مقاله دو گراف منظم

ذره از هامیلتونی از هم تشخیص تنیدگی مربوط به قسمت تکدرهم

تنیدگی مربوط به قسمت دوذره شوند ولی با آنتروپی درهمداده نمی

 شوند.از هم تشخیص داده می

 مدل ابرتقارنی فرمیونی
 شودی زیر معرفی مییلتونی این مدل با رابطههام     

(1                                        )         
( )

†

i i j j i

i j N i i

H Pc c P P


    

اندیس سایت گراف است و iکه N i ی رئوسی است مجموعه

ی زیر با رابطه Piام همسایه هستند. عملگر تصویر iکه با راس

 ]2[ شودتعریف می

(2                                        )                       †

( )

(1 )i j j

j N i

P c c


  

ایتهای سدر صورتی که حتی فقط یکی از همسایهعملگر تصویر 

iدو مولد ابرتقارنیام اشغال شده باشد، صفر است .†
Q وQ  به

 شوندشکل زیر تعریف می

(3                                        )                       
1

† †

1

N N

i i i i

i i

Q c P Q c P
 

   

†با تعریف باال، هامیلتونی برحسب 
Q وQ  بازنویسیبه شکل زیر 

 شودمی

(4                                        )                              † †H Q Q QQ  

 روابط جابجایی و پادجابجایی زیر برقرار هستند 
                        † †[ , ] , [ , ] , [ , ] 0,F Q Q F Q Q F H    

(5        )                       † †[ , ] 0, [ , ] 0, { , }Q H Q H Q Q H   
عملگر تعداد فرمیونی است. جابجایی هامیلتونی با عملگر  Fکه

بردارهای هامیلتونی تعداد ثابتی فرمیون دهد که ویژهتعداد نشان می

|دارند. فرض کنید E مقداربردار هامیلتونی با ویژهویژهE  ،باشد

|یعنی |H E E E  سپس از جابجایی هامیلتونی با عملگر .Q 

|داریم | |HQ E QH E EQ E    بنابراین .|Q E هویژ-

†است. عملگر Eمقداربردار هامیلتونی با همان ویژه
Q وQ پوچ-

2†توان هستند یعنی 2
( ) 0Q Q  و از این رو

{ , } { , } 0
† †

Q Q Q Q همچنین اگر .| 0Q E  و

0
†

|Q E در این صورت ،| 0H E  . 

†عملگرهای
Q وQ  در نمایش ماتریسی به شکل زیر هستند 

                                         

1

2

3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

N

Q

Q

Q
Q

Q

 
 

 
 
 

 
 
   

 

(6    )                                              
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0
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 بنابراین هامیلتونی در فرم ماتریسی به شکل زیر است
†

† †

†

0 0 0 01 1

0 0 0 02 2 1 1

0 0 0 03 3 2 2

0 0 0 01 1

0 0

†

†

†
0 0

†

Q Q

Q Q Q Q

Q Q Q Q
H

Q Q Q QN N N N

Q QN N



 

 



   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  تنیدگی در مدل ابرتقارنیی آنتروپی درهممحاسبهروش 
، باید ابرتقارنیتنیدگی در مدل ی آنتروپی درهمبه منظور محاسبه     

براین ی هامیلتونی در نظر گرفت. بناتعداد ثابتی فرمیون در حالت پایه

 فرمیون به شکل زیر است pNاویژه بردار حالت پایه ب

(7)                    1 2

1 2

1 2

† †

,

†

, ,

1
| | 0

!

N p

N p

N p

k k

p k

c c c
N

  

  
  

 






    

 باشند.ها ضرایب بسط میk که

 ]6و5[ ماتریس همبستگی طبق تعریف برابر است با
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(8      )                                             
†

† † †

i j i j

ij

i j i j

c c c c
C

c c c c

    
       

 

برابر با صفر است  و  هایکه بلوکطوریبه

است. پس فقط کافیست  برابر با وبلوک

 را محاسبه کنیم. بلوک

(9               )             † † †1
( ) | |

( )
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k
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و متممشقسمتتنیدگی بین دو ی میزان درهمبرای محاسبه

 شود بااز یک گراف، ماتریس همبستگی برابر می
(12                                        )                                      

B BP CP  
-است. سپس آنتروپی درهم عملگر تصویر به زیرفضای که

 خواهد بودتنیدگی 
(13        )                      ( log (1 ) log(1 ))B i i i i

i

S         

که 
i ادیر ماتریس همبستگی مقویژهها .هستند 

 ی یكریختی از طریق هامیلتونی ابرتقارنی مسالهی مطالعه
 :دو گراف منظم فاصله

-، هامیلتونی تک ذرهی رئوسهای منظم با درجهبرای تمام گراف

ای مدل ابرتقارنی بر حسب ماتریس همسایگی گراف به شکل زیر 

 شودمی نوشته
(14                                        )                       ( )singleH A N I   

دهد. دو گراف منظم فاصله کیوبیک و هافمن را نشان می 1شکل 

تنیدگی یال دارند. ابتدا آنتروپی درهم 32راس و  16این دو گراف 

 آوریم.برای هامیلتونی تک ذره را بدست می

 و اگر ماتریس همسایگی این دو گراف غیریکریخت را با

 ی این دو گراف برابر است بانشان دهیم، هامیلتونی تک ذره

(15                                        )                       1

2

(1) ( )

(2) ( )

single

single

H A N I

H A N I





  

  
 

مقادیر این دو هامیلتونی با هم یکسان و عبارتست ازویژه

 . 

نشان  و ، را بامقداربردار مربوط به ویژهویژه

دهیم. بنابراین ماتریس چگالی برای دو گراف برابر بامی

گونه که است. همان و

قبال نشان داده شد، در مورد تک ذره داریم 

و بنابراین ماتریس همبستگی برابر با 

ر ها براباست. مقدار آنتروپی برای هر دوی این گراف 

آید و بنابراین آنتروپی مربوط به بدست می با

 تونی تک ذره قادر به تشخیص دو گراف نیست.هامیل

ی گراف کیوبیک،مقدار هامیلتونی دوذرهکمترین ویژه

بردارهای مربوط به این با تبهگنی چهار است. ویژه 

-دهیم. کمترین ویژهنشان می مقدار کمینه را باویژه

 با تبهگنی ای گراف هافمنمقدار هامیلتونی دوذره

نشان  مقدار کمینه را بامربوط به این ویژهبردار یک است. ویژه

 های چگالی دو گراف عبارتند ازماتریس دهیم. بنابراینمی
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به شکل یبا انتخاب عملگر تصویر به زیرمجموعه

، برای آنتروپی های دو گراف 

 ( داریم2( و هافمن)1کیوبیک)غیریکریخت 
   1 1.4032, 2 1.2227B BS S  

ای قادر است دو گراف پس آنتروپی مربوط به هامیلتونی دوذره

 غیریکریخت را از هم تشخیص دهد.
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ی هافمن ( و گراف منظم فاصله)شکل کیوبیکی گراف منظم فاصله:  1شکل

 (.)شکل

 

  نتیجه گیری
برای هامیلتونی مدل  ،تنیدگیدرهمآنتروپی  یی محاسبهنحوه   

توضیح داده شد و سپس با معرفی دو گراف غیریکریخت ابرتقارنی 

نشان داده شد که این های گراف کیوبیک و گراف هافمن، به نام

ی، ی هامیلتونی ابرتقارنبا در نظر گرفتن قسمت تک ذرهآنتروپی 

در نظر  باهای غیریکریخت را ندارد. ولی قابلیت تشخیص این گراف

-ای هامیلتونی ابرتقارنی، برای آنتروپی درهمگرفتن قسمت دوذره

 تنیدگی دو گراف غیرایزومورف داده شده مقادیر متقاوتی بدست

 شوند.ها از هم تشخیص داده میآید و گرافمی

 

 هامرجع
    [1]  C. H. Bennett, H. J. Bernstein, S. Popescu and B. Schumacher. Phys. 

Rev. A. 53 (1996) 2046-2052. 
[2] P. Fendley, K. Schoutens and J. de Boer, Phys. Rev. Lett. 90 120402 

(2003). 

[3] R. La, K. Schoutens and S. Shadrin, J. Phys. A: Math. Theor. 52 02LT01 

(2019). 

[4] H. katsura, H. Moriya and Y. Nakayama, J. Phys. A: Math. Theor. 

Accepted manuscript (2020). 
[5]     H. Shapourian, K. Shiozaki and S. Ryu, Phys. Rev. B, 95, (2017) 

165101. 
[6]    V.  Eisler and Z. Zimboras, New J. Phys. 17, (2015), 053048. 

 

 

( )a

( )b

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

202



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

طراحی، شبیه سازی و امکان سنجی ساخت آینه های لیزری تمام دی الکتریک با آستانه آسیب باال 

 میکرون 6/10در طول موج 
 1مهدی، مردیها ؛  2و1مرتضی ،حاجی محمودزاده ؛ 2و1حمیدرضا، فالح ؛ 1، زهرا نصیری

 اصفهان ،هزارجريب خيابان ،  اصفهان هفيزيك دانشگا دانشکده1
 ، اصفهان شی اپتيك کوانتومی، دانشگاه اصفهانگروه پژوه2

 چکیده
های ليزری کرد. سامانههای ليزری با ضريب بازتاب باال در يك طول موج خاص اشارهتوان به آينهالکتريك چند اليه کاربردهای زيادی دارند که میهای دیبازتابنده

ها تاثير گذارند که عبارتند از توزيع ميدان الکتريکی ل متفاوتی در ميزان آستانه آسيب ليزری اين نوع از آينههايی با آستانه آسيب باال نياز دارند. عوامپرقدرت به آينه
 نشانی و بسياری عوامل ديگر. بودن از هرگونه خراش و ترک ، شرايط اليه ها، نوع مواد مورد استفاده در ساخت، نوع بستره، تميز بودن بستره و عاریدر اليه
 سازی شوندهايی که از لحاظ طيف بازتابی مناسب بوده و همچنين از لحاظ نظری دارای آستانه آسيب ليزری بااليی هستند، شبيهاست ابتدا آينهسعی شده قالهمدر اين 

های ساخته گيری آستانه آسيب ليزری آينهو در نهايت با اندازه دهيمها بهترين طراحی  ممکن را ارائه میها و ضخامت اليهبا تغيير ماده بستره، تعداد جفت اليهکه 
  شوند.های پرتوان صنعتی انتخاب میها جهت کاربرد در ليزر، آينه2CO شده با استفاده از ليزر پيوسته 

دارای بيشترين آستانه آسيب ليزری  ZnSeشده، آينه تمام دی الکتريك با بستره های ساختهگيری  آستانه آسيب ليزری نمونهسازی، اليه نشانی و اندازهطبق نتايج شبيه
است.

. آینه لیزری، لیزر پرتوان، آستانه آسیب پذیری لیزری، الیه نشانی، میدان الکتریکی های کلیدی:اژهو

Design, simulation and feasibility study of all-dielectric laser mirrors with high 

laser induced damage threshold at 10.6 micron

Nasiri,  Zahra1; Fallah, Hamidreza1,2 ; Hajimahmoodzadeh, Morteza 1,2 ; Mardiha, Mehdi1 

1 Department of Physics, University of Isfahan, Isfahan 
2Quantum Optics Group, University of Isfahan, Isfahan 

Abstract 

Multilayer dielectric reflectors are widely used in applications that can be attributed to the manufacture of high 

reflectance laser mirrors at a specific wavelength. High damage threshold mirrors are necessary in high power 

laser systems. Different factors influence the rate of laser damage of these types of mirrors, such as the 
distribution of the electric field in the film, the type of material used in the manufacture, the type of substrate, 

the cleanliness   of substrate and the absence of any scratch and cracks, deposition factors and many other 

factor factors.  
In this research, we first have tried to simulate mirrors that are suitable for the reflectance spectra and also 

theoretically have high laser damage threshold by changing the substrate  material, the number of pairs of 

layers and the thickness of the layers, provide the best possible design. Finally by measuring the thresholds of 
laser damage of mirrors have been made with continuous CO2 lasers, mirrors are selected for use in high 

power industrial lasers. 

According to the simulation results, coating and the measurement of the laser induced damage threshold of the 

constructed samples, all-dielectric mirror with ZnSe substrate has the highest laser induced damage threshold. 
 Keywords:Laser mirrors, High power laser, Laser induced damage threshold, Deposition, Electric field 

PACS  30.
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  مهمقد
مقاومت پوشش های دی الکتريك با بازتاب از گذشته تاکنون      

 توان. ی بوده استبررسمورد  پرتوانهای ليزر تابشباال در برابر 

، است در حال افزايشدائم  ليزری در حال توسعه هایسيستم

های دی الکتريك اهميت پوشش یآسيب ليزری آستانه بنابراين

 بيشتری پيدا می کند.

چگالی  تابش بيشترينآستانه آسيب پذيری ليزر عبارت است از 

 ی اپتيکیليزری که در آن احتمال آسيب پوشش يا قطعه انرژی

اين کميت برای ليزرهای پيوسته به صورت .[1]صفر باشد
2W/cm2و برای ليزرهای پالسی به صورتj/cm شودگزارش می.

تحت تابش ليزر در شرايط ويژه ده انه آسيب مادر عمل آست

آسيب  .باشد تواند تحت تأثير يك يا چند سازوکارمی آزمايشگاهی

دهد متناسب با طول موج ليزر، میپرتودهی رخ در ماده که دراثر 

ليزر است. همچنين بايد دانست انرژی و شکل فضايی و زمانی تپ 

د مختلف ممکن است های مواميکرومتر ويژگی نمونه ابعادکه در

ها ممکن است آستانه آسيب کمی متفاوت باشد و اين ويژگی

 .دنليزری اندازه گيری شده را تحت تاثير قرار ده

فرآيند  ،کندرا ايجاد می آسيب های ناشی از ليزرکه  رسازوکااولين 

. شودحرارتی است که از جذب انرژی ليزر در مواد ناشی می

از انرژی به  تابد مقداریمی ایمادهيك پرتو نور به هنگامی که 

زه نسبی پرتو کنشی به انداشود. چنين برهمشکل گرما جذب آن می

، های حرارتیتحت آزمايش، شرايط محيطی، ويژگی و نمونه

 دوم، فرآيند سازوکار .[1]و نوری مواد بستگی دارد مکانيکی

دهد که چگالی ميدان است و زمانی رخ می يكرالکتشکست دی

ها از شبکه جدا باال باشد تا اکترونيکی به اندازه کافی الکتر

 .[2,1]شوند

اظ ها لحديگر ازپارامترهای بسيار مهمی که بايد در طراحی يکی

های نازک است. پژوهش هایاليهدر شود، توزيع ميدان الکتريکی

زيادی به صورت نظری و عملی، برای به دست آوردن رابطه بين 

-اليهآسيب القايی ليزری و شدت توزيع ميدان الکتريکی در چند 

شده است که مرز بين اليه مشاهده و ای نازک انجام شده استهای

نازک با ضريب شکست باال و پايين همواره ضعيف ترين نقطه 

الکتريکی های بسياری برای کاهش شدت ميداناست. تالش

ای با دان الکتريکی در مادهميکه قله طوریاست بهصورت گرفته 

ی ميدان الکتريکی ن قلهچنيتر قرار گيرد و همشکست پايينضريب

ليزری  هایآينهساخت  مقاله اين از هدف .[3]نباشدها در مرز اليه

است.نانومتر10600طول موج  آسيب باال آستانهبا  الکتريكدیتمام 

سازیطراحی و شبیه  

-تره و اليهگام اول در اين بخش انتخاب مواد مناسب به عنوان بس

های پوشش نوری، برای رسيدن به اهداف مورد نظر است. گام 

ها، تعيين های نازک، تعداد اليهبعدی ترتيب قرار گرفتن اليه

باشد. بر اساس ها و بررسی توزيع ميدان الکتريکی میضخامت آن

های نوری در اين طول ها مواد مناسب برای ساخت قطعهگزارش

سازی و برای شبيه .Si[5,4] و ZnSe  ،ZnS ،Geاند ازموج عبارت

به عنوان بستره  ZnSe, ZnS, Ge ,Si, BK7ساخت آينه ليزری از 

به عنوان ماده با ضريب شکست باال و Ge و در طراحی پوشش از 

به عنوان ماده با ضريب شکست پايين استفاده کرديم زيرا   ZnSاز 

های متناوب  بيشتر باشد ميزان اليه ه اختالف ضريب شکستهرچ

 .[6]يابدبازتاب افزايش می

 یحاها چارک موج بوده است که در اين طردر ابتدا ضخامت اليه

نبوده است. ميزان بازتاب و توزيع ميدان الکتريکی خيلی مناسب 

سازی توزيع ميدان الکتريکی تغير ضخامت های بهينهروش يکی از

ها به اليهپس از تغيير ضخامت . ها به غير چارک موج استاليه

ترتيب  بازتاب و توزيع ميدان الکتريکی به غير چارک موج نمودار

 است:قابل مشاهده 2و1های شکلدر 
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سازی شده های شبيهنمودار بيناب بازتابی طرح: 1شکل

سازی شده های شبيهطرح: نمودار توزيع ميدان الکتريکی 2شکل 

های لیزری طراحی شدهنشانی آینهالیه

ها  با آب و ماده قبل از فرايند اليه نشانی شست و شوی بستره

در فرايند اليه نشانی از دستگاه  .استشدهانجام  OP120ی شوينده

و روش ضخامت سنجی  BALZERاليه نشانی ساخت شرکت 

تی که يکی از مراحل مقدما است.کوارتز ارتعاشی استفاده شدهبلور 

برای انجام  ،شود تخليه تابان استها انجام میقبل از انباشت اليه

بار رسيد ميلی10-5 اين مرحله پس از اينکه  خأل محفظه به حدود 

شود و وات از طريق منبع تغذيه اعمال میکيلو 6ولتاژی حدود 

شود. محيط پالسمايی باعث يونيزه شدن گازهای درون محفظه می

های مثبت و منفی مورد نياز شود، يونه تشکيل میکه در اثر تخلي

ه از نظر بارالکتريکی کند و سطح بسترها را تأمين میسطح بستره

. به همين علت ذرات ميکرومتری گردوغبار که به شودمیخنثی 

-علت بارالکتريکی ساکن به سطح بستره چسبيده بودند، جدا می

 شوند.

های مختلف روی بسترهفرايند اليه نشانی به صورت همزمان  

ها، به بستره Geشود. به علت پايين بودن ميزان چسبندگی انجام می

کنيم که ميان اليه اول و استفاده می 3O2Yاز يك اليه بافر از جنس 

دمای بستره و فشار محفظه هنگام اليه نشانی  گيرد.بستره قرار می

ها اشد. اليهبميلی بار می 2E-5درجه سانتی گراد و  175به ترتيب 

ها  با ضخامت و از اليه شماره يك تا اليه آخر بر روی بستره 

شوند. پس از اليه ی میقرار دارد، اليه نشان 1شرايطی که در جدول 

 FTIRطيف سنجی ها توسط دستگاه نشانی طيف بازتابی نمونه

ها گرفته شده است که نمودار بيناب بازتابی نمونهشرکت شيمادزو 

شود بيناب همانطور که مشاهده می ابل مشاهده است.ق  3شکل در

ها در طول ها مناسب بوده و ميزان بازتاب  آنبازتابی نمونه

 باشد.درصد می 99بيشتر از نانومتر  10600موج

گیری آستانه آسیب لیزریاندازه

های گيری آستانه آسيب ليزری ليزرترين پارامتر برای اندازهمهم

ن ميزان چگالی انرژی يا توان در نقطه آسيب پيوسته به دست آورد

داشتن يك ليزر با  است. برای اندازه گيری چگالی انرژی،

چگالی توان برای يك پرتو . مشخصات بهينه ضروری است

شود: از فرمول  زير محاسبه می pو توان  b گاوسی به قطر

(1 )        2bπp/4D = P

وات  80گازی   2CO پيوستهبرای انجام اين آزمون از يك ليزر

واره نانومتر است. طرح 10600استفاده شده است که طول موج آن 

گيری آستانه آسيب ليزری در شکل آزمون اندازه استاندارد چيدمان

های آستانه آسيب بر اساس  آورده شده است. روش اندازه گيری 4

يزان چگالی م .صورت گرفته است  ISO11254-1 2000استاندارد 

کنيم که در ها با بستره مختلف محاسبه میتوان ليزر را برای آينه

 قابل مشاهده است. 2جدول 
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لکتريكاتمام دی  های آينه ليزریاليه : شرايط اليه نشانی و ضخامت1جدول 

های متفاوتها با بسترهسنجی آينهاز طيف : نتايج حاصل 3شکل  

گيری آستانه آسيب ليزریواره چيدمان  آزمون اندازه: طرح4شکل 

 الکتريكهای ليزری تمام دیچگالی توان ليزر آينه : 2جدول

 ( 2w/cm) چگالی نمونه

Bk7 72204.7  

Ge 2229.30 

ZnS 1774.00 

ZnSe 24489.6  

Si 3980.25 

 نتیجه گیری
ذکرشده و درنظرگرفتن سازی روش بهينه شاهده کرديم که بام

های مختلف در طول توان برای بسترهتوزيع ميدان الکتريکی می

با رعايت نکات اليه  طراحی مناسبی ارائه داد و متفاوتهای موج

از لحاظ طيفی و آستانه آسيب  کهای تهيه کرد توان آينهنشانی می

ترين مناسب 2های جدول ه به دادهتوجآل باشد. با ليزری ايده

الکتريك با آستانه های ليزری تمام دیآينه بستره برای ساخت

.باشدمی ZnSeنانومتر، بستره  10600آسيب باال در طول موج 
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میانگین نرخ الیه 

نشانی

A0/S 

ضخامت ماده طراحی 

 (nm) شده

ماده شماره الیه

5 10 3O2Y 1

5 28/616 Ge 2

9 55/1204 ZnS 3

5 28/616 Ge 4

9 55/1204 ZnS 5

5 28/616 Ge 6

9 55/1204 ZnS 7

5 14/308 Ge 8

9 82/1806 ZnS 9

5 14/308 Ge 10

9 82/1806 ZnS 11

5 21/462 Ge 12
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 یآالییدههم بلورهاینانو در پراش پرتو ایکسهای شدگی قلهتحلیل پهنو  مطالعه خواص نوری

ZnSe:Cu-Mn

 سوری، داریوش؛ خضری پور، علیرضا جو، مرضیه؛صرفه
 مالیر، مالیر گروه فیزیک، دانشگاه ، دانشکده علوم پایه

 کیدهچ
 میسد وم،یسلن ونیمنبع  هیته یبرا ،روش ایناند. درسنتز شده آبیروش  بااستفاده از Mn-ZnSe:Cu(0.1%)و ZnSeی مرساناین ی، نانوبلورهاپژوهش نیدرا

 مانع از یل پوششمبه عنوان عا: TGA)دیاس کیکولیوگلیت حضور در یرو ونیمحلول به منبع  نیا؛حل شدند زهیونیدر آب د ومیسلن (و پودر4NaBH)دیدریبوروه

گرفتن مالحظات ساختاری و نوری نانوذرات سنتزشده  نظر با در د.ش قیتزر (pHکننده میبه عنوان تنظ :NaOH)دیدروکسیه میمحلول سد وشدن ذرات( یاکلوخه
منگنز و  هایو سولفات مس به ترتیب به عنوان منابع یونت واسطه به عنوان ناخالصی، منگنز های فلزابرای بررسی تاثیر یون است،که در گزارشات پیشین ارائه شده

و  (εکرنش شبکه) (،δ)یدررفتگ یچگال مانند ییهامشخصه، هال -امسونیلیشرر و و هایروشایکس به های پراش پرتوبا تحلیل پهن شدگی قله مس استفاده شدند.

نانومتر تایید  87/1تا  81/0 یای در بازهمرئی، تشکیل فاز نانو این نانوذرات را با اندازه -طیف سنجی فرابنفش  و XRD. نتایج شدند یابی( ارزDاندازه نانوبلورها)

 باشد.ها میبدست آمده است که نشان دهنده ماهیت نیمرسانایی نمونه به روش دقیق مشتق انطباق طیف جذبی هانمود. گاف انرژی نمونه

Study of optical properties and XRD peaks broadening analysis in co-doped ZnSe:Cu-

Mn nanocrystals (NCs) 
Sarfehjou, Marziyeh; Souri, Dariush; Khezripour, Alireza 

Faculty of Science, Department of Physics, Malayer University, Malayer 

Abstract 
In this study, ZnSe and ZnSe:Cu(0.1%)-Mn semiconducting nanocrystals (NCs) were synthesized by aqueous method. 

In this method, to prepare selenium ions source, sodium borohydride (NaBH4) and selenium powder were dissolved 

in deionized water; this solution was injected to Zn ion source at the presence of  tioglycolic acid (TGA: as capping 

agent to prevent agglomeration of the particles) and solution of sodium hydroxide (NaOH: as the pH-regulator).By 

considering the structural and optical characterization carried out in the previous reports, to investigate the 

influence of transition metal (TM) ions as impurities, Mn and CuSO4 were used as sources of manganese and copper 

ions, respectively. Characteristics such as dislocation density (δ), lattice strain (ɛ) and size of nanocrystals (D) were 

evaluated by analysis of XRD peaks broadening upon the Scherrer and Williamson-Hall methods. X-ray diffraction 

characterization and UV-Visible spectroscopy confirm the formation of their nano-phase with the particles size in 

the range of 0.81-1.87 nm. . Energy band gap of the samples has been determined exactly by precise derivation of 

absorption spectrum fitting method (DASF), which shows the semiconducting nature of samples. 
PACS No.   78, 81

مه مقد
در حال حاضر در بسیاری از نانوذرات نیمرسانا 

د.از میان این گیرنمی های جهان مورد بررسی قرارآزمایشگاه

بسیار مورد  IV-VIو  II-VI،III-Vهای ، عناصر گروهنانوذرات

های زیادی در معرفی گزارش اند وتوجه پژوهشگران واقع شده

 عناصر منتشرخواص نوری، ساختاری و کاربردهای ترکیبات این 

. از طرفی، ترکیبات مختلف روی، به دلیل عدم ]1-5 [شده است

های زنده، مورد توجه بوده و بارها سمیت و قابلیت استفاده در محیط

ی اند. سلنیدروهای مختلف در مقیاس نانومتری ساخته شدهبه روش

به عنوان یک ماده نیمرسانا، مزایای نوری فراوانی داشته و دارای 

ای ولت در حالت تودهالکترون 72/2رژی پهن و مستقیم گاف ان

 ها درای آنهای شبکهتعیین اندازه نانو ذرات و ویژگی .] 6[ باشدمی

نوری آن نقش مهمی نیمرسانایی یک ماده و خواص  تعیین ماهیت

. های مختلفی ارایه شده است، روشهاگیری آندارد که برای اندازه

برای تولید نانوذرات سلنیدروی خالص و آبی در این کار، از روش 

های ناخالصی مس و منگنز استفاده شده است و آالییده به یونهم

های سپس تاثیر ناخالصی منگنز روی خواص نوری، ویژگی

ساختاری و عملکرد این نانوذرات بررسی شده است. رشد بیشتر 

 رصورت پذیرد که در کا نانوبلورها می تواند با تابش مایکروویو

 .اندهای بدون تابش تحلیل شدهحاضر صرفا نمونه
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 جونز در میدان گرادیان دما -مطالعه دینامیک ملکولیِ سیالِ لنارد

 2و1رسولی، سیدنادر؛ 1سلمه؛ آذینِ پاشاکی، ام1ساکتِ بلگوری، آیناز

 ، رشت، ايران11114-1111 ی علوم، دانشگاه گيلان، صندوق پستیگروه فيزيك، دانشکده1

 ، تهران، ايران11114-4411 صندوق پستی (،IPM)های بنيادی ی فيزيك، پژوهشگاه دانشپژوهشکده 2

 چکیده
بسيار،  و تجربیِ نظری تواند باعث ايجاد شار جرمی شود، و در نهايت يك گراديان از چگالی ماده ايجاد کند. با وجود مطالعاتِگراديان دما در يك مخلوط گاز يا مايع می

های ديناميك ملکولی، شرايط غيرتعادلیِ ناشی از هنوز مشخص نيست. اما اگر بتوان با استفاده از روش –شود سُرِه ناميده میاثر که  –منشأ ميکروسکوپيکی  اين پديده 

گشوده شود. ما، برای ايجاد گراديان دما، از دو ها در اين شرايط ای برای درک رفتار واقعی ملکولتوان اميدوار بود که دريچهسازی کرد، میگراديان دما را به درستی شبيه
 حلال های يکسانِکنيم. سپس يك تك ملکول را در بستری از ملکولاستفاده می ذره سيال آرگون Nشامل  هُووِر در دو دمای مختلف در دو طرف يك جعبه-اپای نوزدم

 کنيم.مهمان را بررسی می قرار می دهيم، و اثر وجود گراديان دما بر پخش ملکولِ

 لکولی، ضريب سٌره، گراديان دما: شبيه سازی ديناميك مکلیدیهای واژه

Molecular Dynamics Study of Lennard-Jones Fluid in the Presence of a Temperature 

Gradient     
Saket Balgouri, Aynaz1; Azin Pashaki, OmSalmeh1; Rasuli,  S Nader1,2 

1Department of Physics, University of Guilan, P.O. Box 41335-1914, Rasht, Iran 
2School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), P.O.Box 19395-5531, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 

A temperature gradient across a fluid mixture leads to a net flux of mass which eventually builds up a concentration 

gradient. Despite many theoretical and experimental studies, the microscopic origin of this phenomenon, also named 

as “Soret effect”, is still missing. However, using the molecular dynamics approach to simulate the non-equilibrium 

conditions caused by the temperature gradient, we hope to find some means to understand the molecular origin of the 

phenomenon correctly. We use a pair of Nosé-Hoover thermostats at different temperatures, each on either side of 

the simulation box, filled with N argon atoms. A one guest particle is then added to this bath and used to study how 

the strong temperature gradient in the host solution, modifies its diffusive motion. 

Keywords: Molecular dynamics simulation, Soret coefficient, Temperature gradient 

 

PACS No. 
 

  قدمهم
ه به علّت حضور گراديان دما در يك مخلوط کای است پديده اثر سُِره

موجب ايجاد شارشی از ماده افتد. گراديان دما سيال اتفاق می

 ی ازگراديان –پس از رسيدن به حالتِ پايا  –درنتيجه  شود؛می

بار در اولينبرای  . اين پديدهآيددر مخلوط به وجود می ماده چگالیِ

شد؛  مطالعه عماي هایدر مخلوط ،[1] لودويگ توسط 1541سال 

 یبرا مخصوصا مسئله، یگسترده یبا بررس( Soret) سُرِهشارل  تربعد

ثبت  علم خيتار در خود نام به را اثر نيا عملا ،یآب یهاتيالکترول

سال، هنوز اين پديده در  111از حدودِ  بعد و ن،يا رغمیعل. [1] کرد

ذراِت کند! يعنی موارد متعددی شبيهِ يك معمای علمی رفتار می

دهند؛ ی را نشان میمتفاوترفتارهایِ کاملا  ،تحتِ گراديان دما ،مختلف

توانيم آنها را تحتِ يك تصوير کلی درک کنيم! يکی از و ما نمی

ی مکانيك آماری غيرتعادلی، در مقايسه دلايلِ اين مشکل عدم توسعه

کافی ما از رفتار با مکانيك آماری تعادلی است. دليل ديگر، درک نا

ای مثال، در باشد. برمی –مخصوصا رفتار ملکولیِ آب  –ها مايع

های ديناميك ملکولی هنوز مدلی که بتواند تمام رفتارهای سازیشبيه

الکتريك، دمای فيزيکی آب )ضريب انبساط گرمايی، ضريب دی

ی دمايی نشان دهد، پيدا انجماد، و ...( را به درستی و در تمام بازه

سازی هريك از اين [؛ يعنی در هنگام بررسی/شبيه2نشده است]

نظر کرد، توان صرفدانيم از کدام اثرها/خصوصيات مینمی هاپديده
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گاهی و صنعتی ه کارکردهای آزمايشاثرسُر[. 2توان ]و از کدام نمی

مانند  یستيز یهالکولماکروم یِکاردست ،مثال رایِ ب. مختلفی دارد

DNA روسيو و HIVمرهايپل یجداساز [؛1ها ]نانوکانال/کرويدر م 

 [؛4] خامنفت مخازنِو تغييرات فضايی ترکيبات در  یدگرگون [؛1]

حتی برای و غيره.  [1ی مذاب ]رسانانيمهساختارهای  سازیهمگن

نهاد حلِ برخی از مشکلات نظری فرضيه تکامل، دانشمندان پيش

اوليه، های در کف اقيانوس PHکه حضور گراديان دما و اند کرده

اما . [1] شده است DNAای هلکولتغييرات در مبرخی باعثِ ايجاد 

های نظری موجود برای درک يك ، ابهامموارد کدام از اينهيچ

 کنند.را رفع نمی یرتعادليغ یدهيپد

درعينِ حال، و برغم ابهام در درکِ سازوکار ملکولی اثِر سُرِه،    

بندی عمومیِ آن در ترموديناميكِ غيرتعادلی به خوبی نوشته فرمول

𝐽𝐶⃗⃗شود. اگر می دمای  𝑇چگالی آن، و  𝐶ی محلول، جريان ماده ⃗ 

 [:7محيط باشند ]

 𝐽𝐶⃗⃗⃗⃗ = −𝐷∇⃗⃗ 𝐶 − 𝐷𝑆𝑇𝐶(1 − 𝑣 𝐶)∇⃗⃗ 𝑇                (1             )  

ِب ضري که است، دما عکسِ عدِبُ با یريمتغ 𝑆𝑇 و ،پخشضريب  Dکه 

نيز حجمی است که يك مول از  𝑣شود؛ ناميده می( Soret)سُرِه 

𝑥دهد؛ به بيان ديگر در حلال به خود اختصاص میی محلول ماده =

𝑣 𝐶 يعنیکمچگالیِدر حد  .باشدشده میی حلکسرِ حجمی ماده ، 

𝑣 𝐶 ≪ 𝐽𝐶⃗⃗، سهمِ ناشی از گراديان دما در 1 ساده  𝐷𝑆𝑇𝐶∇⃗⃗ 𝑇−به   ⃗ 

 سردی اگر ذرات از ناحيه شود که سادگی ديده میبهحال  .شودمی

𝐽𝐶⃗⃗)يعنی  حرکت کنند گرمبه سمت  منفی  𝑆𝑇 ،(باشد 𝑇 ⃗⃗∇جهِت هم ⃗ 

𝐽𝐶⃗⃗د )سرد حرکت کننگرم به از و اگر   𝑆𝑇 ( باشد 𝑇 ⃗⃗∇عکسِ جهتِ  ⃗ 

 مثبت خواهد بود.

 های دوتاییاثر سُرِه در محلول
های نظری متعددی که در هنگام گیشايد بخاطر کاستن از پيچيده   

های در محلولبررسی اثر سُِره وجود دارند، علاقه به بررسی آن 

ها پيش وجود داشته است. دليل از مدت (binary fluids)دوتايی 

 شدن تعداد متغيرهای حاکم برمسئله، و سادگیِ اين مطلب کاسته

ی يهاهای مشهور از چنين پژوهشباشد. يکی از مثالتحليل آن می

 هم هب هيشب يیِايميش اتيخصوصهای دوتايی از دو ماده با محلول

، کوهلر و همکارش 2111[. در سال 5هستند ] متفاوت یهاجرماما 

و  محلولِ دوتايیِ بَنزِن (Bayreuth)از دانشگاه بِيرويث 

را در معرض گراديان دما قرار  (Cyclohexane)سايکلوهگزان 

کدام از دو [. سپس بدون اينکه در ترکيب شيميايی هيچ5دادند ]

های هيدروژنِ کنند، اتمی محلول تغييری ايجاد ی تشکيل دهندهماده

D1ی بَنزِنی را با دوتريم )موجود در حلقه
( تعويض کردند. حاصل 2

های بيرونی( اما ای با همان خصوصيات شميايی )اربيتالکار مادهاين

های متفاوت بود. سپس، کوهلر و همکارش ها، و ممان اينرسیجرم

و برای حدِ بسيار های بنزن، پرداخته ی اتمگيری ضريبِ سُرهبه اندازه

رقيق )يك ملکولِ بنزن در دريايی از سايکلوهگزان( ضريِب سره را 

ی مهمِ اين برحسبِ جرم و ممان اينرسی به دست آوردند. نتيجه

پژوهش آن بود، که ضريِب سُِره به صورِت خطی با جرم و ممان 

 [:5کند ]اينرسی اتمِ مهمان )در اينجا بنزن( تغيير می

(2)                                     𝑆𝑇 = 𝑆0𝑇 + 𝑎𝑀𝛿𝑀 + 𝑏𝐼𝛿𝐼. 

بعد از اين گزارشِ تجربی کارهای متعددی برای درکِ چِرايی اين 

[ 1-11های ديناميكِ ملکولی ]سازیرفتار خطی انجام شد؛ از شبيه

جايی که ما [. اما، تا4تا محاسباتی برمبنای رفتارِ کوانتومی ماده ]

هيچ تصوير قطعی که نشان دهد چطور جرم و ممان دانيم هنوز می

اينرسی ذرات اثر خود را در حرکت براونی )يعنی پخش( و درنتيجه 

 همين علّت،به است.دهند، پيدا نشدهی آنها نشان میحرکِت سُِره

 ( همچنان ادامه دارد.2ی )تلاش برای درکِ فيزيك پنهان در معادله

  دوتایی سازی یک محلولشبیه
ترين سازی سادهما به شبيه، ++Cکد به زبان کامل يك ا نگارش ب   

ال های حلاز اتم ايیيور، يعنی يك اتمِ محلول در درحالتِ قابل تص

سبببازی، به لحال الکتريکی پرداختيم. تمام ذرات موجود در شببببيه

جونز -کنشِ لنبباردهببا برهمکنش ميببان آنخنثی بوده و تنهببا برهم

جهت( را ای )از هر سببهبا شببرايط مرزیِ دورهای باشببد. جعبهمی

ايم، که در مرکز آن يك حمامِ سببرد، و در دو سببمتِ درنظر گرفته

ی ذرهيك (. 1)شببکلو چپِ آن يك حمام گرم وجود دارد راسببت 

کنش گيريم، اين ذره تحببت برهممهمببان در اين بسبببتر در نظر می

ان ی يکسجرم کنش دارد و در ابتداجونز با ذرات بسبتر برهم-لنارد

سبازی، وِرلِت است، و با دماپای الگوريتمِ شببيه. آرگون دارد با ذره

دمای دو حمامِ گرمايی ( Nose-Hoover thermostatهوور )-نوز

 کنيمايم. ما از متغيرهای کاهيده استفاده میرا تثبيت کرده
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(σ = 1;  ε = 1;MAr = 1; KB = ، مببتببغببيببرهببای σو   εکببه ( 1

 باشند:آرگون می-آرگونجونزِ -کنش لناردبرهم

U(r) = 4ε {(σ/r)12 − (σ/r)6}.                                     (1)  

𝜏 واحد زمانِ ،با اين انتخاب واحدها = 2.16𝑝𝑠  دمای اتاق و

T = 300 K = 2.50 
ε

KB
 سازی مکعبیی شبيه. جعبهبود خواهند 

30𝜎 × 30𝜎 × 30𝜎  است که𝑁 = را درون خود جای  ذره 80

t∆سازی نيز گامِ زمانیِ شبيهاست؛ داده = 0.001 𝜏 = 2.15 fs 

−T، دمای حمامِ سرد همچنينباشد. می = 60 K = 0.50 
ε

KB
، و 

+Tدمای حمامِ گرم  = 180 K = 1.50 
ε

KB
شوند. در تنظيم می 

T̅دمای متوسط کلِ جعبه  نتيجه = 120 K = 1.0 
ε

KB
 بود.خواهد  

توان پردازيم. میدو دماپا می (i.e. calibrationواسنجی )به  ابتدا 

نگاه  پارچههوور شبيه به يك محيط غليظ و يك-به هر دماپای نوز

= 𝛿𝑓سازی شده را با نيروی که حرکت هريك از ذراتِ شبيه ،کرد

−ζ 𝑝  دهد؛ تحتِ تاثير قرار می𝑝  ی مربوطه، و ی ذرهتکانهζ  يك

صورت اين[. در 12باشند ]ضريبِ اصطکاکِ ترموديناميکی می

شود. انتخاب مقدار صورتِ جرمِ موثر اين محيط فهميده میبه Qمتغيرِ

باشد. به پرسشی متعارف برای تنظيم اين دماپا می Qمناسب برای 

مقادير مختلف متغيرهای فيزيکی برای  1عنوان نمونه، جدول

ذره  121برای مجموعه ای در دمای اتاق با  Qهای مختلفِ انتخاب

دهد. مشخصا، مقدار ظرفيتِ نشان میهوور را -تحت دماپای نوز

است، و برای به  Qشدت وابسته به انتخاب ، به𝐶𝑣گرمايیِ سيستم، 

𝐶𝑣مقدارِصحيح آوردنِدست =
𝐾𝐵𝑇2

𝑁<∆𝑇2>
= 1.5012

KB

MAr
 انتخاب ،

Q = 0.35(k휀 𝜏2/mol)  درسنظر میبهبهترين انتخاب ممکن 

نيز بايد تغيير  Qبا تغيير تعداد ذرات و دمای اعمال شده، مقدار. [11]

مورد نظر را توليد  گرمايیِظرفيت ،نوسانات دمايی مجموعه که ،کند

ذرات موجود در  تاثيری بر رفتار ديناميکیِ Qانتخاب  هرچندکند. 

ضريبِ پخش يك اتم آرگون را  2گذارد. شکلحمام گرما نمی

دهد. همان دما نشان میدر حالت هم  Qبرحسِب مقادير مختلفِ 

، تغييری در ضريِب پخش Qشود، تغيير مقدار گونه که مشاهده می

  کند.ايجاد نمی

 محلولِ دوتایی در حضور گرادیان دما
اعمالِ دو دمای متفاوت، به دو دماپای موجود، گراديان دمای شديدی 

که چگالیِ فعلِی (. از آنجائی1کند )شکلدر سيالِ آرگون ايجاد می

𝑁/𝑉گاز آرگون پايين است ) ≈ 0.0029 Ar/𝜎3 گاز به راحتی )

��شود )متراکم می log(𝜌)

𝜕𝑇|𝑃
= −𝑇−1های حلاِل چگالیِ اتم 1(. شکل

توان ديد که رفتار چگالی دهد؛ میآرگون را برحسبِ مکان نشان می

باشد. حتی می 1 ن، شبيه به عکس رفتار دما در شکلبرحسبِ مکا

4.5/1.2ی چگالی نسبت مقدار بيشينه و کمينه ≈ نزديك  3.75

−T+/Tی دما به نسبت مقدار بيشينه و کمينه ≈ 2.25  

Q 

(
𝐾휀

𝑚𝑜𝑙
𝜏2) 

< T > 

(
휀

𝐾𝐵
) 

< P > 

10−3 × (
휀

𝜎3
) 

Cv 

(
𝐾𝐵

𝑀𝐴𝑟
) 

Cv  

در

 صد خطا

1.0 9..2 83.9  58.1  %005  

53.0 0305 03.2 63.1 %535.  

01.1 9..2 9.82 0.28 %.9  

 =1.85Q انتخاب .دماهم یسازهيشب برای دماپا یسازبهينه :1جدول

 .دهدیم دست به یتجرب یهاداده با را تطابق نيبهتر

r2 C  شيبِ نمودار: 2شکل =  r2 −  r 2  ِبرحسبt،  مقدار

 σ2/τ يکایِدر  Dدهد. یدست مرا به D= r2 C/6tپخشِ بيضر

 کند.تغيير معناداری نمی Qمحاسبه شده، و با تغيير 

 شده برحسبِ مکان گيریاندازه : دمای1شکل 
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کند. در فشار بودنِ محيط دلالت میباشد؛ که با اغماض، بر هممی

ی مهمان، حتی اگر دقيقا هم جرم ذراتِ چنين حالتی، چگالی ذره

ی غير گازِ حلال انتخاب شود، يکسان نخواهد بود؛ و ضريب سُرِه

  صفر به دست خواهد داد.

ی مهمان را برای سه جرم متفاوت اندازه ی ذرهما ضريبِ سره   

ی مهمان ، و در حدِ چگالیِ پايينِ ذره1ی هگيری کرديم. برمبنای رابط

𝑣𝐶 ≪ ی مهمان را در حالت پايا برابر با توانيم جريان ذره، می1

𝐽𝐶⃗⃗صفر قرار دهيم:   ⃗ = صورِت ضريبِ ُسرِه به صورِت . در اين0

ST = −𝜕 log𝐶 /𝜕𝑇 متوسط مقدار 2جدولِ  .ديآیم دستبه ،ST 

 ی مهمان به اتمذرههای مختلفِ جرمِ آمده برای نسبتبه دست

 5دهد. هر کدام از نتايج زير متوسطِ را نشان می 𝑀𝑔/𝑀Arآرگون، 

اجرای تکرار شده با شرايط اوليه ی متفاوت است. منظور از شرايط 

ی ذرات است که هر بار به صورت های اوليهها و سرعتاوليه، مکان

توان میتوليد می شوند. -با در نظر گرفتن دمای مجموعه -تصادفی

ی مهمان و نسبت جرمی آن را ی خطی ميانِ ضريب سره ذرهرابطه

يابد. ديد. با افزايش جرم ذره مهمان، ضريب سره آن کاهش می

که کوهلر و همکارش  ی خطیزدنِ رابطهبديهی است که، برای محك

 ( نياز داريم.𝑀𝑔/𝑀Arاند، به بيش از سه نقطه )سه مقدارِمشاهده کرده

 

 

 

 

 

 

 

توان ديد که با افزايش دمای متوسط مجموعه می 1همچنين در شکل

 يابد. ضريب سره ذره مهمان کاهش می

 گیرینتیجه
سازی شبيهای از ذرات آرگون تحتِ گراديان دما را ما مجموعه

اش با کنشی مهمان که تنها برهمی يك ذرهنموديم. ضريب سره

جونز است را -کنش لناردسازی شده از طريق برهمی شبيهمجموعه

تحت تغيير جرم ذره نسبت به ذرات آرگون و همچنين تغيير دمای 

می  1و شکل 2متوسط مجموعه بررسی نموديم. با توجه به جدول

ی مهمان، ضريب سره آن کاهش ش جرمِ ذرهبا افزاي توان ديد که

باعث کاهش  نيز يابد و همچنين افزايش دمایِ متوسِط مجموعهمی

 [1[ و]4شود. اين نتايج با نتايجِ به دست آمده در]اين ضريب می

همخوانی دارد. با افزايش تعداد و زمان اجرا و همچنين استفاده از 

يافت.  تری دستنتايج دقيقتوان به تعداد ذراتِ بسترِ بيشتر، می

های متفاوت بين ذره مهمان و کنشگرفتنِ برهمدر نظر، اينبرعلاوه

 ی مهمان مفيد باشد. تواند در بررسی رفتار ذرهذرات بستر می
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< ∆𝑺𝑻
𝟐 > 𝐒𝐓  (

𝐊𝐁

𝛆
)  𝑴𝒈/𝑴𝐀𝐫 ذره مهمان 

01.906 .1.1+ 015 
0.12.. 01.0+ .10 
010150 01..+ .15 

 دما يان)حلال( در حضور گراد ذرات آرگون چگالی: 1شکل

 با تقريب خوبی خطی است. 𝑀𝑔/𝑀Arبرحسب  ST: تغييرات2جدول

3.5اجرا، هر اجرا معادل با  5متوسط گيری بر روی  × گام زمانی يعنی  107

 نانوثانيه. 74

 مجموعه. ضريب سره ذره مهمان برحسب تغييرات دمای متوسط :4شکل
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 FDTDبررسی انتشار نور در فیبر نوری با پوشش نانو الماس با استفاده از نرم افزار 

 1؛نجفی عرب ,ساره2 ؛احمدیان ,ازاده1ضمیر انوری ،جاوید ؛1دافان ,مرضیهن؛1ریحانی کلور ,زهرا

 
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1

 ه علوم پایه، گروه فیزیکدانشگاه تربیت مدرس، دانشکد2

 

 چکیده

و با دامنه ی زمانی محدود شبیه  FDTDدر این مقاله پراکندگی نور توسط یک میکروکانالی که هسته ی یک فیبر تک مدی را قطع کرده و توسط برنامه ی دو بعدی 

برای حل مسائل استفاده شده است. از طرفی برای بهره وری بیشتر  سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته است.در اینجا به عنوان یک روش ساده از معادالت ماکسول

( ساده سازی شده است. در این شبیه سازی از موج پیوسته و موج پالسی برای بدست آوردن یک رشته پراکندگی 2D( به فضای دو بعدی )3Dفضای سه بعدی )
ر در محدوده این ضریب شکست ها برای بررسی جزییات فرآیندهای فیزیکی آن مورد استفاده شده است. ازطرفی قابلیت حساسیت ضریب شکست بازتابی و تغیی

 .استفاده قرار گرفته است

 .,ضریب شکستFDTDفیبر نوری,میکروکانال,نرم افزار    واژه های کلیدی:

 

Investigation of light emission in optical fiber with nano diamond coating using FDTD 

software 
 

Reyhani Culor,Zahra1 ؛  Nadafan,Marzieh 1؛   ZamirAnvari,Javid1 Ahmadian,Azadeh  ؛  ؛Najafi Arab,Sareh1 2؛ 

1 Department of Physi1Physics Department, Faculty of Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University 
 

2Physics Department, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University 

 

Abstract 
 

In this paper, light scattering is investigated by a microchannel that cuts through the core of a single-mode fiber 

and is simulated by a two-dimensional FDTD program with a finite time domain. Here as a simple method of 

the Maxwell equations is used to solve the problems. On the other hand, it is simplified to more efficiently use 

3D space to 2D space. In this simulation, the continuous wave and pulse wave are used to obtain a scattering 

sequence. Furthermore, the sensitivity of the refractive index to the sensitivity of the refractive index and the 

variation in the range of these refractive indexes are used to examine the details of the physical mechanism. 

 Keywords: Fiber optic, microchannel, FDTD software, refractive index,  
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فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت باال است    

امروزه از  .بهره می گیرد که از پالس های نوربرای انتقال داده

فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه های تلفن شهری و 

بین شهری و شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده بعمل می 

وش هایی که برای بررسی کردن میدان [. یکی از ر1] آید

عبوری از فیبر نوری می توان از آن استفاده کرد قرار دادن یک 

میکرو کانال درون آن است. در برخی از مواقع الزم است 

دستگاهی درون فیبر قرار گیرد که نباید تحت تاثیر میدان باشد 

یا حداقل میدان روی آن اثر کند. در این مقاله سعی شده که 

 هترین مکان و مشخصات میکروکانال را با این هدف بیابیمب

[2]. 

 

 شبیه سازی در فیبر نوری
 

فیبر های نوری و موجبرهای نوری شامل یک هسته، جایی که 

نوری در آن محدود شده، و روکش، الیه ی اطراف هسته 

هستند. ضریب شکست هسته
1n   روکش از ضریب شکست

2n  بیشتر است. بنابراین پرتوی نوری که به سمت انتهای فیبر

هدایت شده از طریق بازتاب کلی درون هسته محدود می 

روکش  –شرایط بازتاب کلی که در سطح بین هسته  .شود

 زیر می باشد. صورت می گیرد طبق رابطه

1 2sin( )
2

n n

    )1( 

 ضریب شکست هسته و روکش تقریبا بصورت تفاوت 

2 2

1 2n nست. که طبق رابطه ی زیر بها
maxارتباط دارد: 

1 2 2

1 2 maxsin n n      )2( 

maxبدست  طبق رابطه ی باال تقریبا می تواند از رابطه ی زیر

 آید:
2 2

max 1 2n n     )3( 

که
max  نشان دهنده ی حدکثر زاویه ی پذیرش نور توسط

 فیبر می باشد.

 

 مراحل پیاده سازی میکروکانال در فیبر نوری 
در نظر می گیریم؛  m µ 200فیبر نوری را با حداقل طول   

بصورت عمود بر فیبر در نظر می  mµ4 قطرمیکرو کانالی را با 

تغییر می دهیم و  4/1تا  1گیریم که ضریب شکست آن را از 

[. این 3به مقدار قبلی اضافه می کنیم ] 2/0هر مرحله در 

محاسبات برای کامپیوتر های معمولی بسیار سنگین است به 

همین دلیل فضای سه بعدی را به فضای دو بعدی تبدیل می 

و سپس Yکنیم. ابتدا ضریب شکست موثر را در راستای 

مورد بررسی قرار می  Xضریب شکست هسته را در راستای 

و تفاوت  mµ 8[. در این شبیه سازی قطر هسته 4دهیم ]

است یعنی  003/0ضریب شکست هسته و رویه به اندازه ی 

 42/2و ضریب شکست رویه   423/2ضریب شکست هسته 

است. در اینجا موجبر تنها مد های پایینتر را پشتیبانی می کند. 

زیرا محاسبات ضریب شکست برای آن ساده تر از بقیه است. 

آوردن داده های مربوط به پرا کندگی انتقال و  برای بدست

و در زمان اجرا تبدیل فوریه  FDTDشبیه سازی آنها توسط 

به صورت مجزا برای تمام نقاط صفحه ی خروجی مورد 

محاسبه قرار می گیرد. بردار پوینتینگ به صورت 

Real(E×H)5/0  محاسبه می شود، و این کار باعث می شود

انتقال قدرت مفیدتر باشد. پالس القایی  تا چگالی پراکندگی در

 nmما در اینجا از نوع گاوسی است که طول موج مرکزی آن 

است که متناظر با طیفی به  fs 200و پهنای آن تا1550

[. برای بدست آوردن و بررسی کردن 5است ] nm 40ضخامت

میدان یک مانیتور درون میکرو کانال قرار گرفته که میدان درون 

 کرو کانال را بررسی میکند.فیبر و می

 
 :ساختار سه بعدی فیبر و میکروکانال1شماتیک
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در نظر گرفته شده است و  mµ4کانال  کرویقطر م نجایدر ا

 2و1کانال در شکل  کرویگذرنده از م yE دانیم یشکل ها

 آمده است.

 1ضریب شکست  میدان الکتریکی میکروکانال مودار خطی)الف(: ن1شکل 

 

نمودار خطی میدان الکتریکی میکرو کانال ضریب  )ب(:1شکل  

 2/1شکست

 

 

 
 4/1ضریب شکست میدان الکتریکی میکروکانال با نمودار خطی)ج(: 1شکل

 

 
 1پروفایل میدان الکتریکی در میکروکانال با ضریب شکست )الف(:2شکل 

 

 
 2/1پروفایل میدان الکتریکی در میکروکانال با ضریب شکست (:ب)2شکل 

 
پروفایل میدان الکتریکی در میکروکانال با ضریب  )الف(:2شکل 

 4/1شکست

 
مشهود است که از نمودارهای و پروفایل های میدان همانطور 

 می توان نتیجه گرفت که:

با افزایش ضریب شکست پوشش فیبر، تغییرات  (1

شدیدتری در میزان میدان الکتریکی عبوری از فیبر 

 مشاهده می شود.

کرو کانال بیشتر باشد هرچه ضریب شکست می (2

شکستگی نور بهتر رخ میدهد و موجی با میدان 

قویتری از آن خارج شده که در واقع افزایش ضریب 
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شکست خود عاملی برای تشدید و تقویت میدان 

 است.

همانطور که در شکل های میدان قابل مشاهده است  (3

می توان برای قرار دادن دستگاه هایی که نیاز است 

د ولی تحت تاثیر هیچ میدانی نباشد با درون فیبر باش

استفاده از شبیه سازی بهترین نقطه را انتخاب کنیم و 

دقیقا سعی شود که دستگاه در آن نقطه قرار گیرد. با 

توجه به نمودار های خطی می توان دریافت که 

هرچه ضریب شکست افزایش میابد محیط مناسب 

ا ایجاد تری درون فیبر برای قرار دادن این دستگاه ه

 می شود.

 

 نتیجه گیری

 
تغییرات ضریب شکست پوشش درونی فیبر نوری بطور     

مستقیم در تغییرات میدان الکتریکی عبوری از یک فیبر نوری 

تاثیرگذار است. اگرچه می توان نقاطی را در درون فیبر نوری 

یافت که با تغییرات ضریب شکست پوشش درونی فیبر نوری، 

یدان الکتریکی این نقاط مشاهده نمی شود. هیچ تغییراتی در م

از این نقاط برای اهداف کاربردی در ساخت فیبرهای نوری 

  استفاده می شود.
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  هعادلِ دیراک تعییي اًرشی سیستن ّای ًسبیتی با حل تحلیلی
 هٌعن زادُ، هجید ؛تعظیوی ، ًرگس ؛ ًظری ، هصطفی

 داًطکذُ فیضیک داًطگاُ کاضاى، تلَاس قغة ساًٍذی ، کاضاى

 

 چکیدُ
ِ  تاضذ. دس ایي هقال هی  تشداسی دافؼٍِ  الشخاربسکّای ا هؼادلِ دیشاک هْوتشیي هؼادلِ دس هکاًیک کَاًتَم ًسثیتی هی تاضذ. ایي هؼادلِ ضاهل پتاًسیل 

پتاًسیل تؼوین یافتِ کشًل کِ هدوَع دٍ پتاًسیل ًَساًگش ّواٌّگ ٍ پتاًسیل کشًل  یِ حل تحلیلی هؼادلِ دیشاک  تا استفادُ اص سٍش آًساص هیپشداصین تذیي هٌظَس

 آٍسین. ٍ ٍیظُ هقادیش اًشطی ٍ ٍیظُ تَاتغ آى سا تذست هی اص کَاسک ّای سثک هَسد استفادُ قشاس هی دّین سا تشای هضًٍْای هتطکل تاضذ اصلی هی

 

IDENTIFICATION OF THE ENERGY OF RELATIVISTIC SYSTEMS BY 

ANALYTICAL SOLUTION OF DIRAC EQUATION 

 
Tazimi,Narges ; Nazari,Mostafa; Monemzade, Majid 

 

Department of physics,University of Kashan,Kashan 

 

Abstract 
Dirac equation is the most important equation in relativistic quantum mechanics. It includes the attractive 

scalar potential S(r) and repulsive vector potential V(r). In this article, we solve the Dirac equation analytically 

through Ansatz method. For this purpose, we use the generalized Cornell potential (which is the sum of the 

harmonic oscillator potential and the leading Cornell potential) for mesons consisting of light quarks, and we 

obtain the energy eigenvalues and eigen-functions.  
 

PACS No. 13 

 

    قدهِه

تاس رسات صیش اتوی ضاهل هؼادلِ دیشاک ًقص هْوی دس تشسسی سف   

کٌذ. دسسالْای اخیش هؼادلِ  هیّا ایفا  ّا ٍ تَصى کَاسک ،فشهیًَْا 

گًَاگًَی هاًٌذ  ّا ٍ تِ سٍضْای دیشاک تشای تسیاسی اص پتاًسیل

ٍ استفادُ  ، سٍش تقاسى اسپیٌی ٍ ضثِ اسپیٌی NUسٍش 

اص پتاًسیلْای اختاللی حل ضذُ است. اص خولِ ایي پتاًسیل ّا هی 

، پتاًسیل کَلوثی ٍ  تِ پتاًسیل یَکاٍا ، پتاًسیل ّاستوي تَاى

غیشُ اضاسُ ًوَد. تایذ تَخِ داضت کِ هؼادلِ دیشاک فقظ تشای 

هؼذٍدی تغَس دقیق قاتل حل است ٍ تشای سایش  پتاًسیلْای

 پتاًسیل کشًل کِ  ًوَد.ُ ّای تقشیثی استفاد ّا تایذ اص سٍش پتاًسیل

 

 

 خغیتؼالٍُ یک پتاًسیل  ک پتاًسیل کَلوثیضاهل ی

 ضَد ًقص هْوی دس فیضیک رسات اص خولِ دس هذل ساصی  هی

  .داسد.  کَاسک ّای هقیذ کَاسک ٍ آًتی حالت

ها دس ایي تحقیق هؼادلِ دیشاک سا تشای پتاًسیل کشًل تؼوین یافتِ 

کِ هدوَع دٍ پتاًسیل کشًل اصلی ٍ یک پتاًسیل ًَساًگش 

عیف اًشطی آى سا تذست  ٍ ًوَدُحل  تاضذ ّواٌّگ هی

 پتاًسیل کشًل تؼوین یافتِ هغاتق تا آًچِ ضَاّذ. آٍسین هی

 آصهایطگاّی آى سا تاییذ هی کٌذ تِ صَست صیش است: 
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پتاًسیل کَلٌی ًاضی اص تشّوکٌص تیي   دسایي ساتغِ پتاًسیل 

کَاسک ٍ پادکَاسک دس فَاصل کَچک تَدُ ٍ هٌطاء آى تاس سًگ 

هی تاضذ.خولِ خغی دٍم ًاضی اصهحصَس ضذگی کَاسک ٍ آًتی 

 یل ًَساًگش هی تاضذ.کَاسک ٍ خولِ سَم ّواًٌذ پتاًس

 

حل تحلیلی هعادلِ دیراک برای پتاًسیل  کرًل تعوین 

 فتِیا

هؼادلِ دیشاک دس    mا خشم تا دس ًظش گشفتي کَاسک ت

 ٍ تشداسی  اسکالش  حضَس پتاًسیل

 تصَست صیش است:

  
  

 

پااالَلی –ٍ تااا ًوااایص دیااشاک    c =ℏ=1تااا دس ًظااش گااشفتي   

   :تاضذ هی صیش تصَست ٍ  ّای  هاتشیس

                          

    
 ضًَذ.  تؼشیف هی  ایي دٍ هاتشیس تصَست هاتشیسْای 

تِ  تاتغ هَج ،   ٍ ساتغِ تا استفادُ اص هختصات کشٍی

  ضَد: صیش تؼشیف هیفشم 

   (2  )              

 
تخص  ٍ   ّای ضؼاػی ٍ تخصٍ 

تاضذ اص آًدا کاِ دس هختصاات کاشٍی تخاص      فضایی تاتغ هَج هی

تفادُ داسای تقاسى است، فقاظ تخاص   فضایی تشای پتاًسیل هَسد اس

 ضؼاػی هَسد استفادُ قشاسهی گیشد.

دٍ هؼادلِ خفت ضاذُ صیاش تاشای     1دس ساتغِ  2تا قشاس دادى ساتغِ  

 :آیذ تخص ضؼاػی تذست هی

 

          

 

 
 :کِ

   , 
 

ًتَهی هشتَعِ ٍیظُ هقذاس اًشطی تشای اػذاد کَا ساتغِ   يیدس ا

ای کل  تا ػذد کَاًتَهی تکاًِ صاٍیِ  ساتغة ػذد کَاًتَهی تاضذ. هی

 :تصَست صیش است 

 
 

تا استفادُ اص هطتق دٍم ٍ تا هساٍی قشاس دادى پتاًسیلْای اسکالش ٍ 

 :یاتٌذ گًَِ صیش تقلیل هی تِ هؼادلِ ضشٍدیٌگش 4ٍ  3تشداسی هؼادالت 

(5) 

 
 

 :ضَد یافتِ کشًل تصَست صیش تؼشیف هی پتاًسیل تؼوین

(6                          )         
  ضشایة هثثت ّستٌذ.  ٍ   ٍ   کِ 

کٌذ.  ایي پتاًسیل کاهالً هطخصات ًیشٍی قَی سا تَصیف هی

کشًل ضٌاختِ حاصل هدوَع دٍ خولِ دٍم ٍ سَم  تٌام پتاًسیل 

  ضَد. هی

  خولِ اٍل ّن تیاًگش پتاًسیل ًَساًگش ّواٌّگ هشتَط تِ خشم

 هتٌاسة تا خشم  کٌذ. ثاتت ًَساى هی  تاضذ کِ تا فشکاًس هی

تاضذ. پتاًسیل ًَساًگش ّواٌّگ ًقص  هی  ٍ هدزٍس  

 کٌذ. ّای کَاسکًَین ایفا هی هْوی دس ٍیظگی

 :خَاّین داضت 5دس ساتغِ  6تا خایگزاسی ساتغِ 

 

                               

 
 (7) 
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 :خَاّین داضت ص تشای اص سٍش آًساتا استفادُ 

 

(8  ) 

                               

 

 
(9 ) 

                            
 

ٍ تاتغ خغی ٍ دس سٍش آساًتش تاتغ هَج تصَست حاصلضشب د

کِ تاتغ ًوایی تشحسة یک تاتغ ضؼاػی تا ضَد  ًوایی ًَضتِ هی

  .تَد کِ ایي ضشایة تایذ تذست آیٌذ و و ضشایة 

خَاّین  9ٍ استفادُ اص ساتغِ  7دس ساتغِ  8تا قشاسدادى ساتغِ 

 :داضت
(01) 

 
تشای  ّای هساٍی ّای تا تَاى تا تشاتش قشاسدادى ضشایة خولِ

 :آیذ سٍاتظ ریل تذست هی حالت 

(00                                     ) 

                                                        ٍ 

 

 :، تشای  اًشطی خَاّین داضت تا تؼشیف 
(01) 

 

 
 

 هتشکل ازکَارک سبک : تعییي جرم هسٍى ّای
 :ّا سا تؼییي هی کٌین هضٍىخشم صیش  تا استفادُ اص ساتغِ 

 

 

جایگذاری می کنیم. تابع موج را بزای  21را اس رابطه که انزسی 

 حالت پایه به فزم سیز تعیین می کنیم:

 

 
 

 
 

 تا تشاتش قشاس دادى ضشالة تذست هی آٍسین: 

  
  
      
  

 

 

ٍ قشاسدادى هقادیش آًْا تش  ٍ  ٍ اهتشّای تا استفادُ اص پاس

دس ًْایت  ضَد اًشطی هحاسثِ هی   ٍ ٍ  ٍ  حسة ضشایة 

 تاتغ هَج سا تِ ضکل صیش تذست هی آٍسین: 

 
 
دس خذٍل صیش ًتایح خشم سا تشای ة تٌْداسش است. ضشی کِ  

ٍ تا دیگش هٌاتغ هقایسِ کشدُ  تؼضی  هضًٍْای سثک ًطاى دادُ این

 .این

 

 ًتیجِ گیری 
تا استفادُ اص سٍش  هؼادلِ دیشاکتحلیلی  ها دس ایي تحقیق تا حل 

 ٍیظُ هقادیش اًشطی ٍ ٍیظُ تَاتغ هشتَعِ سا  آًساص پشداختِ این ٍ 

تذست آٍسدین. ًتایح تشای حالت پایِ تشای هضًٍْای ایِ دس حالت پ

کِ ایي ًتایح دس  آٍسدُ ضذُ است 1سثک ٍ ًیوِ سٌگیي دس خذٍل 

تَاى تا تؼضی تقشیثْای  .هیتَافق خَتی تا دیگش هٌاتغ قشاس داسد 

تشسسی ٍ اداهة تحقیقات دس ایي  تش ًوَد. تا هفیذ سٍاتظ سا سادُ
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هکاًیک کَاًتَم سا تشای رسات صیش  ّای هدَْل تَاى خٌثِ حَصُ هی

 اتوی تَیظُ ًیشٍی قَی تذست آٍسد.
 

. خشهْای هحاسثِ ضذُ تشای هضًٍْای سثک ٍ ًیوِ سٌگیي دس حالت 1خذٍل 

   پایِ
هقادیش ًظشی تشای خشم 

 (Mev)هضٍى ّا

هقادیش تدشتای تاشای   

 (Mev)خشم هضٍى ّا

هااضٍى  ساختاس کَاسکی

 ّا

4/138 6/134 

 

 

3/142 6/139 
  

1023 1020 
 

 
3/542 8/548 

 
 

1943 1971 
  

501 7/493 
  

1817 1869 
  

511 7/497 
  

792 770 
  

1818 1865 
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 اکوستیکی و اپتیکی حامل ها در گرافن پراکندگیمطالعۀ 
 احمد، یرادجال ؛ قاسمر، نصاری پوا

 بوعلی سینا، همدان دانشگاه دانشکده علوم، گروه فیزیک،   

 

 چکیده
بی سطحی بسترهاي قطبی یا هاي قط کند، سرعت اشباع به پراکندگی غیرکشسان توسط فونون تحرک میدان پایین را تعیین می ،در حالی که پراکندگی کشسان

 پراکندگی  ستیکی و فونون اپتیکی سطحی، آثارکوا در این پژوهش با استفاده از معادلۀ بولتزمن و با لحاظ فونون. شود مربوط می ،هاي اپتیکی گرافن ذاتی فونون
 .محاسبه و رسم شده است ها و تحرک حامل ناخالصی کولنی و پراکندگی فونون قطبی سطحی در گرافن مورد بررسی قرار گرفته

 ، فونون قطبی سطحی، پراکندگی اکوستیکی و اپتیکی گرافن . :واژه های کلیدی

 

Study of Acoustic and Optic Scattering of Carriers in Graphene 
 

Ansaripour, Ghassem; Aljadiri, Ahmad 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

 

Abstract 
 

While elastic scattering determines low field mobility, the saturation velocity is related to inelastic scattering by 

surface polar phonon of polar substrates or intrinsic graphene optical phonons. In this study, using the 

Boltzmann equation and with viewpoint acoustic phonon and surface optical phonon, the effects of Coulomb 

impurity and surface polar phonon scattering, have been investigated, also the mobility of the carriers are 

calculated and plotted. 

Keywords: Graphene, Surface polar phonon, Acoustic and optic scattering 

 

PACS No. 68           
 

 مهمقد
هر کدام  است که از چند الیه ساخته شده و اي ماده ،گرافیت     

دهند و هر یک از  یک شبکه دو بعدي النۀ زنبوري را تشکیل می

جالب است که شکل دو بعدي . شود ها گرافن نامیده می این الیه

زیادي را به خود  و به سرعت توجه به دست آمده به تازگیگرافن 

در گرافن الکترونها از رابطۀ پاشندگی خطی . جلب کرده است

این . کنند کنند و شبیه ذرات نسبیتی بدون جرم رفتار می تبعیت می

اولین مادۀ دو  امر به مشاهدۀ خواص الکترونی بسیار عجیب در این

قابل مطالعۀ کربن از  1ن دگرشکلگرافن بهتری .بعدي منجر می شود

                                                 
1 Allotrope 

اي مسطح دو بعدي، از شش  گرافن، صفحه! باشد لحاظ نظري می

چنین الیۀ [. 1-3] است تشکیل شده هاي کربن هایی با اتم گوشه

به  بلکه یک بلور با کیفیت باال است دو بعدي نه تنها پیوسته است

ود مسافت حد ،توانند بدون پراکندگی هاي بار می طوري که حامل

ها  حامل به عبارتی تحرک. اتمی را بپیمایندهزار فاصله بین 

چنین ساختار بلوري دو بعدي با حذف مالیم بُعد سوم . باالست

 .است شدیداً پایدار وبه دست آمده 

 

 ول بندی نظریفرم
به بولتزمن ترابرد با استفاده از نظریۀ  تحرک میدان پایین    

 :[.5،4]دصورت زیر داده می شو
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      (1) 
 

 چگالی حالت،  رسانندگی،  که در آن 

زمان واهلش به صورت  انرژي فرمی و  

 [.6،5] زیر داده می شود

       (2)  

 و   دار بر زاویۀ ، آینشتن-عدد اشغال بوز در اینجا 

.(3)  

  با  (2) در معادلۀ 

مساحت    ،بردار موج پراکندگی q .جایگزین می شود

           .است  kتعداد نقاط فضاي  N و یاختۀ بسیط دو اتم است

هاي  فونونمتناظر با پراکندگی  بار يحامل ها تحرک میدان پایین

 [:7،5]شود میداده رابطۀ زیر  بادر حد دماهاي باال   صوتی

(4)  
 

هاي  فونونمتناظر با پراکندگی هاي بار  تحرک حامل هم چنین  

 :اپتیکی به صورت

      (5) 
 

-جفت شدگی الکترون ثابت در آن است که 

هاي  رژي فونونان  و آینشتن-عدد اشغال بوز Nop، فونون

 .استاپتیکی 
       

 نتایج وبحث 
هاي  هاي پراکنده شده توسط فونون نمودار تغیرات تحرک حامل   

ها براي دو حالت  بر حسب دما و چگالی حامل  یکوستیکا

هاي پایین در  هاي باال و چگالی حامل متفاوت چگالی حامل

هاي صوتی  فونون. تنشان داده شده اس 1در شکل دماهاي مختلف

د، پراکندگی حاصل نشو ها در الیۀ گرافن می باعث پراکندگی حامل

هر دو حالت . باشد بر حسب دما، کشسان یا غیرکشسان می

 . پراکندگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

هاي صوتی  هاي پراکنده شده توسط فونون تحرک حامل  1کلش در 

به ترتیب از باال به پایین  ختلفهاي م بر حسب  دما براي چگالی

cm برابر
-2 11

 [.7]دهد نشان میرا در الیۀ گرافن   =2nو 4  × 12

باال و در دماهاي باال  تحرک در دماهاي پایین،کنیم که  مالحظه می

بیشتر است و بر  ،اما تحرک براي چگالی هاي کمتر است کم

هاي  در دماهاي پایین و چگالی کم فونون ،توضیح این که  .عکس

شوند که  شوند که باعث پراکندگی کشسان می با انرژي کم تولید می

دهند و تحرک به  ها انرژي از دست نمی در این حالت حامل

mمقادیري از مرتبۀ 
2
/V.s 11

mتا  4
2
/V.s 11 یابد کاهش می. 

هاي با انرژي  ها، فونون با افزایش چگالی حامل اما در دماهاي باال 

شوند و در  شوند که باعث پراکندگی غیرکشسان می باال تولید می

دهند و   ها مقدار زیادي از انرژي خود از دست می نتیجه حامل

mتحرک به مقادیري از مرتبۀ 
2
/V.s 11

mتا کمتر از  3
2
/V.s 11 

 .یابد کاهش می
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n = 2e+16 m-2

n = 4e+16 m-2

 
 

بر حسب دما در دو  هاي بار صوتی  نمودار تغیرات تحرک حامل:  1شکل

cmحالت چگالی پایین، خط رنگ آبی براي چگالی 
-2 11

و خط قرمز  2×  12

cmخط چین براي چگالی 
-2 11

 .است 4×  12

 

cmاز ها  شود که با افزایش چگالی حامل مشاهده می 2شکل در 
-2 

11
cmتا  1×  12

-2 11
 7و  5/3براي فاصلۀ کم  5/6×  12

cmو از مقدار  کرده آنگستروم، تحرک کاهش پیدا
-2 11

به  7×  12

تحرک افزایش پیدا  ،آنگستروم 5/12و  11باال براي دو فاصلۀ 

دهد که شاخۀ اول  این وضعیت به این دلیل رخ می .کند می
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داراي انرژي کمی هستند و همچنین  ،هاي قطبی سطحی فونون

جر به وقوع پراکندگی کشسان فاصلۀ زیاد بین گرافن و بستر من

اما در حالت فاصلۀ  .تغییر نمی کندها  حامل ر نتیجه انرژيشده ود

ها  کم بین بستر و گرافن مقدار تحرک با افزایش چگالی حامل

ها پراکندگی غیرکشسان را  یابد و در این حالت حامل کاهش می

ها کاهش می  افزایش چگالی حامل مقدار تحرک باو کنند  تجربه می
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بر حسب   هاي بار سطحی قطبی  حرک حاملتغیرات ت نمودار:  2شکل

: فاصلۀ متفاوت چهاربا  K 033در دمايها براي شاخۀ اول  چگالی حامل

 .Al2O3بین گرافن و آنگستروم  5/12، 11، 7، 5/3

      

 نتیجه گیری
 

ی بر حامل ها در در این پژوهش اثر پراکندگی فونون اکوستیک    

نتایج نشان می دهد که . کلوین مطالعه شد 711-1یی گستره دما

در دماهاي پایین، تحرک حامل ها افزایش و با افزایش دما که منجر 

تحرک کم می  ،به افزایش پراکندگی فونون اکوستیکی می شود

قطبی حامل ها در اثر پراکندگی فونون تحرک  همچنین. شود

والس نقش  در مالحظه کردیم که فاصلۀ وان. بررسی شدسطحی 

ها دارد هر چه فاصله بیشتر شود  مهمی براي افزایش تحرک حامل

ها در شرایط  املبا افزایش چگالی ح .یابد تحرک افزایش می

با  Al2O3استفاده از گیت گرافنی بر روي بستر  دماهاي باال،

آنگستروم براي کنترل  5/12والس بیشتر از در  هاي وان فاصله

 ..تر است مناسب جریان
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 -فلز یکینانو پلاسمون یموجبرها هیبر پا  2×2 یتمام نور یهاچینانو سوئ یمطالعه و طراح

 فلز -کیالکترید
   میرزانژاد، سعید ؛امین، قادی ؛محمدیوسف، قره داشلی

 بابلسر، ه مازندرانفيزيك دانشگا دانشکده

 

 چکیده
يك سوئيچ تمام نوری جديد بر فلز است.  -دی الکتريك -بر پايه موجبرهای نانو پلاسمونيکی فلز 2×2های تمام نوری اين مقاله در مورد مطالعه و طراحی نانو سوئيچ

شبيه سازی عددی و روش  با عبور سيستم نوری را طيف تغييرات فلز طراحی و بصورت عددی مطالعه شده است. -دی الکتريك -مونيك فلزپايه موجبر نانو پلاس

FDTD در  ینانو، نانوسنسورها، ادوات نور اسيدر مق ینور نگيچيسوئ یبرا یبالقوه ا یما ممکن است کاربردها نتايج .مار بررسی کرديترهای ساختبا تغيير پارام و

 .داشته باشند یمجتمع تمام نور یمدارها

 فلز -قيعا -موجبر فلز دگر،يتشد ،ینور چيسوئ ،یسطح یها تونيپلار فانو، پلاسمون ديتشد  واژه های کلیدی:

 

Study and desininig of 2×2 all-optical nano-switches based on nano-plasmonic Metal-

Isolator-Metal (MIM) waveguide 
 

Gharehdashly, MohammadYusuf; Ghadi, Amin; Mirzanejhad, Saeed  

 

Department of Physics, University of Mazandaran, Babolsar  

 

Abstract 
 

This article is about the study and design of 2×2 all-optical nano-switches based on nano-plasmonic MIM 

waveguides. A new all-optical switch based on the nano-plasmonic MIM waveguide is designed numerically. We 

studied variation of system of light transmission spectrum under changing the structure parameters by numerical 

simulation FDTD method. Our results may have potential applications for nanoscale optical switching, 

nanosensors, and optical devices in all-optical integrated circuits. 

 Keywords: Fano resonance, Surface plasmon polaritons, Optical switch, Resonator, Metal-insulator-metal 

waveguide 

 

PACS No.  
 

  قدمهم
 گناليتا س کندیرا مجاز م ینور گناليس كي یکياپت چيسوئ      

 و يکی از مباحث بنيادی در مدار ديرا کنترل نما گريد ینور

به  یابيدست یبرا ،یبرنوريدر ارتباطات ف مجتمع تمام نوری است و

 به 1SPP یسطح یهاتونيپلار پلاسمون .[1] درویها، بکار مداده

 نيکننده تر دواريغلبه بر حد پراش نور، ام یها براآن يیتوانا ليدل

1

 Surface plasmon polaritons 

ند يآیبه حساب م یمجتمع تمام نور یتحقق مدارها ینامزدها برا

 یها دارا SPPبر  یمبتن یفلز قيعا یبه طور خاص، موجبرها.[2]

 ن،يهستند و بنابرا نييو افت خم پا قيموج عم ريز دانيمحدوده م

 .[3] ددارن یمهم یاکاربرده یمجتمع تمام نور یدر مدارها

و  یحالت موضع كي نياثر تداخل ب كيرزونانس فانو به عنوان 

 شودیظاهر م كيکلاس اي یکوانتوم یها ستميدر س وستهيباند پ كي

 نيو ا، دهدیرا نشان م یو نامتقارن معمول زيخط ت ليپروفا كي و

 دينو هاچيسوئو  هاررا در سنسو يیبرنامه ها آن خاص یژگيو
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 یپلاسمون یرزونانس فانو با ساختارها بيترک ن،يبنابرا. دهدیم

MIM یفراصوت برا یکاربرد ینور یبه مؤلفه ها یابيامکان دست 

 نجا،يدر ا. [4]د کنیم جاديرا ا  یاستفاده در مدار مجتمع تمام نور

 ستميس كيرزونانس فانو در  سوئيچينگ نوری با استفاده از

همراه با  MIM شياردار برموج دوجمع و جور، که از  یپلاسمون

 یشده است، مورد بررس ليتشک هاآنکاواک کوپل شده در بين  كي

 تحليل یانتقال ساختار با روش عدد اتي. خصوصرديگیقرار م

جديد بر پايه  2×2 . در اين مقاله يك سوئيچ کاملا نوریشده است

و  طراحی فلز -دی الکتريك -موجبرهای نانو پلاسمونيکی فلز

 ی نشان داده شده است.بصورت عدد

 

 روش و محاسبات

بر پايه موجبرهای نانوپلاسمونيك  2×2نانوسوئيچ تمام نوری      

و با استفاده از نرم  FDTDطراحی و بصورت عددی با روش 

طيف فرکانسی  اتشود. تغييرشبيه سازی می افزار لومريکال

 ثنشان داده خواهد شد که باع با پارامترهای ساختار نانوسوئيچ

 شود.استفاده در مدارات مجتمع اپتيکی  آن از تا شودمی

نمايش داده شده است، در اين  هندسه سيستم نوری (1)شکلدر 

نشان  dبترتيب طول و عرض کاواک هستند.  Wو  Lشکل 

واک و کا هافاصله بين موجبر gاست. پهنای شيار موجبر  یدهنده

 یموج ورودد. دهعرض موجبر را نشان می M دهد.را نشان می

مورد استفاده  یسطح یپلاسمون ها كيتحر یبرا ینور ستميبه س

کمتر از طول موج  اريموجبر بس یاز آنجا که پهنا. قرارگرفته است

 یم TM با پلاريزاسيون یمد انتشار كياست، فقط  ینور ورود

ثابت دی الکتريك وابسته به  وجود داشته باشد. سيستمواند در ت

: دل درودنقره با مفرکانس  2 2

m p= /  + i     با و 

3.7 پارامترهای ، p 9.1 eV  ،0.018 eV   مدل

 ثابت دی الکتريك در فرکانس بی نهايت،  ه ک شده است

 فرکانس پلاسمای حجمی است pورد الکترون وفرکانس برخ

[4] . 

( که در بين دو موجبر شياردار 1کاواک نشان داده شده در شکل )

 کند.شود بعنوان تشديدگر عمل میقرار دارد و به آنها کوپل می

     
با يك کاواک  MIM شياردار (: طرح سيستم نوری شامل دو موجبر1شکل )

 و نمادهای پارامتر هندسی.سط کوپل شده از و

پروفايل ميدان مغناطيسی برای اين سيستم اپتيکی نيز بصورت 

 شکل زير است.

 
عبور سيستم اپتيکی و  هایطيف (5( و )4، )(3) هایشکل

وابستگی طول موج تشديد به طول کاواک کوپل شده به 

 نشان( 3)و(2)،(1)های بترتيب برای درگاهموجبرهای شياردار را 

 .دهدمی

 
 بعن وان 1داخ ل ج دول یپارامتره ا هاچيس وئ ني ا یسازهيدر شب

    پارامتر ثابت در نظرگرفته شده است.
 پارامترهای ثابت ساختار  :  1جدول

d(nm) g(nm) M(nm) W(nm) L(nm) 
22 12 52 52 422 

 یه اطول ی( ب را2در درگ اه ) یک ياپت ستميعبور س فيط )الف((: 3شکل)

 .ل کاواکبه طو ديطول موج تشد ی( وابستگبمختلف کاواک کوپل شده. )

(: پروفايل ميدان مغناطيسی دو موجبر شياردار با کاواک کوپل شده 2شکل )

 به آنها
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، مثل ا ب ه ازای تغيي ر ط ول ( ميبين يمب-3که در ش کل ) همانطور

ن انومتر، قل ه طي ف عب ور سيس تم  322ن انومتر ت ا  322کاواک از 

 نانومتر شيفت پيدا ک رده اس ت. 1115نانومتر تا  1122اپتيکی از   

بطور کلی با افزايش طول کاواک کوپل ش ده ب ه م وجبر ش ياردار، 

رون د افزايش ی داش ته  های منحنی سيس تم اپتيک یطول موج پيك

دهد که اين سيستم اپتيک ی نتايج از شبيه سازی نشان می است. اين

 طول کاواک را دارد. رييتغ قابليت تنظيم با

 

 
 و عبور سيستم اپتيکی هایطيف ( نيز1( و )7، )(6) هایشکل

وابستگی طول موج تشديد به عرض کاواک کوپل شده به 

 نشان( 3)و(2)،(1)های موجبرهای شياردار را بترتيب برای درگاه

های منحنی که با افزايش عرض کاواک طول موج پيك دهدمی

 سيستم اپتيکی روند کاهشی داشته است.

 

 

 
 

با شدت زيادی  طيف عبور سيستم اپتيکی ،g پارامتر تغييراتبا 

وپلينگ بين کاواک و موجبر شياردار توسط ميزان ک کهکند تغييرمی

های مختلف در g. تغييرات طيف عبور به ازای شودتنظيم میآن 

( 3)( و 2(، )1های )( بترتيب برای درگاه11( و )12، )(9)هایشکل

 نمايش داده شده است. با افزايش فاصله بين موجبر و کاواک،

شود و طول موج کاواک و موجبر با شدت کمتری به هم کوپل می

 يابد.تر کاهش میمنحنی ها نيز به طول موج های پايين

 

 

ه ای ( ب رای طول3)(: )الف( طيف عبور سيستم اپتيکی در درگ اه 5کل)ش

 .وابستگی طول موج تشديد به طول کاواک)ب(مختلف کاواک کوپل شده. 

 

 ه ایطول ب رای( 2) درگ اه در اپتيک ی سيستم عبور يفط( الف(: )4)شکل

 .کاواک طول به تشديد موج طول وابستگی( ب. )شده کوپل کاواک مختلف

ه ای ( ب رای عرض1(: )الف(طيف عبور سيستم اپتيکی در درگ اه )6شکل)

 مختلف کاواک کوپل شده. )ب(وابستگی طول موج تشديد به عرض کاواک

 یه اعرض ی( ب را2در درگ اه ) یکياپت ستميعبور س فيط)الف((: 7شکل)

 کاواک به عرض ديطول موج تشد یوابستگ)ب(مختلف کاواک کوپل شده. 

 

ه ای ( ب رای عرض3طيف عبور سيستم اپتيکی در درگ اه ))الف( (:1شکل)

 وابستگی طول موج تشديد به عرض کاواک)ب(مختلف کاواک کوپل شده. 

 

 یه افاص له ی( ب را1در درگاه ) یکياپت ستميعبور س فيط)الف((: 9شکل)

ب ه  ديطول موج تشد یوابستگ)ب(کاواک کوپل شده.  بين موجبر و مختلف

 کاواک و فاصله بين موجبر
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، (12)هایشکلهای مختلف در dيرات طيف عبور به ازای تغي

 ( نمايش3( و )2(، )1های )بترتيب برای درگاه نيز (14( و )13)

که با زياد شدن پهنای شيار موجبر، طول موج  داده شده است

 يابد.های نمودار کاهش میمنحنی

 

 

 
 

  نتیجه گیری

در اين پژوهش سيستم نوری پيشنهادی شامل دو موجبر      

شياردار و يك کاواک کوپل شده به آنها طراحی و شبيه سازی شد 

، تغييرات MIMو با بکارگيری و ترکيب تشديد فانو با موجبر 

طيف عبور سيستم نوری را با تغيير دادن پارامترهای ساختار 

بررسی کرديم که به عبارتی عمل سوئيچينگ نوری )شيفت طول 

سيگنال نوری توسط سيگنال نوری  تنظيمموج( انجام گرفت. تاثير 

 FDTDديگر در اين سيستم نوری با شبيه سازی عددی و روش 

 اين سوئيچ مورد بررسی قرارگرفت. نرم افزار لومريکالاز با استفاده 

های اپتيکی، ، پردازش سيگنالنانو اسيدر مق یبالقوه ا یکاربردها

 .دارد یمجتمع تمام نور یمدارهاارتباطات اپتيکی و 
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 یه افاص له ی( برا2در درگاه ) یکياپت ستميعبور س فيط)الف((: 12شکل)

 ديطول م وج تش د یوابستگ )ب(کاواک کوپل شده.  بين موجبر و مختلف

 کاواک فاصله بين موجبر وبه 

 

 یه افاص له ی( برا3در درگاه ) یکياپت ستميعبور س فيط)الف((: 11شکل)

به  ديطول موج تشد یوابستگ)ب(شده.  کاواک کوپل بين موجبر و مختلف

 کاواک فاصله بين موجبر و

 

 یه اپهن ا ی( ب را1در درگ اه ) یکياپت ستميعبور س فيط )الف((: 12شکل)

 موجبر شيار پهنای به ديطول موج تشد یوابستگ)ب(. شيار موجبر مختلف

 

 یه اپهن ا ی( ب را2در درگاه ) یکياپت ستميعبور س فيط )الف((: 13شکل)

 موجبر شيار پهنای به ديطول موج تشد یوابستگ)ب(. شيار موجبر لفمخت

 

 یهاپهنا ی( برا3در درگاه ) یکياپت ستميعبور س فيط )الف((: 14شکل)

 موجبر شيار پهنای به ديطول موج تشد یوابستگ)ب(. شيار موجبر مختلف
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 و اپتیکی الیه فعال سلول خورشیدی پروسکایت یساختارخواص  روی برقلع  ناخالصی اثر

/ /
CH NH Sn Pb I3 3 0 25 0 75 3  

    عادلی فرد ، مهدی ؛مهدیمحمد ، محققی باقری  ؛ امید،  ملکان

  ه دامغانفيزيك دانشگا دانشکده

 

  چکیده

و متيل آمونيوم يديد  (𝑆𝑛 𝐼2) (يديد قلع %25( با ناخالصی𝑃𝑏𝐼2)معدنی پروسکايت با پيش ماده های يديد سرب-ل آلیروش سنتز اليه های سلو ،در اين تحقيق
(𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝐼  ) ،با حالل  به همراه ناخالصی يديد قلع محلول يديد سربابتدا، . بررسی شده است و خواص اپتيکی خواص ساختاری، ويژگی های سطحی اليه ها

به  و يديد قلع با حالل ايزوپروپانول آماده شد و بعد از آماده سازی اليه ی يديد سرب ( 𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝐼) ( و محلول متيل آمونيوم يديد𝐷𝑀𝐹فرماميد خشك)دی متيل 

اليه نشانی شد. در مرحله ی بعد با استفاده از روش غوطه وری، (  (𝑇𝑖𝑂2تيتانيوم دی اکسيد بر روی بستر  s 5و زمان  rpm 6000روش اسپين کوتينگ با سرعت 

𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝑆𝑛0∕25𝑃𝑏0) تپروسکاي بلورهایاليه نشانی شده تا  آمونيوم يديداليه ی متيل  75⁄ 𝐼3) .يکی از مهمترين ويژگی های اين پژوهش اين است  تشکيل شوند

( تهيه شده و 𝑋𝑅𝐷در هر مرحله از آزمايش، از تمام اليه ها آناليز ساختاری پراش پرتو ايکس ) شده و انجام شرايط محيطی عادیدر  ه تمام مراحل سنتز اليه هاک
را با نانو ساختار نانو پروسکايت  عادیگرفته شده از اليه ی پروسکايت تشکيل ساختار  شود. تصاوير ميکروسکوپ الکترونی نمونه ها تاييد می عادیتشکيل ساختار 

 .تاييد می کند

Effect of tin impurities on structural and optical properties of perovskite solar cell active 

layer CH3NH3Sn0.25Pb0.75I3 

Malekan, Omid1; Bagheri mohagheghi1; Adeli fard, Mehdi1 
1 Department of Physics, University of Damghan, Damghan 

Abstract 

In this study, synthesis of perovskite organic-inorganic cell layers with lead iodide (PbI2) precursors 25% 

impurity of tin iodide (SnI2) and methyl ammonium iodide (CH3NH3I), structural properties, surface properties 

and optical properties Been investigated. The lead iodide solution with tin iodide impurity with dry 

dimethylformamide (DMF) and methyl ammonium iodide (CH3NH3I) solution with isopropanol solvent were 

prepared. Then, after preparation of the lead iodide layer and the tin iodide layer, spin coating with 6000 rpm 

and 5 s time was applied to the bulk titanium dioxide(TiO2) substrate. Next, by immersion, the methyl 

ammonium iodide layer is labeled to form perovskite (CH3NH3Sn0.25Pb0.75I3) crystals. One of the most important 

features of this study is that all layers of synthesis are performed under normal environmental conditions and at 

each stage of the experiment, X-ray diffraction (XRD) structural analysis of all layers is performed to confirm 

the normal structure of the samples. Scanning electron microscopy images of the perovskite layer confirm the 

formation of the normal perovskite structure and are composed of nanoscale crystals at some points 

 

 

 

 مقدمه 
بشر آلودگی محيط زيست و بحران جهانی انرژی عواملی هستند که 

صالحاتبه  واداررا  شتر در زمينه ی  ا انرژی می کند. توليد منابع بي

سب سعه منابع تجديد پذير انرژی می تواند جايگزين منا شد.  تو با

سيار  ،طبيعی انرژیبدون شك در ميان منابع  سهم ب تابش خورشيد 

بزرگی را اشغغغال می کند بر خالم منابع سغغنتی انرژی مانند زغال 

سغغغنگ و سغغغوخت های ديگر خورشغغغيد منبع انرژی بابت و قابل 

 اطمينان است.

سيليکون و ديگر ترکيبات از  شيدی بر پايه ی  سلول های خور

ما را فراهم می کنند  %30نيمرسغغغاناهای غير آلی بازده ی بااليی  ا

گسغغغترده ی آن ها با محدوديت هايی از قبيل پرهزينه کاربرد های 

( بر پايه ی تبديل 𝑃𝑉)فتوولتائيك سغغيسغغتمهایبودن همراه اسغغت. 

هستند و بسياری از ترکيبات  پيچيده ،انرژی خورشيدی به الکتريکی

و فناوری های جديد از سغغلول های خورشغغيدی به وجود می آيند 
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سعه ی فناور صنعت و بنابراين تو ی های جديد و کارآمد عالقه ی 

 .[2-1]پيشرفت آن است

سلول های  سه با  شيدی اليه نازک در مقاي  عادیسلول های خور

ستند و هزينه ی کم يکی از پارامت ر سليکونی خيلی کم هزينه تر ه

ای های اوليه و مهم در فرآيند توليد اسغغت به عالوه توليد سغغلول ه

ی ( و ترکيبات نيمه رسغغاناSiيکون)قديمی بر پايه ی اليه نازک سغغل

ياز مند خالء و دمای باال اسغغغت و اين باعا باال رفت ن غير آلی ن

 .[3]هزينه ها توليد می شود

شيدی آلی ستند  ،سلول های خور سلول فناوری جديد در توليد ه

يت به خاطر معدنی پروسغغکا-های خورشغغيدی با مواد جا ب آلی

صر به فرد از قبيل  با سنتز الويژگی های منح يه ها زده  باال، امکان 

طام با روش های مبتنی بر محلول در دمای پايين، هزينه پايين، انع

پذيری باال و طول پخش باالی الکترون و حفره در نسغغغل جديد از 

شمندان را به خود  شگران و دان شيدی توجه پژوه سلول های خور

جلب کرده اند. به همين منظور بررسغغغی ويژگی های سغغغاختاری، 

شيدی و ر سلول های خور سنتز اليه ی فعال اين نوع از  وش های 

سکايت می تواند از اهميت افزودن صی به ترکيب ماده ی پرو  ناخال

.[5-4]ويژه ای برخوردار باشد

 مواد مورد نیاز
سانای فلزی) سيد ر شده با اک شانی  شه ی اليه ن   FTO ،)2TiOشي

، )𝑃𝑏𝐼2 )powder Aldrich,-Sigmaبرای اليه ی بالک، پودر 

و حغغالل هغغای دی مغغتغغيغغل 𝑆𝑛 𝐼2 پغغودر  ،( 𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝐼)پغغودر

يد) مام پانول𝐷𝑀𝐹 )(sun lab group )فر  Merck)و ايزوپرو

Company) ، spiro OMeTAD ((sun lab group  و آناليز

 XRD (D8 Advanceدسغغغتگاه سغغغاختاری اليه ها توسغغغط 

Bruker system with Ni filter using Cu Kα (𝜆 =
 0 ∕ 15406 𝑛𝑚)) يدانی و ميکروسغغغکوپ الکترونی يل م  گسغغغ

)3TESCAN company, model: MIRA( (SEM-FE )

 صورت گرفته است.

 

 

 

 روش ساخت سلول خورشیدی
ستر سانای آالييده با فلورين ب سيد ر شده با اک شانی  شه ی اليه ن شي

(𝐹𝑇𝑂 ستفاده قرار گرفت. سپس هر يك ( به عنوان زير اليه مورد ا

از زير اليه ها در اندازه های مناسغغغب برش داده شغغغده و اليه ی 

𝐹𝑇𝑂  پودر روی و( به روش شغغيميايی𝐻𝐶𝑙 با توجه به )طراحی 

شده و  مورد نياز شته  شد. اين عمل به خاطر جدا  شبکه بندی بردا

سلول انجام  شود. در مرحله ی بعد هر يك  میسازی دو الکترود 

از زير اليه ها به طور کامل و طی چند مرحله با آب ديونيزه، اتانول، 

اسغغتون و ايزو پروپانول تحت اولتراسغغونيك شغغسغغته شغغد تا تابير 

به طور کامل از بين برود. در مرحله  ها  ی آلودگی روی زير اليه 

شش تيتانيوم سيد بالک به عنوان اليه ی  بعد پو سد کننده ی دی اک

سرعت   𝐹𝑇𝑂حفره روی اليه ی  شی با  دور  4000با روش چرخ

قه، به مدت  يه اليه نشغغغانی شغغغد. اين اليه، مانع از  30بر دقي بان

حفره می شود. در ساخت -بازگشت الکترون و باز ترکيب الکترون

،  TiO2اين اليه، از تيتانيوم ايزوپروکسغغغيد به عنوان پيش ماده ی 

و اتانول اسغغتفاده شغغد. سغغپس زير اليه به  𝐻𝐶𝑙محلول دو موالر 

سپس به  100دقيقه در دمای  30مدت  سانتی گراد خشك و  درجه 

ساعت، تحت دمای  شد.  500مدت يك  سانتی گراد پخت  درجه 

بر روی    ( 𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝑃𝑏𝐼3) در اين پژوهش، برای اليه نشغغغانی

از دو روش چرخشغغغی و غوطه  اکسغغغايد اليه ی بالک تيتانيوم دی

 وری استفاده شده است. 

 %25به تنهايی و با  (𝑃𝑏𝐼2)در مرحله اول محلولی از يديد سغغغرب

صی يديد قلع 𝑃𝑏0) ناخال 75⁄ 𝐼2 + 𝑆𝑛0∕25𝐼2 )  با حالل𝐷𝑀𝐹  را

اليه  s 5و زمان  rpm 6000به روش  انباشت چرخشی در سرعت 

درجه ی سلسيوس به  70 . اليه ی تشکيل شده در دماینشانی شده

 دقيقه خشك شد.  30مدت 

ل حال ml 1پودر متيل آمونيوم يديد در  mg  10در مرحله دوم از  

ونيوم ايزوپروپانول استفاده شد تا به روش غوطه وری ، اليه متيل آم

ديد، ييديد اليه نشانی شود. سپس، بعد از اليه نشانی متيل آمونيوم 

ستفاده از ا شو داده و با ا ست ش سپين اليه را در حالل ايزوپروپانول 

قرار می دهيم تا  s 5و زمان  rpm  6000کوتينگ و در سغغغرعت 

شکل )اليه ي شود. همانطور که در  شکيل  شخص 1کنواخت ت ( م

 است اليه ها شکل يکنواخت و مناسب دارند.
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 مشخصه یابی
آناليز پراش پرتو ايکس  ، اليه  هراز  ،در هر مرحله از آزمايش

𝑋𝑅𝐷  گرفته شده است و از روی آناليز مشخص است که ساختار

ه از آناليز نتايج به دست آمد( 2)اليه ها تشکيل شده است. شکل

𝑋𝑅𝐷  .های  قله برای اليه های پوشش داده شده را نشان می دهد

درجه،  =142θ( حدود 110پروسکايت مربوط به صفحات بلوری)

𝜃  ( حدود 220) ( 314درجه و ) 41( در حدود 224، )=

درجه در پراش پرتو ايکس قابل تشخيص است و شکل  43حدود 

 های مربوط به  قله با اين حال . [6]گيری فاز را تاييد می کند

𝑃𝑏𝐼2 و𝑀𝐴𝐼  در نمونه ها ديده می شود که نشان دهنده ی عدم

پروسکايت می باشد. الزم به  کر است که  تشکيل تکميل واکنش

باقيمانده  𝑃𝑏𝐼2تحقيقات اخير نشان می دهد که وجود مقدار کمی 

ی در پروسکايت می تواند نقش مثبت )واکنش نداده( در ساختار

عملکرد سلول های استاندارد تك هالوژن و يا چند هالوژن داشته 

با استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکترونی کيفيت سطحی  باشد.

اليه ها بررسی شد. همانطور که در تصاوير مشخص است اليه ی 

( ساختار منظم و شانه ای دارد و توده های 𝑃𝑏𝐼2ب)يديد سر

تمال زياد نشان دهنده ی تيتانيوم دی مشاهده شده در تصوير به اح

می باشند. بعد از اليه نشانی يديد سرب روی بستر  (𝑇𝑖𝑂2)اکسيد

( اليه ی متيل آمونيوم يديد به روش 𝑇𝑖𝑂2تيتانيوم دی اکسيد)

غوطه وری اليه نشانی شده و همانطور که در تصوير ميکروسکوپ 

های پروسکايت به خوبی  بلور( مشخص است 𝑆𝐸𝑀الکترونی)

خود را به دست آورده  تقارنتشکيل شده اند و حالت يکنواخت و 

ها تشکيل نشده اند می تواند ناشی  بلوراند. در برخی از نقاط که 

 . [7]از وجود نقاط خالی در اليه ی يديد سرب باشد

 

 
ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح اليه فعال  (: تصويرa-1شکل )

 يت متيل آمونيوم سرب ديديدپروسکا

  %25سرب يديد با تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح (: b-1شکل )

متیل آمونیوم تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح  (:c-1شکل )

 ناخالصی یدید قلع %25سرب یدید با 
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 نتیجه گیری
سکايت با پيش ماده ی يديددر اين  سرب  مقاله اليه ی جا ب پرو

يديد قلع  %25در يك مرحله و در مرحله ی بعد افزودن ناخالصغغی 

سکايت و  ساختار اليه پرو شده و  سرب انجام  به پيش ماده يديد 

ضمن تمام مراحل شد. در  سی  ساختاری و اپتيکی آن برر  خواص 

شانی در مجاورت  شده و از گالو باکس  "محيط آزاد"اليه ن انجام 

شده تا از نظر فراي ستفاده ن صارم ا ساده و کاهش هزينه برای م ند 

شد. در هر مرحله از آزمايش، از تمام اليه ها ، آناليز  مفيد تجاری با

ساختار 𝑋𝑅𝐷ساختاری پراش پرتو ايکس ) شکيل  شد و ت ( تهيه 

تصغغغاوير ميکروسغغغکوپ الکترونی  بلوری نمونه ها مطالعه شغغغد.

( گرفته شغغده از سغغطوک تشغغکيل سغغاختار عادی و 𝑆𝐸𝑀روبشغغی)

حالت بلوری را تاييد می کنند با مشغغاهده سغغطح اليه ها مشغغخص 

اسغغت با تغيير پيش ماده سغغطح پروسغغکايت حالت عادی خود را 

حفظ کرده و همچنان پتانسغغغيل اسغغغتفاده از آن در سغغغلول های 

پروسغغغکايت وجود دارد و می توان نتيجه گيری کرد  با تغيير پيش 

فت تا به سغغمت ماده ی يديد سغغرب به سغغاختار مناسغغبی دسغغت يا

ناليز  به آ با توجه  نه کمتر پيش رفت.  با هزي موادی غير سغغغمی و 

نمودار جريان ولتاژ برای هر دو نمونه پارامتر های اپتيکی در جدول 

زير آورده شغغغده اسغغغت در حالت کلی می توان نتيجه گيری کرد 

سرب می تواند بر عملکرد  صی به پيش ماده ی يديد  افزودن ناخال

ستفاده از مواد سلول تابير گذ شد و اين گامی رو به جلو برای ا ار با

 غير سمی می باشد.

 
Perovskite 

layer 
SCI 

(mA) 
 mpI

(mA) 
mpV 

(V) 
OCV 

(V) 
FF 

 
Eff 
(%) 

Pb3NH3CH

3I 

0.35 0.22 0.11 0.180 38.5 2.4 

Sn3NH3CH

3I0.75Pb0.25 

0.032 0.01

2 

0.09

2 

0.21 0.16 5 

 سلول خورشيدی (: مشخصات اپتيکی1جدول)

 

 
 اليه های سلول. (XRDپراش پرتو ايکس)(: 2شکل)
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 چکیده
به روش  اعمال ولتاژهای مختلفاستفاده از نانوذرات هيدروکسيد نيکل و تحت با  آزمايشگاهی و آب واقعی کبالت از آب آلوده کادميوم و فلزی هایحذف آالينده

درصد  62/6و نيز  ولت 62درصد کبالت از آب آلوده در ولتاژ  62/11درصد کادميوم و  77/62که بررسی شد. نتايج جذب اتمی نشان داد  نيکل ورقه الکترواکسايش
، وجود عناصر AASدر تاييد نتايج  EDXو  XRDبررسی رسوب حاصل به وسيله  ولت از آب آلوده زدوده شد. 2/61درصد کبالت در ولتاژ  61/11کادميوم و 

رود، های خرموم از آب آلوده واقعی رودخانهولت جداسازی عناصر کبالت و کادمي 62نشان داد. سپس با استفاده از ولتاژ  در نمونه رسوب حاصلکبالت و کادميوم را 
و  های کشکان و سيمرهدرصد کادميوم موجود در آب رودخانه 166حدود توان میمشخص شد که  AASطبق نتايج سيمره و کشکان مورد بررسی قرار گرفت. 

 . را زدود روددرصد کبالت موجود در آب رودخانه خرم 8/82درصد کادميوم و  66/99
 نانوذرات هیدروکسید نیکل، الکتروکریستالیزاسیون، آب آلوده، کادمیوم، کبالت. کلیدی: هایواژه

 

The effect of nickel hydroxide nanoparticles in heavy metals removal from laboratory 

and real waste water  
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Abstract 
The removal of cobalt and cadmium from laboratory and real polluted water has been investigated using nickel 

hydroxide nanoparticles prepared by electrooxidation of nickel sheet by applying different voltages. The results 

of atomic absorption (AAS) analysis showed that it is possible to remove 26.77% of cadmium and 11.06% of 

cobalt by applying 26 V and 2.25% of cadmium and 13.01% of cobalt by applying 21.5 V from laboratory 

polluted water. The prepared sludge were characterized using XRD and EDX analysis. The results approved the 

AAS results and showed the presence of cobalt and cadmium in the sludge samples. In order to remove cobalt 

and cadmium from Khorramrood, Kashkan and Seimareh rivers wastewater the voltage of 26 V were applied. 

The AAS results showed that it is possible to remove 100% of cadmium from Seimareh and Kashkan rivers and 

99.02% of cadmium and 85.8% of cobalt from Khorramrood river.  
PACS No.61 

Keywords: Nanoparticles of nickel hydroxide, Electro- crystallization, Wastewater, Cadmium, Cobalt. 

 

  مهمقد
های پیشرفت فناوری بشر ترین حوزهیکی از مهم نانو فناوری

هایی را به خود اختصاص داده است و شاهد حضور آن در زمینه

چون نساجی، صنعت خودرو، علم پزشکی، بخش نظامی، محیط 

ره هستیم. با توجه به کاربرد آن در تولید، انتقال، زیست و غی

که امکان هایی سازی انرژی و غیره، نیاز به روشمصرف و ذخیره

نظر ویژگی و خواص مد تولید نانوذرات و نانوساختارها را با

تحقیقات انجام شده شود. تسریع بخشد، بیش از پیش احساس می

ترین اکوسیستم، پایین دهد که نانو مواد در چرخه حیات ونشان می

از سازگارند. سطح سمیّت را برای موجودات زنده داشته و زیست

های مختلف موجود برای ساخت نانوساختارهای بین روش

هیدروکسید فلزی، روش الکتروکریستالیزاسیون مبتنی بر فرایند 
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رود که از جمله الکترواکسیداسیون یک روش مناسب به شمار می

پذیری باال توان به انعطافها مییسه با سایر روشمزایای آن در مقا

در شرایط متعارفی، تمیزی سازوکار، سرعت باالی ساخت و کنترل 

ثر بر سیستم آزمایشگاهی سب اندازه ذرات با تنظیم عوامل مؤمنا

توان به محدود نبودن های این روش میاشاره کرد. از دیگر ویژگی

ری در تولید انبوه محصوالت کارگیهآن در مقیاس آزمایشگاهی و ب

در مقیاس بزرگتر اشاره نمود که آن را به روشی مناسب و مقرون 

رو از ایننماید. به صرفه برای تولیدات صنعتی تبدیل می

ند تا با استفاده ران و محققان علوم نانو در تالش هستاندرکادست

از منابع  از این فناوری باعث ایجاد تغییرات شگرف در استفاده

طبیعی، انرژی و آب شده و منجر به کاهش پساب و آلودگی شوند. 

ترین مشکالت زیرا امروزه آلودگی فلزات سنگین یکی از مهم

های رود. آلودگیمحیط زیست در بسیاری از جوامع به شمار می

های صنعتی با ورود به چرخه محیط زیست موجود در پساب

و به تبع آن آسیب زدن به  باعث آلوده شدن چرخه محیط زیست

رود که فناوری گردد. انتظار میسالمت موجودات زنده و انسان می

، هایندهآالنانو نیاز بشر را به مواد کمیاب کمتر کرده و با کاستن 

در چند دهه گذشته، به دلیل تر را فراهم کند. سالم محیط زیستی

گران زیادی جذابیت، کاربرد و اهمیت نانوذرات، تاکنون پژوهش

 .]3-1[اند این زمینه متمرکز نمودهتحقیقات خود را در 

 کبالت و کادمیومهای فلزی آالیندهحذف پژوهش حاضر به 

 نانوساختارهای هیدروکسید نیکل با کمکموجود در آب آلوده 

  .پردازدمیزاسیون کریستالیتهیه شده به روش الکترو

 های تجربیروش
عنوان الکترودهای آند و رقه نيکل بهو دو مطالعه، از نيدر ا

-استفاده شد. آب آلوده به عنوان محلول الکتروليت عمل میکاتد 

مقادیر معین از پودرهای نیترات کادمیوم کند که از طريق حل کردن 

، سولفات کبالت با فرمول O2.4H 2)3Cd(NOبا فرمول شیمیایی 

شیمیایی  پودر سولفات سدیم با فرمول و O2.7H 4CoSOشیمیایی 

4SO2Na (در  منظور رسانشبه )لیتر میلی 022محلول الکترولیت

از  ppm122آب مقطر تهیه شد. محلول الکترولیت دارای غلظت 

موالر سولفات میلی 122هردو عنصر کبالت و کادمیوم و نیز غلظت 

 8های مختلف از اختالف پتانسیلاعمال از  پس باشد.سدیم می

ات آند و کاتد، نانوساختارهای ولت بین صفح 02ولت تا 

هیدروکسید نیکل با اکسید شدن آند و کاهش آب در سطح کاتد، 

شوند و عناصر کبالت و کادمیوم موجود در محلول تولید می

-ته سلول الکتروشیمیاییالکترولیت را به خود جذب کرده و در ته 

به رنگ صورتی روشن محلول آزمایش در ابتدای . شوندنشین می

 11ولت،  5/10ولت،  8 ولتاژهای اینکهپس از مشاهده گردید. 

به سیستم دقیقه  32 هر یک به مدتولت  02ولت و  5/01ولت، 

تشکیل در محلول  یرنگالکتروشیمیایی اعمال شد، رسوب سبز

و الکترودها به آرامی از جریان الکتریکی قطع  گردید. در نهایت

روی ظرف  سپسدرون محلول الکترولیت بیرون کشیده شدند. 

تبخیر سطحی واکنش با استفاده از فویل آلومینیومی پوشانده شد تا 

های کبالت و کادمیوم  نگردد. باعث ایجاد خطا در میزان غلظت

نشین شدن رسوب، آب چهار روز از تهن پس از گذشت مدت زما

شد تا غلظت هر کدام از عناصر کبالت و جدا روی آن با دقت 

 گیری شود.کادمیوم موجود در آن اندازه
های سیمره، در قسمت دیگری از پژوهش حاضر، آب رودخانه

-وجود و میزان آالینده کشکان و خرم رود در استان لرستان از نظر

های کبالت و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد 

بررسی قرار گرفت. پس از حصول اطمینان از وجود عناصر کبالت 

ها، بار دیگر سلول و کادمیوم در آب این رودخانه

عنوان به ها این رودخانهآب آلوده محتوی الکترواکسیداسیون 

غلظت پس از انجام آزمايشات . به کار گرفته شدالکترولیت 

 مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه جذب اتمیبا  هاآالینده

با کمك دستگاه جذب اتمی غلظت عناصر کبالت و کادميوم 

(AAS ) مدلA240FS  .پس از  زين حاصلرسوب مشخص شد

 کسيپراش اشعه ا هایاتاق توسط دستگاه یخشك شدن در دما

XRD مدلX’ Pert pro  زيآنال و SEM/EDX  مدلMIRA3-

LMU  قرار گرفت. ليو تحل هيمورد تجز  

 و بحثنتایج 

 AASنتایج 

 ولتاژرا نسبت به  0C/Cنسبت به ترتيب  6 و 1 یهاشکل      

که در د ندهینشان ماعمال شده به سلول حاوی کادميوم و کبالت 
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غلظت  Cو  شيدر آب قبل از انجام آزما هاندهيغلظت آال 0Cآن 

 نتایج حاصل از این .اشدبیم شيدر آب بعد از انجام آزما هاندهيآال

درصد  22/11درصد کادمیوم و  11/02دهد که بررسی نشان می

درصد کادمیوم و  05/0ولت و  02تاژ کبالت از آب آلوده تحت ول

ولت زدوده شده است. با  5/01درصد کبالت تحت ولتاژ  21/13

توجه به نمودارها مشخص است که با افزایش ولتاژ غلظت عناصر 

کبالت و کادمیوم در آب آلوده کاهش یافته است. چون با افزایش 

شود لذا رسوب بیشتری ها بیشتر میولتاژ سرعت انجام واکنش

های بیشتری را جذب کند. از تواند آالیندهشود که میتولید می

غلظت کبالت در  ،شودمشاهده می 0شکل طور که در طرفی همان

ولت به علت پدیده واجذب مجدداً افزایش یافته است.  02ولتاژ 

یعنی تحت ولتاژ باال مقداری از آالینده کبالت از سطح نانوذرات 

گردد و همین امر موجب باال رفتن میدوباره به آب بر جدا شده و

 5/01و  02بر این مبنا، دو ولتاژ شود. غلظت آالینده در آب می

-های رودخانهحذف آالینده برای عنوان ولتاژهای مناسبولت به

  انتخاب شدند. در استان لرستانسیمره و رود خرم ،های کشکان

 ربوط بهنتایج جذب اتمی نشان داد بیشترین میزان حذف که م

 ،باشدهای کشکان و سیمره میکادمیوم موجود در آب رودخانه

درصد است. طبق نتایج جذب اتمی آب هر دوی این  122حدوداً 

اما در آب رودخانه  ،باشدها عاری از عنصر کبالت میرودخانه

باشد.  با اعمال رود هر دو عنصر کبالت و کادمیوم موجود میخرم

درصد کبالت از آب  8/85کادمیوم و درصد  99 /20ولت  02ولتاژ 

آمیز بودن دهنده موفقیترود زدوده شد که این نشانرودخانه خرم

ها از آب آلوده روش الکتروکریستالیزاسیون در فرآیند حذف آالینده

های باشد. با توجه به نتایج دریافتیم که در آب آلوده رودخانهمی

آزمایشگاهی، حذف  رود  نسبت به آب آلودهسیمره، کشکان و خرم

ها صورت گرفته است که دلیل این امر به میزان بیشتری از آالینده

های آب رودخانه pHباشد. میزان ها میآب pHعلت اختالف در 

و  99/1، 53/1رود به ترتیب برابر است با سیمره، کشکان و خرم

باشد. بنابراین دلیل می 10/5آب آلوده آزمایشگاهی  pHو  91/1

آن در  pHذب در آب آلوده آزمایشگاهی، پایین بوده کاهش ج

کمتر باشد حذف آب  pHها است. هرچه مقایسه با آب رودخانه

 .]5و4[کبالت و کادمیوم نیز کمتر است 
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 .ولتاژبر حسب موجود در آب کادميوم غلظت  :1 شکل

0 5 10 15 20 25 30
0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

C
/C

0

Voltage (V)

 Co

 
 .ولتاژبر حسب موجود در آب  تکبال: غلظت 6 شکل

 EDXو  XRDنتایج 

ماهیت ساختاری رسوب حاصل با استفاده از دستگاه پراش      

های جذب اتمی بررسیاشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. 

نشان داد بهترین ولتاژهایی که در آن بیشترین جذب صورت گرفته 

ولت برای کبالت  5/01ولت برای کادمیوم و  02 ولتاژهای ،است

ولت  5/01جایی که میزان حذف کبالت در ولتاژ باشد و از آنمی

مربوط به ولتاژ  ولت ندارد، لذا رسوب 02اختالف زیادی با ولتاژ 

مربوط  XRDالگوی  مورد بررسی ساختاری قرار گرفت.ولت  02

این الگو با الگوی رسم شده است.  3شکل به این رسوب در 

-239-22)(، 1241-221-22های )های مرجع به شمارهکارت

1001)( ،22-201-2952،) (22-201-2342،) (22-242-1119) 

( مقایسه شد. طبق این بررسی در ساختار این 1219-220-22و )

و اکسید  هیدروکسید نیکل نانوساختارهایرسوب عالوه بر 

، نانوساختارهای کبالت اکسید با فرمول شیمیایی نیکل هیدروکسید

4O3Co  2و کادمیوم اکسید با فرمولCdO  نیز وجود دارد. وجود
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دهد که نانوذرات ساختارهای متشکل از کبالت و کادمیوم نشان می

ها را تا حدودی آالیندههیدروکسید نیکل به خوبی موفق شدند که 

 های مربوط به ساختارهای متشکل ازپیکاز آب جداسازی کنند. 

هایی که با اند. پیکگذاری شدهنیکل با عالمت پیکان اندیس

اند مربوط به ساختار کادمیوم عالمت یک ستاره )*( مشخص شده

ها مشخص شده با عالمت دو ستاره )**( مربوط به اکسید و پیک

 باشند. اکسید می کبالتساختار 
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ولت بعد  62ولتاژ  حاصل از اعمالرسوب ی نوعی از الگوی يك نمونه :1 شکل

 .و کادميوم کبالتاز حذف 

ولت پس از  02رسوب مربوط به نمونه تهیه شده تحت ولتاژ 

مورد ارزیابی قرار  EDXحذف کبالت و کادمیوم با استفاده از آنالیز 

 Co)نیکل(،  Ni. نتایج این آنالیز وجود عناصر (4)شکل  گرفت

)اکسیژن( و  O)نیتروژن(،  N)سدیم(،  Na)کادمیوم(،  Cd)کبالت(، 

S  گوگرد( را در رسوب حاصل نشان داد. نیکل، هیدروژن و(

و اکسید هیدروکسید نیکل  نانوساختارهایاکسیژن مربوط به 

وجود کبالت و کادمیوم در رسوب نیز  باشند.میهیدروکسید نیکل 

دهنده جذب این عناصر به وسیله نانوذرات هیدروکسید است نشان

و نیتروژن نیز به علت استفاده از نیترات کادمیوم در محلول 

الکترولیت در ساختار رسوب مشاهده شد. سایر عناصر موجود نیز 

ر مربوط به سولفات سدیم است که به منظور ایجاد رسانایی د

 ترولیت مورد استفاده قرار گرفت. محلول الک
 گیرینتیجه

حاصل هيدروکسيد نيکل نانوذرات  لهيوسپژوهش به نيدر ا     

 ولت 62تا  8های مختلف از با اعمال ولتاژ نيکل شياز الکترواکسا

موجود در آب آلوده  وميعناصر کبالت و کادمدقيقه  16  در زمان

 22/11کادمیوم و  11/02که نشان داد  AASنتایج حذف شد. 

 21/13درصد کادمیوم و  05/0ولت و نیز  02در ولتاژ درصد کبالت 

زدوده آزمایشگاهی ولت از آب آلوده  5/01درصد کبالت در ولتاژ 

های کشکان، سیمره و رودخانهآب  ا ازهیندهالسپس حذف آشد. 

ی آب آلوده هابررسیاز  رایط بهینه به دست آمدهشدر رود نیز خرم

. نتایج این بررسی نشان داد گرفتمورد ارزیابی قرار  آزمایشگاهی

درصد 122روش الکترواکسیداسیون موفق به حذف حدود که 

 و نیز حذفهای کشکان و سیمره م موجود در آب رودخانهکادمیو

درصد کبالت موجود در آب  8/85درصد کادمیوم و  20/99

 حذفآنالیز رسوب حاصل از فرآیند . شودمیرود خانه خرمدرو

 باشد.از آب آلوده می گواه جداسازی این عناصرها آالینده

 
 ولت. 02رسوب تهیه شده در ولتاژ  EDXطیف  :4کل ش
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     فضای   ت شبهٍااکاارر درريش تجسیٍ آديمیان برای حل معادال

  مادٌ -کایمًن -چرنمیدان َای وظریٍديگان در مرزی َای ي جًاب
 یمحمد وقد

 المي، ا المي، داًطگاُ ا ِي، داًطکذُ ػلَم پا کيضيگشٍُ ف
 

 دٌیچا
تا ضاس، دس صهيٌِ ّوشاُ                تؼذی سٍی  -11تمليل اتشگشاًص  ًاضی اص تؼذی، -4ضای آًتی دٍسيتِ الليذسی تشای يک هؼادلِ اسکالش دس ف

-اص سٍش ،             خاظّای هختلف سا دس تشداسد، تشای چٌذ هذ هذّای )ضثِ(اسکالش تا جشم کِ تشای تمشية کاٍضی هؼتثش است ٍ ، M2پادغطاءّای 

اختالل دس هشاتة تاالی  غيشخغی هشتثِ دٍم هشتَعِ،جضئی هؼادالت ديفشاًسيل فيضيکی  تَجِ جالة ّایتجضيِ آدٍهياى، تشای يافتي جَاب ٍ تَيژُ سٍشتمشيثی  ّای

ديک هشص يک سفتاس ًض تشای آى هٌظَس اص ،؛ ٍ الثتًِوايينتشداسی هیتْشُ ،تؼذی دٍگاى -3هيذاى  ّای ًضديک هشص ًظشيِهٌاسة تشای تحليل ٍ تػَست تسظ سشی
-تِ سثة ايٌکِ جَاب ضَد.استفادُ هیّای اٍليِ دادُتؼٌَاى تا توشکض تش هذّای ٌّجاسش پزيش،  کلی، هتٌاسة تشای ضشط هشصی ديشيکلِ ٍ ًيض جَاتیجَاب خاظ 

تکتايِ  -          )ضثِ(اسکالشّا ٍ ػولگشّای  ،تشای گشاٍيتيٌَ      تا تثذيل تيي سِ ًوايص تٌيادی  ضکٌٌذ،ٍ پاسيتِ سا ًيض هی ّاتوام اتشتماسى ّای حجوی
هشکة اص يک اسکالش، فشهيَى ٍ جفشيض ٍ هالذاسٌا،  -تشگوي -ساختِ ضذُ تَسظ آّاسًٍیاص ًَع  هشصیهادُ  -سايوَى -ًظشيِ هيذاى چشى سا دسجذيذ هختلفی دٍگاى 

-جذيذی، کِ اغلة اص ًَع ايٌستٌتَى ًاٍسدای      ّای ، جَابهشتَعِ تا آًْاحل هؼادالت  ٍّا ضکل کٌصتا تغييشساصين ٍ پس هی       ایپيواًِّای هيذاى

تشای توام ،           تٌاظش  دس لالة ًيض ػولگش سا -دٍگاًی حالت ،دس ًْايت .آٍسيندس تيٌْايت ّستٌذ، سا تذست هی کشُ تا ضؼاع-سِ ّای )کَچک( سٍی يک
 ًوايين.هی اييذاين، توی کِ اسائِ ًوَدُّای هشصی ٍ حججَاب

 

Adomian Method to Solve (pseudo)Scalar Equations in      Space  

and Dual Boundary Solutions in Chern-Simon-Matter Theories 
 

Naghdi, Mohammad 

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Ilam, Ilam 

Abstract  
For a scalar equation in 4-dimensional Euclidean Anti-de Sitter space, coming from a reduction of 11-dimensional 

supergravity over                with flux in anti-M2-branes background, which is valid in probe 
approximation and includes (pseudo)scalars with various masses, we apply special approximate methods and in 

particular the Adomian decomposition method, to find physically interesting solutions for the associated second-

order nonlinear partial differential equations for the modes of              , in higher-orders of  perturbation 
and as series expansions appropriate  for near the boundary analyzes of dual 3-dimensional field theories; and of 

course, to do that, we make use of near the boundary behavior of a special and a general solution, with Dirichlet 

boundary condition and focusing on normalizable modes, as initial data. On the other hand, because the bulk 
solutions break all supersymmetries and parity as well, by swapping the three fundamental representations of        
for gravitino, we build           -singlet (pseudo)scalars and dual operators in Aharony-Bergman-Jafferis-
Maldacena (ABJM)-like Chern-Simon-matter theories, composed of a scalar, fermion and        gauge fields; and 

then, by deforming the corresponding actions with the operators and solving the resulting equations, we get new 

      invariant solutions, which often are of the (small) instanton type on a three-sphere with radius at infinity. 
Finally, we confirm the state-operator duality in context of           correspondence for all the boundary and bulk 

solutions that we have presented. 

PACS No.  10, 11, 12, 2         

 مقدمٍ

-دس فضای آًتیّای گشاًطی )حجوی( ًظشيِدٍگاًی يا تٌاظش تيي 

تش، دس يک تؼذ پاييي (هشصیای )پيواًِّای هيذاى دٍسيتِ ٍ ًظشيِ

ّای هختلف فيضيک اص رسات ُتَغيف پذيذدس  ضاياًیّای فميتهَ

 ًظشاص ايي  ؛سی تِ اسهغاى آٍسدُ استٌاکيْاًط ٍتٌيادی تا هادُ چگال 

اغلة عشف گشاًطی  -ّای دس يک عشف دٍگاًیپذيذُ هغالؼِکِ تا 
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-تيٌیپيص ،ّای دس عشف ديگشُتَاى تشای پذيذهی -تش استکِ سادُ

هاًٌذ جالة تَجِ فيضيکی  هَجَداتس ايي هياى دی اسائِ ًوَد. يّا

ّای تؼٌَاى جَاب -ّاايٌستٌتَىديَاس للوشٍ ٍ تَيژُ لغثی،  تک

تؼلت  -ّای هتٌاّی ٍ غيشغفشکٌصذسی تا هؼادالت حشکت اللي

)تشای ًوًَِ  ّای هختلفتيي خالءصًی ّای غيشاختاللی، تًَلهطخػِ

تَاًٌذ ًمص ّای هٌتجِ هیاسکالشکِ  ّای جْاى اٍليِدس کيْاًطٌاسی

سٌجص ّا ٍ ، تػحيحات غيشاختاللی تِ کٌص(تَى سا تاصی کٌٌذيايٌفل

 اّويت داسًذ.ًيض               تٌاظش ساختاسی

ل ياص تمل -[ سا تثيٌيذ2] [ 1ٍ]تشای ًوًَِ  -اخيش هغالؼاتدس  ها ًيض

ادالت هؼ،             یفضا یسٍ یتؼذ -11اتشگشاًص 

سا (      تؼذی الليذسی ) -4دٍسيتِ اسکالشی دس حجن فضای آًتی

 دس. ينسا يافت ٌستٌتًَیياّای جَاب آًْا دسژُ يتٍَ  ؛تذست آٍسدين

يک سٍش [ کِ 4] (ADMسٍش تجضيِ آدٍهياى )اص ها  ،ًيض [3] ٌجايا

 تحليلی ضٌاختِ ضذُ تشای حل هؼادالت ديفشاًسيل غيشخغی -ًيوِ

ايي تٌاظش لالة ٍ دس       فضای  دس تاسحتوال تشای اٍليياست، ه

 صيش:ذاى يه -فشم لذست -7تا ضاس دس ٍالغ،  ًوايين.استفادُ هی

 
                            

        
      

(1)  

فشم    تِ، يدٍسیآًت یفضا یضؼاع اًحٌا        کِ دس آى 

 یداخل یي ّفتن فضايلثيٍ    ،     یلش سٍيفشم ک  ٍاحذ،  یحجو

ّستٌذ، اص حل هؼادالت  حجندس  شتَاتغ اسکال             ٍ

 آٍسين:تذست هیصيش سا اسکالش هؼادلِ هشتَعِ، 

                         (2)  

                 س آى کِ د
    ،          ،     

 ٍ                    
-تؼٌَاى ثاتت   ٍ    تا  ،است   

دس جوالت    يیػالهت تاالٌکِ ي؛ ٍ ا       ٍ  ّای حميمی

 یٌييک ٍ ػالهت پايٍ پس اص چشخص یٌِ اغليصه ًطاًگش   ضاهل 

ي يي است کِ ايجالة ا تاضذ.ی( هSW) skew-whiffedحالت  یتشا

 هشتؼی یّاجشم تاض ي)ضثِ(اسکالشّا ًٍ  ّوگي،  SWٌِ يهؼادلِ دس صه

جِ يًتدس  ؛ ٍضًَذگًَِ هی-ّيگض ،                هثثت

 .[3] داسدیسا هجاص ه( SSB) ضکست خَدتخَد تماسى ل هشتَعِيپتاًس

 دار:جرم یمدَا یبرا يحجمل معادرٍ ح يريش کلک ی

    ي يالپالستا 
  

    
 (          

 

 
  ) ٍ هختػات   

       پَاًکاسُ 
  

    
 

  
عثك ،                   

( پس 2) هؼادلِ حل یتشا (Lie-group approach) یل -ذگاُ گشٍُيد

کِ  است            ٌکِ هَلذ گشٍُ يتاتَجِ تِ ا،  SSBاص 

 کٌَاخت هختػات است ٍ ًاٍسداّايک گستشش يتا هتٌاظش 

کِ تِ           گشفتيّستٌذ، تا دسًظش     ٍ          

ای غيشخغی ، هؼادلِاست                       یهؼٌا

 یّاکِ جَاب [3] ضَدیحاغل ه     تشای تاتغ   تشحسة هتغيش 

)گاٍس( ٍ جَاب  یآى تشحسة تَاتغ فَق ٌّذس یلسوت خغ

س د .ذ تَدافتِ خَاّينيتؼوگاٍس ض تشحسة تَاتغ يآى ًکلی  یاختالل

( دس هشتثِ اٍل    ک هشص )يک جَاب سادُ ضذُ آى ًضدي ًْايت،

∑     ي تَجِ کِ يتا ا ،اختالل   
کِ ضَد تَجِ ّوچٌيي )      

ای الپالسيي سا تشای ّای صاٍيٍِ لسوت   ⃗    ،           ⃗ 

 :ست اصتػثاس( گزاسينسادگی کٌاس هی

            * ̂  
  ̆  

    
 

 
 + (

 

 
)
  

  ̂      (3)  

کلِ، سا يشيد یظ هشصيش، هتٌاسة تا ضشايپزکِ تٌْا لسوت ٌّجاسش

  ̂  ،نياًِگِ داضت
  ٍ ̆  

طِ يس   ٍ  هتٌاسة تا ّن ّستٌذ یّاثاتت 

      تضسگتش هؼادلِ 
 است.     دس          

ان: یٍ آديمیبا ريش تجس يحل معادرٍ حجم يىد کلیفرا
( 2ک هشص است ٍ هؼادلِ )يک جَاب ًضديداضتي دس ايٌجا  چَى ّذف

                         هشتثِ دٍم است، تا ًَضتي اص ًيض 

 ِ يا دادُ اٍليٌجا اص ضشط يدس ا ،اٍليِتؼٌَاى جَاب 

                 (4)  

هؼادلِ  یت خغلسو یتشا ،گشيد یاص عشف ن.يکٌیاستفادُ ه ADMدس 

  كيدل جَاباص  ،              تػَست (2)

       ⃗     ̅ 
(

 

     ⃗   ⃗   
 
)
  

    (5)  

 ̅    کِ دس آى 
 

     

         
ّا تؼٌَاى     ٍ              ⃗  ،

، کٌٌذُ هکاى ايٌستٌتَى سٍی هشص ّستٌذهطخع کِی جَاب ّاهذٍل

ٍ تذست  ADMٌذ تکشاس دس يآاًجام فش یتشا، سپس .ًوايينهیاستفادُ 

 ن: يسيًَی، هدس هشاتة تاالتش یاختالل ّایآٍسدى جَاب

                ∑  

 

   

       (6)  

ا کٌاس ت، (2هؼادلِ ) یتشا[ 3]    اىيآدٍه یّایچٌذجولِ اآى  کِ دس

کِ غشفا يک ثاتت غيشديٌاهيکی سا تِ    جولِ ًاّوگي گزاضتي

 ضًَذ:یة هي، تتشت  تذٍى ٍ تا جولِ کٌذ، جَاب اضافِ هی

        
               

            (7)  

 
       

      
      

          
           

            
(8)  
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هؼادلِ هشتَط تِ  : ADMبا       معادرٍ با یبرا يجًاب

تػَست ،      ( تا 2) SWاص ًسخِ  یي هذيچٌ

کِ تا استفادُ اص  است             √           

ک ي(، 8اى )يآدٍه یّایاجولٍِ چٌذ     ( تا 4ِ )يضشط اٍل

 ضَد: ی( ه6تکشاس دس )يٌذ آفشدس هشتثِ دٍم آى ک هشص يجَاب ًضد

                           (9)  

  ̅       ض تاتغ يً (5)تَاى اص یالثتِ هٍ 
 دس آى لشاس داد.سا   

-یسا ه یي هذيچٌ : ADMبا      معادرٍ با  یبرا يجًاب

( تػَست 2) SWدس ًسخِ         ٍ      تَاى تا 

( 5اص )ِ ياٍل ضشطکِ تا هحمك کشد                     

 :[3] ضَدیهک هشص يًضد آى هشتثِ اٍلک جَاب ي،      تا 

             ̅[        ] (
 

  
)
 

  (1٠)  

 ي هذيچٌ : ADMبا         ادرٍ با مع یبرا يجًاب

( تا 2) SWتَاى دس ًسخِ یض هيسا ً ی(BF) لونر برایتن -فریدمن

هؼادلِ ّوگي دس ًتيجِ،  کِ 1هحمك کشد     ٍ          

    
 

 
تا  (4) ِيسپس تا دادُ اٍلضَد. هیحاغل            

    ̅       ( تا 5)ک هشص يتا حذ ًضد کِ،        
  

 :ضَدهیش يتػَست صاختالل جَاب دس هشتثِ سَم ّوخَاى است، 

 
            ̅  *  

     

 
 

      

  
 

                 
      

  
+ (

 

  )
   

               
 

  , 

(11)  

 هشاتة تاالتش تسظ ّستٌذ.  یتشادس آى ن تيکِ دسجات تاالتش لگاس

تِ  :یمرز     بٍ  يحجم      یَاجًابمرتهط کردن 

،  M2 SW-یغطاءّاٌِ يدس صهٍ  (1) یطيسثة ساختاس جَاب آصها

ام حَل جْات  یکِ اص خوص غطاءّا یحجو ی)ضثِ(اسکالشّا

تِ يوام اتشتماسى ٍ پاسٌذ، تيآیه           یداخل یفضا یثيتشک

 ّایًوايص، یدٍگاى هشص یّاافتي جَابي یضکٌٌذ؛ ٍ لزا تشایسا ه

کِ يتغَس ًوايينی( سا هثادلِ ه  ،    ،    ٌَ )يتيگشاٍ یتشا      

           تکتايِ  ین )ضثِ(اسکالشّا ٍ ػولگشّايتَاًیه

         سدسا )تؼٌَاى ايضٍهتشی فضای داخلی( هغلَب 

           دسسا  یاواًِيذاى پيٍ ه          

 یذُ )پاد(غطاءّايتِ ٍ ايتؼلت ضکست پاس ،تؼالٍُ. ياتينت       

                                                 
ضذگی غيشهيٌيوال ، سپس تا ثاتت جفت             اگش  دس ٍالغ

 ضَد.هحمك هی      دس          ،        ٍ        

M2 یجِ خوص غطاءّايدس ًتکِ  - [5] یکسش M5  حَل سِ جْت

 M2 یٌِ پادغطاءّايدس صه یخاسج یٍ سِ جْت فضا یداخل یفضا

اص گشٍُ پيواًِ ای ضشتی       هاًٌذ  ک تخصيٌْا ت -ّستٌذ

ABJM ک يتا تَجِ تِ سفتاس جَاب ًضدگش، يد یاص عشف .هاًذیه یتال

 یتشا ،       ⃗          ⃗      ⃗       تػَست هشص 

ّش  یکِ تشا (    )کلِ يشيد یکَاًتص )ضثِ(اسکالشّا تا ضشط هشص

ًثَدى تؼذ ػولگشّا ٍ  یچٌذ کِ هََّهّش -سٍدیه تکاس یجشم هشتؼ

ٍ    -تاضٌذ BF [6]ذ يل یّا تاالاص داسد کِ جشميّا ًجَاب یذاسيپا

 یًمغِ ا -خالء تاتغ تک یة تؼٌَاى چطوِ ٍ همذاسچطوذاضتيتتشت  

 [ :7] کٌٌذ؛ ٍ لزا تٌاظشیػول ه   ػولگش 

       
    

  [ ]

  
 

 

 
  (12)  

ّوثٌذ  یّاهَلذ ّوثستِ یتاتؼ [ ] ن کِ دس آى يتشیسا تکاس ه 

   ػولگش 
 ،سنيفشهالايي دس  دس ٍالغ. است یذاى هشصيِ هيدس ًظش 

ّش سِ هذ  یتشا            تا اتؼاد تشٌِّ ضکلشييتغ یػولگشّا

 یتاصسا ( (14دس )     )اًتگشال  یتاتؼّواى هؼادل  ی، ًمطیحجو

-حل هؼادالت حاغل، جَاب ٍتا آًْا  یش کٌص هشصييتا تغ کٌٌذ کِیه

 ًوايين.تػذيك هیًيض سا ػولگش  -ياتين ٍ تٌاظش حالتسا هی يیّا

اص  هادُ -(CS) وَىساي -کٌص چشى :یمرز یبعد -٣ه یالگراوژ

 اًتگشال سا    َىيٍ فشه            ، تا اسکالش ABJM ًَع

 
          ̂        ̅      

       
           

(13)  

،   ̂                 کِ دس آى گيشيندس ًظش هی

 تػَست  یًَػ CSي يٍ الگشاًژ [     ]               

    
  

  

  
       (  

     
  

  

 
  

   
   

 ) (14)  

  ف يي تَجِ کِ تا تؼشيتا ااست؛ 
 یتِ ػلت خٌث ،   ̂       

   ،اسکالشّا )ضثِ(تَدى 
 دّين.لشاس هیسا     

)ضثِ(اسکالش  یتشا :يحجم دارمد جرم یديگان برا يجًاب

   تػَستػولگش  ، تا      
   

      ̅         
تؼٌَاى ،   

اص (، 12تَجِ تِ )ٍ تا کٌاس گزاضتي تخص اسکالش  ،(13ضکل دس )شييتغ

  ، جَابیاواًِيٍ پ یًَيذاى فشهيهِ ة هؼادليتشکحل هؼادلِ حاغل اص 

    ̃
          

    

[                
 ] 

(
 
 
) (15)  

̃ تشای هؼادلِ فشهيًَی تا سا   √
     

  
  جَاب ٍ    ٍ  

    
  

 

 
   

 

[                
 ]

 (16)  
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 تيٌين کِهی ،دس ًتيجِ .[3] آٍسينیتذست های سا تشای هؼادلِ پيواًِ

    
     ̂  

  

  
(

 

     ⃗   ⃗   
 
)
 

 (17)  

ٍ  ̂         ̂ ٍ     ̆ ،      ( تا 3) یتا جَاب حجو

ايي جَاب، دس ٍالغ  ٍ ؛هٌغثك است     ٍ     الثتِ دس حذ 

ُ تا ضؼاع کش-سِک ي (    ⃗ )ٍالغ دس هثذاء )کَچک(  یٌستٌتًَيا

  ت )يٌْايدس ت    ⃗   ⃗    
 .دّذی( سا ًطاى ه 

تشای )ضثِ(اسکالش  :جرم حجميجًابي ديگان برای مد بي

  تػَست  ، تا ػولگش     
   

      ̅         
تذٍى ،   

   ) CS تٌْا يک الگشاًژييتا  ٍ (13دس ) فشهيَى
تشای ،       ٍ ( 

  آٍسين:تذست هیّای صيش سا جَاب ایٍ پيواًِهؼادلِ هيذاى اسکالش 

    
                

  

 
  (18)  

      
       

   
    

  

  
  (19)  

 ،یاٍ تشای هيذاى پيواًِ ّستٌذ یّای هشصثاتت          کِ دس آى 

  جَاب آصهايطی 
       

  تاّوشاُ  اينسا تکاس تشدُ      

     {
                               

                         
 (2٠)  

 یشصه ّایاًذيسًيض     ی سٍی هشص ٍ تاتغ اسکالش      ىکِ دس آ

       ،کِ دس ًتيجِ ّستٌذ
 داسين سا                   

 ،     تا  ،دس ًتيجِ .          تا ايي ضشط کِ ّوشاُ 

    تٌاظش
   

 سا داسين. (1٠تا جَاب حجوی )ٍ لزا تغاتك         

تخص تَاى جَاب هی، تاضذ          ٍ           اها اگش

 :ًَضت صيش تػَستسا پيواًِ ای 

      
  

   
  

            
    

         (21)  

 تَاىهی اسکالش ًيضٍ تشای لسوت  است؛ حميمی یػذد   کِ دس آى

    ٍ     تا دس ًتيجِ، . را دابت     ي        ( تا18)

 ،     تا  (3) ( 1٠ٍ)ّای حجوی تٌاظش تا جَابتتشتية ، 

 سا داسين.     ̂  ٍ    ̆ 

تشای )ضثِ(اسکالش  جًابي ديگان برای مد تاکیًوي حجمي:

تَاى ػولگشّای ، هی       تا         حجوی 

    
     

سا تکاس تشد کِ   ̅        ̅      ̅ ̅            

ًيض  AB -ف ًَعّای ٍاسيليتشای ساختي دٍگاى تِ ًظشيِتَاًٌذ هی

     تَيژُ، تا ػولگشّای .[8] تکاس سًٍذ
   

 (     ̅           
 )

 

  

 ٍ    
   

      ̅               
(، اص 13تذٍى اسکالشّا دس ) ،   

 ای حاغل داسين:ت فشهيًَی ٍ پيواًِتشکية هؼادال

      ̅      
  

  
       

    
     ̅      

     (22)  

    تتشتية تشای       تا 
   

     
طی اکٌَى تا جَاب آصهاي.     

  
        

( تا 16ای تا جَاب )، لسوت پيواًِ        

   
( تا 15تا جَاب )ٍ لسوت فشهيًَی   ̅     ٍ        

̅ تتشتية تا  ،         ًتيجِ،دس .ذًضَالٌاع هی،      

      
       

   
  

[     ⃗   ⃗   
 ]   

 (23)  

تيٌين کِ ؛ ٍ لزا هیسا داسين ̃ √  ̅     ̃     √     تا تتشتية

، تشای هذ (11)حجوی  ػولگش تا جَاب -حالت دٍتاسُ تٌاظش

ٍ     ٌّجاسش پزيش ٍ ضشط هشصی ديشيکلِ ٍ الثتِ دس حذ 

 هتٌاّیّوچٌيي، همذاس . تشلشاس است)ايٌستٌتَى کَچک(     

ّای تذست آهذُ، تا ايي تَجِ کِ ( تشپايِ جَاب13کٌص هشتَعِ اص )

 ضَد:( هی22ضَد ٍ تا کوک هؼادلِ )غفش هی CSسْن لسوت 

       
      

    ̅

  

 ̃ 

  
  (24)  

 کٌذ.تاييذ هیسا جَاب  است ٍ سشضت ايٌستٌتَىکِ همذاسی هتٌاّی

 گیریتیجٍو

ديفشاًسيل تشای حل هؼادالت تشداسی اص سٍش تجضيِ آدٍهياى شُا تْت

،      فضای دس ّا )ضثِ(اسکالشتشای  غيشخغی هشتثِ دٍم جضئی

ّای اختاللی تػَست تسظ سشی سا تا جَابهحتوال تشای اٍليي تاس، 

، ِ، هتٌاظش تا ضشط هشصی ديشيکلِجَاب اٍليدادُ يا ضشٍع اص يک 

ّای کٌص ٍ تغييشتا اسائِ ػولگشّای هتٌاظش  ،سپس تذست آٍسدين.

ّای ايٌستٌتًَی جذيذی الليذسی هشتَعِ تا آًْا، جَاب     هشصی 

 سا ًيض تاييذ ًوَدين.          ػولگش  -سا يافتين ٍ تٌاظش حالت
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 دوسیته فضای آنتیدر ونی یدار و تاکجرم هایاسکالر)شثه( تقریة کاوشی

 تعدی -٣ فرمیونی و توزونی عادی و تحرانیهای میدان در نظریه های دوگانجواب و
 یمحمد نقد

 المي، ا المي، داًطگاُ ا ِي، داًطکذُ ػلَم پا کيضيگشٍُ ف
 

 دهیچک
، هؼادلِ اسکالش     سٍی      فضای داخلی تػَست يک دستِ فيثشی  ، تا           تؼذی سٍی  -11شاًص دس ًتيجِ تشضی ساصگاس اص اتشگدس ايي ًَضتاس، 

 سٍی Mغطاءّای  تَاى ًاضی اص پيچيذىى سا هی)ضثِ(اسکالشّای دس آ کِ آٍسينالليذسی تذست هی      (خاسجی)سا دس فضای  ایجضئیغيشخغی هشتثِ دٍم 

 ، اص جولِداسجشم ّایهذ .ذضًَهی ضکستِ ٍ پاسيتِ ّااتشتماسى توام ای کِدس ًظش گشفت تگًَِ M2پادغطاءّای صهيٌِ  ّای تشکيثی فضای داخلی، دسجْت

دس حذ کاٍضی حشکت هؼادلِ  تِاختاللی  ّایجَاب ػالٍُ تش هذ اخيش، داسد.ضکست خَدتخَد تماسى سا هجاص هی هشتَعِ پتاًسيل ٍ ّستٌذگًَِ -ّيگض،       
تؼٌَاى  -            ٍ ايٌکِ تکتايًِضديک هشص  آًْاتِ سفتاس  تَجِ؛ ٍ سپس تا ضًَذهیض اسائِ يً      )تا چطوپَضی اص پس کٌص( تشای هذ تاکيًَی 

ّای فشهيًَی ٍ تَصًٍی دس ٍالغ هذل) هادُ -سايوَى -ی چشىتشداس ّایهذل دس تخص تکتايِّای دٍگاى سا جَاب ،ًيض ّستٌذ -ًظشيِ هشصی دٍگاى R-گشٍُ تماسى
تکتايِ  ٤-تؼذ)ضثِ اسکالش( ػولگش يک ضاهل  هذل فشهيًَی تحشاًی ،ٍالغدس  .آٍسينهی تذستتؼذ،  -٣دس      ٍ       (جشمداس ٍ تیجشم ػادی ٍ تحشاًی

( است ضشايظ هشصی ديشيکلِ اتشای هذ حجوی تاکيًَی دٍگاى ت تِ ًَتِ خَد کِ) هذل فشهيًَی ػادی ٢-سدی اص ػولگش تؼذ -تغييش دٍٍ ّوچٌيي است (   ̅     )

اسکالش( )ػولگش يک سدی اص  -تغييش دٍتا  ،ٌييچّوتا دٍ جَاب حجوی هتفاٍت هتٌاظش ّستٌذ.  ّای ايٌستٌتًَی حاغلجَاب ،دّذ کِ الثتًِيض آى ػولگش سا تذست هی
 تکتايِ ٤ -ػولگش تؼذيک دس ايي هياى، . دضًَيض تاييذ هی ػولگشی -حالتچٌيي تٌاظش اش، ٍ اص جَاب هشتَعِهذل تَصًٍی تحشاًی (   ̅     ) تکتايِ ٢-تؼذ

دس حجن  ٍاسيليف تشسپيي تاالّای ااستثاط ساختاسّای اسائِ ضذُ دس ايٌجا تا ًظشيِتِ دس ًْايت،  .ًوايينّای آًشا ًيض هؼشفی هیٍ جَاب (    ̅     ) جذيذتش
 . ضَدهذل فشهيًَی تحشاًی تاييذ هی ٍهذل تَصًٍی ػادی  جَاب تيي (   ) فشهی -دٍگاًی تَص تَيژُ ٍ اضاسُ ًيض(    )

 

Probe Approximation of Two Massive and Tachyonic (pseudo)Scalars in      

and Dual Solutions in Regular and Critical 3D Fermion and Boson Models 

Naghdi, Mohammad 

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Ilam, Ilam 

Abstract  
From a consistent truncation of 11-dimensional supergravity over           , when the internal space is taken as 

an      bundle on    , a second-order nonlinear partial differential equation is obtained in Euclidean      

(external) space. The resulting (pseudo)scalar could be considered as arising from wrapping M-branes around the 
mixed internal directions in the background of anti-M2-branes, and as a result, all supersymmeties and parity break. 

The massive modes, including      , are Higgs-like and their associated potential allows spontaneous symmetry 

breaking. In addition to the latter mode, we present perturbative solutions to the equation in probe approximation 
(ignoring backreaction) also for the tachyonic mode      ; and then, with respect to the behavior of the solutions 

near the boundary and that they are           -singlet, where the latter group is also the R-symmetry of the  

boundary theory, we get dual solutions in singlet sectors of 3-dimensional Chern-Simon-matter  field theories (indeed 
in massless and massive regular and critical boson and fermion models). In fact, the critical fermion model includes 

a singlet dimension-4 (pseudoscalar) operator (     ̅  ), and also a double-trace deformation of the dimension-2 
operator of the regular fermion model (that in turn stands as dual for the bulk tachyonic mode with Dirichlet 

boundary condition) gives that operator, and of course, the resultant instantons correspond to two different bulk 

solutions. As well as, with a double-trace deformation of the singlet dimension-2 (scalar) operator (     ̅  ) in the 

critical boson model and its associated solution, such a state-operator correspondence is confirmed. Meanwhile, we 

introduce a newer singlet dimension-4 operator (     ̅    ) and its solutions. Also, we deal with the connections 
among the setups here and the Vasiliev’s Higher-Spin theories in the bulk (   ) briefly; and, in particular, we 

confirm Bose-Fermi duality (   ) between a solution of the regular boson model and the critical fermion model. 

PACS No.  10, 11, 12         
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٢ 

 

 مقدمه
ّا ٌستٌتَىيژُ ايٍ تَ یشاختالليغ هَجَداتافتي ي جستجَیدس اداهِ 

ض يٌجا ًيدس ا -[ سا تثيٌيذ2] [ 1ٍ]ًَِ تشای ًو -          دس تٌاظش 

ُ ٍ تا اّويت فيضيکی سا اسائِ ّای جايگضيذّای اص ايي جَابًوًَِ

الليذسی      دس فضای هؼادلِ اسکالش کِ اص حل يک  ًوايينهی

      تَيژُ تشای هذ خاظ  ،حجوی
آى هؼادلِ  یکِ تشا     

ک هشص، يًضد یّاليٍ تا تحلٌذ آيهیضَد، یتش هحشکت حاغل سادُ

 -٣ذاى يه یّاِيدٍگاى دس ًظشايٌستٌتًَی  یّاجَابکٌين هی یسؼ

گش ين ٍ استثاط آًْا تا جَاب دياتيهادُ سا ت -وَىيسا -چشى یتؼذ

      )ضثِ(اسکالش جفت ضذُ ّوذيس ، کِ یحجو
 ،است     

 ن. يلشاس دّ یهَسد تشسسًيض سا 

سفتِ دس تکاس یطيتا تَجِ تِ جَاب آصها :یحجممعادله اسکالر 

 سٍی یتؼذ -11دس اتشگشاًص    ذاى يه -فشم لذست -٤ یتشا [3]

، هشتَعِ ی، اص حل هؼادالت ٍ اتحادّا               

 ضَد٪یحاغل ه     دس ش يص یشخغيغ یل جضئيفشاًسيهؼادلِ د

                         (1)  

                  کِ دس آى
    ،          ،     

 ٍ                    
ّا    ٍ          تا است    

 یحجو     یضؼاع اًحٌا        ، یميحم یّاتؼٌَاى ثاتت

ِ يضث یيّادس ػثاست يیٍ ػالهت تاال( پس يياص ا       تا )است 

ٍ  (WRذُ )يچشخ -کيٍ یٌِ اغليصه یتشا   دس جوالت ضاهل   

کِ يحالدس ؛استskew-whiffed (SW )حالت  ی، تشاٌیييػالهت پا

 یتذاى هؼٌاست کِ خالء ٍالؼ   ػالهت هثثت پطت جوالت ضاهل 

هحمك  ( اص  یهمذاس هثثت یتشا یؼٌيدس عشف ساست خالء کارب )

 ػالهت هٌْا. یتشاآى ؼکس لاد ٍ تضَیه

ّوگي  تِ ضشعی (1ي است کِ هؼادلِ )يًکتِ جالة ا

 ٪کِ ضَد یه(              )

                   ̅   (٢)  

 ABJMهذل  یٌِ اغلي)کِ صه      ین کِ تشايٌيتیه جِيٍ دس ًت

کِ )ضثِ(اسکالش دس ًوايين ًيض تاييذ هیٍ ن؛ يسا داس        ،است(

کِ اص اتحاد               گًَِ است چشاکِ تا -ايٌجا ّيگض

            تا      )تياًکی 
                    

         
تشای ٍيلثيي    ٍ     سٍی فشم کيلش   آى کِ دس ،   

ّستٌذ     هشتؼی ّا تشای جشم  ̅ ٍ آيذهی (ّفتن فضای داخلی است

̅ ضذگی اش جفتکِ هؼادلِ ّای خالءدس ٍالغ      ،سا داسد     

خيض حَل آًْا ٍؼٌَاى افتت   کِ ̅   ̅  √   ّوگي ّستٌذ تا 

هذّای        ٍ  SWًسخِ شای تٌْا تػيي حال، دس؛ کٌذػول هی

 ضَد.هََّهی هی  ، WRّای هجاص فيضيکی داسين چَى تشای حالت

تشيي سادُ ٪      های معادله اسکالر حجمی تا جواب

اص  WRدس ًسخِ      ٍ      تا  یهذ چٌييساُ تشای تحمك 

ی ها تؼٌَاى هَسدا[ سا تثيٌيذ. 1] -دينَوکِ آًشا لثال هغالؼِ ً ( است1)

 داسين٪     √   ٍ      تا  (1)اص  SWًسخِ  تشای، جالة

           √              (٣)  

 ([4]ٍيتي آى )تِ اغغالح جَاب  خغی تَاى اص جَابهیٍ 

 
      ⃗   

 

  
[

 

     ⃗   ⃗   
 
]
 

 

           
 

  
(
 

  
)
 

          

(٤)  

ٍ  ًوَداستفادُ تشای حل اختاللی  ، | ⃗ |  ٍ           ⃗ تا 

           تػَست دٍم اختالل -تا هشتثِهثال جَاتی سا 

مشيثی ديگش کِ دس ّای تيا جَابتذست آٍسد،                 

 .[5] ًيست ضاىايٌجا هجال تحث

 self-similarّواًٌذ ) -، تمليل خَد(٣هؼادلِ ) سًٍذ حل ديگش

reduction ) دس ًتيجِ        ٍ        تااست کِ دس آى ٍ

 ٪[3] تِ ضَدهی ، هؼادلِ تثذيل        ٍ            

 
[      

  

   
 

        

 
 
 

  
   ]      

  √                      

(٥)  

 اص آى تػَست صيش است٪ ی )ٌّجاسش پزيش(جَاتکِ 

           * ̂  
  ̆  

   (
 

 
)+ (

 

 
)
  

  (٦)  

  ̂  کِ دس آى
  ٍ ̆  

سيطِ تضسگتش    ٍ  ّای حميمیثاتت 

تػَست سا ًضديک هشص جَاب سفتاس کلی ٍ است؛           

پشداختي تِ ٌّگام کِ ًَيسين هی     ̂      ̂           

 ّای هشصی هٌاسة است.جَاب

ضشٍست  تِ :      معادله اسکالر حجمی تا  جواتی ته

ّای هشصی، ايي هذ تشای تحليلِ ت هشتَطّای حجوی جَاب ٍجَد

. ػالٍُ تش ًواييناسائِ هی دس حذ کاٍضیًيض َاتی دس ايي هَسد سا ج

کِ لثال  (1اص ) SWدس ًسخِ      ٍ      هذی تا تحمك چٌيي 

 ٍ          ،ٌَاى هَسدی خاظتؼ[، 1]هغالؼِ ًوَدين 

         گيشين کِ تا تؼشيف ًظش هیسادس   √         
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٣ 

 

       ٍ        ال ًيوٍ ثاتت جفت ضذگی غيشهی     

 ضَد٪( هی1هؼادلِ هشتَعِ اص )ضَد، هحمك هی      تشای 

          √                 √    (٧)  

غيشديٌاهيکی يک ثاتت  غشفاکِ  ىآگزاضتي لسوت ًاّوگي کِ تا کٌاس

 ، داسين٪            ا ، تکٌذتِ جَاب ًْايی اضافِ هیسا 

                  ∑ 

 

   

     (٨)  

             دس آى کِ
       

  ،                

     
يک جَاب دليك لسوت خغی آى )تا ٍ يي تشتية؛ وٍ تِ ّ     

 ضَد٪( هیاًذاصُ ايٌستٌتَى   دلخَاُ ٍ  ثاتت   

         
    

[      
    ]

  (٩)  

 ( آى تػَست    کِ تا سفتاس ًضديک هشص )

  ̅       
  

   
     

[  
    

   
     

  ]   (1١)  

دٍم  -(، جَاب صيش سا دس هشتث٨ِتکشاس ) تؼٌَاى دادُ اٍليِ تشای هؼادلِ

 آٍسين٪ تسظ اختاللی تذست هی

 

            ̅      
    

 

   
      

  

 [
  

  

 √           ]           

(11)  

عشف ب جَاٌّگام تحث  ؛ ٍ         ̅       ̅   کِ دس آى

 گشدين.هیتِ ايي ًيض تشجَاب هشصی تا حجوی ٍ تٌاظش هيذاًی 

هذّای  دس ٍالغ :مرزیحجمی و دوگان های ابجو هایارنتق

 حَل  Mغطاءّای  پيچصتَاى حاغل اص )ضثِ(اسکالش حجوی سا هی

دس ًظش  M2پادغطاءّای دس صهيٌِ  ّای تشکيثی فضای داخلیجْت

𝒩 توام اتشتماسى گشفت کِ ٍ ّوچٌيي ًاٍسدايی پاسيتِ ٍ      

ًاٍسدای الليذسی  -      ّای لزا جَاب ٌذ ٍضکهیهمياس سا ًيض 

-هی                )چَى گشٍُ ّوذيس لَسًتضی تػَست 

(           فضای داخلی )ايضٍهتشی  اگشچِ ،داسين ضکٌذ( سا

-ِشيًظتخص تکتايِ ّای هتٌاظش دس جَاب ضَد ٍ دس ًتيجِحفظ هی

تؼذی هشصی تا ايي خَاظ  -٣     ٍ      پيواًِ ای ّای هيذاى 

 -ّای دٍذاىتا هي ABJMدس ٍالغ، اگش هذل  .داضتسا خَاّين تماسًی 

ؼٌَاى تشاص ت  ، تا                ای تٌيادی ٍ گشٍُ پيواًِ

ک تَاى تٌْا ي، تِ سثة ضکست پاسيتِ هیدّين چشى، سا هثٌا لشاس

ای سا دس ًظش گشفت ٍ تشای تحمك ضکست لسوت گشٍُ پيواًِ

کِ                   تثادل تيي سِ ًوايصاتشتماسى ًيض تا 

 ٍ            ،             تػَست 

 کذام اص ػولگشّای هشکة اص اسکالشّش، ّستٌذ          

  )ای پيواًِى هيذاٍ (  )، فشهيَى ( )
تػَست تَاى هیسا هشصی (  

ٍ                           ّای دستکتايِ

 دس ًظش گشفت.                   

تؼٌَاى يک دٍگاى هشصی  دوگان:های مرزی و جوابها نظریه

 (CF) یفشهيًَی تحشاً داس حجوی، هذلجشم اسکالشضثِ تشای هذ

 گيشين٪ دس ًظش هیسا تػَست صيش 

 
       

  ∫     ⃗  [    ̅        

                             ̅  
 ̃ 

 
      ̅   ]  

(1٢)  

 ( هيذاى پيواًِ ای تػَست صيش٪CSسايوَى ) -تا الگشاًژيي چشى

    
  

  

  
        (  

     
  

  

 
  

   
   

 )  (1٣)  

 ضَد٪هی( 1٢) تشای جَاب تی جشميک دسًتيجِ، 

    ̂  √
   ̃ 

  ̃ 

 

[ ̃           
  ]

    (1٤)  

  ّای گاهای الليذسی تا هاتشيس              کِ 
      ٍ  

( 1٢تا هحاسثِ کٌص ) است.      يک اسپيٌَس ثاتت تذٍى تؼذ تا 

 داسين٪ ًيض  تشپايِ جَاب اخيش

  ̃   
 

 
  ̃ ∫      ̂ ̅̂     ⃗     ̃  

   
 ̃

 ̃ 

     

 
  (1٥)  

ٍ هاّيت ايٌستٌتًَی جَاب سا هطخع هی کِ همذاسی هتٌاّی است 

̃ کٌذ،  سا هطخع هکاى آى ًيض ّا(    )يا    ⃗ اًذاصُ ايٌستٌتَى ٍ    

 ػولگش -اص تٌاظش حالتای تست اٍليِاص عشفی ديگش، تؼٌَاى  ذ.ٌکٌهی

 ، داسين٪ (1٤هشصی )جَاب ٍ       شای( ت٦تا جَاب حجوی )

   ̂   ̂      ̂ ̅̂    ̂  
 

     
  (1٦)  

   ̃    ̃     ̂ کِ تا 
 دس  کشُ تا ضؼاع -، تشای سِ    ̆ ،   

  )تيٌْايت
تَاى هذل فشهيًَی ّوچٌيي، هی دليك است.تٌاظشی (،  

( سا ضاهل 1٢ص )ولِ آخش دس کٌگشفت کِ ج ًظش سا دس (RFػادی )

 -[ سا تثيٌيذ6] ،هطاتِ یجَاتتشای  -ٍ تا جَاب ضَدًوی

    ̃ 
[ ̃     ⃗   ⃗      ]

[ ̃    ⃗   ⃗   
 ]   

    (1٧)  

   سدی اص ػولگش هشتَعِ آى،  -يک تغييش ضکل دٍ
        ̅   ،

ػول  ضشط هشصی ديشيکلِ تشای ٤-سدی تؼذ -تؼٌَاى يک ػولگش تک

 ٪کٌذ ٍ دس ًتيجِهی

            ̅      
 

     
  (1٨)  
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٤ 

 

̃  (، تا ٤کِ تا جَاب ًضديک هشص ) -هیهٌغثك        ̃ ٍ   

 یگشفت تا اًغثاق کاهلدسًظش ̃   سا دس  تَاى ايٌسٌتٌَى؛ يا هیضَد

تا تَجِ تِ سفتاس کلی  داضتِ تاضينا س (٤)دس تا جَاب اغلی 

 ّای حجوی ًضديک هشص.تشای جَاب                   

   هشصیجذيذ  ػولگشپيطٌْاد تؼالٍُ، تا 
   

      ̅       
   [5]  ، 

 ّای صيش سا خَاّين داضت٪جَاب

   
 

 
√
 

 

   ⃗   ⃗      

[  ⃗   ⃗   
 ]   

          
 ̃ 

  
  (1٩)  

 ٌذ.کسا تػذيك هی (1٨هاًٌذ )تِ کِ دٍتاسُ تٌاظشی 

، جَاب تشای هذ تاکيًَی حجویديگش جالة تَجِ يک جَاب 

ضشط تا  ،      هيلض خالع  -ايٌستٌتًَی دس ًظشيِ ياًگ

 ٪تاس ، تػَست صيش          

 

       
      

 

         
 
 

        [
 

     ⃗   ⃗   
 
]
 

  

(٢١)  

 -)تا خَاغی هطاتِ تاًسَس لَی تؼٌَاى تاًسَسّای تَفت     تا

حجوی تا جَاب               ٍ دس ًتيجِ تٌاظش  ؛چَيتا(

        تَيژُ تا  است.( تغَس تمشيثی تشلشاس 11)
ت هؼادال     

        جشم ای تِ هؼادلِ اسکالش تیپيواًِ
ياتٌذ تمليل هی    

 ( صيش است٪CBکٌص تَصًٍی تحشاًی )هؼادلِ حاغل اص دس ٍالغ کِ 

 
       

  ∫     ⃗  [
 

 
       

 

 
  

    

 
  

 
     ]  

(٢1)  

 ٪اص تٌذػثاس ،هشتَعٍِ همذاس هتٌاّی کٌص آى داس آصاد کِ جَاب جشم

       
 

√     

      

 
  ̃   

   
  

  

  (٢٢)  

لاتل گفتي است کِ دٍگاًی ّوچٌيي  .است [7]کِ هطاتِ جَاب دس 

-تتشتية جَاب تا RF  ٍCBّای تيي هذل(    ) [8]فشهی  -تَص

 ضَد٪، ًيض تػَست صيش تاييذ هی(٢١( ٍ )1٧ّای )

      ̅          
  

[     ⃗   ⃗   
 ] 

  (٢٣)  

̃   تا  ى ّواى کِ کٌص آ (RBهذل تَصًٍی ػادی ) تؼالٍُ، . ̃  

          کِ دس ايي هَسد  تجض جولِ آخش آى است (٢1)
    

( tri-criticalتحشاًی) -سِ تشداسی     هؼوَال تؼٌَاى هذل  ٍ است

 جَاب ايٌستٌتًَی ، ضَدگشفتِ هیدسًظش

   (
 

  

)
   

[
 

     ⃗   ⃗   
 
]
   

  (٢٤)  

 ،(است     هاتشيس ٍاحذ    کِ)      تا سا داسد کِ 

   
( تغَس تمشيثی 11حجوی )تاکيًَی تا جَاب     ̅         

تغييش ًيض همذاس چطوذاضتی ٍ  -ضَدهیساختاسی هٌغثك ٍ اص ًظش 

تا حجوی  جَابّواى تا سفتاس هشصی اخيش اسکالش ػولگش  سدی -سِ

( ٢٤جَاب ) ،ّوچٌيي. استهتٌاسة کيثی ضشايظ هشصی ًيَهي يا تش

( 1٤سا تا جَاب )( ̂   ) فشهی دليمی -، دٍگاًی تَص  RBهذل

̃ ، تا   CFهذل  .ًوايذتاييذ هی          ̃  ٍ     

ی فيضيکی ٍ ّا، تفسيشّاايي جَابدستاسُ ش تّای تيطشای تحثت

ّای ٍ تغييش ضکل يليفٍاسّای اسپيي تاالتش استثاط آًْا تِ ًظشيِ

الصم تَيژُ،  [ ٍ هشاجغ دس آى سا تثيٌيذ.3]،   ABJMفيضيکی ديگش هذل

)تشای اسکالشّا ٍ ضثِ A   ٍ Bًَع ٍاسيليفّای است کِ ًظشيِ گفتي

اسکالشّای حجوی تتشتية تا ضشايظ هشصی ًيَهي ٍ ديشيکلِ( اغلة 

-ييشٍ تغ دیّای تَصًٍی ٍ فشهيًَی ػاتؼٌَاى دٍگاى تِ تتشتية ًظشيِ

اص ًَػی کِ  ضاى،ّای تحشاًیتِ هذلدٍگاى سدی آًْا  -ّای دٍضکل

 .ضًَذگشفتِ هی، دس ًظشينسدس ايٌجا دا

 گیریتیجهن
دٍم  -هشتثِّای اختاللی تشای يک هؼادلِ غيشخغی تا اسائِ جَاب

تؼذی  -11کاليي اص اتشگشاًص -جضئی، کِ دس ٍالغ اص تمليلی کالَصا

جفت تشای دٍ هذ )ضثِ(اسکالش  کاٍضی هؼتثش است،ٍ دس حذ  آيذهی

 هغاتك لَاػذ تٌاظشسيتِ، ٍآًتی ددس فضای ضذُ تِ گشاًص 

جالة ّای دٍگاى ايٌستٌتًَی دس فضای الليذسی، جَاب          

دس هادُ هشصی، کِ  -سايوَى -ّای چشىجذيذی سا دس ًظشيِتَجِ 

تٌذ، يافتين ٍ تؼالٍُ ّای تَصًٍی ٍ فشهيًَی تحشاًی ّسهذلٍالغ 

 ّا ٍ تٌاظش تاييذ ًوَدين.دس سغح جَابسا فشهی  -دٍگاًی تَص
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  ایش شده در آشکارسازهای ردپای هستهسون هایرد پردازش افزارنرم
  1بنین،  شاکری جویباری

 و شتابگرها  کیزی، پژوهشکده ف ی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا  رانیا یاتم یسازمان انرژ1

 چکیده
شده  و تدوین هیته C#  Microsoft Visual Studio 2008نویسی  بان برنامهز تحت (NTD)نرم افزار  یاهسته یاپرد پردازش افزارنرم کیمقاله ،  نیدر ا

 ی ماننداطالعات توانمی های پردازش شده،با استفاده از داده سپس کرده وپردازش  ای راهسونش شده در آشکارسازهای ردپای هستعکس ردهای   افزارنرم نیاست. ا

ای ذرات در آشکارسازهای ردپای هسته ردهای ریپردازش تصاو. کردتعیین  رژی آن راان و ذرات نوع ونو در صورت وجود منحنی کالیبراسی ذرات، قطر ذرات تعداد

. باشدمی شده یهمپوشان ردهای حتصحی،  ردها ، شمارش ینگ و حذف نویزلتریف ، ستوگرامیه یابی، ارز RGB ریتصو یخاکستر اسیمق لیتبد افزار شاملدر این نرم
، دهدای را ارائه میردپای هسته ذرات برخوردی به آشکارسازهای نوع و انرژی در مورد و مهمی یاطالعات ضرورردهای سونش شده  هندسهاز آنجا که شکل و 

 NTD ر پسندکارب نرم افزار ی. خروجکندایجاد می ردها و هندسه را به تصویر بیآس نیانتخاب شد که کمتر یابه گونه ها در هر مرحله از پردازش تصویر تمیالگور
تمییز ، تعداد ذرات، ( ردپا)به عنوان مثال قطر ردهای سونش شده یهندس ویژگی های یری، اندازه گ )تابش های کیهانی( نهیاز زم رد ذرات اصلی صیشامل تشخ

 باشد. می و همچنین تعیین انرژی آنها و شمارش آنها ناحیه همپوشانی شدهدر ردپا هر دادن

 آشکارسازهای ردپای هسته ای، الگوریتم ، یهسته ا پایفزار ردنرم اواژه های کلیدی:.

  

Nuclear Detection software in Ion-Etched Solid State Track detector  
Shakeri Jooybari,  Banin1  

 
1 Physics & Accelerators Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), P O Box 14395-

836, Tehran, Iran 

Abstract  
In this paper, a nuclear track detection code (developed NTD software version1) was developed by C# language 

Microsoft Visual Studio 2008. This software processed a digital image captured from the etched ion irradiated 

nuclear track detector surface and then calculated many features of the characteristics of incident ion on 

nuclear track detector surface. The image processing of track images was including gray scale converting of 

RGB image, histogram evaluation, noise and small abject filtering, track counting, overlapped track counting 

steps. Since the shape and geometry of tracks reveal the essential information about incident ion on nuclear 

track detector, in each step an algorithm was selected in a way that the least damage to the track patterns and 

its geometry was occurred. Outputs of user friendly NTD software included proper track recognition from the 

background, the geometrical properties measurement of etch-pits (e.g. track diameter) discrimination of each 

track from the overlapped area and track density measurement. 

 Keywords: NTD software, nuclear track detector, Algorithm,  

PACS No.   20 

 

  مقدمه

-ها و مواد معدنی میها، شیشهتعداد زیادی از مواد شامل پالستیک

کنند. بنابراین از اینن  توانند رد ِّ ذرات باردار عبوری در ماده را ثبت 

استفاده کنرد.   1ایبه عنوان آشکارسازهای ذرات هسته توانمواد می

ی تخریبنی و  اثر عبور ذرات باردار از ماده آشکارسنازی، ناحینه  در 

Solid State Nuclear Track Detector 

آن رد کنه اصنالحا بنه    شود ی آشکارسازی تشکیل میردّی در ماده

 تحنت تنابش   شود. با قرار دادن آشکارسناز می ( گفته1نهان )شکل 

مسیر تخریبی ردها نهنان بنا سنرعت    ، شیمیایی مناسبماده یک در 

(TV،)   بیشتری نسبت به ماده آشکارسازی(BV) شوند، خورده می

شنده حفراتنی بنا قطنر در حندود      در نتیجه در آشکارساز سنونش  

با میکروسکوپ اپتیکنی قابنل روینت     شود کهمیکرومتر تشکیل می

ه برای حنالتی کنه ذره   ، هندسه رد سونش شد2. شکل خواهند شد

 دهد. آشکارساز تابیده باشد را نشان میبه صورت عمود به سطح 
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 ایشکیل شده در آشکارساز ردپای هستهردپای نهان ت:  1شکل

شده بنه صنورت    دهیذرات تاب یردپا در هنگام سونش برا یریشکل گ:  2 شکل

 [1]آشکارساز عمود بر سطح 

طح آشکارساز، رد سونش شده تحت شرایط تابش عمد ذرات به س

دارای هندسه مخروطی شکل با قطر دهانه کنه از معادلنه زینر داده    

 می شود، خواهد بود.

BT

BT

B
VV

VV
tVD




 2

-های مهمی کنه منی  کمیت.باشد، مدت زمان سونش میtکه در آن

از: سرعت سونش توان از ردهای سونش شده محاسبه کرد عبارتند 

قطر ردهنا، بنرد    ، TV ، سرعت سونش ردها BV ماده آشکارسازی

( ،چگالی ذرات فرودی و غیره . این پارامترها در نهاینت  Rذرات )

های فیزیکی مهمی از ذرات باردار فنرودی، ماننند ننوع و    به کمیت

ی در آشکارسناز  انرژی ینون، زاوینه فنرودی و همچننین دز جنذب     

از . [1،2] کنرد هنا محاسنبه   این کمیت می توانارتباط داده شده که 

گینری دقینپ پارامترهنای ردهنای سنونش شنده در       این رو انندازه 

ای موضنوع مهنم و حنائز اهمینت در اینن      آشکارساز ردپای هسته

گیری ندین روش برای شمارش و اندازه. چشودحوزه محسوب می

ای وجنود دارد.  ردهای سونش شده در آشکارسازهای ردپای هسته

گینری قطنر ردهنا،    ترین روش شنمارش و انندازه  معمول و مستقیم

گیری قطر ردها با ابزار مشاهده سطح آشکارساز و شمارش و اندازه

چشم، دست و استفاده از خنط کنش سنپس محاسنبه پارامترهنایی      

هنای عکنس   سیسنتم باشد. مانند نرخ سونش توده، ردها و غیره می

سیستم آننالیز عکنس    ،میکروسکوپ اپتیکیبرداری از سطح شامل 

ENEA-INMRI [3-5 ،] یا بازتاب داخلنی   [6]روش فوتومتری

همنه اینن روش هنای بنا      باشند. از ردها می [7]  (TIR)1کلی نور

هایی مانند زمان بر بنودن، گرانقیمنت بنودن دسنتگاه ینا      محدودیت

اخینرا  بنرای   هسنتند.  با چگالی بنایی   محدودیت در شمارش ردها

تر ردها نرم افزارهایی طراحی شده که با پنردازش  گیری پاراماندازه

تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ اپتیکی از سطح آشکارساز 

. [8] کنند رد یونی سونش شده، پارامترهنای ردهنا را محاسنبه منی    

شنوار اسنت و همچننین    دافزارها برای کناربران  کارکردن با این نرم

ای با این نرم افزارهنا  های با اهمیت در ردهای هستهبسیاری از داده

 2ننرم افنزار کناربر پسنند     کار تحقیقناتی، در این  شود.محاسبه نمی

بنا سنرعت     (NTD Software)ای آشکارسنازها ردپنای هسنته   

برای پنردازش  نوشته شده،  #Cاجرای بای که با زبان برنامه نویسی 

تهیه ای هسته های ردپایتصوریر ردهای سونش شده در آشکارساز

 گردید. و تدوین 

 مواد و روش ها:

 CR-39، آشکارسناز  کار تحقیقاتیآشکارساز مورد استفاده در این 

 from Intercast Europe SpAتهیه شده در شرکت ایتالیایی )

via Natta 10/a 43100 Parma    700( بنا ضنخامت متوسنط 

 های مورد مطالعنه در ابعنادی در حندود    باشد. نمونهمیکرومتر می

2cm1×1 ه و به طنور عمنود تحنت تنابش ذرات آلفنا و      بریده شد

هنای آلفنا، بنا آلفنای گسنیلی از      پروتون در خال قرار گرفتند. تابش

انجننام شنند. همچنننین از  MeV 49/5بننا انننرژی  Am241چشننمه 

ی سننه حاصننل از شننتابدهنده MeV 5/1هننا بننا انننرژی  پروتننون

 هنا مگاالکترون ولتی در واندوگراف مرکز تهران استفاده شد. نموننه 

هنای بمبناران   نمونهدر محفظه پیکسی تحت پرتودهی قرار گرفتند. 

 NaOH  ،N 25/6شده با ذرات باردار آلفنا و پروتنون در محلنول   

The obstructed total internal reflection of light  

User friend 
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انند. ردهنای سنونش شنده زینر      سونش شده C°70 در دمای ثابت

مشناهده شندند. تصناویر     63میکروسکوپ ننوری بنا بزرگنمنایی    

یبره شنده توسنط   مربوط به ردهای سونش شده بنه همنراه یم کنال   

متصل شده، گرفتنه   1دوربین که به کامپیوتر با برنامه نصبی اسکوپ

های آزمایشنگاهی شنامل دو گنروه از آشکارسنازهای     شود. دادهمی

CR-39 2ی با ذرات آلفا، پرتودهی عمود-1باشند با شرایط: می-

ذرات آلفنا و پروتنون    آشکارساز بنا مخلنوطی از   پرتودهی عمودی

مکننان در زیننر  30هننا، طح هننر گننروه از نمونننهباشننند. از سننمننی

میکروسکوپ به طور آماری انتخاب شده و تصویر برداری صورت 

نوشته و تدوین شنده در   NTDگرفته است. با استفاده از نرم افزار 

 ها انجام شد.این کار، پردازش عکس

 :NTDدر نرم افزار  ی پردازش تصویر ردهاالگوریتم ها

دهای سونش شده، ابتدا تصناویر رنگنی   های ربرای پردازش عکس

RGB   روش متوسنط  (، بنا اسنتفاده از   3ثبت شده از ردها )شنکل

بنرای تمینز دادن   شنود.  های خاکستری تبندیل منی  به عکس گیری

تی توزیع مقنادیر خاکسنتری   یع ردهای از زمینه، هیستوگرام تصویر

ی تصنویر بنا کنتراسنت    های پیکسلی تصویر رسم شد. بنرا در داده

سازی هستوگرام به منظور تشخیص بهتر ردها از زمیننه  پایین، برابر

برای حذف نویز، صاف کردن و ارتقنا   [.9] گیردنیز صورت مینیز 

اسنتفاده  [ 10] 2های فیلترینگ میانه و دوسوئیها از روشکیفیت لبه

 3×3ی فیلترینگ انتخابی در روش میانه، با ابعناد  شده است. پنجره

پیکسننل اسننت. همچنننین پارامترهننای گاوسننی انتخنناب شننده در  

5.0sفیلترینگ دو سوئی برابر بنا     1وr   باشنند. بنا   منی

استفاده از روش منطپ فازی و الگوریتم جدیدی کنه بنرای تعینین    

ها و پیدا کردن ردهای همپوشانی شنده در اینن کنار تحقیقناتی     لبه

ائه شد، تعیین لبه رده، حذف نویزها، جداکردن و تشخیص ردهنا  ار

گیری قطر ردها و تعیین مکان همپوشانی شده، شمارش ردها، اندازه

 افزار شنامل نرم نیا یینها هاییخروجهر رد در عکس انجام شد. 

شنده و شنمارش    یهمپوشنان  یردها یجداساز ،یچگال یمحاسبه

 ا یو اشن  ننه یزم یزهنا ینو حذف نیشده و همچن یهمپوشان یردها

Scope image software 

Median and Bilateral filtering 

هر رد در  یمکان تیموقع نییشعاع ردها، و تع یرگیکوچک، اندازه

ذرات  یبنرا  ونیبراسن یکال ی. در صورت وجود منحنباشدیم ریتصو

 یمخلوط تابش ده طیذرات در مح تواندینرم افزار م نیمختلف، ا

 کند. نییرا تع یذرات فرود یو انرژ یرا جداساز

 نتایج

ویر ردهای آلفای سونش شده و جداسازی ردهای پردازش تصا

با استفاده از نرم افزار  تصویر مورد بررسی: همپوشانی شده

NTD39ی ، نمونه-CR  است که به طور عمود با چشمه آلفای

Am)241(  .پرتودهی شده و سپس تحت سونش قرار گرفت

د به همراه رای از تصاویر اولیه گرفته شده از سطح این نمونه نمونه

این تصویر  است.نشان داده شده 3شکل در ذرات آلفا )نقاط تیره( 

پنل نرم مورد پردازش قرار گرفت.  NTDبا استفاده از نرم افزار 

از تصویر اولیه  به همراه تصویر نهایی پردازش شده NTDافزار 

 ارائه شده است.  4درشکل  و ردهای آلفا، 3شکل 

 
کنه بنا    CR-39از سطح آشکار ساز ی کیتاپ کروسکوپیمتصویر اولیه :  3 شکل

 سونش شده رات آلفا پرتودهی شده و سپس ذ

، شنامل  3افزار برای تصویر پردازش شده های خروجی این نرمداده

چگالی ردها، قطر ردها و تعداد ردهای همپوشانی شده در تصنویر  

 است.

به : جداسازی ذرات پروتون و آلفا در محیط مخلوط تابشی

ای توسط نرم افزار اعتبار و آنالیز آماری ردهای هستهمنظور تائید 

NTDکه به طور مخلوط تحت تابش آلفا و پروتون  ، یک نمونه

ها در ماده سونش دهیم. نمونهرا مورد بررسی قرار می قرار گرفتند

نمونه سونش  از سطح ساعت تحت سونش قرار گرفتند. 6به مدت 

 NTDسط نرم افزار و سپس تصاویر تو شده تصویر برداری شد

 پنل خروجی تصویر پردازش شده مورد پردازش قرار گرفتند.

که حاوی ذرات آلفا و پروتون هستند، در  NTDتوسط نرم افزار 
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ها در مدت زمانی چند ثانیه پردازشاست. دهنشان داده ش 5شکل 

افزار انجام شده و اطالعات مربوط به هر رد در سط این نرمتو

-در سمت راست و بایی پنل ئه شده است.سمت راست پنل ارا

ها و آلفای شمارش شده تعداد پروتون افزار،این نرم های خروجی

های نیز عنوان هر ذره شود. در لیست دادهدر تصویر نشان داده می

به همراه موقعیت مکانی رد سونش شده آن در تصویر، قطر ردها و 

ها اده در لیست دادهشود. با کلیک روی هر دانرژی هر ذره داده می

می توان هر رد را در تصویر مشخص کرد و اطالعات مربوط به آن 

 رد ِّ کلیک شده در زیر تصویر پردازش شده ارائه خواهد شد

. در تصویر پردازش )اطالعاتی مانند قطر رد و مکان آن در تصویر(

و )ردهای با قطر بزرگ( دهی مخلوط آلفا شده مربوط به تابش

(، تعداد ذرات شمارش 5شکل )ای با قطر کوچک( )ردهپروتون 

 14( و  MeV 5/1عدد پروتون ) 12باشد. که می 27شده کل برابر 

 اند. ( شناسایی شدهMeV 49/5عدد آلفا )

پس از پنردازش نهنایی تصنویر ردهنا و      NTDپنل خروجی نرم افزار : 4 شکل

 هامشخص کردن لبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTDزش شده توسط نرم افزار پنل تصویر نهایی پردا:  5 شکل

 

-با دقت بیشتر در تصویر اولیه و تصویر پردازش شده مشاهده می

دارای  ،(مشخص شد ☼کنیم که یکی از ردها )که در شکل با 

ی با آلفا ذرات و MeV5/1انرژی  ی باهاقطری متفاوت با پروتون

ذره ممکن است مربوط  نیدر واقع اباشد.می MeV 49/5 انرژی

-باشد که فعال  در داده )تابش کیهانی( یگرید ذرات ایبه پروتون و 

 .استنشده رهیاطالعات مربوط به آن ذخ ایکتابخانه ی

 گیرینتیجه

افزار پردازش تصویر برای پردازش در این کار تحقیقاتی نرم

ای تهیه و ونش شده در آشکار ساز ردپای هستهتصاویر ردهای س

های عمال  الگوریتمافزار و اتدوین شد. با استفاده از این نرم

تصاویر ردها پردازش و  پردازش مناسب برای ردهای سونش شده،

دسه رساز، ابعاد و هناکشود. تعداد ذرات برخوردی به آشآنالیز می

ردها، نوع ذره برخوردی و همچنین انرژی ذرات فرودی را می 

-همچنین دقت اندازهتوان با استفاده از این نرم افزار تعیین کرد. 

باشد. در ضمن ها، یک پیکسل میی نمونهقطر ردها در همهگیری 

و  دهیجداسازی ذرات آلفا و پروتون در ناحیه مخلوط تابش برای

 توان ازمی انرژی ذرات برخوردی با آشکارسازتعیین همچنین 

ای که قبال در آزمایشگاه به طور مستقل برای ذرات منحنی کالیبره

ه در زمان سونش معین تهیدر انرژی های مختلف آلفا و پروتون 
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 ی نوترون یبه روش فعالساز زیبا استفاده از آنال یچا دنیحاصل از نوش یافتیدر  میزیمن زانیم نییتع
   1؛ قدس، حسین2حامد، رضایی ؛ 1بنین،  شاکری جویباری

 

 و شتابگرها  کیزی، پژوهشکده ف یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا ران،یا یاتم یسازمان انرژ 1

 یمل یدفتر پادمان هسته ا ران،یا یاتم یسازمان  انرژ  2

 چكیده
یکی از منابع احتمالی منیزیم،  گردد. یم یدر بدن انسان نقش داشته و کمبود آن باعث عوارض مهم یاریبس یاست که در واکنشها یماده مهم معدن کی میزیمن

نوع برگ چای  پنجموجود در  میکار پژوهشی، اندازه گیری غلظت منیزهدف از این  مصرف می شود.  توسط افراد نوشیدنی هایی مانند چای است که به طور روزانه

برای انجام این بررسی برگ  است. ها این چای نوشیدن دم کرده هر کدام ازپس از  دریافتی افراد و همچنین میزان منیزیم (در ایران )از ارقام پرمصرف چای خشک
، ن)به دلیل غیر مخرب بود یابزار ینوترون یبه روش فعالساز زیاز آنالدر نمونه ها با استفاده  منیزیمغلظت چای خشک و تفاله چای بعد از دم کشیدن آنالیز شدند. 

10نوع چای، از مرتبه پنج میزان غلظت منیزیم در برگ خشک . شد نییتع دقت باال و حساسیت زیاد این روش(
3
 ppm  .زیآنال جینتا سهیبا مقا نیهمچنبه دست آمد 

. نتایج آنالیز نشان می دهد میزان استخراج منیزیم در دم کشیده چای قرار گرفت یابیمورد ارز ،یچا دهیدر دم کش منیزیماستخراج  زانیم و تفاله آن یبرگ خشک چا
10از مرتبه 

2
ppm .است 

 منیزیم، آنالیز به روش فعالسازی نوترونی، برگ خشک چای  واژه های کلیدی:
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Abstract  
 

Magnesium is an important mineral that is involved in many reactions in the human body and its deficiency 

causes important complications. One of the sources of magnesium is beverages such as black tea, which are 

consumed daily by people.  The aim of this study is determine  the concentration of magnesium content  in five 

types of black tea leaves (One of the most widely consumed tea  in Iran) and The extraction efficiencies of the 

Magnesium in tea infusion was evaluated by comparing Magnesium concentrations of the tea leaves before and 

tea waste. Concentrations of Magnesium were determined by Instrumental Neutron Activation analysis (Due to 

the nondestructive, multi-element analytical capability and high sensitivity and high accuracy). The 

concentration of magnesium in the black tea leaves of five types of tea was obtained about10
3
 ppm . The amount 

of extraction of Magnesium in tea infusion was evaluated about 10
2
 ppm.  

 Keywords: Magnesium, Instrumental Neutron Activation analysis, Black Tea leaves        

 

PACS No.  2080 

 

  قدمهم
در بدن انسان نقش  یمیواکنش آنز ۰۳۳از  شیدر ب میزیمن     

ها،  نیدر ساخت پروتئ یمیآنز یواکنش ها نیمکمل دارد. ا

کنترل قند خون،  ،یعصب ستمیس حیانقباض عضالت، عملکرد صح

 میزیکاربرد دارند. وجود من یسلول یانرژ دیکنترل فشارخون و تول

ساخت  یبرا نیهمچن میزی. منستیضرور یتنفس سلول یبرا

و  میپتاس یونهایاستخوانها و حفظ سالمت آنها و نقل و انتقال 

 اخیرا. [4-1] است ازینمورد به داخل و خارج سلول  میکلس
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را در  میزیمن یو اساس ینقش قو زیادی صورت گرفته که مطالعات

 ی، نقش [6،5کند ] یم دییتأ یعروق یقلب یها یماریاز ب یریشگیپ

 شده است. انیکه مدت هاست و به طور واضح و روشن ب

 دیبا هر فردمورد نیاز  میزیمن انمیز ندیگویم تغذیهکارشناسان 

 باشد ppm 4000یا حدود  گرم در روزیلیم 544-454حداقل 

مواد  دریافتی ناشی ازمیزان منیزیم  دانش در مورد رو ز اینا .[ 7]

 گیرد،مورد استفاده قرار می توسط هر فرد غذایی که به طور روزانه

مصرف در ایران، هایی پرامری ضروری است. یکی از نوشیدنی

است. در این کار پژوهشی میزان چای سیاه داروهای گیاهی و 

 انواع پرمصرف چایریافتی ناشی از نوشیدن چای سیاه )منیزیم د

 با استفاده از روش آنالیز فعالسازی نوترونی ابزاری ( در ایران

(INAA)  فعالسازی روش به آنالیز. [8]گرفت قرار بررسی مورد 

 و دقیق بسیار کیفی و کمی عنصری تحلیل روش یک نوترونی

 دقت با ماتریسی عنصر 25-04 همزمان تعیین توانمند، برای

ppm-ppb رود می شمار به مختلف های نمونه در.  

[ انجام شد، 9] Ewelina Chajdukدر کار پژوهشی که توسط 

آنالیز فعالسازی  های چای با روشعنصر در نمونه 20غلظت 

در سه نوع چای مختلف، یم گیری شد، غلظت منیزنوترونی اندازه

ppm 1924 ،2444 همچنین در کار اندازه گیری شد 2114و .

، [14] و همکاران انجام شد Daniela Haiduتحقیقاتی که توسط 

غلظت عناصر مختلف در گیاهان دارویی با روش آنالیز فعالسازی 

در چند  ، بر اساس این تحقیق، غلظت منیزیمتعیین گردیدنوترونی 

   می باشد. 7444تا  ppm 1744بین  ویی مختلفنوع گیاه دار

که به صورت چای   ران،یدر ا سیاه یچاپنج نوع از  قیتحق نیدر ا 

 یچا شماره گذاری شده ]از انواع 5و  4، 0، 2، 1نوع 

و  گلستان یچا، شهرزاد یچا، (یا)فله جانیاله یچا، ینورجعفر

 ایرانارقام پر مصرف چای در به عنوان  [(النیاحمد)س یچا

با  ،یچا دهیاستخراج شده در دم کش منیزیم زانیم استفاده شد.

مقایسه غلظت منیزیم در چای خشک و تفاله آن مورد ارزیابی قرار 

 .گرفت

 مواد و روش ها

های چای سیاه از بازار نمونهتهیه مواد و آماده سازی نمونه:     

 شد. در درآورده ریز پودر صورت به خشک چای تهیه گردید. ابتدا

 96 دمای)  جوش آب لیتر میلی 544 با چای گرم 5 دوم مرحله

 دمای) کتری بخار حرارت در دقیقه 14 مدت به( سانتیگراد درجه

 از پس و جدا تفاله آن سپس. کشید دم( سانتیگراد درجه 96

 24 مدت به شدن پودر از پس  ها نمونه. گردید پودر کردن، خشک

  .گردیدند خشک  گرمکن در سانتیگراد درجه 85 دمای در ساعت

  آنالیز به روش فعالسازی نوترونی ابزاری:تعیین غلظت منیزیم با 

عنوان یک روش ه ( بNAAآنالیز به روش فعالسازی نوترونی )

عناصر موجود در  ها وتعیین کیفی و کمیقدرتمند برای آنالیز نمونه

(  NAA) رود. براساس روش فعالسازی نوترونینمونه بکار می

عنصر را آنالیز کرد. اساس این روش بر پایه  47می توان بیش از 

اکتیو های رادیو تبدیل عناصر مختلف موجود در نمونه به ایزوتوپ

 باشد کم بسیار نوترون انرژی اگراست.  دهی با نوتروندر اثر تابش

 واکنش مهمترین (n,γ) واکنش ،(حرارتی ی ها یعنی نوترون)

ونی با استفاده از باریکه نوتر فعالسازی  روش به آنالیز در. باشد می

 واکنش مهمترین (n,γ) واکنش های کند شده راکتور، نوترون

های پایدار که اکثر عناصر دهی ایزوتوپدر اثر تابش. باشد می

های معدنی، مواد زیست شناسی و ... را شامل تشکیل دهنده نمونه

 شوندواد رادیو اکتیو تبدیل میگیری به مشوند، در اثر نوترونمی

 . (1)شکل 

 

 
 ینوترون یفعالساز ندیاز فرآ یکیشمات:  1ل شک

ی نیمه عمرشان که رادیواکتیو متناسب با مشخصهاین عناصر 

( با γسال متغییر است شروع به واپاشی پرتو گاما )از ثانیه تا 

های گاما  کنند. برای تشخیص منبع این پرتوانرژی مشخص می

مانند هادی -نیمه هایآنها بوسیله آشکارساز طیفبالفاصله 

𝑿𝒁هسته هدف 
𝑨 

 ن فرودینوترو

𝑿𝒁 هسته مرکب
𝑨+𝟏 ∗

 

 پرتو گامای آنی

𝑿𝒁
𝑨+𝟏  

  هسته رادیواکتیو

 پرتو گامای تاخیری

 ذره بتا

𝒀𝒁+𝟏
𝑨+𝟏  

  هسته نهایی
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رادیو نوکلئید شود. از آنجایی که هر می ثبت  HPGeآشکارساز 

کند بنابراین پرتوهای گامای پرتو گاما با انرژی مشخصی ساطع می

و در نتیجه بیانگر  دهندههای تشکیل منتشر شده مشخصه ایزوتوپ

برای آنالیز منیزیم در این کار  باشند.می در نمونه عناصر موجود

شده  تولید دیئهای رادیونوکلنوع واکنش و مشخصهتحقیقاتی، 

  ارائه شده است. 1در جدول  تحت تابش نوترون،
تحت تابش نوترون  Mg-26مشخصات رادیونوکلیئد تولید شده از :  1جدول

 یحرارت
Mg-27 ایزوتوپ 

هدقیق 9446  نیمه عمر 

 (keV) انرژی 1414440 ,840476

 (%) احتمال واپاشی گاما 28464 ,71444

Mg-26(n,γ) مد تولید 

از آنالیز فعالسازی نوترونی ابزاری با روش مقایسه در این تحقیق  

استفاده های چای در نمونهبرای تعیین غلظت منیزیم  [11] ای

 شود.به طور مختصر در ذیل شرح داده میاین روش شده است که 

به آن ای، نمونه مجهول و یک استاندارد مناسب مقایسهروش  در

گیرند. سپس میراکتور قرار طور همزمان تحت تابش نوترون 

های هندسی در مکانهای استاندارد و مجهول اکتیو شده، نمونه

گیرند و قرار میشمارش  تحت HPGeیکسان از سطح آشکارساز 

 Gamma Visionمناسب مانند  هایبا نرم افزار ها طیف نمونه

های ثبت شده و اندازه گیری با استفاده از طیف .گرددثبت می

توان غلظت مورد نظر، می نوکلئیدرادیوسطح زیر پیک انرژی 

ی جرم معادله زیر برای محاسبه نظر را تعیین کرد. ناصر موردع

 رود:کار میعنصر نمونه مجهول نسبت به نمونه استاندارد به

    

    
 

 
   (     )

   

    (     )
   

 (1 )                                        

های مجهول و ی نمونهبه ترتیب اکتیویته Astd وAsam که در آن 

𝜆جرم عنصر،  mاستاندارد هستند،   
      

    
ثابت واپاشی هسته  

 )یا زمان خنک سازی( زمان واپاشی Tdرادیونوکلئید مربوطه و 

های مجهول و است. مدت زمان پرتودهی و شمارش برای نمونه

فاکتور زمان فقط شوند و بدین وسیله استاندارد یکسان انتخاب می

صورت زیر ی فوق به. بنابراین رابطهماندباقی می سازیخنک

 شود:می بازنویسی

          
    

    
 
 
         

 
         

 
    

    (2                  )  

 W ، نمونه های معلوم و مجهول مربوط به غلظت Cکه در آن 

سطح زیر پیک  Nو   ی معلوم و مجهولهامربوط به وزن نمونه

 برای تعیین غلظت منیزیمباشد. می  Mg-27خالص انرژی گامای 

های ثبت شده نمونه مجهول و استاندارد با با این روش، طیف

 .شدندآنالیز  Spanاز نرم افزار  استفاده

مونه استاندارد مورد استفاده در این تحقیق، نمونه مرجع گیاهی  ن

IAEA-V-10 به منظور ارزیابی صحت و دقت اندازه باشد. می

به عنوان نمونه   IAEA-V-10، آنالیز نمونه کنترل کیفی ها گیری

مجهول با استفاده از یک نمونه دیگر از همان ماده مرجع به عنوان 

(، 2خطا در معادله ) یمنابع اصل استاندارد صورت گرفته است.

در نمونه استاندارد،  گواهی شدهغلظت عنصر ناشی خطای 

 نیاز توز یناش یشده و خطا یریگاندازه کیپ ریمساحت سطح ز

و همچنین  ،یزمان خنک ساز یناش یخطاچند هر نمونه است. 

عموال که مخواهد داشت در این معادله وجود  ثابت واپاشی نیز

 معادلهصرفنظر کرد.  سهم آنها بسیار ناچیز است که می توان از آن

(، از رابطه زیر 2محاسبه خطا غلظت )معادله مورد استفاده برای 

 به دست می آید:
     

 √ 
     

     
           

     

     
            

     

      

        
   

(0) 

در این آزمایش از باریکه  : هانمونه و آنالیز شمارش ،پرتودهی

استفاده رآکتور تحقیقاتی تهران پرتودهی های یکی از کانال ینوترون

بوده و شار نوترون حرارتی در این  MW 4.5قدرت راکتور، . شد

1212کانال در حدود  ..10  scmn  می باشد. مدت زمان پرتودهی

ها، با توجه به اینکه ها برای آنالیز منیزیم موجود در نمونهنمونه

 04د تولید شده دارای نیمه عمری از مرتبه دقیقه است، یئرادیونوکل

 15الی  14در حدود  سازیثانیه بوده است. بعد از زمان خنک

ثانیه با آشکارساز  044به مدت و استاندارد  مجهول هادقیقه، نمونه

HPGe با استفاده از نرم قرار گرفته و طیف آنها  شتحت شمار

ها با طیفسپس ثبت گردید. Gamma Vision [12 ]افزار 

، آنالیز شده و غلظت منیزیم تعیین Span [10]استفاده از نرم افزار 

 گردید.
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 نتایج

های تفاله چای بعد از های چای و نمونهبرای نمونهغلظت منیزیم 

تعیین  دم کردن چای، با استفاده آنالیز به روش فعالسازی نوترونی

ارائه شده است. همچنین برای  2گردید. نتایج حاصل در جدول 

تفاضل بین  مقایسه میزان استخراج منیزیم در دم کشیده چای،

 ها و تفاله آنمونههر یک از نرگ خشک چای ب غلظت منیزیم در

 ارائه شده اند. 0در جدول  نتایج حاصل ،محاسبه گردید
 های چایمنیزیم نمونه یعنصر زیآنال جهینت:  2جدول       

غلظت منیزیم میانگین 

 چای نمونه تفالهدو در 

 دنیپس از دم کش

(ppm) 

غلظت منیزیم در میانگین 

برای دو  رگ خشک چایب

 (ppm) نمونه

 نوع چای

 %941 ± 2804  %944 ± 0454 1  

 %946 ± 0214  %944 ± 0484 2  

 %849 ± 2444  %648 ± 2624 0  

 %947 ± 2164  %847 ± 2754 4  

 %847 ± 1994  %745 ± 2694 5  

 

 میزان منیزیم استخراج شده در دم کشیده چای:  0ل جدو

میزان غلظت منیزیم در دم 

 (ppmکشیده چای)

 نوع چای

224 1  
274 2  

184 0  

594 4  

744 5  

 

  ریگینتیجه
م موجود در پنج نوع از ارقام یدر این کار تحقیقاتی میزان منیز

پرمصرف چای سیاه در ایران با استفاده از روش آنالیز فعالسازی 

نوترونی ابزاری تعیین شد. برای تعیین میزان استخراج منیزیم در دم 

های برگ خشک چای و نمونهکشیده چای، غلظت منیزیم در 

همچنین تفاله چای پس ار دم کشیدن چای اندازه گیری شد. نتایج 

ان می دهد ای نشزیم اندازه گیری شده در پنج نوع چغلظت منی

در  2نوع و  1ع های خشک چای نومیزان این عنصر در برگ

نوع های دیگر بیشتر است )غلظت منیزیم در چای مقایسه با چای

1، ppm 0454  2نوع و چای ، ppm 0484  . )انداره گیری شد

 ،تفاله آن نیو همچنها یدر برگ خشک چا منیزیمغظت  سهیبا مقا

انواع چای مورد بررسی در این کار در منیزیم استخراج  زانیم

دهد یابی نشان میزنتایج این ار کرد. یابیارز را می توان تحقیقاتی

 ppm 184میزان منیزیم استخراج شده در دم کشیده چای، در بازه 

توان به این نتیجه رسید با این ارزیابی میقرار دارد.   ppm 744تا 

% تا 445به طور متوسط  پنج موع چای سیاه ایرانی،که نوشیدن 

کند )با توجه به اینکه انه افراد به منیزیم را تامین می% نیاز روز18

  ppm 4444وسط مورد  نیاز روزانه هر فرد حدود مقدار مت

استفاده شده افراد  زانیجذب به دفعات و م زانیم نیا البتهاست(. 

( به وضوح 0همانطور که در جدول ). دارد یبستگنیز  یاز چا

بیشتر از  5و  4دیده می شود، میزان استخراج منیزیم در دو نوع 

باشد که این پژوهشی میورد مطالعه در این کار بقیه انواع چای م

تواند به دلیل ترکیب عنصری و ملکولی و همچنین تفاوت می

ای باشد که باعث شده های موجود در این دو نوع نمونه چفزودنیا

در این دو نوع چای حین دم کشیدن حاللیت پذیری منیزیم 
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 و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توان خروجی حسگرحسگر فیبری حلقوی شبیه سازی 
 2فاطمه، کاظمی زاده ؛1جاوید، ضمیر انوری ؛1 مرضیه، ندافان ؛ 1یاسر، شمسی

  تهران، لويزان، ربيت دبير شهيد رجايیه تفيزيك دانشگا دانشکده1

 دانشگاه تربيت مدرسگروه فيزيك   2

 

 چكیده
آالئيده به  مقاله از لحاظ تئوری يك حسگر فيبری حلقوی براساس ليزر فيبری حلقوی شبيه سازی شده است.اين کار بر اساس حل معادالت ليزر فيبری حلقوی در اين

فاده از اين تغييرات و با کاليبره کردن با است ميزان افت کاواک ودر نتيجه توان خروجی تغيير می کند. وقتی که کاواک ليزر باگاز پر می شود يون اربيوم انجام شده است.

 .غلظت گاز بر حساسيت حسگر بررسی شده است بازتاب پذيری و ،طول فيبر ،تاثير توان ورودی آن می توان غلظت گاز ورودی را اندازه گرفت.

 توان خروجی، فيبر، حسگرواژه های کلیدی:

 

Simulation of cavity fiber sensor and study the effect of different parameters on 

the output power of sensor 

 
Shamsi , Yaser 1; Nadafan , Marzieh 1 ; Zamir Anvari, Javid1 ; Kazemi zadeh,Fatemeh 2  

 
1 Faculty of Physics Shahid Rajaii Teacher Traning University,Lavizan,Tehran,  

2 Department of Physics,Tarbiat Modares University, 

 

Abstract  
In this paper, theoretically, a ring fiber sensor has been simulated based on ring fiber laser. This has been done 

based on solving the equations of ring fiber laser doped with erbium ion. When the cavity of laser is filled with 

gas, the rate of cavity drop down and thus the output power changes. Using these changes and calibrating it, the 

concentration of the input gas can be measured. Also, it was investigated the effect of input power, fiber length, 

reflectivity and gas concentration on the sensor sensitivity. 

Keywords; sensor, fiber, output power     

 

 

 

 قدمه م
در سال های اخير حسگر های فيبر نوری به دليل حساسيت باال      

وقابليت اندازه گيری نمونه در ابعاد دلخواه بسيار مورد توجه قرار 

از کاربردهای حسگر های فيبر نوری می توان به استفاده . گرفته اند

تحليل های پزشکی وشيميايی تکنولوژِی  ،از آنها در تست گاز

ارزيابی محصوالت صنعتی اشاره  ،محيطی و دريايیزيست  ،مولکولی

ر اين ميان حسگر های فيبری حلقوی به خاطر . د]3-1[ کرد

ايمن بودن  ،ساخت آسان ،ابعاد کوچك، وزن ناچيز ،حساسيت باال

و ايمن بودن در مقابل تداخل امواج  ،در محيط قابل اشتعال

از حسگر ها اين گونه  الکترومغناطيس مورد توجه قرار گرفته است.

عالوه بر فشرده سازی وکاهش حجم به دليل اتالف ناشی از خمش 

ی توان خروجدر اين مقاله  .]4[ودسبب حذف مد های باالتر می ش

 و، های مختلف فيبر بازتاب پذيری، استيلنمتفاوت غلظت های  در

 بررسی شده است. ی حلقویفيبربرای حسگرطول های مختلف 
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 معادالت وتئوری
برای محاسبه توان خروجی حسگر فيبری حلقوی از يك معادله 

فيبری حلقوی  هایليزرتحليلی استفاده شده است که قبال برای 

آالئيده به يون اربيوم به دست آمده بود که معادله به صورت زير 

 .]5[است

(1)                         𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛𝐺. 𝑉1(1 − 𝑅)   

𝑃𝑜𝑢𝑡 وتوان خروجی𝑉1ر، مانند فيلتغير فعال فيبر اتالف مولفه های

جذب گاز  .اتصال دهنده ها و تلفات در ورودی وخروجی فيبر است

 .]6[دناز قانون بير المبرت پيروی می ک

(2)                           𝐼𝑇(𝜔) = 𝐼0(𝜔)𝑒[−𝛾𝛼(𝜔)𝐶𝐿𝑎] 
وجود گاز طبق اين قانون باعث جذب مضاعف موج ورودی می 

به  ار آن ،جذب گاز در اين مقاله برای در نظر گرفتن اثر ما .ودش

جمله  .يمه اصورت يك جمله اصالحی افت در معادالت وارد کرد

سازی انجام  تا شبيه شده استاضافه  𝑉1به αتحت عنوان  اصالحی

جمله اصالحی به صورت  شده بتواند مقادير تجربی را پيش بينی کند.

α = −0/375×𝑉𝑡 است و𝑉𝑡  که آيد به دست می  (3) رابطه یاز

𝐴𝐶.حی پس از اضافه کردن جمله اصال غلظت استيلن است𝑉1  از

 ( بدست می آيد.4رابطه )

Vt=1 − 𝑒
−200𝐴𝐶

               )3( 

𝑉1 = 0/376+α                                                         (4) 
اصالحی شبيه سازی انجام شده با مدل پس از اضافه کردن جمله 

توان ورودی فيبر حلقوی 𝑃𝑖𝑛.[6] طابق بسيار خوبی داردت تجربی

 به دست می آيد:که از رابطه زير  می باشد

(5   )𝑃𝑖𝑛 =
1

𝜆𝐿(𝐺−1)
. {𝜆𝑃. 𝑃𝑃 (1 − (

𝐺

𝐺𝑚𝑎𝑥
)

𝛿
) −

𝜆𝐿. 𝑝𝐿
𝑠𝑎𝑡(𝛼𝐿. 𝐿 + 𝑙𝑛(𝐺))} 

G بهره است واز رابطه ی𝐺 =
1

𝑅.𝑉
درصد Rقابل محاسبه است که 

اتالف داخل کاواک است که به صورت حلقه در Vبازتاب پذيری و

 می باشد. 305/0ومقدار آن آمده است

 𝜆𝐿نانومتر1533و مقدار آن  طول موج ليزر، 𝜆𝑃  طول موج دمش را

توان دمش پمپ 𝑃𝑃 نانومتر می باشد.980 و مقدار آن نشان می دهد

𝑃𝐿است.ميلی وات 52ومقدار آن 
𝑠𝑎𝑡0/52ومقدار آن توان اشباع ليزر 

مقدارآن  ضريب جذب موج ليزرو 𝛼𝐿 و ميلی وات است

0/611𝑚−1 .است 

Lو طول فيبر فعال می باشد. 𝐺𝑚𝑎𝑥می باشد  بيشترين بهره ممکن

 که از رابطه زير قابل محاسبه است:

(6  )                                   𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑒
((

𝛼𝑝

𝛿
−𝛼𝐿).𝐿)

        

𝛼𝑃 ومقدار ان  ضريب موج دمش𝑚−142/0 و است 𝛿  نسبت توان

اشباع برای طول موج ليزر و طول موج دمش است که از رابطه زير 

 آيد:به دست می 

(7                                                        )δ =
(𝜆𝐿.𝑃𝐿

𝑠𝑎𝑡)

(𝜆𝑝.𝑝𝑝
𝑠𝑎𝑡)

 

𝑝𝑝
𝑠𝑎𝑡 ميلی وات است. 0/42مقدار آنکه  توان اشباع دمش می باشد 

ه ک برای يك حسگر پارامتر های کيفی مختلفی تعريف می شود

از مهم ترين اين پارامتر ها می توان به  مالک ارزيابی قرار می گيرد.

بهتر است که حساسيت تا حد امکان که  حساسيت حسگر اشاره نمود

 باالباشد.

 نتایج شبیه سازی
 استفاده شده است. MATLABجهت انجام شبيه سازی از نرم افزار 

نمودار توان خروجی بر حسب طول فيبر برای بازتاب پذيری های 

نشان داده شده است.در اين نمودار غلظت استلين 1مختلف در شکل 

را صفر در نظر گرفته ايم.می خواهيم تخمينی از طول بهينه وميزان 

 اشباع داشته باشيم.

 
 نمودار توان خروجی برحسب طول فيبر-1شکل

توان ورودی افزايش می يابد ودر  (5با افزايش طول طبق رابطه )

توان خروجی هم  ،(1) نتيجه با افزايش توان ورودی طبق رابطه

با افزايش طول به دليل امکان جذب بيشتر توان  .افزايش می يابد

رسيدن  توان خروجی بيشتری حاصل می شود اين افزايش تا ،دمش

ولی با گذشت از آن توان خروجی کاهش  ،به طول بهينه ادامه دارد

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

252



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  
علت کاهش توان خروجی به ازای طول های بيشتر از طول  می يابد.

 است. باالباالرفتن توان آستانه در طول های ، بهينه

به خوبی مشاهده می شود که برای بازتاب پذير  1از نمودار شکل 

درصد نمودار باشيب بيشتری به بيشينه توان خروجی می رسد 10

درصد بيشتر از ساير بازتاب 10وتوان خروجی برای بازتاب پذيری 

درصد توان خروجی با 57پذيری ها می باشد.برای بازتاب پذيری 

 شيب ماليم تری به مقدار ثابتی می رسد.

متر توان خروجی برای بازتاب پذيری 5/12تا طول فيبر تقريبا 

درصد 10درصد بيشتر از توان خروجی مربوط به بازتاب پذيری 27

درصد 10متر بازتاب پذيری 15می باشد وبرای طول فيبر باالتر از 

 دارای توان خروجی بيشتری است.

متر توان خروجی به مقدار ثابتی می 20برای فيبر با طول بيشتر از 

متر برای درصد های مختلف 20د وبرای طول فيبر بيشتر از رس

بازتاب پذيری افزايشی در توان خروجی مشاهده نمی شود.درنتيجه 

متر وبازتاب پذيری 20بيشترين توان خروجی مربوط به طول فيبر 

متر اشباع می شود وتوان خروجی 20درصد وبيشتر از طول فيبر 10

 بيشتری نداريم.

بر حسب غلظت استيلن برای طول ها وبازتاب  نمودار توان خروجی

می خواهيم نشان داده شده است.2پذيری های مختلف در شکل 

ميزان حساسيت را با وجود گاز استيلن اندازه بگيريم.پارامتر 

 ]6[حساسيت از رابطه زير به دست می ايد.

(8                                                 )𝑠 =
∆𝑝𝑜𝑢𝑡

∆𝐴𝐶
   

Sميزان حساسيت حسگر, ∆𝑝𝑜𝑢𝑡 تغييرات توان خروجی

 تغييرات غلظت استيلن را نشان می دهد.𝐴𝐶∆و

 
( (a 

 

(𝑏) 
 

(𝑐) 
نمودار توان خروجی بر حسب غلظت استيلن برای باز تاب پذيری معين -2شکل 

 وطول فيبر متفاوت

 

متر 5برای بازتاب پذيری ده درصد وطول فيبر  aقسمت  2در شکل 

با افزايش درصد غلظت استيلن توان خروجی افزايش می يابد. برای 

متر با تغيير بسيار کمی که برای درصد غلظت 50تا20طول فيبر 

استلين داشته ايم توان خروجی به مقدار قابل مالحظه ای کاهش 

متر سه نمودار روی  50تا20يافته است. عالوه بر اين برای طول فيبر 

درصورتی که هم قرار دارند ورفتار يکسانی از خود نشان می دهند.

متر باشد با افزايش غلظت از صفر به 10طول فيبر 

0/005ppm ميلی وات می باشد وبا 5/2تغييرات توان  خروجی ليزر

 ميلی وات6متر تغييرات توان خروجی ليزر 20افزايش طول فيبر به 

 افزايش می يابد که نشان دهنده بهبود حسگری می باشد.
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درصد تغييرات توان 27برای بازتاب پذيری bقسمت  2در شکل 

متر تقريبا صفر 5خروجی با افزايش غلظت استيلن برای طول فيبر 

  است.

درصد وبرای طول فيبر 57برای بازتاب پذيری cو قسمت 2در شکل 

کاهش توان خروجی مشاهده متر با افزايش درصد غلظت استيلن 5

 می شود.

به خوبی دريافت می شود که بيشترين حساسيت حسگر  2از شکل 

 درصد است.10متر وبازتاب پذيری 20مربوط به طول فيبر 

برای نمودار تغييرات توان خروجی بر حسب تابعی از غلظت استيلن 

داده شده است.نشان 3در شکل درصد های مختلف بازتاب پذيری 

 
برای طول فيبر   نمودار تغييرات توان خروجی بر حسب غلظت استيلن-3شکل 

 متر20

حسگر طراحی شده از حساسيت  توان دريافت کهمی 3از شکل 

تغييرات مربوط به غلظت های پايين  ، زيرابااليی بر خوردار است

توان خروجی به طور غير خطی با  استيلن قابل اندازه گيری است.

وهنگامی که غلظت استيلن باالتر از د غلظت استيلن کاهش می ياب

وتقريبا عملکرد حسگر  درصد است توان خروجی بسيار کم است2

هنگامی که کاواک با استيلن با غلظت  درمدل تجربی صفر است.

جذب زياد است که اين امر موجب متوقف ،درصد پر می شود 5/2

عمليات نرمال نوسانگر می شود وتوان خروجی برابر با صفر شدن 

به ازای غلظت های بيشتری از استيلن  عالوه بر اين .]6[خواهد شد

نتايج به صفر می رسد.نسبت به مدل شبيه سازی شده توان خروجی 

 است.مورد قبول مدل شبيه سازی شده و مدل تجربی بدست آمده در 

در مورد تاثير غلظت ساير  شبيه سازی می توان با اين روشبنابر اين 

 .نيز بررسی انجام دادگازها بر حساسيت حسگر 

توان دريافت هرچه درصد بازتاب پذيری می  3همينطور از شکل 

غلظت و برای  کاهش بيشتری می يابدبيشتر باشد توان خروجی 

بيشترين توان خروجی مربوط به های متفاوت  درصدبا استيلن 

 درصد است.بازتاب پذيری ده 

 نتیجه گیری
در اين مقاله يك حسگر فيبری حلقوی شبيه سازی شد.با تغيير طول 

بازتاب پذيری وغلظت کاز استيلن حساسيت سنسور تغيير می ، فيبر

متر حساسيت حسگر افزايش می يابذ  20با افزايش طول فيبر تا کرد.

متر بيشتر تغييری در حساسيت حسگر مشاهده نمی 20و از طول 

متر وبازتاب  20بيشترين حساسيت حسگر مربوط به طول فيبر  شود.

 درصد است.10پذيری 
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 لیما  یسیمغىاط دانیي م یًویدر حضًر کاوال  ییمًج پالسما کی  لٍیيس شتاب الکترين بٍ یبررس

  یخارج 
  1آقامیر، مجتبی فرزیهدکتر   ؛ 1فرحی، فرزاوٍ 

  تْشاىاًتْاي خياتاى كاسگش ؿوالي ،  ،  ُ تْشاىفيضيك داًـگا داًـکذ1ُ

 

 چکیدٌ
ّاي هغٌاعيؼي خاسخي ٍ ًيض ٍيگلش  دس ايي هقالِ ؿتاب الکتشٍى تا اػتفادُ اص يك پالغ ليضس اًتـاس ياتٌذُ اص هياى هحيظ پالػوايي ٍ دس حضَس هيذاى

هؼادلِ ديفشاًؼيل  پيچـي هَسد تشسػي قشاس گشفتِ اػت. تشاي تذػت آٍسدى هؼيش ٍ اًشطي الکتشٍى اص يك كذ تك رسُ ًؼثيتي اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ تا حل چٌذ

دٌّذ كِ دس حضَس ٍيگلش ّوشاُ تا كاّؾ ؿذت پالغ ليضس  اين. ًتايح ػذدي ًـاى هي ي چْاسم، تِ ًتايح ػذدي سػيذُ كَتاي هشتثِ-ؿذُ غيشخغي تا سٍؽ ساًگ خفت

ضسي تا تَاى تاال ٍ ؿذت پاييي ليضس سا تِ عَس اسصؿوٌذي ّاي لي دٌّذُ ياتذ. ايي ايذُ، يؼٌي تِ كاس تؼتي ٍيگلش هغٌاعيؼي عشاحي ؿتاب اًشطي الکتشٍى، افضايؾ هي
تَاًذ  ياتذ كِ ايي هَضَع هي ّاي كَتاُ افضايؾ هي دّذ كِ اًشطي الکتشٍى تا افضايؾ هيذاى هغٌاعيؼي ٍيگلش دس هؼافت تشسػي تيـتش ًيض ًـاى هيتْيٌِ خَاّذ ػاخت. 

 تش اػتفادُ ؿَد. ّا تا اتؼاد كَچك دٌّذُ دس عشاحي ؿتاب

 ؿتاب الکتشٍى، پالغ ليضس، هحيظ پالػوايي، هيذاى هغٌاعيؼي هايل خاسخي، ٍيگلش هغٌاعيؼي پيچـي  ياژٌ َای کلیدی:
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Abstract 
In this article, an electron acceleration scheme using a laser pulse propagating through the plasma 

environment in the presence of a helical wiggler and an external applied magnetic field has been investigated. 

To study the trajectory and energy of the injected electron, a relativistic code was used to solve a set of coupled 

nonlinear differential equations. The numerical results indicate that the decrease in laser pulse intensity and the 

presence of wiggler field lead to an increase in electron energy. Therefore, the combined use of wiggler and 

external applied magnetic field can be considered in electron accelerators using powerful laser pulses. 

Furthermore, the analysis indicates that within short distances, the rise in electron energy is noticeable with an 

increase in wiggler magnetic field amplitude. 

 Keywords: electron accelerator-laser pulse- plasma environment- external magnetic field- helical magnetic 

field 
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 مقدمٍ
تٌظين تا كاسايي  ي ًَس قاتل  يك چـوِ 1الکتشٍى آصاد  ليضس  

ؿَد، دس  هي هَخي تٌظين  تؼياس صياد اػت ٍ ػوالً سٍي ّش عَل 

ّاي  كٌذ اها ليضس كٌذ ٍ  ًَس ّوذٍع تَليذ هي ّاي تاال كاس هي تَاى

ّاي اًشطي هَاد  ّايي كِ خاف گزاس كَاًتَهي فقظ دس عَل هَج

ّاي  . تشخالف ليضس[1] كٌٌذ تَاًٌذ ًَس تَليذ  ّاػت، هي فؼال آى

                                                 
1
 Free Electron Laser(FEL) 

هتذاٍل كِ ًَػاً  فقظ تا چٌذ دسكذ اًشطي دسيافتي سا تِ ًَس تثذيل 

دسكذ ٍ كاسايي  65تالقَُ ليضسّاي الکتشٍى آصاد تِ كٌٌذ، كاسايي  هي 

 سػذ. دسكذ هي 45ّا تِ  ػولي آى

ّاي هؼوَلي، ًَس  الکتشٍى آصاد ًيض، هثل ليضس ي  ّا دس ليضس

هَسد   ايي ؿَد اها دس  ّا گؼيل هي ّوذٍع تَػظ الکتشٍى

تِ  ،تاؿٌذ ي فؼال ليضس هقيذ  ّاي هادُ كِ تِ اتن خاي آى  ّا تِ  الکتشٍى

ّا آصادًذ،  كٌٌذ، چَى الکتشٍى هي اي دس خأل حشكت  ؿکل تاسيکِ

دٍ تشاص اًشطي  كٌٌذ تِ گزاس هداص هياى  هي عَل هَخي كِ گؼيل 
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ايي  ي  ّذف اص اسائِ .[2]ؿَد ًوي ي خاف هحذٍد  يك هادُ

ي  دٌّذُ اػت كِ تا اػتفادُ اص هحيظ پالػوا دس ؿتاب  پظٍّؾ ايي

ّاي  ّاي تيـتش ٍ عَل هَج الکتشٍى آصاد تتَاى تِ تَاى ليشصّاي 

چٌيي دس ايي پظٍّؾ  يافت، ّن  ي خشٍخي دػت كوتش دس تاسيکِ

تا اػتفادُ اص دٍ هيذاى هغٌاعيؼي هايل اػت كِ    تالؽ ؿذُ

چٌيي حضَس كاًال  خاسخي ٍ هيذاى هغٌاعيؼي ٍيگلش پيچـي ٍ ّن 

يًَي دسٍى پالػوا تتَاى اًشطي ٍ ّوذٍػي تاسيکِ خشٍخي سا 

سي تِ كاس تشدُ ؿذُ دس ايي هقالِ دس هقايؼِ تا ًٍَآ.[3]داد افضايؾ 

ًوًَِ ّاي هـاتِ قثلي،دس ايي اػت كِ: دس هقاالت پيـيي ؿتاب 

اها دس ايي  ،[4]خال تشسػي ٍ اًذاصُ گيشي ؿذُ اػت الکتشٍى دس

چْاسچَب پظٍّؾ ؿتاب الکتشٍى دسٍى پالػوا كِ تا 

هٌغثق ٍ قاتل اًذاصُ گيشي اػت هَسد تحقيق قشاس  [5]آصهايـگاّي

 گشفتِ اػت.

دَىدٌ الکتريوی بر پایٍ مًج پالسما مغىاطیدٌ در  شتاب

  خارجی  حضًر میدان مغىاطیسی مایل
 m، خشم دس حال ػکَى  -eالکتشًٍي ًؼثيتي )تاس  ي  تاسيکِ     

اص هياى  Vβm=( كِ تا ػشػتɣ0mmٍ اًشطي  ɣ،ضشية ًؼثيتي 

كٌذ، كِ پتاًؼيل تشداسي هَج  هي هيذاى هَج پالػوايي حشكت 

 [4]گيشين هي ًظش  كَست صيش دس  پالػوايي سا تِ 

 ⃗⃗   ⃗⃗ 0   (-

( -
( -  )

  

)
 

 
 

)(   (  -  )  ̂    (  -  )  ̂)                                     (1) 

           (-

( -
( -  )

  

)
 

 
 

)    (  -  )  ̂ (2)                    

          (-

( -
( -  )

  

)
 

 
 

)    (  -  )  ̂ (3)                

ًظش   كَست صيش دس هيذاى هغٌاعيؼي هايل ساٌّوا سا تِ 

 :[6]اين گشفتِ 

 ⃗⃗   ⃗⃗   -      ̂      ̂  (4     )             

  -      ػشػت گشٍُ 
   ⁄  ٍ ػذد هَج  

      ⁄    -  
   ⁄  

  ⁄
ٍ فشكاًغ عثيؼي 

  پالػوا
   π   

 اػت.     

 :تِ پتاًؼيل تشداسيّاي الکتشيکي ٍ هغٌاعيؼي هشتَط  هيذاى

 ⃗⃗  -
  ⃗⃗ 

  
                              ( 5) ⃗⃗     ⃗⃗  و

تشسػي حشكت ايي تاسيکِ اص هؼادلِ ًؼثيتي لَسًتغ اػتفادُ تشاي 

 ؿَد: هي 

  ⃗ 

  
 -  ⃗⃗ - ( ⃗   ⃗⃗ ) (6)                                  

  

  
 -

 

   
 
 ⃗⃗   ⃗  (7)                              

آهذُ، هؼادلِ ي هؼيش  دػت تِچْاس هؼادلِ ديفشاًؼيل 

حشكت ٍ تغييشات اًشطي الکتشٍى سا ٌّگام حشكت داخل پالػوا ٍ 

دّذ، دس اداهِ تِ  دس حضَس هيذاى هغٌاعيؼي هايل خاسخي تِ ها هي

حل ايي چْاس هؼادلِ ي ديفشاًؼيل تِ سٍؽ ػذدي ٍ تِ دػت 

يِ آٍسدى ًتايح تغييشات اًشطي ٍ هؼيش الکتشٍى تاتَخِ تِ ؿشايظ اٍل

 .پشداصين ٍ پاساهتشّاي آصهايـگاّي هي

 َای آزمایشگاَی تحلیل کمیت
ّاي  يکي اص هؼائل هْن دس ايي تحقيق ايي اػت كِ كويت     

اًذ،   ؿذُ كاس گشفتِ   ػاصي ٍ هؼادالتي كِ تِ اػتفادُ ؿذُ دس ايي ؿثيِ

تِ ّويي دليل دس ايي  ،چِ هقذاس آصهايـگاّي دس دًياي ٍاقؼي داسًذ

ّاي آصهايـگاّي كِ دس ايي تحقيق ٍ دس  تخؾ هقذاس ٍاقؼي كويت

 .[5]اين  اػت سا آٍسدُ ؿذُ  ّا اػتفادُ  ػاصي ؿثيِ

 ّا ػاصي ّاي آصهايـگاّي هَسد اػتفادُ دس ؿثيِ كويت 1 خذٍل 

 

    -     I (
 

   
 ؿذت پالغ ليضس (

1000-1700 B (G)  ؿذت هيذاى هغٌاعيؼي

 خاسخي 

056/1 λ     عَل هَج ليضس 

 

 وتایج حاصل از حل معادالت بٍ ريش عددی
تشحؼة پاساهتش ًوَداس اًشطي الکتشٍى  1 کلدس ؿ

  اصاي هقاديش هختلف ؿذت پالغ ليضس سػن تِ  هؼافت ؿذُ ًشهااليض 

ّاي كن، تأثيش  ؿذُ اػت. ؿذت پالغ ليضس دس اتتذا دس هؼافت

صيادي دس افضايؾ اًشطي الکتشٍى ًذاسد ٍ ّش ػِ ؿذت پالغ تا 

Z  ي اًشطي يکؼاًي ّؼتٌذ اها تؼذ اص هؼافت داهٌِ  0 07  

هـخق اػت  1 كٌذ، اص ؿکل اًشطي الکتشٍى ؿشٍع تِ افضايؾ هي

كِ ّشچِ ؿذت پالغ ليضس تيـتش تاؿذ، اًشطي الکتشٍى ًَػاًات 
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تيـتشيي     ؿَد. ؿذت پالغ ليضس  تشي سا ؿاهل هي كن

ّشچِ ؿذت پالغ ليضس  1 ؿکلدس . ي ًَػاًات اًشطي سا داسد داهٌِ

  .ؿَد الکتشٍى تيـتش هيطي  ي ًَػاًات اًش تيـتش تاؿذ داهٌِ

 

ّاي  تشاي پاساهتش zاًشطي الکتشٍى تشحؼة  1 ؿکل

 
  
 

 

 
           

 

 
   

 

   
   

 

 
 

تؼذي حشكت الکتشٍى سا داخل پالػوا  هؼيش ػِ  2 ؿکل

دّذ، الکتشٍى  هي  ٍ دسحضَس هيذاى هغٌاعيؼي هايل خاسخي ًـاى

پيوايذ  هؼيشي هاسپيچي ٍ سٍ تِ خلَ، تا ؿؼاع السهَس يکؼاى سا هي

كٌذ، ثاتت تَدى ؿؼاع  حشكت هي         √كِ حَل هحَس 

ذت هيذاى ي ايي اػت كِ ؿُ  دٌّذ السهَس حشكت الکتشٍى، ًـاى

 .هغٌاعيؼي هايل خاسخي سٍي ؿؼاع حشكت الکتشٍى تأثيشي ًذاسد

الکتشٍى تا حشكت دسٍى پالػوا ٍ دس حضَس هيذاى هغٌاعيؼي هايل 

ّاي  خاسخي حشكتي هاسپيچي تا ؿؼاع ثاتت دس خالف خْت ػقشتِ

 .داؿت  ػاػت خَاّذ

 
 ًوَداس ػِ تؼذي هؼيش حشكت الکتشٍى 2 ؿکل

یک مًج پالسمایی در  يسیلٍ  بٍبررسی شتاب الکترين 

 خارجی مایل   حضًر کاوال یًوی ي میدان مغىاطیسی

كٌين الکتشٍى تحت تأثيش هَج  هي دس تشسػي حاضش فشض 

خاسخي قشاس  هيذاى هغٌاعيؼي هايل  ي تاسفضايي ٍ يك  پالػوا

 :[7]اػت صيش   كَست اػت. هؼادالت حشكت الکتشٍى تِ  گشفتِ 

  ⃗ 

  
 -  ⃗⃗     ⃗⃗ - ( ⃗   ⃗⃗ ) (8)                       

  

  
 -

 

   
 
( ⃗⃗ -  ⃗⃗ )  ⃗  (9)                           

ًَس ٍ  ػشػت cخشم الکتشٍى، m0تاس الکتشٍى،  e–كِ دس ايي سٍاتظ 

φ⃗⃗هيذاى هغٌاعيؼي خاسخي ٍ   ⃗⃗ 
 
  ⃗⃗ 

 
  -

       

  
 

پتاًؼيل هشتَط    

 تِ كاًال يًَي اػت.

 :[4]اػت كَست صيش  چٌيي پتاًؼيل تشداسي هَج پالػوايي تِ  ّن

 ⃗⃗   ⃗⃗  (   (  -  )  ̂    (  -  )  ̂)    (-
( -

 -  
  

)
 

  
) (10) 

                                     

هقاتل  كَست   هيذاى هغٌاعيؼي هايل خاسخي اػوالي پالػوا تِ

 :[6]ؿَد هي تؼشيف 

 ⃗⃗   ⃗⃗  (-      ̂      ̂)  (11)                        
 سازی بٍ ريش عددی بررسی وتایج شبیٍ

 

ًوَداس اًشطي الکتشٍى تشحؼة هؼافت تِ اصاي  3 ؿکل

كَتاُ  اػت. دس هؼافت  ؿذُ   هقاديش هختلف ؿذت پالغ ليضس سػن 

كوتشيي تغييشات اًشطي سا خَاّين داؿت ٍ اًشطي هشتَط تِ ّش ػِ 

تش اًشطي  پالغ تقشيثاً يکؼاى ٍ ثاتت اػت اها دس فَاكل عَالًي

يي تا افضايؾ ؿذت پالغ چٌ كٌذ ّن هي الکتشٍى ؿشٍع تِ افضايؾ  

ي  ؿَد ٍ داهٌِ ليضس ًوَداس اًشطي الکتشٍى داساي ؿية تيـتشي هي

ؿَد تٌاتشايي ّشچقذس ؿذت پالغ ليضس تيـتش  هي ًَػاًات آى صياد  

داؿت دس ايي  سا دس الکتشٍى خَاّين   تاؿذ، افضايؾ اًشطي تيـتشي 

 تشيي افضايؾ اًشطي سا داسد دس ، كن     ؿکل ؿذت ليضس 

، تيـتشيي افضايؾ اًشطي سا داسد.       كِ ؿذت ليضس  حالي 

تَاى دسيافت ايي اػت كِ  ي خالة ديگشي كِ اص ايي ؿکل هي ًکتِ

تقشيثاً هاًٌذ       ٍ       ًَػاًات دٍ ؿذت پالغ ليضس 

ّن اػت ٍ اها ليضسي كِ تفاٍت ؿذت تيـتشي سا ًؼثت تِ دٍ 

كٌذ ٍ  کتشٍى هٌتقل هيؿذت قثلي داسد اًشطي تيـتشي سا تِ ال

ؿَد تفاٍت ًَػاًات ايي دٍ ًوَداس اص ّن  ّشچِ هؼافت تيـتش هي

 ؿَد. تيـتش هي
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 ّاي  ًوَداس اًشطي الکتشٍى تشحؼة پاساهتش 3 ؿکل
  
              

              

هؼيش ػِ تؼذي حشكت الکتشٍى سا دس حضَس  4 ؿکل

ّاي  هاسپيچي تا ؿؼاعدّذ كِ الکتشٍى هؼيشي  هي كاًال يًَي ًـاى 

سٍد  كٌذ تِ عَسي كِ ّشچِ الکتشٍى خلَتش هي هي هتفاٍت سا عي 

ي ايي ًکتِ  دٌّذُ ؿَد كِ ًـاى هي تش  گ ؿؼاع حشكت الکتشٍى تضس

يًَي دس ايي ؿشايظ ػثة هي ؿَد كِ ؿؼاع  اػت كِ حضَس كاًال 

ياتذ، ايي  السهَس الکتشٍى ٌّگام حشكت تِ ػوت خلَ افضايؾ 

يًَي اػت صيشا دس  کي اص هؼاية اػتفادُ اص كاًالهَضَع ي

ّا تالؽ تش ايي اػت كِ هؼيش حشكت الکتشٍى  دٌّذُ ؿتاب

كِ الکتشٍى اص هؼيش حشكت خَد ٍ   تش ايي هتوشكضتش ؿَد تا ػالٍُ 

اص داخل ؿتاتذٌّذُ هٌحشف ًـَد تلکِ تاػث افضايؾ ّوذٍػي ًَس 

پيذا اػت حضَس  عَس كِ اص ايي ؿکل ليضس خشٍخي ؿَد اها ّواى

يًَي دس ايي ؿشايظ ػثة افضايؾ ؿؼاع حشكت الکتشٍى ؿذُ   كاًال

اػت كِ تاػث هٌحشف ؿذى الکتشٍى اص هؼيش حشكت داخل 

 .دٌّذُ ٍ كاّؾ ّوذٍػي ًَس ليضس خشٍخي خَاّذ ؿذ ؿتاب

 
 هؼيش ػِ تؼذي حشكت الکتشٍى دس حضَس كاًال يًَي 4 ؿکل

 

 وتیجٍ گیری
طي  ي ًَػاًات اًش ّشچِ ؿذت پالغ ليضس تيـتش تاؿذ داهٌِ     

تَاى ًتيدِ گشفت كِ دس ؿشايغي كِ  ؿَد ، هي الکتشٍى تيـتش هي

كٌذ ٍ هيذاى  ي هغٌاعيذُ حشكت هي الکتشٍى داخل يك پالػوا

هغٌاعيؼي هايل خاسخي تِ آى اػوال ؿذُ اػت، ّشچِ ؿذت پالغ 

تش  عيؼي هايل خاسخي كني هيذاى هغٌا ليضس تيـتش تاؿذ ٍ داهٌِ

تشي تِ اًشطي هغلَب  ّاي كن تش ٍ دس هؼافت تاؿذ، الکتشٍى ػشيغ

ي خالة ديگش ايي اػت كِ تغييشات ؿذت هيذاى  ًکتِ. سػذ هي

هغٌاعيؼي هايل خاسخي سٍي هحَس هؼيش حشكت الکتشٍى تأثيش 

ّاي  ؿَد كِ الکتشٍى دس هؼافت حضَس كاًال يًَي تاػث هي داسد.

ّاي تاالتشي تشػذ ٍ ايي تذيي هؼٌاػت كِ تا  ًشطيكوتشي تِ ا

تَاًين الکتشٍى سا صٍدتش تِ اًشطي ّاي تاالتش  حضَس كاًال يًَي هي

 تش تشػاًين.  ٍ هغلَب
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 بررسی سیستم های مسونی در نقاط کوانتومی

 غالمرضا، برون ؛ پیمان، کریمی

 داًـگبُ ساصی، کشهبًـبُ ،گشٍُ فیضیک 

 

 چکیده

( ) دس ایي هقبلِ هب پتبًؼیل       سا ثِ ػٌَاى پتبًؼیل هَثش حجغ  ثشای ًقبط کَاًتَهی کشٍی هؼشفی کشدُ ٍ ثب حل هؼبدلِ ؿشٍدیٌگش ثب سٍؽ تقشیجی خشم          

دس یک ًقغِ کشٍی  هحجَعٍ ّن چٌیي الکتشٍى ٍ حفشُ  دس چبسهًَیَم   هَثش ٍ دس ًظش گشفتي ؿشایظ هشصی هٌبػت اًشطی حبلت پبیِ،تبثغ هَج ٍ چگبلی احتوبل کَاسک

سا ثب  ̅  ل اص کًقبط کشٍی هتـ ثبالیی داسد، پزیشی صَست پبساهتشی ثشگضیذُ این کِ قبثلیت اًؼغبفِ اًتَهی سا ثذػت آٍسدُ این. اص آًدبیی کِ پتبًؼیل هَسد ًظشسا ثکَ

ثِ ایي ًتیدِ سػیذُ این کِ حجغ  یّبی آصهبیـگبٍّ ثب یک هغبلؼِ پذیذاس ؿٌبختی ٍ هقبیؼِ ًتبیح تئَسی ثب دادُ حفشُ هقبیؼِ کشدُ -ىًقبط کشٍی هتـکل اص الکتشٍ

 کَاًتَهی هضٍى ّب دس ًقبط کشٍی ثبػث تغییش عیف اًشطی کَاسک ّبی تـکیل دٌّذُ آًْب هی ؿَد.

 کَاًتَهی، هذل پتبًؼیل هَثش هحجَػیتهضٍى ػٌگیي،  ًقبط کَاًتَهی کشٍی، :واشه های کلیدی

 

Investigate of mesonic system in Quantum Dots 

Karimi,  Peyman
 
; Boroun, G. R 

Physics department, Razi University, Kermanshah 
 

Abstract 

     In this paper, we introduce the potential  ( )          as the effective potential of imprisonment for spherical 

quantum dots and solve the Schrodinger equation by effective mass approximate method and considering the 

appropriate boundary conditionals we have obtained the base energy state, Wave function and density function 

probability of quark c in Charmonium as well as electrons and hole enclosed in a  spherical quantum Dot. Since 

we have chosen the desired potential as a parameter that has high flexibility,we compare the spherical points 

consisting of   ̅ with the spherical points consisting of the electron-hole and compare it with a phenomenological 

study and compare the theoretical results with the laboratory data.We conclude that the quantum confinement of 

the mesons in the spherical Dot changes the energy spectrum of the quarks that make them up. 

Keywords: Spherical quantum Dots, Heavy mesons, Quantum Confinement, effective Potential Model 

 

 مقدمه

ًقبط کَاًتَهی ػبختبسّبی ثذٍى ثؼذی ّؼتٌذ کِ ثب اػوبل 

هحذٍدیت ٍ هحجَػیت کَاًتَهی دس ّش ػِ ثؼذ یک ًیوِ سػبًب 

یذُ ّبی خزاة ٍ اسصؿوٌذ ػبختبس ایدبد هی ؿًَذ. صهیٌِ اصلی پذ

تحقیقبت دس هَسد هٌـب  .اػت هحجَػیت کَاًتَهی ّبی کَاًتَهی،

ًقبط کَاًتَهی ثِ یکی اص اػبػی تشیي صهیٌِ ّبی   ٍ اثش حجغ دس

ثشای ثشسػی ایي پذیذُ  .هقذهبتی دس ػلَم هذسى تجذیل ؿذُ اػت

ایي  ییکبساص ًظش دقت، قبثلیت اعویٌبى ٍ اسٍؽ تقشیجی خشم هؤثش 

دس  ػبثقِ خَثی سا حفظ کشدُ اػت. دس عَل دٍ دِّ گزؿتِ سٍؽ

رسُ هٌفشد تَػظ هؼبدلِ ؿشٍدیٌگش اسائِ  جغتقشیت خشم هؤثش، ح

 هی ؿَد:

                                                                        (1)  
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 کشٍی یک ًقغِ ام افتبدُ دسلتًَی رسُ هٌفشد ثب خشم هَثش ثِ دّبهی

 کَاًتَهی تَػظ ساثغِ صیش ثیبى ؿذُ اػت:

   
  

   
    ( )                                                    (2)  

سٍیکشد ثشای دػتیبثی ثِ پتبًؼیل ّبی هحذٍد، اػبػبً دٍ ًَع      

الف( اػتفبدُ اص اصَل اٍلیِ ة( اػتفبدُ اص فشم اصلی ٍخَد داسد: 

ـتش، دس هغبلؼبت اخیش ثب تَخِ ثِ هضیت اًؼغبف پزیشی ثی پبساهتشی.

دس  .اػت کِ هَسد ة ًؼجت ثِ الف ثْتش اػتهـبّذُ ؿذُ 

( ) چٌذیي هحبػجِ تحقیقبتی پتبًؼیل کِ ،             

هشثَط ثِ هغبلؼِ حبلت ّبی هقیذ کَاسک ّب دس ػیؼتن هضًٍیک 

اص  .]1[ثؼٌَاى پتبًؼیل حجغ گضاسؽ ؿذُ اػت ( هی ثبؿذ̅  )

آًدبیی کِ هحبػجبت قشاس اػت دس ًقبط کَاًتَهی صَست پزیشد 

تَصیف پتبًؼیل ثشّن کٌؾ دس ثٌبثشایي خولِ خغی سا کِ ثشای 

 اص ایي پتبًؼیل خبسج هی ًوبیین. فَاصل صیبد اػت

 

 (̅  پادکوارک) -نقاط کروی متشکل از جفت کوارک
 هحجَعکَاسک ّب ثشای پتبًؼیل صیش ثِ ػٌَاى پتبًؼیل هؤثش 

 ؿذُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت: 

 ( )      
 

 
                ٍ     (3)                        

   :ثب تَخِ ثِ هؼبدلِ ؿشٍدیٌگش تؼوین یبفتِ ػیؼتن ّبی چٌذ رسُ ای

{ 
  

   [
  

   
 
 

 

 

  
 
  (   )

    
]   ( )   } (     )              (4)                                                            

(     )  ٍیظُ تبثغ          ( )  
 اص قؼوت ؿؼبػی (   ) 

تبثغ ؿؼبػی  .ٍ ّبسهًَیک ّبی کشٍی تـکیل ؿذُ اػت( )   

( )   ثبیذ ثِ خَثی  سا ثشآٍسدُ کٌذ، کِ ثِ ًَثِ خَد هٌدش    

( )   هی ؿَد ثِ       
   ( )

 
    ٌْدبسؽکِ ؿبهل ثبثت ث 

 ٌگشیؿشٍد ی، هؼبدلِ ػِ ثؼذیبضیس یػبدُ ػبص کیاًدبم اػت. ثب 

 یثؼذ کیتَاى ثِ هؼبدلِ  یسا ه ( ) هتقبسى  یکشٍ لیپتبًؼ یثشا

 :ؿَد یسا ؿبهل ه یکشد کِ فقظ ثخؾ ؿؼبػ تجذیل

     ( )

   
 [      

  
 

 
 
 (   )

  
]    ( )     (5)       

    
   

  
           

   

  
             

   

  
                   (6)      

 :گشفتِ ؿذُ اػتدس ًظش  یـیثِ ػٌَاى تبثغ هَج آصهب شیصفشض 

   ( )    ( )  ( )   
      ,       -  ( )      (7)   

  ( )  {

                                                     

∏ (    
( ))                      

 

   

} 

 یذ:آ ی( ثِ دػت ه5) لِ( دس هؼبد7هؼبدلِ ) یٌیگضیدس خب

 (
  

   
  ( ))  ,    

       (   )-(
 

  
  ( ))  

,(     )         *   (    )      +  

*    (   )+-  ( )                                              (8)  

ِ صیش :هؼبدلثب  ؼِیهقبثب    

(         
        

   )    (        
        

   )   

(      
    

   )                      (9)                               

 :]2[  اص دسخِ  یچٌذ خولِ ا ساُ حلداؿتي  یثشاٍ ؿشط الصم 

      (   )                                           

 ( ثذػت هی آیذ کِ ثِ ؿشح صیش اػت:8ضشایت هَخَد دس هؼبدلِ )

   (    )             (11)                             

 صَست صیش خَاّذ ثَد:ثِ دیگش  تی، ضشا    هَسد  یثشا

   
√ 

 
                                                               (11)  

 ٍیظُ تبثغ ٍ اًشطی حبلت پبیِ  ظُیٍ شیهقبد (،11( ٍ )6سٍاثظ )ثب 

  ثب خشم هؤثش کَاسک یثشا یؿؼبػ
 ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص:  

    
 
 √

  

   
 √ (    ) (12)                                          

   
 ( )     

   ( )

 

 

 
    

      *√
   

 

  
√ 

 
  +              (13)         

پیَػتگی کِ  یاثتذا ؿشط هشص ،  شپبساهت یفضب يییثِ هٌظَس تؼ

 یکشٍ ًقغِ کَاًتَهی کیسا دسٍى  کَاسکؿذُ  خفت لیپتبًؼ

احتوبل  یؼٌی، دس ًظش هی گیشین دّذ یقشاس ه  ًفَر ؿؼبع  شقبثلیغ
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∫ بیصفش اػت   رسُ فشاتش اص  بفتيی |   
 
( )|

  

 
هبّیت .     

تبثغ هَج ٍ ؿشایظ هشصی گٌدبًیذُ ؿذُ ًیبصهٌذ آى اػت کِ ّن 

ٍ فشاتش اص آى ثشای یک         تبثغ هَج ٍ ّن چگبلی احتوبل دس

کِ ثِ ًَثِ خَد ًیبص  ثشًٍذ، اص ثیي  ًقغِ کَاًتَهی کشٍی ؿؼبع 

هٌدش ثِ یک ًتیدِ ثی هؼٌی فیضیکی ثِ  ؿَد کِ       داسد کِ

  صَست 
 یچگبل ٌکِیا یثِ خب ،يیثٌبثشاخَاّذ ؿذ.       

ًفَر  یثشاسا  یصفش ثبؿذ، هحذٍدُ کو    دس  قبًیاحتوبل دق

∫ احتوبل کل سا  ٍ نیگزاس یه یثبق |   ( )|
           

 

 
  

 :ثصَست صیش ثذػت هی آیذ احتوبل یچگبلین. پغ شیگ یًظش ه دس

|   
 
( )|

 
 

 |     [ √
   

 

  
√ 

 
  ]|

 

∫ |     [ √
   

 

  
√ 

 
  ]|

 

 
   

                                    (14)  

 ثب ؿؼبع دس چبسهًَیَم  کَاسک یاحتوبل ثشاتبثغ 1دس ؿکل

ثِ (ساػت)           ؿؼبع( ٍ ثبچپ)           

 .ؿذُ اػت سػن   تیٍ هَقؼ  اص پبساهتش  یػٌَاى تبثؼ

 

 

 

 

 

 کی دس هحجَعچبسهًَیَم  دس   کَاسک  کی یاحتوبل ؿؼبػ یچگبل: 1ؿکل

  ثب ؿؼبع ّبی هتفبٍت) یکشٍ یًقغِ کَاًتَه
             ) 

اص آًدبیی کِ دادُ ّبی تدشثی دس هَسد ًقبط کَاًتَهی هتـکل      

دس دػتشع ًیؼت دس ایي ًقبط ًوی تَاى دس حبل حبضش   ̅  اص 

کِ هدوَػِ ثذػت آٍسد اهب ثب تَخِ ثِ ایٌ  داهٌِ ای ثشای پبساهتش 

دس هَسد ًقبط کشٍی هتـکل اص خفت  غٌی اص دادُ ّبی تدشثی

ٍ ایي دٍ ػیؼتن ثؼیبس ثِ ّن ؿجیِ  حفشُ دس اختیبس ّؼت-الکتشٍى

ثب فشض ایٌکِ ثتَاى یک حبلت پبیذاس اص سا  اداهِ هقبلِ ]3[ّؼتٌذ

ثب تؼوین ٍ  دس هقیبع ًبًَ داؿتسا دس هذت صهبى کَتبّی هضٍى ّب 

حفشُ اداهِ هی دّین تب -ثب خفت الکتشٍى  ̅  هقبیؼِ ػیؼتن ّبی 

 شدد.قَام ٍ صحت ًتبیح ٍ سٍاثظ ثذػت آهذُ ثشسػی گ

 حفره -نقاط کروی متشکل از جفت الکترون

هقبدیش ٍیظُ اًشطی ٍ چگبلی احتوبل ثشای الکتشٍى ثشاػبع 

 سٍؽ خشم تقشیجی هَثش ثِ صَست صیش ثذػت هی آیذ:

   
  √

  

   
 √ (   )  (15     )                                    

|   
 ( )|  

 |     * √
   

 

  
√ 

 
  +|

 

∫ |     * √
   

 

  
√ 

 
  +|

 
 
   

                              (16)   

چگبلی احتوبل ثشای یک الکتشٍى ثب خشم هَثش  2دس ؿکل    

  
ٍ   ثِ ػٌَاى تبثؼی اص پبساهتش        اص ؿؼبع          

ثؼیبس ؿجیِ ًوَداس ّبی سػن ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ   هَقؼیت 

           دس ًقغِ کَاًتَهی ثب ؿؼبع   ؿذُ ثشای کَاسک 

احتوبل رسُ هحجَع دس ًقغِ  تبثغثب ػٌگیي تش ؿذى رسُ،  اػت.

 (افضایؾ هی یبثذ.   کَاًتَهی کَچکتش ٍ دس ًَاحی هشکضی)

 

 

 

      : چگبلی احتوبل ؿؼبػی یک الکتشٍى دس یک ًقغِ کَاًتَهی2ؿکل

 یک هقذاس ثبثت  2)ػوت چپ( ٍ ؿکل 1ثشای ًوَداس ؿکل     

 
 

   |( )   |ثشای         دس
دس ػشاػش فضبی دسٍى ًقغِ   

،  کَاًتَهی هـبّذُ هی ؿَد ٍ ثشای ػبیش هقبدیش غیش صفش 

|   ( )|   
هی گیشد ٍ ثِ       سا دس     یک هقذاس ثیـیٌِ   

کبّؾ هی یبثذ. حبل اگش سٍی  ،ػوت ػغح سٍی ًقغِ کَاًتَهی

هتوشکض ؿَین، دس ًبحیِ هشکضی   تغییش چگبلی احتوبل ثب تَخِ ثِ 

|(  ،  )  |، ثب افضایؾ  ًقغِ کَاًتَهی
 

ًیض افضایؾ هی یبثذ، ٍلی  

|(  ،  )  |صیبد ؿَد   ّش چقذس
 

کبّؾ هی یبثذ. ػالٍُ ثش ایي دس  

|(  ،  )  | هقذاس    دس       
 

 ثش هقذاس هوکي حذاک 

 
سا  

ثٌبثشایي هی تَاى گفت هقبدیش  کبّؾ هی یبثذ.  داسد ٍ ثب افضایؾ 

ًـبى دٌّذُ احتوبل ثیـتش ثشای یبفتي الکتشٍى دس ًبحیِ   ثضسگتش 

هشکضی اػت ٍ ثش ّویي اػبع ثشای داؿتي الکتشٍى دس خبسج اص 

هی تَاى  اٍصبفثب ایي  .ًیبص ثِ کبّؾ یبفتي داسد  هٌغقِ هشکضی، 
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هغبلؼِ پذیذاس ؿٌبختی کِ اًدبم ؿذ اص ایي تخویي ثب تَخِ ثِ 

، ٪71، ٪61، ٪51،        اػتفبدُ ًوَد کِ چگبلی احتوبل دس 

ٍلیِ اؽ کوتشهی ؿَد؛ یؼٌی هقبدیش اص هقذاس ا 99٪ٍ  91٪، 81٪

 
    

 
، 

    

 
 ،    

 
 ،    

 
 ،    

 
 ٍ     

 
(ٍ هؼبدلِ 15هؼبدلِ) سا هی گیشد. 

تغییش اًشطی دس حذاقل ثبًذ سػبًؾ ٍ حذاکثش ثبًذ هتٌبظش ثب حفشُ 

کَاًتَهی ًؼجت ثِ هقبدیش اًشطی  هحجَػیتسا ثِ دلیل  ظشفیت

ٍ  رکش ؿذُ تخویي 6ثب اػتفبدُ اص ایي  فشاّن هی کٌذ. حبلت تَدُ

کِ ثشای ؿؼبع ّبی هختلف ثشای تغییش چگبلی، ثذػت   هقبدیش 

حفشُ هحجَع -ثشای خفت الکتشٍى تغییشّبی هشثَعِ، خَاّذ آهذ

ثِ ّوشاُ چٌذ هَسد اص دادُ ّبی آصهبیـگبّی ٍ  دس ًقغِ کَاًتَهی

( ًـبى دادُ  ثِ ػٌَاى تبثؼی اص ؿؼبع آًْب ) 3دس ؿکلًظشی دیگش 

 ؿذُ اػت. 

     

 

 

 

 ]3[(ساػتظشفیت)(ٍ حذاکثش ثبًذچپ)تغییش اًشطی حذاقل ثبًذ سػبًؾ :3لؿک

ٍ ثیـتش ًتبیح تدشثی  3ثب تَخِ ثِ ًقبط سػن ؿذُ دس ؿکل      

 ٍ ٪91ٍ  ٪61ًظشی ثشای تغییش اًشطی ثبًذ سػبًؾ، ثیي دٍ هٌحٌی 

 اػت. ٪99ٍ  ٪81ثشای تغییش اًشطی ثبًذ ظشفیت ثیي دٍ هٌحٌی 

دس سا   ثٌبثشایي هی تَاى هحذٍدُ قبثل قجَل ثشای فضبی پبساهتش 

ثشای الکتشٍى)ثبًذ سػبًؾ( ٍ حفشُ)ثبًذ  4ؿکلًوَداسی هبًٌذ 

 سػن ًوَد.ظشفیت( 

 

 

 .]3[تَصیغ الکتشٍى ٍ حفشُ ثش حؼت ؿؼبع  برای داهٌِ قبثل قجَل   :4لؿک

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 فسض است کٍ هیما بس اساس مطاَدات ا ییوُا یسیگ دٍیوت

( )  پتاوسیل مًثس با حبس  لیبٍ عىًان پتاوس می تًاود         

ي قادز بٍ تًضیح تغییس  کًاوتًمی بسای چازمًویًم دز وظس گسفتٍ ضًد

ضدٌ دز وقاط کسيی کًاوتًمی  بدلیل  محبًسطیف اوسضی مصين َای 

َس چىد کٍ ما با تًخٍ بٍ محديدیت َا ي  يخًد اثسات حبس می باضد.

عدم دستیابی بٍ اطالعات تدسبی دز مًزد مصين َای محبًس دز وقاط 

اوتًمی، فقط بسای اثبات دزستی وتایح بدست آمدٌ ي کازایی زيش کً

مطالعٍ پدیدازضىاختی بسای دستیابی بٍ دامىٍ قابل قبًل بسای 

پازامتسَای مًخًد بصًزت کیفی، اش وقاط کسيی متطکل اش شيج 

حفسٌ بُسٌ بسدیم ي وطان دادیم کٍ حبس کًاوتًمی باعث -الکتسين

باید تًخٍ ومًد کٍ بسای دستیابی بٍ تغییس طیف اوسضی می گسدد اما 

وتایح دقیق تس بسای چازمًویًم محبًس دز وقطٍ کًاوتًمی، تفايت َای 

کًازکًویًم  یم.زا َم دز وظس بگیس حفسٌ-کًازکًویًم ي شيج الکتسين

َا متطکل اش کًازک ي پادکًازک متىاظس خًدضان بًدٌ ي با بسَم 

یکی با قطس تقسیبا یک کىص قًی متصل می ضًود ي دازای اوداشٌ فیص

فمتًمتس َستىد ي ماوىد َمٍ مصيوُا واپایداز بًدٌ ي دز بسَم کىص َای 

قًی ي ضعیف ي َم چىیه الکتسيمغىاطیسی ویص ضسکت می کىىد. اما 

حفسٌ اش یک الکتسين دز الیٍ زساوص ي -مقید الکتسينَای حالت 

ا ویسيی یک حفسٌ الکتسيوی دز الیٍ ظسفیت تطکیل ضدٌ اود ي ایه دي ب

یک ضبٍ ذزٌ حفسٌ -الکتسينسياستاتیک کًلىی خرب می ضًود. تالک

خىثی است کٍ دز عایق َا، ویمٍ زساواَا ي بسخی مایعات يخًد دازد ي 

بىابسایه  می تًاود بدين ایىکٍ بازخالصی داضتٍ باضد اوسضی حمل کىد.

با تًخٍ بٍ تفايت َای مًخًد دز وًع بسَم کىص ذزات تطکیل دَىدٌ 

وقاط کًاوتًمی  وتایح قطعا تفايت َایی بیه ،چىیه ابعاد فیصیکی ي َم

حفسٌ -الکتسينمتطکل اش کًازکًویًم ي وقاط کًاوتًمی متطکل اش 

يخًد دازد اما باشَم پیص بیىی می ضًد کٍ می تًان زيش بٍ کاز زفتٍ 

زا بسای کًازکًویًم اودام داد؛ البتٍ ایه کاز حفسٌ -الکتسينبسای 

ریس خًاَد بًد کٍ اطالعات تدسبی دز مًزد شماوی امکان پ

 کًازکًویًم محبًس دز وقاط کًاوتًمی دز اختیاز باضد.
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 در تسکین درد متاستاز استخوان 222- و رادیوم 711-یمدوز جذب شده رادیودارو لوتش قایسهم
    2مریم، تجدد ؛ علیرضا،  صدرممتاز

   1 گیلان،رشتدانشگاه گروه فیزیک دانشکده علوم پایه،  

 چکیده
وداروهای با جذب استخوانی  از جمله روش هایی است که در محاسبه دی.راساسی در پروتکل درمانی است دزیمتری بافت های درگیر از جمله مراحل بسیار مهم و ا

-داروی لوتشیم رادیوو دز تجمعی  توزیع دز شعاعی و دز دیفرانسیلی مقایسه هدف از این پژوهش .بسیار حائز اهمیت است استخواندز بافت های درگیر متاستاز 
فانتومی برای مدل استخوان پا طراحی شد و مقادیر دز رادیوم و لوتشیوم   MCNPXمک برنامه با کاست. در بافت های درگیر متاستاز   222-و رادیوم 111

ا است تاثیر بسیار ناچیزی بر محاسبه شد.نتایج نشان داد که رادیوداروی رادیوم که رادیونوکلئیدی آلفازا با برد کم در بافت است نسبت به رادیوداروی لوتشیم که بتاز
رم باقی می گذارد و بالاترین دز جذبی را در استخوان قشری که محل چشمه است باقی می گذارد.اما رفتار این دو رادیودارو در تابش های مغز استخوان و بافت ن

 گاما ،متفاوت است.رادیوم به دلیل مقادیر بالاتر انرژی گاما بیشترین دز جذبی در مغز استخوان و بافت نرم را ایجاد میکند.

  MCNPX، رادیودارورادیوم،تاستاز استخوان،دز ،دز جذبی،لوتشیم،م :واژه های کلیدی

Comparison of Lu-177 & Ra-223  absorbed dose for treatment of bone metastases 
Sadremomtaz ,  alireza1; tajadod , maryam2  

n, Rasht, Ira Physics Department, Faculty of Science, University of Guilan 1 

Abstract 

At the treatment of cancer with radiotherapy, determination of involved tissues dose is one of the most steps in the 

treatment protocol. Radium and lutetium are the important radiopharmaceuticals for the treatment of bone metastases in 

breast and prostate cancer .The aim of this work is comparison of absorbed dose for Lu-177 and Ra-223 in the bone 

marrow and soft tissue at the involved tissues bone metastases. By the use of MCNPX computer code a model for bone 

phantom was designed and dose values for Ra-223 that is an Alpha emitter & Lu-177 that is beta emitter were calculated. 

The alpha component of the Ra-223 have a few effect on bone marrow and soft tissue than beta component of the lu-177 

and it leaves the highest absorbed dose in bone where the source is located. but the behavior of the two 

radiopharmaceuticals in the gamma irradiation is different. Ra-223 produces the highest absorbed dose in bone marrow and 

soft tissue due to higher amounts of gamma energy. 

Keywords: Bone metastases, Radio pharmaceaticals , MCNPX, ,absorb dose ,lutetium ,radium 

  قدمهم
 شیود در االیم میوارد تیامیی  نفردی دچار سرطا زمانی که

خوان نرسییده ول های سرطانی به اسیتگستردگی سل زمانی که

گیرد. زمیانی  حتی انجام میتقریبا به رااست مراحل درمان آن 

بیه  کندخوانی نفوذ در داخل بافت است گستردگی سلول هاکه 

این مرحله به طرح درمیان ناچار سیر درمان پیچیده شده و در 

که بدین منظور دزیمتری بافت های درگیر  استنیاز ویژه ای 

 از جمله مراحل بسیار اساسی برای پروتکل درمانی است.

 نسرطا به مبتال رانبیمادر  زمتاستا محییل ترین شایع انستخوا

 و ت اندنی بی عالماستخوا یهازتامتاساز  دییاز ادتعد. است

 کشف ها پیگیری یا لیهاو یها سیربردر  تفاقیا رطو به الما

 تییعالم رینییت ایعییشدار، درد تییعالم اردمودر .شوند می

 ]2و1[.ستا

جمله روش هایی اسیت  از رادیوداروهای با جذب استخوانی

بسییار  اسیتخوان که در محاسبه دز بافت های درگیر متاسیتاز

 ایبر دهستفاا قابل یهادارویوراد]2[.ت اسیییتحیییائز اهمیییی

: از انییی عبییارت انیییدتخوییییسا یهازتایییمتاسدرد  تسکین

 مویینی،ر (152)میوراماییس ،(98) مسیوییناسترا،  (22ر)سفییف

   (.222و رادیوم) (111یم)لوتش ،( 199)مویینیر ، (191)

یک لانتانید تابش کننده بتیا اسیت کیه در سیال  111-یملوتش

روز 1فیزیکیی و روز نیمیه عمر 1/1دارای  شد. کشف 1891
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کیلیوالکترون ولیت انیرژی بتیا  781و  نیمه عمر بیولیوژیکی

این است که بتیا منفیی  یماز ویژگی های مهم لوتش] 5[است.

شود زمانی کیه ایایعات اسیکلتی  این باعث میکمی دارد و 

در کمتیرین حالیت جمع می شوند سیرکوب مغیز اسیتخوان 

 ]1[( 1)جدول .ممکن  باشد

که در گذشته به عنوان آلفارادین  ،کلرید دی-222-رادیوم

تنها گسیلنده آلفا است   Xofigoشناخته می شد با نام تجاری 

را برای درمان علائم  FDAتاییدیه  2912که در سال 

این رادیوایزوتوپ  متاستاتیک سرطان پروستات دریافت کرد.

بیولوژیکی چند و نیمه عمر  روز 1/11 فیزیکیدارای نیمه عمر

  Ac-Raاز طریق ژنراتور این رادیونوکلئید  است. ساعت

برای جذب  222-طولانی رادیومنیمه عمر  شود. تولید می

چون اجازه می دهد مقدار  استخوانی بسیار مفید است،

 ]21[بیشتری از رادیونوکلئید در سطوح استخوانی جذب شود.

ائز اهمیت مقدار دز جذبی توسط هر اندام بسیار مهم و ح

است. اندام هدف باید دز بیشینه داشته باشد و اندام های دیگر 

بدین منظور در این . ]1[کمترین مقدار ممکن دز داشته باشند.

دز جذب شده توسط اندام مبتلا به متاستاز  کار پژوهشی،

استخوان با استفاده از یک مدل فانتوم استخوان و شبیه سازی 

 بررسی قرار گرفت. مونت کارلو ارزیابی و مورد
 ]Ra222 ]998919و  Lu111.ویژگی های رادیونوکلئید 1جدول 

Lu-111 Ra-222 RADIONUCLIDE 

1/1  d 1/11  d HALF TIME 

789 KeV - MAXIMUM BETA ENERGY 

- 5119 KeV MAXIMUM ALPHA ENERGY 

299 KeV 252 KeV MAXIMUM GAMMA ENERGY 

 

 روش کار
سازی  گیر متاستاز استخوان از شبیهدزیمتری بافت های در در

در برنامه ی مربوط به طیف بتا و  .مونت کارلو استفاده می شود

فوتوالکترون ها برهمکنش های فوتوالکتریک واثر  لوتشیمگاما 

 ،الکترون اوژه و پرتوهای ایکس درنظر گرفته شد.

در این شبیه سازی برای داشتن توزیع دقیق تر دز در اندام های 

می توانند به  این وکسل ها .ل ها استفاده شداز وکس تحتانی

با استفاده از مدل  مکعبی باشند.کروی و  صورت استوانه ای،

طراحی شده، ابتدا توزیع شعاعی دز جذبی و دز تجمعی حاصل از 

محاسبه شد و سپس برای  111-پرتوهای گاما و بتا برای لوتشیم

 ی قرار گرفت.مورد بررس 222-پرتوهای آلفا و گاما رادیوم

استوانه تو در تو  2پا به صورت  ران فانتوم استخوان ،در این مدل

 ]11[.شدشبیه سازی   mcnpدر فضای کد مونت کارلو 

سانتی  7سانتی متر و شعاع  2این هندسه شامل استوانه ای به طول 

است که یک استوانه   zمتر به عنوان بافت نرم ماهیچه در راستای 

ی متری به عنوان استخوان قشری و استوانه با سانت 2/1با شعاع 

خوان به صورت تو در تو تسانتی متری به عنوان مغز اس 1/9شعاع 

 19ن قرار دارند.محیط به صورت یک کره به شعاع آدر درون 

 ]8[.شده استسانتی متری در مبدا مختصات تعریف 

در استخوان ران پا محل تولید کلسییم اسیت کیه  1استخوان قشری

سیتاز در ایین قسیمت بیه تومور های استخوانی همچون متا االم

به همین دلیل این بافت به عنیوان محیل چشیمه در  .وجود می آید

ه بصیورت یکنواخیت در نظیر گرفتیه توزیع چشم نظر گرفته شد.

توزییع شیعاعی دز  ،این پژوهش با کمک مدل طراحی شده در.شد

ای بعیدی بیر 2توزییع دز سیه بعیدی در شیکل گرافییک  ،جذبی

لوتشیم و همچنین برای پرتوهیای آلفیا و گامیا  پرتوهای گاما و بتا

محاسیبه شید و که هرکدام برد متفاوتی در بدن انسان دارند رادیوم 

تجمع دز در هر بافت برای دو رادیودارو لوتشییم  سپس به مقایسه

   .و رادیوم در فانتوم  مرد پرداخته شد

 mcnpxسازی شده در  فانتوم ران پا شبیهسطح مقطع -1شکل 

 

 نتایج و بحث
 چشیمه لیازم اسیت یشده از گاماها رهیز ذخد زانیم یبررس یبرا

پیس از  .درنظیر گرفتیه شیود در برنامه زینساطع شده  کسیاشعه ا

آلفا و لوتشیم وطیف  گامابتا و فیمربوط به ط یورود لینوشتن فا

1 cortical bone 
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بعد از بدسیت آوردن و  شدرا اج f8*با دستور  برنامه گاما رادیوم،

با کمیک روش  هر بافت یبا توجه به چگال حجم  بر واحد یانرژ

MIRD، و بتیا  گامیا فیشده از ط رهیز ذخدLu-177    و آلفیا و

 .بدست آورده شد   Ra-223گاما 

را  بتیا لوتشییمتوزیع شعاعی دز جذبی بیرای طییف  الف-2شکل 

میی کنییم کیه بیه دلییل با توجه به نمودار مشاهده  نشان می دهد.

و برد کوتاه اش در مقایسیه بیا بقییه  انرژی طیف بتا لوتشیممقادیر 

ن ، بیشیترین جیذب در اسیتخوارادیوداروهای استخوان خواه بتیازا

 قشری که چشمه در آن قرار دارد صورت گرفته است.

ب توزیع شعاعی دز جذبی برای طیف گاما را نشان می -2شکل 

جذبی حاصل از فوتون به دلیل بالا دز که  شودی مشاهده م دهد.

زیرا  بودن انرژی گاما ساطع شده از لوتشیم قابل توجه است

دارای انرژی گاما  لوتشیم در مقایسه با بقیه رادیونوکلئید های بتازا

قدرت نفوذ بیشتری دارد  ،است و هرچه انرژی گاما بیشتر بیشتری

اطراف بافت هدف  یدر نواح رتشیب یعوارض جانب جادیم  ابسو 

 ی شود.م

 
 عالف .نمودار دزجذبی بتا لوتشیم برحسم شعا -2شکل 

 
 ب .نمودار دز جذبی گاما لوتشیم بر حسم شعاع-2شکل 

رسم شده  نمودار دز آلفا در سه شعاع مختلفالف -2در شکل 

. همانطور که در شکل مشخص است درصد بالایی از دز در است

جذب  چشمه در آن وجود داردعنی جایی که استخوان قشری ی

قابل رادیوم دارای برد کوتاهی است و این  یشده است چون آلفا

است که درصد بالایی از دز فقط در ارگان هدف جذب  پیش بینی

و در بافت ستخوان هیچ جذبی صورت نگرفته شود ولی در مغز ا

 نرم درصد بسیار ناچیزی جذب صورت گرفته است.

 
 بی آلفا رادیوم بر حسم شعاعالف نمودار دزجذ-2شکل 

آورده شده است.  ب-2نمودار طیف گاما رادیوم در شکل 

همانطور که در شکل مشخص است میزان دز جذب شده در 

سبت به ارگان های دیگر استخوان قشری که حاوی چشمه است ن

اما در مغز استخوان به نسبت رادیوداروی لوتشیم دز  .بیشتر است

از مشکلات رادیوداروی رادیوم است  بیشتری جذب شده است که

اطراف بافت هدف  یدر نواح رتشیب یعوارض جانب جادیام بسکه 

 ی شود.م

 
 ب نمودار دز جذبی گاما رادیوم بر حسم شعاع-2شکل 

برای مقایسه بهتر نتایج دزیمتری لوتشیم و رادیوم و دریافت میزان 

برای گاما ی تجمع دز در هر بافت برای فانتوم مرد نمودار دز تجمع

 .و آلفا و بتا رسم شد

ع دز ذرات آلفا و بتا در و با مقایسه تجم الف-7با توجه به شکل 

مغز استخوان و استخوان قشری و بافت نرم می توان به  :سه بافت

ذرات بتا  میزان تجمع دز،راحتی به این نتیجه رسید که در مقایسه 

رادیونوکلئید حاصل از لوتشیم با ذرات آلفا حاصل از رادیوم، 

رادیوم نسبت به لوتشیم بر مغز استخوان تاثیر بسیار کمتری را 

گذاشته است اما همین رادیونوکلئید به دلیل انرژی بالای ذرات آلفا 

اش مقدار قابل ملاحظه ای دز را در استخوان قشری که محل قرار 

گرفتن چشمه است باقی گذاشته است.اما کمترین تاثیرگذاری بر 

 .مربوط به رادیوداروی لوتشیم است بافت نرم
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 الف نمودار دز تجعی ذرات بتا و آلفا-7شکل 

و مقایسه میزان تجمع دز گاما برای دو  ب-7با توجه به شکل 

رادیوداروی لوتشیم و رادیوم می توان به این نتیجه رسید که با 

توجه به اینکه رادیوم دارای انرژی گاما بالاتری است در مقایسه با 

بافت مورد نظر دارد و اصلا برای  2بالاتری در  تجمعشیم میزان لوت

گاما در آن  تجمع دزبافت های بزرگ مناسم نیست چون میزان 

 بالا می رود.

 
 نمودار دز تجمعی ذرات گاماب -7شکل 

 نتیجه گیری
همه ی رادیوداروهای مورد استفاده در درمیان دارای فوایید و 

-خییر رادییوداروی لوتشییمدر سالهای ا مضرات بسیار است.

در سراسیر جهیان میورد آزمیایش هیای  222-و رادیوم 111

و  گوناگونی قرار گرفته است و به دلیل اثرات کمتر ذرات بتیا

 بسیار مورد پذیرش پزشکان قرار گرفته است. آلفا

 زانییاز م یکه از آن اطلاعیات استمواوع مهم  کی یمتریدز

می آید. در این تحقیق  از بدن  بدست هیدز در هر ناح افتیدر

سیازی قطعیه ای از  و بیا شیبیه MCNPXبا استفاده از کید 

نمودارهای مربوط به دز جذبی بتا و گامیا را  ،استخوان ران پا

 درنواحی مختلف فانتوم بدست آوردیم.

با مقایسه دو رادیوداروی لوتشیم و رادیوم میی تیوان بیه ایین 

دلییل بیرد کوتیاه نتیجه رسید که رادیوم نسبت به لوتشییم بیه 

بهترین گزینه برای درمان و یا تسکین درد متاسیتاز  ذرات آلفا،

استخوان است و کمترین آسیم را به سلول های خیونی میی 

در آنجیا بیه  بعد از تخریم لاییه ای کیه متاسیتاززیرا   رساند

سلول های خونی مغز اسیتخوان ایین قابلییت را  ،وجود اماده

بیه  ز بین رفته را دوباره احیا کنندلایه ا ،دارند که با خونسازی

همین دلیل از نظر پزشکان رادیودارویی که کمترین تاثیر را بر 

مغز استخوان بگذارد، کمترین آسیم را به سلول های خیونی 

می زند و برای درمان متاستاز استخوان کاربردی تر و بهینه تر 

 است.

ه ایین بزرگترین مشکل آن انرژی بالای ذرات گاما است کاما  

محدودیت را برای آن ایجاد می کند که فقط در ارگیان هیا و 

 بافت های کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
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 یتک بعد یبلور فوتون لتریساختار ف سازینهیبه

   مریم، قشالقی ؛، سمیهداودی

 
 یکوانتوم یهایو فناور کیپژوهشکده فوتون ،یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

 

 چكیده
،  2SiO(L)و Si(H)متناوب با مواد  ایهیساختار نُه ال شد. نهیبه ماتریس انتقال روش استفاده از با ینور لتریبه عنوان ف یتک بعد یبلور فوتون کیمقاله، ساختار  نیدر ا

شد.  یبررس بعدیتک یساختار بلور فوتون یبرا یبازتاب فیبر ط ،برخورد و تعداد تناوب هیزاو ،Si هیضخامت ال رییتغ ریدر سه حالت مورد مطالعه قرار گرفت. تأث
 0222کمتر از  هایموجدر طول یبازتاب فیط نیاست و همچن شتریب ،P=3تناوب  یبه ازا  0.5𝐿 (𝐻/𝐿)𝑝𝐻 0.5𝐿 در ساختار یبازتاب فیباند ط یپهنا که دیمعلوم گرد

. کندیم دایپ فتیبزرگتر ش هایموجبزرگتر شده و به سمت طول یبازتاب فیباند ط ی، پهناH هیضخامت ال شیبا افزا ی. از طرفباشدیم ینوسانات کمتر ینانومتر، دارا
 . شودیمشاهده نم توجهیقابل راتیی، تغTE امواج یبرا کهیدرصورت ابدیی، کاهش مTMامواج  یبازتاب فیباند ط یپهنا ،یتابش نور فرود هیزاو شیبا افزا تیدر نها

 ی.اساختار چندالیهروش ماتریس انتقال، ، یتک بعد یفوتون یستالکر ی،نور یلترف واژه های کلیدی:

 

Optimization of one- dimensional photonic crystal filter 
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mgheshlaghi@aeoi.org.ir 

 

Abstract  
In this paper, a single dimensional photonic crystal was optimized as an optical filter by the transfer matrix 

method. The nine layers structure of SiO2(L) and Si(H) was studied in three modes. The effect of changing 

thickness of the Si layer, the incident angle and the number of periods were investigated on the one-dimensional 

photonic crystal structures. It was specified that in the structure of  0.5𝐿 (𝐻/𝐿)𝑝𝐻 0.5𝐿  for the period of P=3, the 

bandwidth of the reflection spectrum is greater and also the reflection spectrum has low fluctuations in 

wavelengths of less than 2000 nm. On the other hand, as the H-layer thickness increases, the bandwidth of the 

reflection spectrum becomes larger and shifts to larger wavelengths. Finally, with the increase in the angle of 

incident light irradiation, the bandwidth of the reflection spectrum of the TM waves decreases, while for the TE 

waves, there is no significant change.  

Keywords: optical filter, single dimensional photonic crystals, the transfer matrix method, multilayer structure. 

PACS No. 73 

 

 قدمهم
-یتکرارشونده و منظم از د ییساختارها یفوتون یبلورها

شکست بزرگ و کوچک هستند. امواج  یببا ضر هاییکالکتر

 یهااز درون بلور توانندیموجشان مبسته به طول یسیالکترومغناط

توانند یها مبلور ینابنابراین منعکس شوند.  یاعبور کنند  یفوتون

را از خود  یگرد یهاموجخاص را مسدود کرده و طول یهاموجطول

به دلیل آنکه امکان کنترل نحوه انتشار  یفوتون یبلورهاعبور دهند. 

از جمله  یمتفاوت یکاربردها توانندیم آورند،ینور را فراهم م

 یهاها و گیتسوئیچ ی،نور یها و تارهاکاواك ی،نور یموجبرها

 ند.و غیره داشته باش یبلور فوتون یلیزرها ی،نور یفیلترها ی،نور

از  ،کیتوولتائوترموف ستمیسهای نوری از جمله برخی از سیستم در

ستفاده ا یانتخابنوری  لتریبه عنوان ف یفوتون یبعد کی یبلورها
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0 

با ساختارهای  ی مورد نظر،فوتون یبلورها [.1-3] دوشمی

(𝐿/𝐻)4𝐿  0.5و𝐿(𝐻/𝐿)40.5𝐻  باH(Si)  2(وL(SiO ساخته 

 ود،نشانی مکلئافزار الیهنرمبا استفاده از  در این مقاله [.4] ه استشد

 0.5𝐿 (𝐻/𝐿)3𝐻0.5𝐿و  𝐿(𝐻/𝐿)4، 0.5𝐿 (𝐻/𝐿)4سه ساختار 

بررسی شد، همچنین ساختار کلی  ی انتخابیفوتون یبلورها

0.5𝐿 (𝐻/𝐿)𝑝𝐻0.5𝐿  در نظر گرفته شد و با تغییر تناوبp  و

، بهینه و با ساختارهای قبلی مقایسه شد، در Hتغییر ضخامت الیه 

، نیز TEو  TMزاویه تابش نور فرودی برای امواج نهایت تاثیر تغییر 

 بررسی گردید.

 تئوری

بور از ، هنگام عفرکانس مشخصبا  یسیامواج الکترومغناط اتتغییر

ه اینکفرض با  شود.، مشخص میانتقال سیماترطریق از  ،هاهیال

( و موج الکتریکی )با عدد 1)شکلد نباش z محور عمود برها هیال

میدان الکتریکی یا ( از سمت چپ به راست حرکت کند، k موج

 :مغناطیسی به صورت

𝜓(𝑥, 𝑧, 𝜔) = 𝜓(𝑧)𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥)                                          (1)  
,𝜓(𝑥که در آن است  𝑧, 𝜔) = 𝐸(𝑧) = 𝐻(𝑧) و𝑘 = 𝑛

𝜔

𝑐
sin 𝜃 

 باشد.می

 داریم: z)ضخامت الیه( در جهت مثبت محور  Lدر فاصله 

(
𝐸(𝑧 + 𝐿)
𝐻(𝑧 + 𝐿)

) = 𝑀 (
𝐸(𝑧)

𝐻(𝑧)
) (0)                                     

  [،6، 5] و

𝑀 = (
𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿 𝑖𝑧𝑐 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿

𝑖

𝑧𝑐
𝑠𝑖𝑛 𝑘𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿

) (3)                               

 الیه خواهیم داشت: Nبرای 

𝑀 = 𝑀1𝑀2 … . . 𝑀𝑁 (4)                                             

 ضرایب عبور و بازتاب:

𝑟 =
𝑀21

𝑀11
 , 𝑡 =

1

𝑀11
(5)                                                

با  فرودی،مختلف موج  قطبشدو  یبراعبور  بیضراهستند. 

 (:Sبرای قطبش موازی ). [7] شوندتعریف می 7و  6معادالت 

𝑇 = |𝑡|2 𝑅𝑒[𝑛𝑐𝑜𝑠 𝜃]

𝑅𝑒[𝑛0𝑐𝑜𝑠 𝜃0]
(6)                                            

 (:Pبرای قطبش عمود )

𝑇 = |𝑡|2 𝑅𝑒[𝑛𝑐𝑜𝑠 𝜃∗]

𝑅𝑒[𝑛0𝑐𝑜𝑠 𝜃0
∗
]

(7)                                           

 داریم: انعکاس بیضرهمچنین برای 

𝑅 = |𝑟|2 (8)                                                      

 
 بعدی.ها برای فیلتر نوری بلورفوتونی تکترتیب الیه: 1شکل

 و بحث یطراح
شه بعدی، روی زیرالیه شیسه ساختار برای طراحی بلور فوتونی تک

دهیم. ساختار اول که همان ساختار اصلی بلور فوتونی پیشنهاد می

ای است و مواد با ضریب نُه الیه 𝐿(𝐻/𝐿)4 تک بعدی به صورت 

موج مرکزی و طول 2 SiO(n=1.4)و پایین   Si(n=3.4)شکست باال 

صورت باشد. ساختار دوم با اصالح ساختار اول، بهمینانومتر  0522

0.5𝐿 (𝐻/𝐿)4  طراحی شد. سپس ساختار سوم با اصالح ساختار

نمودار  گردید. طراحی 0.5𝐿 (𝐻/𝐿)3𝐻0.5𝐿صورت دوم، به

 دهد. نشان می، طیف بازتابی سه ساختار فوق را 0شکل

 
 5222تا  822موج در محدوده : نمودار درصد بازتاب نور برحسب طول0شکل

 بعدی.نانومتر برای سه ساختار پیشنهادی بلور فوتونی تک

 

نانومتر،  0222های کمتر از موجشد که ساختار سوم در طولمالحظه 

-، به2SiOو  Siهای دارای نوسانات کم است. در این ساختار، الیه

باشند. نانومتر می 8/1748و  04/706ترتیب دارای ضخامت فیزیکی 

، درصد بازتاب و عبور نور را برای ساختار سوم نشان 3نمودار شکل

 دهد.می
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تا  822موج در محدوده : نمودار درصد بازتاب و عبور نور برحسب طول3شکل

 سوم.نانومتر برای ساختار  5222

 بازتابی تاثیر تعداد تناوب بر درصد نور
عداد تبعدی، پارامترهای مهم در فیلتر نوری یک بلور فوتونی تک

، 4ها و زاویه تابش نور فرودی هستند. شکلتناوب، ضخامت الیه

با تعداد  0.5𝐿 (𝐻/𝐿)𝑝𝐻0.5𝐿برای ساختار سوم درصد بازتاب 

 دهد. را نشان می pتناوب مختلف 

 
 822موج در محدوده برحسب طول: نمودار تعداد تناوب درصد بازتاب 4شکل

 نانومتر برای ساختار سوم. 5222تا 

 م.تناوب برای ساختار سوپهنای باند بازتاب کامل با تغییر : تغییرات 1جدول

Periods (nm)1λ (nm)2λ (nm)1λ-2Δλ=λ 

P=3 3894.12 1864.70 2029.42 

P=4 3729.41 1894.12 1835.29 

P=5 3629.41 1911.76 1717.65 

P=6 3570.59 1923.53 1647.06 

برای ساختار  =3P، به ازای تناوب 1و جدول 4با توجه به شکل

نانومتر و  40/0202سوم، مالحظه شد که پهنای باند در حدود 

ر تهای کوتاهموجمیانگین درصد بازتاب نور برای نوسانات در طول

تناوب، پهنای باشد، اما با افزایش می %18نانومتر، کمتر از  0222از 

 شود. تر و ماکزیمم بازتاب، بیشتر میباند کوتاه

 بر درصد نور عبوریH تاثیر ضخامت الیه 
، اثر 0و جدول 5در این بخش برای ساختار سوم، با توجه به شکل

اگر ضخامت در سه حالت درنظر گرفتیم.  Hضخامت را برای الیه 

ضخامت اپتیکی𝐻موج باشد )همان ربع Hالیه  = باند ( پهنای 1

، پهنای باند Hنانومتر است. با کم کردن ضخامت الیه  11/1633

ی یابد. از طرفتر انتقال میهای کوتاهموجکمتر شده و به سمت طول

، پهنای باند بزرگتر شده و به سمت Hازای افزایش ضخامت الیه به

 کند.های بزرگتر شیفت پیدا میموجطول

 
موج در بر درصد عبور نور برحسب طول H الیه : نمودار تاثیر ضخامت5شکل

 نانومتر برای ساختار سوم. 5222تا  822محدوده 

 وم.سپهنای باند بازتاب کامل با تغییر ضخامت برای ساختار تغییرات : 0جدول

Optical 

thickness H 

layers 

(nm)1λ (nm)2λ 
Δλ 

(nm)1λ-2=λ 

< 1 1834.84 3383.06 1548.22 

= 1 1931.86 3564.97 1633.11 

> 1 2028.87 3730.70 1701.83 

 

 تاثیر زاویه تابش بر درصد نور بازتابی
 را TM، تاثیر تغییر زاویه تابش فرودی برای امواج 6نمودار شکل

گردد که با مالحظه می 3دهد. با توجه به نتایج جدولنشان می

ش شود. از طرفی با افزایافزایش زاویه فرودی، پهنای باند کاسته می

، کاهش پهنای باند برای TMزاویه تابش نور فرودی برای امواج 

-نانومتر( بیشتر از طول 4222تا  3222های بلندتر )محدوده موجطول

نانومتر( بوده است. همچنین با  0222تر )محدوده تا های کوتاهموج
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4 

 0222از  ترهای کوتاهموجافزایش زاویه تابش نور فرودی، در طول

درصد بازتاب  52نانومتر، نوسانات بیشتر شده و میانگین آنها حتی به 

  رسد.  هم می

 
 TM: نمودار تاثیر زاویه تابش نور فرودی بر درصد عبور نور مد 6شکل

 نانومتر برای ساختار سوم. 5222تا  822موج در محدوده برحسب طول

تغییر زاویه تابش نور فرودی مد پهنای باند بازتاب کامل با تغییرات : 3جدول

TM .برای ساختار سوم 

Angle TM (nm)1λ (nm)2λ (nm)1λ-2Δλ=λ 

Ө= 20° 1812.77 3790.64 2177.87 

Ө= 30° 1782.97 3659.57 1876.60 

Ө= 40° 1742.23 3522.55 1775.32 

Ө= 50° 1705.53 3367.66 1662.13 

 
برحسب  TE: نمودار تاثیر زاویه تابش نور فرودی بر درصد عبور نور مد 7شکل

 نانومتر برای ساختار سوم. 5222تا  822موج در محدوده طول

 TEتاثیر تغییر زاویه تابش فرودی را برای امواج ، 7نمودار شکل

 راتییکه تغشود مالحظه می 4دهد. با توجه به نتایج جدولنشان می

 ، نامحسوس بوده است.TEامواج   برای بازتابباند  یپهنا

تغییر زاویه تابش نور فرودی مد پهنای باند بازتاب کامل با تغییرات : 4جدول

TE .برای ساختار سوم 

Angle TE (nm)1λ (nm)2λ (nm)1λ-2Δλ=λ 

Ө= 20° 1798.81 3856.4 2057.59 

Ө= 30° 1753.86 3816.41 2062.55 

Ө= 40° 1708.92 3761.47 2052.55 

Ө= 50° 1658.99 3701.54 2042.55 

 گیرینتیجه
 𝐿(𝐻/𝐿)4 ،0.5𝐿 (𝐻/𝐿)4ی انتخابی فوتون یبلورها از سه ساختار

پهنای باند  قرار گرفت بررسیکه مورد  0.5𝐿 (𝐻/𝐿)3𝐻0.5𝐿و 

ر از های کمتموجدر طولبیشتر است و وم سساختار در  نور بازتابی

اند باشد. پهنای بدارای نوسانات کمتر میبازتاب نور  نانومتر 0222

از  pبا افزایش  0.5𝐿 (𝐻/𝐿)𝑝𝐻0.5𝐿برای ساختار طیف بازتابی 

کاهش یافته ولی درصد بازتاب کامل، افزایش درصد  8/18، تا 6به  3

، پهنای باند طیف Si(H)با افزایش ضخامت الیه  همچنین یابد.می

 های باالترموجبزرگتر شده و به سمت طولدرصد  12حدود بازتابی 

کند. با توجه به بررسی تاثیر زاویه تابش نور فرودی شیفت پیدا می

، به این نتیجه رسیدیم که با افزایش زاویه TEو  TMبرای امواج 

امواج  کامل ، پهنای باند بازتابدرجه 52به  02از  تابش نور فرودی

TM درصد کمتر شده و همچنین باند فوق به سمت  02حدود  تا

هم با  TEاین نتیجه برای امواج . یابدمی تر انتقالهای پایینموجطول

 ( نیز مالحظه شد. درصد 7/2 )حدوددرصد کمتر از یک 
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 الکتروکرومیک ساختاردر بررسی الیه نازک اکسید تنگستن 

 1؛ بیات ، سعیده 1؛ کریم زاده ، روح اهلل  2فردین؛ خدابخشی ،  1قبادی ، حسین

 ، ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده فیزیک 1

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 2

 چکیده

الیه نازک اکسید تنگستتن بته ظنرتکر کتاربر  در  تلکت اککتروکروظیتک ظتکرد برر تی تترار .رفتته ا تی  الیته نشتانی بته روج کنتد و پتاج ان تا   در این پژوهش 

از  اککتروکروظیتتک  تتلکت دانی برر تتی شتتده ا تتی  بتترا   تتا یشتتده و ظشاتتتاه الیتته بک تتیله رنتتاکیز پتتراج پرتتتک ایکتتک و ظیکرو تتکک  اککترونتتی .ستتی  ظیتت

ا تتتداده شتتده ا تتی   یتتدظان اککترواپتیکتتی نیتتز بتترا  ظاا تتیه تبییتتراه اپتیکتتی و بتتازدهی رنگتتی ا تتتداده شتتده ا تتی  ظاتتدوده  یدتتی ظتتکرد  یی کیتیمتتاککتروکیتت

 بتتازدهی در ایتتن  تتکت ظتتک ، نتتانکظتر بتتکده ا تتی  900درصتتد و در  تتکت ظتتک   39باشتتد  بیشتتترین ظ تتدار تبییتتراه اپتیکتتی نتتانکظتر ظی 900تتتا  500برر تتی بتتین

تکانتد در کتاربر  هتا  ظاتلدتی ظتکرد ا تتداده ظطلتک  یتک  تا تار اککتروکروظیتک بتکده و ظی ،ایتن نتتای  ا تی  انتدازه .یتر  شتده C/2cm 107حدود  رنگی 

 ترار .یرد 

 واژ.ان کلید  : اکسیدتنگستن ، تبییراه اپتیکی ، بازدهی رنگی

 

Investigation of Tungsten Oxide Film in Electrochromic Structure 

1h; Bayat, Saeede 1; Karimzadeh, Rouhollah 2ardinF; Khodabakhshi,  1Ghobadi, Hossein 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 1 

Iran Polymer and Petrochemical Research Institute, Tehran, Iran 2 

 

Abstract 

In this study, a thin layer of tungsten oxide is investigated for using in an electrochromic cell. The layer deposition 

is done by sputtering technique and X-ray diffraction analysis and field emission electron microscopy is used to 

characterize the deposited layer. Lithium electrolyte is used to make the electrochromic cell. Electro-optical 

arrangement has also been used to measure the optical changes and coloration efficiency. The transmitted spectrum 

is investigated from the wavelength of 500 nm to 900 nm. The maximum optical change was about 39% at wavelength 

of 900 nm. At this wavelength, the measured coloration efficiency was about 107 cm2 / C. These results are desirable 

for an electrochromic structure and can be used in different applications. 

Keywords: Tungsten Oxide, Optical changes, Coloration efficiency 

PACS No. 78  

 مقدمه

در  تتاکها  ا یتتر تکیتته ویتتژه ا  بتته کتتاربرد هتتا  ظتتکاد 

اککتروکروظیتتک شتتده ا تتی  ظتتکاد اککتروکروظیتتک بکا تتطه 

از  دهنتتد   نتتد نمکنتتهاعمتتات ظیتتدان  تتاریی تبییتتر رنتت  ظی

 ادواه اککتروکروظیک عیارتند از:

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

271



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  
 [1]پن ره ها  اککتروکروظیک  -1

 [3 ,2] ابر ازن ها و باتر  ها  اککتروکروظیک -2

 [4] ریینه اککتروکروظیک -3

 [5] پکشش ها   شمی اککتروکروظیک -4

از یملتته ظتتکاد اککتروکروظیتتک کتته عملکتترد ظنا تتیی از  تتکد 

  در ایتتتن [6] باشتتتدنشتتتان داده ا تتتی اکستتتید تنگستتتتن ظی

پتتژوهش بتته برر تتی عملکتترد الیتته اکستتید تنگستتتن در  تتلکت 

 کاهتتد شتتد  ایتتن  تتا تار بتته ظنرتتکر  اککتروکروظیتتک پردا تتته

هتتا  اککتروکروظیتتک ظتتکرد نرتتر ظتتی باشتتد  کتتاربر  در پن ره

ایتتزا  اصتتلی یتتک  تتلکت اککتروکروظیتتک شتتاظ  شیشتته هتتا  

ر تتانا، اککتروکیتتی ر تتانا  یتتکنی و الیتته اککتروکروظیتتک ظتتی 

هتتا  باشتتد  بتتا اعمتتات ظیتتدان اککتریکتتی بتته ایتتن  تتا تار، یکن

یتتکد در اککتروکیتتی بتته  تتمی الیتته اککتروکروظیتتک هتتدایی ظک

شتتده و در نهایتتی بتتا ندتتک  در ایتتن الیتته ظکیتت  تبییتتر  یتت  

شتتکند  بتترا  ت یتتین کیدیتتی  تتلکت، تبییتتراه یتت   الیتته ظی

اپتیکتتی و بتتازدهی رنگتتی برر تتی شتتده ا تتی  بتتازدهی رنگتتی 

ظتنا تت  بتتا تبییتتراه اپتیکتتی و بتتار انیاشتتته شتتده در الیتته 

 :[7] شکدیک بکده و بتکره زیر بیان ظیاککتروکروظ

  
log( )b

c

T
T

Q
A

CE                                                       (1)  

bT ، عیتکر در حاکتتی شتتدا cT  ،عیتکر در حاکتتی رنگتتیQ بتتار 

 باشد  ظساحی  طح  لکت ظی Aانیاشته شده و 

 آزمایشمواد و روش 

در این برر تی، الیته هتا  ر تانا از یتنک اکستید تلته رالییتده 

 Ω/sq 15بتتا فلکرتتکر انتاتتا  شتتده کتته ظ اوظتتی  تتطای رن 

.تتر  نمتتک کیتتتی   1.06باشتتد  بتترا   تتا ی اککتروکیتتی، ظی

 تی  تی  پتروپیلن کربنتاه حت  شتده ا تی   20پرکلراه در 

ترکییتی  .تر  پلیمتر پلتی ظتیت  ظتتاکری ه در حت ت 4در اداظه 

 تتتتی  تتتتی  13 تتتتی  تتتتی د  کلروظتتتتتان و  10شتتتتاظ  

تتراهیتتدروفکران حتت  شتتده ا تتی  ظالتتکت پلیمتتر  بتته ظالتتکت 

بتتا تتترار دادن ظالتتکت یدیتتد بتتر رو   اوکیتته افتتافه شتتده و

 تتاعی،  6و بتته ظتتده  دریتته  تتانتیگراد 40همتتزن در دظتتا  

اککتروکیی ژکته ا  بد تی رظتده ا تی  بترا  تهیته الیته نتازک 

اکسید تنگستن از روج کنتد و پتاج ا تتداده شتده ا تی  ابتتدا 

زیتتر الیتته هتتا  شیشتته ا  بتتا ظالتتکت ر  و صتتابکن شستشتتک 

و ر  دیتتکنیزه ، هتتر کتتدا  بتته  داده شتتده و  تتاک بتتا اتتتانکت

ظتتده ده دتی تته در حمتتا  اکترا تتکنیک تتترار داده شتتده ا تتی  

دریته  تانتیگراد  شتک شتده ا تی  بتا  80نمکنه ها در دظتا  

 95واه بتته ظتتده  50تنرتتی  د تتتگاه کنتتد و پتتاج در تتتکان 

دتی ه، الیه نازکی از اکستید تنگستتن نشتانده شتده ا تی  فشتار 

mbar 42 اوکیته د تتگاه 10  بتکد و حتین الیته نشتانی بته 

mbar22.5 10  ر تتتیده ا تتتی  فتتتااظی الیتتته بک تتتیله

نتانکظتر انتدازه .یتر   100فااظی  تن ی فیزیکتی در حتدود 

شتتده ا تتی  بک تتیله رنتتاکیز پتتراج پرتتتک ایکتتک حاکتتی بلتتکر  

  ( 1الیه ظکرد برر ی ترار .رفته ا ی )شک  

 

 :  ی  پراج پرتک ایکک بد ی رظده از الیه اکسید تنگستن 1شک  

ریاتتی شنا تتی  تتطای الیتته  بتتا ا تتتداده از ظیکرو تتکک  

اککترونتتی .ستتی  ظیتتدانی ظتتکرد برر تتی تتترار .رفتتته ا تتی  

ظشتتاهده ظتتی شتتکد، الیتته ظتتکرد نرتتر  2همتتانطکر کتته در شتتک 

باشتد  تتتکیر بتا دارا   طای یکنکا تی و بتدون تالات  ظی

 170تتتا  100.رفتتته شتده و دانتته هتایی بتتین  75000بزر.نمتایی 

کنتتد کتته دهتتد  ویتتکد تالاتت  کمتتک ظینتتانکظتر را نشتتان ظی
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 تتطح یتت   بیشتتتر  بتترا  یکنهتتا ویتتکد داشتتته باشتتد و در 

 نتی ه پا خ اککتروکروظیک بهتر شکد  

 

: تتکیر بد ی رظده از ظیکرو کک  اککترونی 2  شک  

اککترواپتیکتتی رن در اداظتته  تتلکت  تتا ته شتتده و ظشاتتتاه 

اندازه .یر  ظتی شتکد  بترا  بستتن  تلکت از  ست  دو  رفته 

(tesa4965 بتتتتا فتتتتااظی )ظیکروظترا تتتتتداده شتتتتده  200

ا تتی  حتتین بستتتن  تتلکت ظالتتی را بتترا  تزریتت  اککتروکیتتی 

تتترار داده و ب تتد از اتمتتا  کتتار، کتت   تتلکت درز.یتتر  شتتده 

که ا تتی  ظنیتته نتتکر ظتتکرد ا تتتداده در ایتتن برر تتی، الظتت  ییتت

ا تتی  نتتکر را بتتر رو   تتلکت اککتروکروظیتتک کتتانکنی کتترده و 

ظشاتتتاه عیتتکر نتتکر، تیتت  و ب تتد از اعمتتات ظیتتدان اککتریکتتی 

 یتت  عیتتکر در حاکتتی شتتدا  و  3برر تتی شتتده ا تتی  شتتک 

وکتتی را نشتتان  4وکتتی و  3همچنتتین بتتا اعمتتات پتانستتی  هتتا  

.یر  بتین ظی دهتد  بتا تکیته بته  یت  ظنیته نتکر، بتازه انتدازه

 نانکظتر ا ی  900تا  500

 

 3: ی  عیکر  لکت اککتروکروظیک برا  حاکی ها  شدا  ، وکتاژ  3شک  

 وکی 4وکی و 

درصتتد بتتکده  کتته در  تتکت ظتتک   39بیشتتترین تبییتتر اپتیکتتی 

وکتتی بد تتی رظتتده ا تتی  بتتازده  4نتتانکظتر و بتتا اعمتتات  900

رنگتتی بتته ازا  هتتر  تتکت ظتتکیی تابتت  ظاا تتیه ا تتی  در ایتتن 

نتتانکظتر انتتدازه .یتتر   900رنگتتی در  تتکت ظتتک   کتتار، بتتازده

شتتده ا تتی  بتترا  ظاا تتیه بتتازدهی رنگتتی، یریتتان اککتریکتتی 

 تتلکت همزظتتان بتتا الیتتی ا  عتتاه  یدتتی انتتدازه .یتتر  شتتده 

وکتی ان تا  شتده و بتا  4ا ی  ایتن انتدازه .یتر  بترا  وکتتاژ 

انتگترات .یتر  از ظنانتتی یریتان نستتیی بته زظتتان، بتار انیاشتتته 

ده ا تی  ظیتزان عیتکر در حاکتی شتدا  بترا  شده بد تی رظت

 4درصتد ا تی کته بتا اعمتات وکتتاژ  70نتانکظتر  900 کت ظک  

درصتد کتاهش ظتی یابتد  ظیتزان بتازدهی رنگتی بتا  30وکی بته 

( و بتار ظاا تیه شتده 2cm 1.3تکیه بته  تطح ظ طته  تلکت )

( 4.3mCدر الیتته بتتر ظینتتا  داده هتتا  یریتتان اککتریکتتی )

ارایتته شتتده ا تتی  بتتا  1در یتتدوت بد تتی ظتتی ریتتد  نتتتای  

ظ ایسته نتتتای  بد تتی رظتده بتتا نتتتای  ارایته شتتده در تاریاچتته، 

  [8]ظشاهده ظی شکد که بازدهی رنگی نسیتا  کبی دارد 

 نانکظتر 900و  کت ظک   وکی 4: نتای  اککترواپتیکی در وکتاژ 1یدوت 

/C)2CE(cm )2A(cm Q(mC) cT bT 

107 1.3 4.3 31% 70% 

 

ا تتتداده از اککتروکیتتی ژکتته ا  عمکظتتا بتته ظنرتتکر بتتاال بتتردن 

پایتتدار  شتتیمیایی  تتلکت و یلتتک.یر  از نشتتی اککتروکیتتی 

باشتتد  در ایتتن کتتار، اککتروکیتتی ژکتته ا  نیتتز در  تتا ی ظی

 لکت ا تداده شتده ا تی  بترا  ایتن ظنرتکر، هتر نتک  تک ت ه 

ا  ان تا  .یترد کته عملکترد بر رو  اککتروکیتی بایتد بته شتیکه

اککتروکروظیکتی  تتلکت د تتار افتتی و تنتزت تابتت  تکیتته نشتتکد   

.تتر  از پلتتی ظتیتت   4بتترا   تتا ی اککتروکیتتی ژکتته ا ، ظ تتدار 

ظتتتاکری ه بتته ظالتتکت اککتروکیتتی افتتافه شتتده ا تتی  بتترا  

ظ ایسه، اککتروکیتی بتا همتان ظکالریتته تیلتی وکتی بتدون افتافه 

ا ته کتتردن پلیمتتر تهیتته و  تتلکت دیگتتر  بتتا ا تتتداده از رن  تت
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شده ا ی  با انتدازه .یتر  اپتیکتی از ایتن  تلکت ظشتاهده شتد  

کتته ژکتته ا  کتتردن اککتروکیتتی االتتر ظندتتی بتتر تبییتتراه اپتیکتتی 

 28(  حتتداکترتبییر اپتیکتتی بتته ظیتتزان 2نداشتتته ا تتی )یتتدوت 

نتتانکظتر ظشتتاهده شتتده ا تتی  900درصتتد و بتترا   تتکت ظتتک  

 ( 4)شک  

 

 پلیمر در تهیه اککتروکیی : ی  عیکر  لکت بدون به کار.یر 4شک  

ظ ایسه نتای  اپتیکی بد ی رظده از  لکت، ظیتنی بر اککتروکیی ژکه ا   2یدوت 

 وکی 4و اککتروکیی ظایه با اعمات وکتاژ 

   کت ظک 

 ظکرد برر ی

nm 

فااظی الیه 

 اککتروکیی

mμ 

فااظی الیه 

 اککتروکروظیک

nm 

%Δ
T 

cT% bT%  نوع
 الکترولیت

 ای ژله 70 31 39 100 200 900

 مایع 70 42 28 100 200 900

 نتیجه گیری

در این پژوهش به برر تی الیته نتازک اکستید تنگستتن در یتک 

شتتده ا تتی  بتترا  ایتتن ظنرتتکر   تتلکت اککتروکروظیتتک پردا تتته

نتانکظتر  تا ته شتد ا تی   یت   100الیه نازکی بته فتااظی 

الیته تهیته شتده رظتکر  ا تی   پراج پرتک ایکک نشتان داد کته

ریای شنا ی  تطای ایتن الیته نیتز، بتر عتد  تالات   تطح 

نتتانکظتر را  170تتتا  100دالکتتی داشتتته و دانتته هتتایی در اب تتاد 

دهتتد  تبییتتراه اپتیکتتی  تتلکت اککتروکروظیتتک در نشتتان ظی

وکتی انتدازه .یتر  شتده ا تی  ظشتاهده  4وکی و  3وکتاژها  

 تکت ظتک   همچنتین افتزایش شده ا ی که بتا افتزایش وکتتاژ و

ظیتتزان تبییتتراه اپتیکتتی بیشتتتر شتتده ا تتی، بطکریکتته بیشتتترین 

نتتانکظتر بد تتی رظتتده ا تتی   900تبییتتر اپتیکتتی در  تتکت ظتتک  

انیاشتتته شتتده   ظیتتزان بتتازدهی رنگتتی بتتا ا تتتداده از ظ تتدار بتتار

بد تی رظتده  C/2cm 107 ظاا تیه شتده ا تی کته ظ تدار رن 

ا  تتتاالیر نتتاظطلکبی روکیتتی ژکتتها تتی  همچنتتین ا تتتداده از اککت

 نداشته ا ی که ظی تکاند باعث کاربرد بهتر رن شکد 
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ز گزفته ه با در وظبزای تابع پتاوسیل َالتمعادلٍ ضزيدیىگز  تابع مًج ي محاسبٍ يیضٌ مقدارَای اوزصی

 تقزیبی بُتز بزای پتاوسیل گزیش اس مزکش

 

 1الٍکیص، عىایتیشدان

 ، ایسان75813 -5655داوؿکدٌ وفت ي گاش، داوؿگاٌ یاغًج، گچػازان،1

 

 چکیدٌ

َوا  متتفوم موًزد    ابع موًج تتاوػویل  ًبٍ دغت آيزدن ت بٍ َمیه دلیلي  .تًابع آن بٍ دغت آيزدتًان اش يیطٌ َمٍ اطالعات مًزد ویاش دز بازٌ یک غیػتم کًاوتًمی زا می

ايازي یوک زيؼ  -تًجٍ بٍ ایىکوٍ زيؼ ویکیفوًزي   عالقٍ فیصیکداوان بًدٌ اغت. بسَمیه اغاظ دز ایه مقالٍ بٍ دغت آيزدن يیطٌ تًابع تتاوػیل َالته مد وظس قساز گسفت، با

ابتودا زيؼ   لٍ دیفساوػیل دزجٍ ديم می باؾد ي دز دي دٍَ اخیس مًزد تًجٍ بػیاز  اش وًیػىدگان قساز گسفتٍ مًزد اوتتوا  قوساز گسفوت. بىوابسایه    گام بٍ گام دز حل معاد

ٍ ایوه اموس کوٍ معادلوٍ     ايازي بٍ صًزت خیفی خالصٍ ازائٍ ؾدٌ، غپع با اغتفادٌ اش ایه زيؼ معادلٍ ؾسيدیىگس بسا  تتاوػیل َالته حل ؾودٌ اغوت. بوا تًجوٍ بو     -ویکیفسي

  بٍ زيؼ تحفیفی قابل حل ویػت، بىابسایه اش یک تقسیب بُبًد یافتٍ بسا  تتاوػیل گسیص اش مسکص اغوتفادٌ ؾود،   lؾسيدیىگس بسا  تتاوػیل َالته بٍ صًزت دقیق بسا  َس 

 بٍ صًزت تحفیفی بٍ دغت آيزدٌ ؾدود. يیطٌ مقادیس اوسض  ي يیطٌ تًابعغپع 

 ايازي، حل تحفیفی معادلٍ ؾسيدیىگس-َا  کفید : تتاوػیل َالته، زيؼ ویکیفسيياضٌ

 

Calculation of the Wave Functions and Eigenvalues of Energy of the Schrodinger 

Equation with Hulthen Potential and an Improved Approximation of Centrifugal Term 
 

Yazdankish, Enayatolah
1 

1
Faculty of Gas and Petroleum, Yasouj University, Gachsaran, 75813-56001, Iran 

 

Abstract 

All information about a quantum system can be obtained by the wave functions of the Schrodinger equation. 

Therefore solving of the Schrodinger equation in quantum mechanics for various potential has great interest and 

consequently in this research solving of the Schrodinger equation with Hulthen potential is considered by an 

improved approximation for the centrifugal term and Nikiforov-Uvarov approach. So, the Nikiforov-Uvarov 

method is introduced briefly. Then, with use of this method, we solve the Schrodinger equation with the Hulthen 

potential is solved analytically. Due to the fact that, the Schrodinger equation cannot solved with the Hulthen 

potential exactly for any l , therefor an improved approximation is used for the centrifugal term. Then the 

Schrodinger equation is solved and obtained its energy eigenvalues and its wave functions analytically. 

Keywords: Hulthen potential, Nikiforov-Uvarov method, solution of Schrodinger equation 

 

 مقدمٍ 

توًان  تمام اطالعات مًزد ویاش دز مًزد یک غیػتم کًاوتًمی زا موی 

اش تابع مًج مسبًطٍ بٍ دغت آيزد. بسا  بٍ دغت آيزدن تابع مًج، 

واچازا باید معادلوٍ ؾوسيدیىگس زا حول کوسد. حول تحفیفوی معادلوٍ        

َا امکان تریس اغت. تالؼ ؾسيدیىگس تىُا بسا  تعداد  اش تتاوػیل 

َوا   بسا  حل معادلوٍ ؾوسيدیىگس باعود ؾودٌ توا محققویه زيؼ      
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َوا، زيؾوی اغوت کوٍ     . یکی اش ایوه زيؼ متتففی زا بٍ کاز گیسود

. ایوه زيؼ  [2, 1]ازائوٍ ؾود   1988ايازي دز غوا   -ویکیفسيتًغط 

-معادلٍ دیفساوػیل مستبٍ ديم فوً  َىدغوی موی   مبتىی بس حل یک 

معادلوٍ ؾوسيدیىگس بوسا  َوس     باؾد. ایه زيؼ ویوص قوادز بوٍ حول     

دلووٍ باؾوود. اش ایووه زي واچووازا بووٍ حوول تقسیبووی معاتتاوػوویفی ومووی

تتاوػیل َوالته   َا. یکی اش ایه تتاوػیل[4, 3]اود ؾسيدیىگس تسداختٍ

 کٍ کازبسدَا  شیاد  دز فیصیوک َػوتٍ ا  دازد   اغت. ایه تتاوػیل

با زيؼ جداغاش  متغیسَا بىابسایه ي  [6, 5]تتاوػیفی ؾعاعی اغت 

قػمت ؾوعاعی    حل قػمت شايیٍ ا  معادلٍ مؿتص اغت ي تىُا

0lاشا  معادلٍ ؾسيدیىگس باید حل ؾًد. بوٍ       حول دقیوق ایوه ،

، يلوی  [7] ايازي بٍ دغت آمودٌ -تتاوػیل با اغتفادٌ اش زيؼ ویکیفسي

0lدز حالت       معادلٍ ؾسيدیىگس بسا  ایه تتاوػویل بوٍ صوًزت

داز تقسیبی بوسا  جمفوٍ گسیوص اش    تقسیبی صًزت گسفتٍ، دز ياقع مق

مسکص دز معادلٍ ؾسيدیىگس جایگصیه ؾدٌ اغت. دز ایوه تحقیوق بوا    

بکاز گسفته تقسیبی بُتس معادلٍ ؾسيدیىگس بوا تتاوػویل َوالته حول     

 ؾدٌ اغت.

 اياري-ريش ویکیفزي

ایه زيؼ بٍ طًز خالصٍ دز ایىجا معسفوی ؾودٌ ردز ياقوع زيابوط     

 .آيزدٌ ؾودٌ اغوت   [1] مسجوع  دز  جصئیاتمًزد ویاش ازائٍ ؾدٌ( ي 

 س حل معادلٍ دیفساوػیل دزجٍ ديم شیس اغت.بایه زيؼ مبتىی 

    ( )  (
 ̃( )

 ( )
)  ( )  (

 ̃( )

  ( )
) ( )        ( 1)  

-ا  اش دزجوٍ حوداک س دي موی   چىد جمفٍ ( )̃ ي  ( ) دز ایىجا 

باؾود. بوا   چىد جمفٍ ا  اش دزجٍ حوداک س یوک موی    ( )̃ باؾىد ي 

 کىیم.جایگصیىی شیس معادلٍ زا حل می

 ( )   ( ) ( )             ( 2) 

 معادلٍ شیس تبدیل می ؾًد. ( ب1ٍر بىابسایه معادلٍ

 ( )   ( )   ( )  ( )    ( )                ( 3) 

 کٍ دز ایىجا

  ( )  ( )   ( )  ( )⁄⁄              ( 4) 
 ( )   ̃( )    ( )            ( 5) 

 آید.شیس بٍ دغت می ( زابط4ٍ( ي ر2با دز وظس گسفته معادالت ري 

 
 

 
 

'

2
'

( )

2

( )
( )

2

s s
s

s s
s k s

 


 
 




 
   

            

( 6) 

ٍ  اغوت جمفٍ ا  یک چىد  ( )  تابع (3دز معادلٍ ر بوس حػوب    کو

 زيدزیگص بٍ صًزت شیس بیان می ؾًود. ومایؽ

   ( )  
  

 ( )

  

   
[  ( ) ( )]            ( 7) 

اش زابطٍ شیوس   ( ) اغت ي تابع يشوی  بُىجازؼثابت    دز ایىجا 

 بٍ دغت می آید.

( ( ) ( ))
 
  ( ) ( )            ( 8) 

تابع  s      .یک چىد جمفٍ ا  اش دزجٍ حوداک س یوک موی باؾود

باید تًان ديم یک چىد جمفوٍ   ((6رزابطٍر بىابسایه تابع شیس زادیکا 

 می باؾد ي اش آن طسیق kا  باؾد، کٍ ؾسط تعییه کىىدٌ 

            ( 9) 
بسا  بوٍ دغوت آيزدن يیوطٌ مقوادیس      دز ایه زيؼمعیه می گسدد. 

 ؾًد.سض  اش زابطٍ شیس اغتفادٌ میاو

       
 (   )

 
       (         )       ( 10) 

 حل معادلٍ ضزيدیىگز با پتاوسیل َالته

 تتاوػیل َالته بٍ ؾکل شیس اغت.

( )
1r

K
V r

e



      

( 11) 

یوا  بٍ تستیب ومایؿگس ؾودت ي محوديدٌ    ي  Kکٍ دز ایه زابطٍ 

باؾد. تتاوػیل َالته دز حود  تتاوػیل می بسد
1

r


دازا  زفتواز   

باؾد. بسا  حل معادلٍ ؾوسيدیىگس  جاذ  َماوىد تتاوػیل کًلىی می

تتاوػیل َالته باید بٍ بػط تقسیبی جمفٍ گسیص اش مسکص تکیٍ کسد.  با

دز متتصوات   بوا تتاوػویل َوالته    قػمت ؾعاعی معادلٍ ؾسيدیىگس

 س اغت.کسي  بٍ فسم شی
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)با تغییس متغیس  ) ( ) /R r u r r آید.ایه معادلٍ بٍ فسم شیس دز می 
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( 13) 

2ایه معادلٍ بوا تقسیوب    2 21 (1 )r rr e e        ٌحول ؾود

اکىًن دز ایه تحقیق با تقسیوب شیوس کوٍ تقسیوب بُتوس       . [7] اغت

 معادلٍ ؾسيدیىگس حل ؾدٌ اغت. ،[8] اغت
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( 14) 

دز معادلٍ ؾوسيدیىگس ي اغوتفادٌ اش تغییوس     تقسیببا جایگراز  ایه 

rzمتغیس  e     ي اوجام غادٌ غاش  َا  الشم معادلوٍ ؾوسيدیىگس

 آید.بٍ صًزت شیس دز می
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ٍ  ( 51مقایػوٍ زابطوٍ ر  با  ٍ  (5ر بوا معادلو َوا  شیوس   ا ، چىود جمفو

 ؾًود.مؿتص می
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)تًجٍ بٍ ایىکٍ  با )z      چىد جملٍ ای اس درجهٍ حهداک ز یه

 آید.بٍ دست می  kمقدار  با استفادٌ اس ایه ضزطباضد، می

(1 4 )k               ( 19) 

)بٍ دغت آمدٌ مقادیس  kبا ایه مقادیس  کٍ بسا   )z   بٍ صوًزت

 .شیس خًاَد بًد
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تىُا یکوی اش ایوه چُواز مقوداز بوٍ       ايازي-بس اغاظ زيؼ ویکیفسي

( دازا  1دغت آمدٌ دازا  معىی فیصیکی اغت کٍ مؿوتق معادلوٍ ر  

 :ي دز وتیجٍ. [1] مقداز  مىفی ؾًد

1
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ض  اش زابطٍ شیس سَا  او( يیطٌ مقداز51( ي ر9با اغتفادٌ اش زيابط ر

 بٍ دغت خًاَىد آمد.
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 ٍابطو کوٍ قوبال دز ز   ي   ،با جایگراز  مقادیس تازامتسَا  

بوٍ   ذیول اود، يیطٌ مقدازَا  اووسض  مطوابق   ( مؿتص گسدید51ٌر

 دغت خًاَىد آمد.
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( 23) 

 يیطٌ مقادیس اوسض  اغت کٍ اش ایه تحقیق بٍ دغت آمدٌ اغوت. ایه 

تفايت ایه يیطٌ مقدازَا  اوسض  با مقداز  کٍ با تقسیوب دیگوس    

کٍ دز ابتدا مطسح ؾد، دز ياقع َمان جمفوٍ ديم دز زابطوٍ اووسض     
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2یعىی  2 ( 1) 24l l m        اغت، کوٍ تفوايتی آؾوکاز ي يا و

با مقادیس بٍ دغوت آمودٌ اش    (23( وتایج معادلٍ ر1دز جدي  ر اغت.

دز ایووه جوودي  اش ياحوود .اووودؾوودٌزيؼ عوودد  بووا َووم مقایػووٍ 

1mاغتفادٌ ؾدٌ اغت. ر (auراتمی e     َمچىویه مقوداز )

K [ با 9ؾجاعی ي َمکازاوؽ ] .بسابس یک دز وظس گسفتٍ ؾدٌ اغت

ايازي ي َمچىویه  -دز وظس گسفته تتاوػیل یًکوايا ي زيؼ ویکیفوسي  

يیطٌ حالت َا  اوسض  زا تا حد خًبی  12مد  کالغتس بسا  کسبه 

َوا   rالته دز حود  زدود، با تًجٍ بٍ ایىکوٍ تتاوػویل َو   بٍ دغت آي

کًچک بٍ تتاوػیل یًکايا تبدیل می ؾوًداوتظاز موی زيد کوٍ يیوطٌ     

 Kبا ایه تتاوػوییل بوٍ دغوت آیود. اگوس مقوداز        12لتُا  کسبه حا

وظس گسفتٍ ؾًد کٍ اوسض  حالوت تایوٍ زا بوسآيزدٌ غواشد      طًز  دز

1lآوگوواٌ حالووت َووا       2يl    بووٍ تستیووب خًاَوود بووًد 

1 67.68 lE MeV  ي
2 66.96 lE MeV  کووٍ بووا مقووادیس

قابووول مقایػوووٍ اغوووت ردز ایىجوووا    78.81ي  79.45تحسبوووی 

82.2K  ،0.01  1832يp em m.)   ٍاکىووًن بووسا  بوو

  .گیسیمدز وظس میزا  (8ر( ي 7(، ر2دغت آيزدن تابع مًج زيابط ر

 2 (2 1) 2 2 1
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y z

d
B z z z z

dz

      



 
 ( 24) 

 ي بىابسایه تابع مًج بسابس خًاَد بًد با:

1 (2 ,2 1)( ) (1 ) (1 2 )l l

nl nz N z z P z       ( 25) 

دز ایىجا 
nlN  2)اغت ي تابع  بُىجازؼثابت ,2 1)(1 2 )l

nP z   

 ا  ضاکًبی اغت.چىد جمفٍ

 گیزیوتیجٍ

دز ایه تحقیق قػمت ؾعاعی معادلٍ ؾسيدیىگس با تتاوػیل مسکوص   

َالته مد وظس قساز گسفت با اعما  یک تقسیوب بُبوًد یافتوٍ بوسا      

تتاوػیل گسیص اش مسکص، معادلٍ ؾسيدیىگس بوٍ صوًزت تحفیفوی حول     

اوسض  ي تًابع مًج بٍ دغت آمدود. اوسض  حالت  مقادیسؾد ي يیطٌ 

ا تقسیب قبفی مىطبق اغت. اووسض   زفت بتایٍ َمچىان کٍ اوتظاز می

الم صفس با مقوداز قبفوی متفوايت    َا  با تکاوٍ شايیٍ ا  متحالت

 .ا  بصزگیس اختالف بیؿتس اغتي بسا  تکاوٍ شايیٍ اغت

 نتایج این تحقیق  مقدار  تراز
 در واحد اتمی

 نتایج عددی[01]
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  تفاده از فاكتور هسته ايبا اس ي هستهحاسبه تابع ساختار غير يكتام

   ٤برون، غالمرضا ؛٣كومار سارما ،جايانتا؛ ٢بيتا، رضايي ؛ ١حيدري ،سميه
  كرمانشاه ، ه رازيدانشگا علوم دانشكده٤و٢و١

  ، آسام، هنددانشگاه تزپور ،دانشكده فيزيك ٣ 

  

  چكيده
با  را محاسبه كرده و اي فاكتور هسته پسس ،مي كنيم بررسي سبك و سنگيننوعي براي چند هسته  را غيريكتا اثر محيط هسته بر تابع ساختار در اين مقاله

تغييرات تابع ساختار را  در ادامه، .مي پردازيم NLOو  LOمرتبه  در ي هستهغيريكتا به محاسبه تابع ساختار DGLAP تحولجواب هاي معادله  استفاده از

  .محاسبه مي كنيم 2Qو  xبرحسب 

 .DGLAP تحول سايه افكني، معادالت اثر تابع ساختار غير يكتا، فاكتور هسته اي، :واژه هاي كليدي

  

Computing the nuclear non-singlet structure function via the nuclear factor 
 

Heidari,  Somayeh1; Rezaei, Bita2; Kumar Sarma, Jayanta 3; Boroun, Gholamreza4  
 

1,2,4
 Department of Physics, Razi University, Kermanshah  

3 Department of Physics, Tezpur University, Assam, India 
 

 
 

Abstract  
 

In this paper we investigate the nuclear environment effect on the non-singlet structure function for some typical 
light and heavy nuclei, then with calculating the nuclear factor and using the solutions of DGLAP evolution 
equation, we obtain the nuclear non-singlet structure function at LO and NLO analysis. In the following, we 

compute the variation of structure function versus x and 2Q . 
 
Keywords: Non-singlet structure function, nuclear factor, shadowing effect, DGLAP evolution equation.    
 
 

   قدمهم

هادرون ها به وسيله ررسي و اندازه گيري ساختار دروني ب     

اطالعاتي در مورد  توابع ساختار .توابع ساختار صورت مي گيرد

توابع توزيع پارتوني و اينكه هر پارتون چه كسري از تكانه پروتون 

، در حالت قطبيده همچنين .را حمل مي كند، فراهم مي آورد

 .دهددست ميهب درباره نحوه توزيع اسپين هادرون هدف اطالعاتي

تابع ساختار هسته، چگونگي توزيع بار در داخل هسته را نشان 

دهد و نقش مهمي در مطالعه آزمايش هاي برخورد دهنده مي

انرژي باال دارد، همچنين كميت مهمي براي فهميدن ساختار داخلي 

   .هادرون هاست

تابع ساختار به بسياري از فرايندهاي انرژي باال مانند دامنه 

پراكندگي، سطح مقطع كل در پراكندگي ناكشسان ژرف، توزيع 

  . مربوط مي شود... دگي رونده وهاي پارتوني، ثابت جفت ش

به دليل برقراري برهم كنش ضعيف  ،در پراكندگي ناكشسان ژرف

فوتون مجازي تبادلي بدون برهم زدن شديد  الكترومغناطيسي،

يادي تكانه به كوارك داخل نوكلئون زتواند مقدار محيط هسته مي
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مقدار تجربي بدست آمده از اين پراكندگي اطالعات  .انتقال دهد

 .دهدتابع ساختار نوكلئون آزاد و مقيد به دست مي زيادي در مورد

ها و نيز توابع اثرات ناشي از محيط هسته، ساختار داخلي نوكلئون

هاي هاي مقيد را نسبت به نوكلئونتوزيع كواركي داخل نوكلئون

  .سازدآزاد متفاوت مي

هسته  هاي ظرفيت دركيكتا معياري از تعداد كوارتابع ساختار غير

هاي كاهش دسترسي كاوشگر به برخي از نوكلئون. باشدهدف مي

هاي ظرفيت مي شود كه مقيد، منجر به كاهش تعداد موثر كوارك

از سايه افكني . هاي ظرفيت دارداشاره به سايه افكني كوارك

كامال  هاي مقيد درون هستهاي استنباط مي شود كه نوكلئونهسته

يكتا تابع ساختار غيرله هدف ما محاسبه اين مقا در .مستقل نيستند

       ايهسته با استفاده از فاكتورسنگين  وهاي سبك براي هسته

 .باشد مي

 

  روش رگه

، رفتار DISكوچك در  xبا توجه به رشد تابع ساختار در ناحيه 

 رگه براي تابع ساختار به صورت cxQxF NS ),( 2
در نظر  2

است و در هر مقدار  2Q وابسته به  پارامتركه   گرفته مي شود

تجربي  هايبا استفاده از داده .باشدميx مستقل از  ،2Qثابت

يكتا در بازه رفتار رگه را براي تابع ساختار غير] ١[ NMC گروه

GeVتا ١GeVتغييرات خطي  .)١شكل ( به دست آورده ايم ١٦

)Lnبا  2Q   به صورت رابطه نمايي زير در نظر گرفته مي شود  (

    )١                                 ( 
)(

2
2

2
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),( 
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aLn
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  :كه جواب آن به صورت زير است

))(exp(),(),(
2
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2
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2
2 Q

Q
aLnxLnQxFQxF NSNS  

محاسبه هنوز تعيين نشده است و a در اين رابطه، پارامتر نماي 

  .پارامتر مي باشدمستلزم تعيين اين  ،تابع ساختار

و  NMC آزمايشگاهي با جايگذاري مقدار اوليه از داده هاي

و  > x ٠.٠٥معادله فوق با اين داده ها در محدوده برازش 
٢GeV٢٠2Q  ٠.٠٥٦٥ را aارامتر نماي پميانگين براي  مقدار  >

  و F ٢كه با پارامتر متناظر براي توابع ساختار  مي آوريمبدست 

 ٣ xF٣و٢[ سازگار است[. 

  
داده هاي آزمايشگاهي مربوط به تابع ساختار غيريكتا اندازه گيري شده  .١شكل

جابه جا شده اند و  i+نقاط به اندازه  براي نمايش بهتر .NMCتوسط گروه 

  .مي باشد) ٣(خطوط نشان دهنده برازش با معادله 

  

  DGLAPجواب هاي معادله تحول 

 LOبراي تابع ساختار غير يكتا در مرتبه  DGLAPمعادله تحول 

  به صورت
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)(در آن پارامتر  و ]٤[است 
2

2




Q
Lnt و  پارامتر قطع

QCD تابع  .استh(z) زير مي باشد در روابط فوق به صورت   
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راي تابع ساختار و حل معادالت در دو بپس از اعمال رفتار رگه 
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  محاسبه فاكتور هسته اي

براي به دست آوردن تابع ساختار غير يكتاي نوكلئون مقيد در 

نسبت تابع ساختار هسته الزم است كه فاكتورتصحيح هسته را كه 

  است را محاسبه نماييم غير يكتاي هسته به نوكلئون
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به اثرات هسته اي بر تابع ساختار نوكلئون آزاد اشاره اين فاكتور 

براي  dو  uبا در نظر گرفتن توزيع كوارك هاي ظرفيت . مي كند

هسته و نوكلئون و بيان توزيع كوارك هاي ظرفيت در هسته بر 

از روابط پارامتري گروه استفاده  در نهايت وحسب تابع وزن 

HKN ]٦[  وMRST ]براي توزيع نوكلئون مقيد به ترتيب  ]٧

  رابطه زير را به دست آورديمدر هسته و نوكلئون آزاد، 

)٩(
vv

vdvuvvdvuv

du

dZwNwuNwZw

A
txR





4

)4()4(1
),( 

هاي به دست آمده از حل با در نظر گرفتن اين فاكتور و جواب

براي تابع ساختار هسته در مرتبه روابط زير را  DGLAPمعادله 

LO  
 ),(),(),( 0022 txFtxRtxF NSANS  

)١٠   (                     att

t x

x
dttxLt   ))(),()(exp(

0
0

)0(

0

  

   و

 ),(),(),( 0022 txFtxRtxF NSANS 

 )١١( att

t x

x
dttxMttxLt   ))()],())((),()([exp(

0
0

2)1(
0

)1(

0

   

  .داريم NLOدر مرتبه 

 

 نتايج و بررسي شكل ها

 سبك نوعي تابع ساختار غير يكتاي هسته براي دو هستهتغييرات 

 )٩A= (  و سنگين )٢٠٨A= (  بر حسبx مرتبه  دو درLO 

براي مشاهده بهتر . است نشان داده شده ٢در شكل   NLOو

  .نتايج براي نوكلئون آزاد نيز نشان داده شده است ،اثرات هسته اي

در توافق با تمام پيش بيني هاي تئوري، تابع ساختار به سمت مقاير 

تابع . نيز مشهود است Aرشد مي كند، وابستگي به  xكوچك 

و تاثير محيط  بك استساختار هسته سنگين كوچكتر از هسته س

اين تصحيحات . هسته بر تابع ساختار نوكلئون قابل توجه است

 ٢٠درصد وبراي هسته سنگين  ١٧-١٦براي هسته سبك حدود 

درصد است، لذا نوكلئون مقيد در هسته سنگين تصحيحات بيشتري 

   .نسبت به هسته سبك دارد

غيريكتاي هسته هاي مذكور در تابع ساختار  2Qتحول ٣در شكل 

. ايمبه دست آورده xرا در مقادير مختلف  NLOو   LOدو مرتبه

ضعيف  2Qوابستگي به 2Qمشاهده مي كنيم كه در مقادير باالتر

بوده و تابع ساختار تقريبا مستقل از اين پارامتر مي باشد كه اشاره 

 NLOمنحني در مرتبه . بيوركن در اين ناحيه دارد به مقياس بندي

 .قرار مي گيرد LOبه علت تصحيحات مراتب باالتر زير منحني 
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 .هسته سبك و سنگيندو براي x تحول تابع ساختار غيريكتا برحسب . ٢شكل

  

 نتيجه گيري 

اثرات هسته اي باعث تغيير در ساختار كواركي نوكلئون مقيد در 

نتيجه تابع ساختار آن نسبت به نوكلئون آزاد مي محيط هسته و در 

بنابراين براي محاسبه تابع ساختار غير يكتاي هسته به يك . شود

  .فاكتور هسته اي نياز است

نوعي سبك و هسته  دويكتا را براي در اين مقاله تابع ساختار غير

كوچك و متوسط محاسبه  2Qكوچك و xر ناحيه د سنگين

 > x ٠.٠٥در محدوده پديده سايه شود كه مشاهده مي. كرديم

ها به خوبي در شكل Aو  x،2Qوابستگي به . شودشروع مي

هاي آزمايشگاهي توافق خوبي نتايج ما با داده. شودمشاهده مي

سايه افكني بيشتري در تابع ساختار   Aو افزايش xبا كاهش . دارد

  . است 2Qو اين نسبت تقريبا مستقل از آيديكتا به دست ميغير

براي هسته سنگين بيشتر از   xتغييرات توزيع پارتوني بر حسب

هاي سازنده متعدد هسته سبك است كه به علت وجود پارتون

سايه بيشتر براي هسته اين امر باعث اثر و باشد درون آن مي

اين تغييرات براي هسته سبك در مقادير بزرگتر . باشدتر ميسنگين

x بسيار كوچك است. 

هسته سبك و سنگين، تابع ساختار هسته براي  2Qدر تحول

 تابع ساختار بهمشاهده مي شود كه وابستگي 
2Q  بسيار ضعيف

تقريبا مستقل از اين  )٢GeV۴>2Q( هاي باالانرژيبوده و در 

اين رفتار به مقياس بندي تابع ساختار هسته در . باشدپارامتر مي

لگاريتمي مقياس نقض  .ناحيه مقياس بندي بيوركن اشاره دارد

 تصحيحات .كوچك داراي اهميت است هايانرژي بندي در ناحيه

كوچك  2Qو xمراتب باالتر در تابع ساختار غيريكتا در ناحيه 

كه از مرتبه  وجود دارد
2

1

Q
ناحيه تاثير گذار اين و در  باشدمي 

  .است

  

   
 .دو هسته سبك و سنگينبراي  2Qسبتابع ساختار غيريكتا برح .٣شكل
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 ScSb2Cr هویسلربررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام

 2، محمود مرادی1یقاسم فروزان ،1یفاطمه کرم

 ، ایرانتهران ،16761-7963پستی  صندوقنور، پیام دانشگاهگروه فیزیک، 1
 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران2

 چکیده
  برایاین ترکیب در ثابت شبکه تعادلی  .مورد بررسی قرار گرفته است ScSb2Crهویسلر تابعی چگالی، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام بر پایه نظریه

 .اشدبمی پایدارفرومغناطیس  حالتدر . این ترکیب شودمشاهده نمی انرژی گاف اما در ساختار نواری ی داردولتالکترون 73/7فلزی گاف نیم یک هامنحنی چگالی حالت

ScSb2Cr  به عنوان فادهدهد که این ترکیب برای استکند. بررسی خواص اپتیکی نشان میپائولینگ پیروی می-باشد و از رابطه اسلیترمگنتون بور می 4دارای مغناطش کل 

 گزینه مناسبی است. الکترومغناطیسی ذب امواجاج

 فلزی، خواص اپتیکی، اسپینترونیک.هویسلر، خاصیت نیمترکیب تمام  های کلیدی:واژه

 

Investigation of Electronic structure, Magnetic and Optical Properties of Cr2ScSb Full-

Heusler Compound 
Fateme Karami1, Ghasem Forozani1, Mahmood Moradi2  

1Department of Physics, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

 2Department of Physics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz 71946, Iran 

 

Abstract 

 
Based on density functional theory the electronic, magnetic and optical properties of the Cr2ScSb full-Heusler 

compound have been investigated. This compound has half-metallic gap of 0.07 eV at equilibrium lattice constant, 

but there is no band gap in the band structure.Cr2ScSb is stable in ferromagnet state. The total magnetic moment 

of Cr2ScSb is 4 𝜇𝐵 and following the Slater-Pauling rule. Results of the investigation of optical properties showed 

that this compound is a good choice for use as an electromagnetic waves absorbent.   

 Keywords: Full-Heusler compounds, Half-metallic properties, Optical properties, Spintronic. 
 

PACS No.70   
 

 قدمه م
-[ و نیم7-1] 1هویسلرهای تمامهای اخیر برخی از ترکیبدر سال

ها اند. این ترکیب[ مورد توجه محققان قرار گرفته1،4] 2هویسلر

باال در  7فلزی و دمای کوریمعموال به دلیل دارا بودن خواص نیم

[ 8]1[ و همچنین شیرهای اسپینی3،9]4ساخت ابزار اسپینترونیک

نی فلز دارای قطبش اسپیهای فرومغناطیس نیمکاربرد دارند. ترکیب

( در سطح فرمی هستند. قطبش اسپینی کامل به این معنا %177کامل )

1 Full-Heusler 
2 Half-Heusler 
3 Curie temperature 

است که ترکیب مورد نظر در سطح فرمی، در یک جهت اسپینی 

کند. ها رفتار میرفتار فلزی دارد و در جهت دیگر اسپینی مانند عایق

ها است. این ترکیب YZ2Xهویسلرها به صورت فرمول کلی تمام

 هستند. 1L2رای ساختار دا

در این مقاله ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب 

 این ترکیب گیرد و همچنینمورد مطالعه قرار می ScSb2Crهویسلر تمام

 گیرد. فلزی مورد بررسی قرار میاز نظر خاصیت نیم

4 Spintronic device 

5 Spin valves 
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 روش محاسبات
در این مقاله محاسبات با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو 

همبستگی -انجام شده است. برای تابع تبادل PWscf[ و کد 6]

-( به کار برده شده است. شبهGGA) 9تقریب گرادیان تعمیم یافته

وج منرم هستند. انرژی قطع برای تابعهای مورد استفاده فوقپتانسیل

ریدبرگ در نظر  487ریدبرگ و انرژی قطع برای چگالی بار  97

برای ساختن  17×17×17 به صورت kگرفته شده است. تعداد نقاط 

 منطقه اول بریلوئن در نظر گرفته شده است.

 نتایج و بحث
را پیدا  ScSb2Crهویسلر ابتدا باید ساختار پایدار برای ترکیب تمام

ر ها از نظکنیم. به همین منظور دو ساختار معمول برای این ترکیب

و ساختاری که انرژی کل کمتری داشت و انرژی با هم مقایسه شد 

به عنوان ساختار پایدار در نظر گرفته شد. این  در نتیجه پایدارتر بود

 و (0 ,0 ,0) در Crهای اتمای است که در آن ساختار پایدار به گونه

در  Sbو اتم  (0.25 ,0.25 ,0.25)در  Sc، اتم (0.5 ,0.5 ,0.5)

ها، برای مشاهده مکان اتم گیرند.قرار می (0.75 ,0.75 ,0.75)

 نشان داده شده است. 1در شکل  ScSb2Crساختار بلوری ترکیب 

ت لجهت پیدا کردن حالت مغناطیسی پایدار، این ترکیب را در سه حا

فرومغناطیس، از نظر انرژی  با هم فرومغناطیس و پادغیرمغناطیس، 

حالت در  ScSb2Crترکیب  سه کردیم. نتایج نشان داد کهمقای

حالت غیرمغناطیس بسیار پایدارتر است و  فرومغناطیس نسبت به

بنابراین  .نسبت به حالت پادفرومغناطیس به مقدار کمی پایدارتر است

بقیه محاسبات برای ساختار پایدار و در حالت فرومغناطیس انجام 

ثابت شبکه و مدول حجمی برای ساختار پایدار ترکیب  شده است.

ScSb2Cr  ارائه شده است. 1در جدول 
 .𝐵0و مدول حجمی  𝐸𝐻𝑀فلزی ، انرژی گاف نیم𝑎0ثابت شبکه تعادلی  :1جدول 

𝐵0(𝐺𝑃𝑎) 𝐸𝐻𝑀(𝑒𝑉) 𝑎0(Å)   

8/61 73/7 48/9 ScSb2Cr 

 

رسم شده است.  2های الکترونی کل در شکل منحنی چگالی حالت

شود در حالت اسپین باال در انرژی فرمی هیچ طور که دیده میهمان

6 Generalized Gradient Approximation  

حالت الکترونی وجود ندارد و در واقع یک گاف انرژی مشاهده 

فرمی  در انرژیولی در حالت اسپین پایین  و رفتار فلزی دارد شودمی

. ردرساناها داو رفتاری شبیه نیم چگالی حالت الکترونی وجود دارد

فلزی به صورت اختالف انرژی بین انرژی فرمی و یکی از گاف نیم

تر است تعریف دو انتهای گاف انرژی که به انرژی فرمی نزدیک

-الکترون 73/7فلزی به اندازه دارای گاف نیم این ترکیب لذا شودمی

 7در شکل  نیز ارائه شده است. 1ست که مقدار آن در جدول ا ولت

در  در نمودار ساختار نواری نمودار ساختار نواری رسم شده است.

نوارهای انرژی به مقدار بسیار کمی انرژی  های با اسپین باالحالت

ح در سط نیز های با اسپین پایینو در حالت اندفرمی را قطع کرده

اف گ نمودار ساختار نواری، در بنابراین شود.فرمی گافی مشاهده نمی

 اهدر منحنی چگالی حالتبه اینکه  با توجه شود.انرژی مشاهده نمی

، شود و در نمودار ساختار نواریفلزی مشاهده مییک گاف نیم

نوارهای انرژی اسپین باال به مقدار بسیار کمی انرژی فرمی را قطع 

لز فتوان نتیجه گرفت که این ترکیب بسیار نزدیک به نیم، میندکنمی

  فلزی پیدا کند. است و ممکن است تحت تنش خاصیت نیم

 [: 17محاسبه دمای کوری با استفاده از رابطه زیر انجام گرفته است ] 

𝑇𝑐 =
∆𝐸𝑁𝑀−𝐹𝑀

3𝑘𝐵
                                                                (1)  

اختالف انرژی بین حالت غیرمغناطیس و  𝐸𝑁𝑀−𝐹𝑀∆ در این رابطه

ثابت بولتزمن است. با استفاده از  𝑘𝐵 حالت فرومغناطیس است و

کلوین  947دود حرا  ScSb2Cr، دمای کوری برای ترکیب 1رابطه 

این دمای کوری که خیلی باالتر از دمای اتاق است  .ایمتخمین زده

برای این ترکیب  است و یک نقطه قوت، ScSb2Crبرای ترکیب 

 تواند به کار برده شود.می ساخت ابزار اسپینترونیک

باشد که یک می 𝜇𝐵 77/4این ترکیب دارای گشتاور مغناطیسی کل 

𝑀𝑡𝑜𝑡 3پائولینگ-اسلیتراز قاعده عدد صحیح است و بنابراین  =

(𝑍𝑡𝑜𝑡 − 24)𝜇𝐵 [. در این رابطه 11،12کند ]پیروی می𝑍𝑡𝑜𝑡   تعداد

 مگنتون بور است. 𝜇𝐵های ظرفیت و کل الکترون

7 Slater-Pauling rule 
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 .ScSb2Cr : ساختار بلوری ترکیب1شکل 

 
مقادیر منفی . ScSb2Crهای الکترونی کل برای ترکیب چگالی حالت :2شکل 

 حاالت با اسپین پایین است.نشان دهنده 

الکتریک ، تابع دیScSb2Crبرای بررسی خواص اپتیکی ترکیب 

 8حقیقی بخش دو 휀(𝜔) الکتریکدی تابعگیرد. مورد بررسی قرار می

휀1(𝜔) 6و موهومی 휀2(𝜔)  الکتریک،قسمت حقیقی تابع دی. دارد 

کرونیک به دست -و روابط کرامرز آنبا استفاده از قسمت موهومی 

 [17] آیدمی

휀(𝜔) = 휀1(𝜔) + 휀2(𝜔)                                                  (2)  

휀1 = 1 +
2

𝜋
𝑃 ∫

�́�휀2(�́�)𝑑�́�

�́�2 − 𝜔2

∞

0

                                       (7)  

휀2(𝜔) =
4𝜋2𝑒2

𝑚2𝜔2
∑ ∫⟨𝑖|𝑀|𝑗⟩2𝑓𝑖(1 − 𝑓𝑖) × 𝛿(𝐸𝑓 − 𝐸𝑖

− 𝜔)𝑑3𝑘                                               (4)  

رسم شده  4الکتریک در شکل قسمت حقیقی و موهومی تابع دی

 11و ضریب خاموشی 𝑛(𝜔) 17است همچنین ضریب شکست

𝑘(𝜔)  برای ترکیبScSb2Cr  رسم شده است. روابط  1در شکل

 ضریب شکست و ضریب خاموشی به صورت زیر هستند:

8 Real part 

9 Imaginary part 

𝑛(𝜔) = [
√휀1

2(𝜔) + 휀2
2(𝜔) + 휀1(𝜔) 

2
]

1
2

                      )1( 

 

𝑘(𝜔) = [
√휀1

2(𝜔) + 휀2
2(𝜔) − 휀1(𝜔) 

2
]

1
2

                      (9)  

 

 
چین قرمز نشان دهنده خط. ScSb2Cr: نمودار ساختار نواری برای ترکیب 7شکل 

  اسپین پایین است. اسپین باال و خط مشکی نشان دهنده

برای محاسبه خواص اپتیکی، محاسبات غیرمغناطیسی انجام شده 

ضریب شکست جذر قسمت حقیقی دانیم طور که میهماناست. 

ابع و بنابراین رفتاری شبیه به قسمت حقیقی ت الکتریک استتابع دی

نیز پیداست.  1و  4الکتریک دارد که این شباهت از مقایسه شکل دی

ریک الکتمشابه قسمت موهومی تابع دی نیز ضریب خاموشیرفتار 

 است. 

ولت الکترون 1/7در منحنی ضریب خاموشی یک قله در انرژی 

وجود دارد که نشان دهنده جذب باال در این انرژی است. در شکل 

ای از انرژی، قسمت حقیقی شود که در یک محدودهمشاهده می 4

اال هنده جذب بتواند نشان دشود، این میالکتریک منفی میتابع دی

 تواند یکدر این محدوده از انرژی باشد. در نتیجه این ترکیب می

جاذب نسبتا خوبی برای امواج باشد. در منحنی قسمت موهومی تابع 

شود که نشان دهنده های ریز و درشتی مشاهده میالکتریک قلهدی

نواری است. قله بلندی که در ابتدای این نواری و بینگذارهای درون

 نواری است.نحنی است نشان دهنده یک گذار بینم

10 Refraction coefficient 

11 Extinction coefficient 
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 .برحسب انرژی الکتریکموهومی تابع دیقسمت حقیقی و  :4شکل 

 
-برای ترکیب تمام برحسب انرژی ضریب شکست و ضریب خاموشی :5شکل 

 .ScSb2Cr هویسلر

 گیرینتیجه
، یبا استفاده از نظریه تابعی چگالی به بررسی خواص ساختار

. نتایج پرداختیم ScSb2Crهویسلر اپتیکی ترکیب تماممغناطیسی و 

حاصله نشان داد که این ترکیب در ثابت شبکه تعادلی، یک گاف 

دارای قطبش اسپینی  ScSb2Cr .دارد یولتالکترون 73/7فلزی نیم

های منحنی چگالی حالت نمودار صددرصد در سطح فرمی است.

 ساختار نواری گافدر  .استالکترونی به وضوح گویای این مطلب 

این ترکیب دارای گشتاور مغناطیسی کل  انرژی مشاهده نشد.

ند. دمای کپائولینگ پیروی می-باشد و از قانون اسلیترصحیحی می

کلوین است. با توجه به نتایج محاسبات  ScSb2Cr ،947کوری 

-می ScSb2Crهویسلر توان به این نتیجه رسید که ترکیب تماممی

. نتایج دباشاسبی برای ساخت ابزار اسپینترونیک گزینه من تواند

 ن مطلب هستند که این ترکیببررسی خواص اپتیکی نشان دهنده ای

 الکترومغناطیسی تواند جاذب امواجمی هایی از انرژیدر محدوه

   باشد.  
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  تولید شده در انتشبر پبلس قوی لیسر بب گبز عقبهبررسی دامنه موج 
 ؛ رضبئی، سمیه؛ دهقبنی، زهره*زالنب،  خلیل زاده؛ جعفری، محمد جعفر

 

 پظٍّطکذُ پالسوب ٍ گذاخت ّستِ ایپظٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِ ای، سبصهبى اًشطی اتوی، 

 چكیده
ثِ ّوشاُ یًَیضاسیَى، ثشسسی ضذُ ٍ ثب حبلتی کِ  PICشّوکٌص پبلس لَی لیضس ثب گبص، ثب استفبدُ اص ًتبیح کذ ضجیِ سبصی گیشی هَج ػمجِ دس ث دس ایي همبلِ، ضکل   

ضَد، همبیسِ گشدیذُ است. ًتبیح ًطبى هی دٌّذ کِ ثش خالف کبسّبی لجلی کِ ثِ دلیل ایدبد ًَسبًبت چگبلی ٌّگبم  پبلس لیضس دس پالسوبی پیص فشض هٌتطش هی
مجِ تَلیذی دس حبلت اًتطبس ضاسیَى، ثِ ساُ اًذاصی لَی ًبپبیذاسی ساهبى سٍ ثِ خلَ ٍ ثِ دًجبل آى ثِ هذٍلِ ضذى لَی پبلس لیضس اضبسُ کشدُ ثَدًذ، اًذاصُ هیذاى ػیًَی

، ایي دٍ همذاس فوتَ ثبًیِ( 30)ثب صهبى خیضش  تٌذ ّبیی ثب ضیت ثبضذ. ػالٍُ ثشآى ثشای پبلس پبلس لیضس دس گبص ًسجت ثِ پالسوب، ثِ ضذت ثِ ضیت پبلس لیضس ٍاثستِ هی
، هیذاى ػمجِ دس پالسوب داسای همبدیش ثضسگتشی ثَدُ ٍ ثشای فوتَ ثبًیِ( 45)ثب صهبى خیضشتش ّبیی ثب ضیت هالین تمشیجب یکسبى ّستٌذ. ایي دس حبلی است کِ ثشای پبلس

 ثبضذ.  ثضسگتش هی داهٌِ هیذاى ػمجِ دس گبص، فوتَ ثبًیِ( 60اص آى )ثب صهبى خیضش پبلس ّبی ثب ضیت کوتش

 

Investigation of wake-field generation in propagation of intense laser pulse in gas  

M. J. Jafari, E.KHalilzadeh*, S. Rezaei,  Z.Dehghany 

  Plasma and Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.BOX: 14395-836, Tehran, Iran 

Abstract     
    In this work, first the formation of wake field during the interaction of intense laser pulse with a gas medium 

has been investigated by using PIC simulation code, which also includes the ionization process and then the 

results have been compared with the case of pre-formed plasma medium. Previous works carried out in this 

area, have indicated the strong launch of forward Raman's instability in result of plasma density fluctuations 

during ionization and the subsequent strong laser pulse modulation. Wherein, our results show that, the 

amplitude of the laser wake field in result of laser propagation in a gas in comparison with a plasma medium 

strongly depends on the laser pulse rise time. According to our simulation results, by increasing the laser pulse 

slope, the amplitude of the wake field formation has been changed. So that,  by applying a lower rise time of 

laser pulse(i.e steep slope), the amplitude of wake electric field is quite the same in both gas and plasma 

mediums, while by enhancing the laser rise time(i.e soft slope), the wake electric field has larger values in the 

plasma in comparison with the gas medium. Further increase of laser rise time leads to a larger wake electric 

field in a gas than a plasma environment.) 
  

PACS No.    52       
 
 

 

  قدمهم
پیطشفت ّبی صیبدی کِ دس یک دِّ گزضتِ، دس صهیٌِ سبخت    

 ایي لیضسی فوتَ ثبًیِ صَست گشفتِ، ثبػث ضذُ اًتطبس ّبی پبلس

گبصّب، کبسثشدّبی هختلفی دس ثسیبسی اص حَصُ ّب اص  دس ّب پبلس

سٍضی  چٌذیي اص یکی پالسوبیی داضتِ ثبضذ. ّبی ضتبثذٌّذُ خولِ

 ضَد، ضتبثذّی ثب استفبدُ اص رسات استفبدُ هی ثِ کِ ثشای ضتبثذّی

-SM) هذٍلِ ضذى پبلس لیضس دس اثشخَد 1لیضس هیذاى ػمجِ

LWFA
 طَل ثب همبیسِ دس) طَالًی لیضس پبلس است کِ دس آى،( 2

                                                 
1 Wake field 
2
Self-modulated laser wake field accelerator  
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هیذاى ) ثضسگ داهٌِ پالسوب ثب هَج ٍ ضذُ هذٍلِ( پالسوب هَج

. ایي ]1[ کٌذ ًَس تَلیذ هی سشػت ثِ ًضدیک فبص سشػت ٍ ثب( ػمجِ

 ثبال ّبیاًشطی تب ثبسداس رسات سشػت دادى ثِ ثشای تَاًذ هی پبلس

ّبی  ثب اًتطبس پبلس لیضس دس گبص، هیذاى. هَسد استفبدُ لشاس گیشد

 ّبی اتن ّب، صًی کَاًتَهی الکتشٍى تًَل طشیك اص تَاًٌذ پبلس هی

دیٌبهیک هیذاى ػمجِ کِ ایي اهش، هی تَاًذ  کٌٌذ، یًَیضُ سا خٌثی

 سا تب حذٍدی تغییش دّذ.پالسوب 

 دس لیضس ّبی پبلس کِ تَسط ػمجِ، ّبی هیذاى  ٍیظگی       

 صَست اًذ، ثِ ضذُ ثب هیذاى لیضس، تَلیذ ضذُ یًَیضُ پالسوبّبی

 گشفتِ لشاس ثشسسی هَسد لجلی کبسّبی ػذدی دس ٍ تحلیلی

کِ ٌّگبم اًتطبس  ُ اًذًطبى داد دس یکی اص ایي کبسّب، .]5-2[است

پبلس لیضس دس گبص، ثِ دلیل یًَیضاسیَى، خبصیت دی الکتشیک 

 ثب دس کبس دیگشی .]2[هحیط ثبثت ًجَدُ ٍ ثِ صهبى ٍاثستِ ّست 

 ًتیدِ ػذدی یک ثؼذی، سبصی ضجیِ ٍ تحلیلی ّبی هذل کوک

ًیشٍی  کٌذ، هی هحیط گبصی سا یًَیضُ لیضس ٍلتی گشفتٌذ کِ

 اص تش لَی ثسیبس ط،طَلی دس ایي هحی هیذاى ػمجِ پبًذسهبتیٍَ

. ]3[ثبضٌذ  هی ضذُ آهبدُ پیص اص پالسوبی دس هَخَد ًیشٍّبی

ًیشٍی پبًذسهَتیَ ًبضی اص  دلیل ثِ پالسوب اهَاج تحشیک ّوچٌیي

ٍاثستگی ثِ صهبى خبصیت دی الکتشیکی هحیط  ٍ ًیشٍی ًبضی اص 

 است گشفتِلشاس  ثشسسی ایدبد ضیت تٌذ دس ضذت پبلس سا هَسد

 کِ ثب دس ًظش گشفتي ًطبى دادُ ضذیمی دیگشتحم دس. ]4[

% ثبالتشاص صهبًی کِ 50دس حذٍد  ػمجِ هیذاى داهٌِ یًَیضاسیَى،

 .]5[آیذ  ثذست هی پالسوب دس ًظش گشفتِ هی ضَد

دس ایي همبلِ، سؼی ضذُ است ثب استفبدُ اص ًتبیح کذ ضجیِ سبصی     

PIC جِ تَلیذ ضَد، هیذاى ػم کِ ضبهل یًَیضاسیَى هیذاًی ًیض هی

ضذُ ٌّگبم اًتطبس پبلس لیضس دسٍى ّیذسٍطى گبصی ثشسسی ٍ ثب 

 حبلت اًتطبس پبلس لیضس دس پالسوبی صیشچگبل همبیسِ گشدد. 

 تئوری مسبله
ّبی لیضسی لَی ثشای کبسثشدّبی هتٌَع اًتطبس  اهشٍصُ اص پبلس    

 سبصٍکبس ضَد. ثِ طَس دلیك، پبلس لیضس دس گبص، استفبدُ هی

ثب  یًَیضاسیَى ٍالؼی سبصٍکبس. است ضذت ٍاثستِ ثِ َى،یًَیضاسی

 :]6[گشدد  هی تؼییي ضَد، کِ پبساهتش کلذیص ًبهیذُ هی پبساهتش

L p2I
,

E


  (1                                         )  

کِ دس آى
pI  ،L  ٍE ِاتوی، یًَیضاسیَى پتبًسیل تشتیت، ث 

پبساهتش  همذاس کِ ٌّگبهی. ثبضٌذ لیضس هی هیذاى داهٌِ ٍ فشکبًس

1ثبضذ، ثضسگ کلذیص یًَیضاسیًَی کِ ثش فشآیٌذ  ، سبصٍکبس

  ثشای کِ، حبلی دس چٌذ فَتًَی است، چیشُ است، یًَیضاسیَى

1 هیذاى ، یًَیضاسیَى ( اپتیکیOFI) ایي. ثبضذ هی 

 هختلف سبصٍکبس دٍ دس تَاًذ هی اپتیکی هیذاى یًَیضاسیَى

( سخ TI) صًی تًَل یًَیضاسیَى ٍ( BSI) سذ حزف یًَیضاسیَى

دس تَضیح ایي ًَع یًَیضاسیَى ثبیذ گفت الکتشٍى دس  .]6[دّذ 

 اًشطی سطح غیش اختاللی ٍ ثش سٍی اتوی پتبًسیل بُچ داخل
pI 

 اص کوتش ثسیبس اتوی، گزاس فشکبًس ایٌکِ ثِ تَخِ ثب. گیشد هی لشاس

 ثبثت لیضس، ثِ طَس هؼوَل الکتشیکی هیذاى است، لیضس فشکبًس

اص ضکل طجیؼی  سا چبُ اتوی پتبًسیل اػوبلی، لیضس هیذاى.  هبًذ هی

 سا ثیٌذ، یَى هی یب اتن دس الکتشٍى پتبًسیلی کِ سذ ٍ کشدُ بسجخ

. ضَد خبسج هی اتوی سبختبس اص الکتشٍى ًتیدِ دس. آٍسد هی پبییي

 سطح صیش پتبًسیل، سذ ثبضذ، لَی کبفی اًذاصُ ثِ هیذاى ٍلتی

 کِ ضشایطی دس. کٌذ هی آصاد سا الکتشٍى ٍ لشاس گشفتِ الکتشٍى اًشطی

 کشدى آصاد ًجبضذ، ثشای پزیش اهکبى َلٌیپتبًسیل ک سذ افت

 فشآیٌذ ایي .داسد صًی کَاًتَهی ٍخَد تًَل احتوبل الکتشٍى،

ّبی هختلفی  تبکٌَى ثشسسی. ضَد هی ًبهیذُ یًَیضاسیَى صًی تًَل

کِ ثِ  اهب تئَسی .اًدبم ضذُ است یًَیضاسیَى احتوبل هحبسجِ ثشای

س گشفتِ، کبس صَست تدشثی ٍ ثِ صَست گستشدُ هَسد ثشسسی لشا

 ضٌبختِ ADK ًظشیِ ػٌَاى ثِ کِ کشیٌف، ٍ دلَى آهَسَسف،

 گشفتي هیذاى خبسخی ثِ فشم ًظش دس ثب. ]7[ ضًَذ هی

0E E cos( t)  (3                                        )  

 ای اص اتن هدوَػِ کَلٌی پتبًسیل دس الکتشًٍی کِ صًی تًَل احتوبل

 :است صیش ضشح ضَد، ثِ دادُ هی ADK ذله ثب یَى،/ 

*

*

1/2
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(4)                               
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 l ،m  ٍe، ػذد کَاًتَهی اصلی هَثش است ٍ  n*دس ایي سٍاثط، 

هی هذاسی، هغٌبطیسی ٍ ػذد اٍیلش ثِ تشتیت ػذدّبی کَاًتَ

 ثبضٌذ.  هی

 شبیه سبزی مسبله و نتبیج آن :
سبصی دس توبم  ثشای خلَگیشی اص تکشاس ضذى پبساهتشّبی ضجیِ     

 ضًَذ. سبصی ثیبى هی ایي ثخص، ایي پبساهتشّب لجل اص اسائِ ًتبیح ضجیِ

3سبصی اسوبیلی ّب ثب استفبدُ اص کذ ضجیِ سبصی ضجیِ
کِ تک  ]8[

ثبضذ، اًدبم ضذُ است.  ؼذی دس هکبى ٍ سِ ثؼذی دس سشػت هیث

1پبلس لیضس داسای طَل هَج  m   داهٌِ هیذاى الکتشیکی ٍ

ثؼذ ضذُ ثی
0 1a  ِ2است ک 2 18

0 /1.37 10a I   ثبضذ.  هی

ای ٍ  پشٍفبیل اٍلیِ پلِ سبصی، پالسوب ثب ثشای توبهی ًتبیح ضجیِ

0.01چگبلی crn n ُ200]دس هحذٍد 1400]x m  

نظرگرفته شده است. برای داشتن وضوح و دقت قابل قبول در دس 

سازی که  سلول شبیه 00222طول موج لیسر، سازی، در هر  شبیه

هر ابر ذره وجود دارد قرار دارد. طول مکاوی  84داخل هرکدام 

/سازی در حدود  سلول شبیه 0.01DDX   در تمامباشد.  می 

 ( بهxEطولی ) الکتریکی ( و میدانxموقعیت ) مقادیر، کار، ایه

0و λ به ترتیب e em c q ( ورمالیسه شده اودeq 0و ترتیب، به 

 باشد(. لیسر می فرکاوس و الکترووی بار
 ثب پبلس سِ ػمجِ، هیذاى چگًَگی تطکیل دادى ًطبى ثشای      

 اًتخبة هتفبٍت خیضش ّبی صهبى فوتَ ثبًیِ ٍ 300 طَل

ثِ تشتیت ثشای پبلس  1 ضکل دس سبصی ضجیِ ًتبیح .گشدًذ هی

( فوتَ 45، 210، 45ثبًیِ، )ة( ) ( فوت30َ، 240، 30ّبی )الف( )

  فوتَ ثبًیِ 800( فوتَ ثبًیِ دس صهبى 60، 180، 60ثبًیِ، ٍ )ج()

 دس ضذُ تَلیذ ػمجِ ًطبى دادُ ضذُ است. ایي ضکل ّب، هیذاى

 ضَد، هی هطبّذُ کِ ّوبًطَس. دٌّذ سا ًطبى هی پالسوب ٍ گبص

پبساهتشّبی  دیگش ٍ( فوتَ ثبًیِ 300) لیضس پبلس طَل ِاگشچ

 اهب است، یکسبى حبلت سِ ّش ثشای لیضس پبلس پالسوب ٍ

  هتفبٍت پالسوب ٍ گبص تَلیذی دس ػمجِ ّبی هیذاى ّبی ٍیظگی

                                                 
3
 Smilei 

 

 
، 30پالسوب ثشای پبلس ّبی )الف( ) ٍ گبص دس ضذُ تَلیذ ػمجِ هیذاى: 1ضکل 

( 60، 180، 60( فوتَ ثبًیِ، ٍ )ج()45، 210، 45)ثبًیِ، )ة(  ( فوت30َ، 240

 فوتَ ثبًیِ 800فوتَ ثبًیِ دس صهبى 

دس تَصیف ًتبیح ثذست آهذُ، ثبیذ ثِ ایي ًکتِ ًیض تَخِ  .ثبضٌذ هی

ثؼذی دس  1کِ صهبًی کِ هسئلِ اًتطبس پبلس لیضس، ثِ صَست  داضت

ِ ّبیی چَى خَدتوشکضی ٍ سضتِ سضت ضَد ٍ اص پذیذُ ًظشگشفتِ هی

گشدد، ًبپبیذاسی ساهبى سٍ ثِ خلَ ًمص اسبسی  ضذى صشف ًظش هی

دس خَد هذٍلِ ضذى پبلس لیضس ٍ تطکیل هَج پالسوبیی ثب داهٌِ 

 پبساهتشی اص خولِ ساهبى، ّبی . اص طشفی، ًبپبیذاسی]8ٍ 4[ثلٌذ داسد 

گشدًذ  هی ایدبد چگبلی ٍ لیضس پَش دس ًَسبًبت اثش دس هؼوَالً

ّب یًَیضاسیَى ثبػث ًَسبى  تلف، کِ دس آىسبصٍکبس هخ دٍ.]2[

تَلیذ ًیشٍی  سبصٍکبس اٍل .داسد ًیض ٍخَد ضَد، چگبلی هی

پبًذسهَتیَ ثِ دلیل ٍاثستِ ثِ صهبى ثَدى خبصیت دی الکتشیک 

هحیط )ثِ ٌّگبم یًَیضاسیَى ثِ دلیل تغییش چگبلی، خبصیت دی 

ییشات ًیشٍی ًبضی اص تغ دٍهی، الکتشیک هحیط ثبثت ًوی ثبضذ( ٍ

 دادُ ًطبى 1 ضکل دس کِ ّوبًطَس. است یًَیضاسیَى اص ضیت ًبضی

 ٍ پالسوب فوتَ ثبًیِ، سفتبس 30 خیضش ثب لیضس پبلس ثشای است، ضذُ

یًَیضاسیَى ًمص  کِ است هؼٌب ثذاى ایي. یکسبى ّستٌذ تمشیجبً گبص
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 کٌذ ایي صهبى خیضش ثبصی ًوی دس لیضس پبلس هذٍالسیَى دس هْوی

 دس اصلی ػبهل ضذت گشادیبى اص ًبضی ذسهبتیًَیشٍی پبً ٍ

ثِ ػجبست  .است ػمجِ هیذاى اًذاصی ًبپبیذاسی ساهبى ٍ تَلیذ ساُ

دیگش ثب تَخِ ثِ افضایص سشیغ ضذت پبلس لیضس ثِ دلیل صهبى 

ضَد کِ تبثیش  خیضش کن، ًَسبًبت چگبلی ضذیذی ایدبد ًوی

 ثب حبل، ایي ثب ضذیذی دس تَلیذ تبثص ساهبى سٍ ثِ خلَ داضتِ ثبضذ.

 داهٌِ ثشای ًتبیح فوتَ ثبًیِ، 45 تب لیضس پبلس خیضش صهبى افضایص

هتفبٍت ثَدُ ٍ دس دٍ حبلت گبص ٍ  کبهالً ػمجِ تَلیذی هیذاى

 ضکل دس کِ ّوبًطَس. ضَد پالسوب ًتبیح کبهال هتفبٍتی هطبّذُ هی

دس ایي حبلت ثیطیٌِ هیذاى ػمجِ تَلیذی،  آٍسدُ ضذُ است، (ة)1

لت پالسوب ثیطتش هی ثبضذ. ًکتِ خبلت تَخِ، ضکست سشیغ دس حب

تَاًذ  ثبضذ ٍ هی هَج پالسوبیی است کِ دس ضکل کبهال هطَْد هی

 ، ًتبیح)ج(1سشػت فبص ثبضذ. دس اداهِ دس ضکل ثِ دلیل کبّص

 ضذُ فوتَ ثبًیِ آٍسدُ 60 خیضش صهبى ثب لیضس پبلس ثشای سبصی ضجیِ

ّب ثشای حبلت گبص ٍ  ّبی هیذاى، سفتبس)ج( ثب تَخِ ثِ ضکل. است

ثبضٌذ. ثیطیٌِ هیذاى ػمجِ تَلیذی، دس حبلت  پالسوب هتفبٍت هی

اًتطبس پبلس لیضس دس گبص، ثضسگتش اص ثیطیٌِ هیذاى ػمجِ تَلیذی دس 

 فَق، هالحظبت ثِ تَخِ حبلت اًتطبس پبلس، دس پالسوب است. ثب

ى ػمجِ تَاى دس هَسد همذاس هیذا کِ ًوی گشفت ًتیدِ تَاى هی

تَلیذی دس دٍ حبلت اًتطبس پبلس لیضس دس گبص ٍ پالسوب ًتیدِ 

-2[یکسبى گشفت. ثش خالف کبسّبی لجلی اًدبم ضذُ دس ایي صهیٌِ

، کِ ثِ دلیل ٍخَد ًَسبًبت چگبلی، ساُ اًذاصی لَیتش ًبپبیذاسی ]5

ساهبى ٍ هذٍلِ ضذى لَیتش پبلس لیضس ٍ تَلیذ هیذاى ػمجِ لَیتش سا 

دُ ثَدًذ، همبیسِ ثیي ایي دٍ ثِ ضذت ثِ ضکل پبلس پیص ثیٌی کش

 ضیت آى ثستگی داسد.لیضس ٍ هیضاى 

 

  گیرینتیجه
دس ایي همبلِ، هیذاى ػمجِ تَلیذی، دس صهبى اًتطبس پبلس لَی     

کِ ضبهل یًَیضاسیَى  PICلیضس دس گبص ثب کوک کذ ضجیِ سبصی 

حبلتی کِ  ضَد، ثشسسی ضذُ است. سؼی ضذُ است ثب هیذاًی ًیض هی

پبلس لیضس دس پالسوب هٌتطش هی ضَد همبیسِ ضذُ ٍ دالیل فیضیکی 

ٍ سبصٍکبسّبی سخ دادُ ضذُ تَضیح دادُ ضَد. دس ایي ثشسسی، 

گیشی یکسبًی دس هَسد ثضسگی  تَاى ًتیدِ ًتبیح ًطبى داد کِ ًوی

هیذاى ػمجِ تَلیذی دس گبص ًسجت ثِ پالسوب ثذست آٍسد. اص آًدبیی 

ى ثبػث ًَسبًبت چگبلی ضذُ ٍ ایي ًَسبًبت ًیض کِ یًَیضاسیَ

ثبػث ایدبد ًَیض ثشای ساُ اًذاصی پشاکٌذگی ساهبى سٍ ثِ خلَ 

سٍد ثب دس ًظش گشفتي یًَیضاسیَى، تَلیذ هیذاى  ضَد، اًتظبس هی هی

کِ ًتبیح  تش ثبضذ. دس حبلی ػمجِ ًسجت ثِ پالسوبی پیص فشض، لَی

ّبی هختلف، ًتبیح  ی ثب ضیتّب دّذ ثشای پبلس سبصی ًطبى هیضجیِ

فوتَ ثبًیِ،  30آیذ. ثشای ضیت ّبی تٌذ هبًٌذ  هتفبٍتی ثذست هی

هیذاى ػمجِ تَلیذ ضذُ دس دٍ حبلت گبص ٍ پالسوب تمشیجب یکسبى 

است کِ ًطبًذٌّذُ ایي است کِ ثِ دلیل افضایص سشیغ داهٌِ هیذاى 

بلِ لیضس ٍ ضذت پبلس، ًَسبًبت چگبلی اثش چٌذاًی دس فیضیک هس

 45ضیت ٍ ثشای پبلس ثب صهبى خیضش ًذاسد. دس حبلی کِ ثب کبّص 

ثبضذ چشاکِ ثِ  فوتَ ثبًیِ، هیذاى ػمجِ ثشای حبلت پالسوب لَیتش هی

ضکٌذ. اص  دلیل کبّص سشػت فبص، هَج تَلیذ ضذُ سشیؼتش هی

فوتَ ثبًیِ، داهٌِ هیذاى ػمجِ  60ثب صهبى خیضش   طشفی ثشای پبلس

پبلس دس گبص ثضسگتش اص هیذاى ػمجِ تَلیذی ثشای ثشای حبلت اًتطبس 

 حبلت اًتطبس دس پالسوب است. 
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تهیه شده از عصاره گل رز ای کربن نقطهکنندگی نوری و پاسخ اپتیکی غیرخطی محلول  بررسی محدود

 زرد 
 2؛فاطمه ، باالیی1زادهکریم، الهروح؛ 1باالیی،  محسن

 تهران، ه شهید بهشتیفیزیك دانشگا دانشکده1

 رازی، کرمانشاهدانشگاه  پایه،دانشکده علوم ،شناسیگروه زیست2

 

 چکیده
آن با استفاده  نوری سپس پاسخ محدود کنندگی و سنتز شده استبه روش هیدروترمال  اینقطهحاوی کربن های رز زرد، محلولی گل عصاره از در این تحقیق ابتدا

که محلول تهیه شده پاسخ محدود کنندگی قابل مالحظه ای از خود نشان  می شودنانومتر اندازه گیری شده است. مشاهده  532و  405از لیزر پیوسته با طول موج های 
و همچنین با  z (z-scan)جاروب، ضریب جذب و ضریب شکست غیرخطی نمونه به روش نوریگی دکننهای موثر بر محدود  ساز و کار بررسیداده است. برای 

. همچنین، ندارد نمونه پاسخ جذب غیر خطی در این محدوده شدت لیزر که . مشاهده شداسته مورد بررسی قرار گرفت فضایی فازیمدولگی  استفاده از تکنیك خود
موج ، مشاهده با مقایسه نتایج بدست آمده در دو طول  .ی داردموثر نقش گی لیزریدکننضریب شکست غیر خطی در پاسخ محدود  نتایج بدست آمده مشخص کرد که

  .نانومتر بزرگتر است 532نانومتر نسبت به طول موج  405موج  د کنندگی نوری در طولمی شود که پاسخ محدو

 ، ضریب شکست غیر خطی، ضریب جذب غیر خطیگی نوریدکنن محدود ،اینقطهکربن واژه های کلیدی:

 

Investigation of optical limiting and nonlinear optical response of carbon dot solution 

prepared from yellow rose extract  
 

Balaei,  Mohsen1; Karimzadeh, Rouhollah1*; Fatemeh Balaei2  
1Department of Physics, Shaid Beheshti University, Tehran 

2Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah 

 

Abstract 
 

In this research, at first, solution containing carbon dot has been synthesized by the hydrothermal method and 

then its optical limiting response has been measured by CW laser at wavelengths of 405 and 532 nm. Results 

illustrate that the sample shows considerable optical limiting response. To understand the mechanisms underlying 

these results, we use the Z-scan and spatial self-phase modulation techniques to measure the nonlinear absorption 

and refractive index. It is observed that the sample does not have the nonlinear absorption response. Also, these 

findings highlight the significant role of the nonlinear refractive index effect in the optical limiting response. By 

comparing the obtained results in two wavelengths, it is observed that the optical limiting response at wavelength 

of 405 nm is larger than its response at wavelength of 532 nm 
Keywords:carbon dot, optical limiting, nonlinear refractive index, nonlinear absorption coefficient 

 

PACS No. 
 

 مقدمه

هستند. با توجه به  ایکربن نقطهغنی از  ها منبعدانه رنگ گیاهان و  

توان انتظار کربن، می هایاتم حضور و ایکربن های نقطهابعاد کوچك 

نوری  ها میتوانند خواصدانه گیاهان و رنگ داشت که عصاره

اهمیت بررسی خواص این نکته میتواند  غیرخطی داشته باشند.

های از جمله مزیت .را نشان دهد خطی این نوع مواداپتیکی و غیر
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در دسترس بودن و غیر  توان به ارزان بودن،استفاده از این مواد می

 در واقع ذرات شبه ایکربن های نقطهها اشاره کرد. سمی بودن آن

در مطالعات هستند.  های کربناز اتم نانومتر10تا  1با ابعاد  کروی

موجود  ایکربن های نقطههایی برای سنتز و استخراج روش پیشین

برای در این تحقیق . ]2و1[است گیاهان استفاده شدهها و در گل

ز روش هیدروترمال استفاده گل رز اموجود در  ایکربن نقطهسنتز 

با توجه به مطالعات انجام شده، در این کار برای اولین  ست.شده ا

گزارش  از گل رزبار خواص غیرخطی کربن نقطه ای ساخته شده 

  .شده است

غیرخطی است که به دلیل نوری یك پدیده  کنندگی محدود      

شود. دراین پدیده می غیرخطی یا شکست غیرخطی مشاهده جذب

باریکه تابشی به  شدتمیزان عبور نور از ماده غیرخطی با افزایش 

که به این شدت،  رسدآرامی از حالت خطی به یك مقدار ثابت می

های شدتشود. برای  شدت آستانه محدود کنندگی نوری گفته می

از ماده  خروجی شدت، مقدار بزرگتر از شدت آستانه تابشی

می  این پدیده هایثابت باقی خواهد ماند. از جمله کاربرد غیرخطی

 چشم و وسایل اپتیکی حساس مانندآسیب محافظت از  توان به

 .]3[اشاره کرد ی نوریهاحسگر

 مواد و چیدمان تجربی
روش هیدروترمال یك روش سنتز نانوذرات است که بعد از     

فشار  دهنده، از دما وسنتز واکنش اختالط مواد و عناصر به منظور

شود. های الزم در سنتز نانو مواد استفاده میزیاد برای انجام واکنش

ها دهندهدر این روش کنترل دما و چگونگی گرمارسانی به واکنش

 .]4[توزیع سایز نانوذرات داردابعاد و نقش بسیار مهمی در 

همچنین روش و ] z ]5در این تحقیق از روش جاروب   

و  ی اندازه گیری ضریب شکستابر ]6[خودمدولگی فازی فضایی

از باریکه  . برای این منظوره استغیرخطی استفاده شد ضریب جذب

در این  .شوداستفاده میمتر میلی1لیزری گاوسی با قطر باریکه 

در   CNI-MLL-IIIآزمایشات از لیزرهای پیوسته با نام تجاری 

توان لیزر درآزمایش نانومتراستفاده شد.  532و  405های طول موج

نور لیزر توسط یك عدسی با فاصله  .وات بودمیلیz 10جاروب

د. برای اندازه گیری بر روی نمونه تابانده ش مترسانتی10کانونی 

و سپس  مونه در کانون عدسی قرار داده شد، نمحدود کنندگی نوری

ورودی  توان عبوری از نمونه توسط آشکارساز برای توان های

 .(1)شکل  مختلف اندازه گیری شد

 
 کنندگی نوری. چیدمان آزمایش محدود : 1شکل

( zدر راستای محور اپتیکی)محورنمونه  ،zجاروبدر چیدمان     

و مقدار توان رسیده به آشکار ساز  شودجابجا میحول کانون عدسی 

شود همچنین از یك آشکار ساز مرجع برای اندازه گیری ثبت می

شود بنابراین  به ماده نیز استفاده می شده مقدار توان باریکه تابیده

( بر حسب مکان ماده نسبت به نقطه کانون T)یعبورتوان مقدار 

جاروب چیدمان برای اینکه  .شود عدسی از آزمایش اندازه گیری می

z بل برای ضریب شکست غیرخطی حساس باشد، از یك روزنه ق

 به عبارتی از چیدمان (.2شکلاز آشکارساز استفاده می شود )

باز )بدون روزنه( برای اندازه گیری ضریب جذب  z جاروب

بسته )با حضور روزنه( برای اندازه  z جاروب غیرخطی واز چیدمان

 گیری ضریب شکست غیرخطی استفاده می شود.

 
 .zجاروب  چیدمان تجربی آزمایش : 2شکل
فازی  مایش خود مدولگیچیدمان تجربی مربوط به آز 3شکلدر     

در این آزمایش ابتدا نور لیزر به وسیله . داده شده استنشان فضایی 

سپس نمونه غیرخطی در کانون قرار داده  ،شودعدسی کانونی می

دلیل شیفت ون ماده غیرخطی به رو پس از عبور نور از د شودمی

در اثر ضریب شکست غیر خطی حلقه های پراش تشکیل می  فازی

در  .]5[شود که بر روی صفحه اندازه گیری قابل مشاهده است

جاد محدوده شدتی که توسط لیزر تولید می شود تغییری در ماده ای

نمی شود و ماده تخریب نمی شود. همچنین در تمام موارد آزمایشها 

برای  .جندین بار تکرار شده است و نتایج یکسان بدست امده است

غیرخطی الزم است تعداد حلقه های اندازه گیری ضریب شکست
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( مشخص I)نمونه تابشی به( و شدت نور Nظاهر شده بر روی پرده)

 باشند.

 
 فازی فضاییمدولگی  چیدمان تجربی آزمایش خود : 3شکل

 تجربی و بحثنتایج 

به روش هیدروترمال در حالل آب  ایکربن نقطهسنتز در ابتدا       

مدت به  زرد  گل رزهای صورت گرفت. به این منظور ابتدا گلبرگ

گرما دهی درجه سانتیگراد  60یی در دمای دقیقه در کوره گرما 30

لیتر آب میلی  100 بههای خشك شده گلبرگ گرم از 3شد، سپس 

 200در ظرف اتوکالو در دمای ومحلول حاصل  وده شدزاف مقطر

پس از سرد شدن  .شدساعت قرار داده  2درجه سانتیگراد به مدت 

بار از کاغذ صافی عبور ها، محلول یك گلبرگبه منظور جدا کردن 

نشان  4شکلهای سنتز شده که در محلول UV-Visطیف  .داده شد

 .]2[با گزارشات قبلی تطابق داشت داده شده است

 
 زرد. گل رزطیف جذبی : 4شکل

ی نمونه گی نوردکنن با استفاده از چیدمان تجربی پاسخ محدود      

پاسخ مشاهده می شود  5شکل درکه اندازه گیری شد. همانطور 

 .گی نوری نمونه در هر دو طول موج قابل توجه است دکنن محدود

های بدست آمده می توان آستانه محدود کنندگی با استفاده از نمودار

ستانه آرا برای دو طول موج مشخص کرد. مشاهده می شود که 

-میلی 1.5نانومتر در توان تابشی  405گی در طول موج دمحدود کنن

رخ  واتمیلی 15نانومتر در توان تابشی  532و برای طول موج  وات

 های غیرخطی موثر در پاسخساز و کار می دهد. برای مشخص شدن

ب جذب و شکست غیر خطی نوری، الزم است ضرایکنندگی محدود

 .اندازه گیری شود که در ادامه نتایج آن ارایه خواهد شد

 
.  1کنندگی نوری مطابق با شکل داده های مربوط به آزمایش محدود: 5شکل

 نانومتر.532موجنانومتر ب( طول 405موجالف(طول
برای اندازه گیری ضریب جذب غیرخطی از چیدمان جاروب        

z نتایج اندازه گیری نشان می دهد که در حالت باز استفاده شد .

شده برای محدوده توان تابشی استفاده نمونه در هر دو طول موج 

 دهد.  نشان نمی از خود در این کار جذب غیرخطی

شکست غیرخطی  ضریبنانومتر 532نانومتر و405 هایدر طول موج

شده  نشان داده 6نتایج آن در شکلاندازه گیری شد که  پیوسته با لیزر

د، آزمایش از لیزر پیوسته استفاده شبا توجه به اینکه در این  است.

اپتیکی ماده می -به همین دلیل مکانیسم غالب مربوط به ویژگی ترمو

ه و موجب ، انرژی لیزر توسط نمونه جذب شدمکانیسمباشد. در این 

گرم شدن نمونه خواهد شد. با توجه به اینکه باریکه تابشی پروفایل 

گوسی دارد، توزیع دمایی در ماده نیز یکنواخت نبوده و از این توزیع 

تغییر ضریب  ،فضایی پیروی خواهد کرد. اما به دلیل پخش حرارتی

به همین دلیل به این نوع غیرخطی، موضعی نخواهد بود.  ،شکست

. برای بدست آوردن ]7[غیرموضعی نیز گفته می شودغیرخطی 

ضریب شکست غیرخطی در این آزمایش می توان از مدل ضریب 

شکست غیرخطی حرارتی استفاده کرد که رابطه میزان عبور آن به 

 : ]8[صورت زیر است

𝑇𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 = 1 − 𝐴 𝑡𝑎𝑛−1 (
2𝑥

3+𝑥2) + (
𝐴

2
𝑡𝑎𝑛−1 (

2𝑥

3+𝑥2))
2

+

(
𝐴

4
𝑙𝑜𝑔 (

𝑥2+1

𝑥2+9
))

2

                                                  (1)  
≡x در این رابطه

z

z0
فاصله نسبت به  z یك کمیت بدون واحد است. 

≡Aطول رایلی و   z0نقطه کانون است، 
kI0Ln2

(1-α0L)
عدد موج  kکه  

ضریب  α0ضخامت نمونه و  Lشدت در نقطه کانون،  I0 باریکه،

از برازش داده های )حالت بسته(  فادهبا است. جذب خطی نمونه است

 532و  405، ضرایب شکست غیر خطی در دو طول موج 1با معادله

 ارایه شده است. 1متر بدست آمده که در جدولنانو
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نانومتر با شعاع کمره 405.الف(طول موج Tcloseمربوط به های تجربی داده: 6شکل

 .میکرومتر15با شعاع کمره  نانومتر532موج ب(طولمیکرومتر 27

 

 .غیرخطیشکستضریببرای  zنتایج جاروب :1جدول

  نانومتر405 نانومتر532

)2/cmW(k0I n2(cm2/W) 
8-10× 

)2/cmkW(0I n2(cm2/W) 
8-10× 

 نمونه

 زردرز  -09/6 19/0 -59/2 96/2

 توان به روش خود غیرخطی را میشکست  ی ضریباندازه     

-( ارتباط تعداد حلقه2رابطه)فازی فضایی اندازه گیری کرد.  مدولگی

 های ظاهر شده و شدت باریکه در ماده غیرخطی را نشان می

را با کل الکتریکی مرتبه سوم توان پذیرفتاری . همچنین می]7[دهد

 ( برای نمونه بدست آورد.3استفاده از رابطه)

| n2|= (
λ

2Lefn0
)

N

I
                                              (2)  

χ
Total

(3)
=

cλn0

2.4×10
4
π2Lef

(
dN

dI
)                           (3)  

شدت در باریکه در   Iهای ظاهر شده،تعداد حلقه Nاین روابط در 

ضریب  n0نقطه کانون است که ماده غیر خطی در آن قرار دارد، 

Lef=z0شکست خطی ماده است و  tan-1 ( L z0)⁄ .  ( 3)رابطهدر
dN

dI
کننده آهنگ تغییر تعداد حلقه ها نسبت به افزایش شدت در بیان 

کانون است. با اندازه گیری تعداد حلقه ها بر حسب شدت تابشی و 

می توان ضریب شکست غیرخطی و ( 3( و)2)با استفاده از روابط 

 . ]9[همچنین پذیرفتاری الکتریکی مرتبه سوم کل را بدست آورد

ارایه شده است. مشاهده می شود که  2نتایج بدست آمده در جدول

های بدست آمده از این روش با ضریب شکست  ضریب شکست

 همخوانی دارد. zهای بدست آمده از روش جاروب 

 
فازی فضایی. ب(  مدولگی تجربی مربوط به آزمایش خودهایالف(داده: 7شکل

      تصویر یك نمونه از حلقه های ایجاد شده.

م به دست آمده از غیرخطی و پذیرفتاری مرتبه سو شکست ضریباندازه :2جدول

 فازی فضایی.  مدولگی آزمایش خود

  نانومتر405 نانومتر532

𝜒𝑇
(3)

×10-9 

(e.s.u) 
n2(cm2/W) 

×10-8 
𝜒𝑇

(3)
×10-9 

(e.s.u) 
n2(cm2/W) 

×10-8 
 نمونه

 رز زرد 11/6 61/1 43/2 20/1

 نتیجه گیری

عصاره گل رز زرد با روش هیدروترمال  از ایکربن نقطهمحلول      

 و zوبرضریب شکست غیرخطی با دو روش جااستخراج شد و 

 532و 405 هایموجفازی فضایی  در طول مدولگی خود

 کامل با هم توافق گیری درنتایج اندازه و گیری شداندازهنانومتر

خطی تقریبا در شکست غیر  در این دو طول موج ضریب بودند.

)8−10 مرتبه
𝑐𝑚2

𝑊
محدود کنندگی نوری نتایج اندازه گیری بود.  (

نشان داد که نمونه می تواند به عنوان یك محدود کننده نوری کاربرد 

در طول موج کنندگی  داشته باشد. همچنین مشاهده شد که محدود

 و در تواناست بیشتر نانومتر 532 موجنانومتر در مقایسه با طول405
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 سطح کره یاسکالر رو دانیم یبرا ریمیکاز یانرژ یتابش حیتصح
 مددعلی،  ولوئیان

 رانیسمنان، ا ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ک،یزیدانشکده ف

 

 چکیده
کم کردن جعبه ها پرداخته  یبا روش منظم ساز 𝑺𝟐 یبا توپولوژ یسطح کرو کی یاسکالر رو دانیم ریمیکاز ی، به صورت خالصه به ارائه محاسبه انرژمقاله نیدر ا

 یرو ریمیکاز یاست. غالباً در محاسبه انرژ دهیدر قالب نمودار ارائه گرد زین  𝑺𝟑 و 𝑺𝟏سطوح  یاسکالر رو دانیم ریمیکاز یانرژ یبدست آمده برا جیشده است. نتا

مهم روش کم کردن جعبه ها در  تیشود. مز یاستفاده م هیحذف آن معموال از بازبهنجارش ثانو یماند که برا یم یباق تیدر نها ییواگرا کی 𝑺𝟐 یبا توپولوژ یسطح
عالوه  مقاله نی. در استین یگریبه اعمال بازبهنجارش د ازیبدست آورد و ن میرا به صورت مستق ریمیکاز یتوان در روش مذکور، مرتبه صفرم از انرژ یاست که م نیا

کانترترم وابسته  یریپرداخته شده است. بکارگ زین 𝑺𝟐 یبا توپولوژ یسطح یرو ریمیکاز یانرژ یتابش حیبه محاسبه مرتبه اول تصح ریمیکاز یبر ارائه مرتبه صفرم انرژ

بدست  جیباشد. نتا یمطالعه م نیحاکم بر مساله از نکات مهم روش بکاررفته در ا نهیو پس زم یمرز طیبا شرا یسازگار یقرار)و نه کانترترم آزاد( جهت بر به مکان

 ریمیازک یانرژ یتابش حیارائه شده در گذشته سازگار است. اما پاسخ ما در مرتبه اول تصح یذکر شده با پاسخها یها یهمه توپولوژ یبرا ریمیکاز یدر مرتبه صفرم انرژ

 در نوع بازبهنجارش بکار رفته جستجو نمود. دیتفاوت آشکار را با نیا شهیباشد که البته ر یتفاوت آشکار م یدارا
 .تصحیح تابشی، کانترترم، بازبهنجارش، منظم سازیانرژی کازیمیر،   :واژه های کلیدی
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Abstract 
 

In this paper, the first-order radiative correction to the Casimir energy for a massive scalar field in the 𝜙4 theory 

on a spherical surface with 𝑆2topology was calculated. In common methods for calculating the radiative 

correction to the Casimir energy, the counter-terms related to free theory are used. However, in this study, by 

using a systematic perturbation expansion, the obtained counter-terms in renormalization program were 

automatically position-dependent. Additionally, along with the renormalization program, a supplementary 

regularization technique that we named Box Subtraction Scheme (BSS) was performed. This scheme presents a 

useful method for the regularization of divergences, providing a situation that the infinities would be removed 

spontaneously without any ambiguity. Moreover, in this study, the final results regarding to the Casimir energy 

for massive and massless scalar field with periodic boundary condition on spherical surfaces with 𝑆1 and 𝑆3 

topologies were discussed as a language of figure. Analysis of the necessary limits of the obtained results for the 

Casimir energy of the massive and massless scalar field confirmed the appropriate and reasonable consistency 

of the answers. 

 Keywords:   Casimir Energy, Radiative Correction, Counterterm, Renormalization, Regularization 

 

PACS No.         11.10.-z, 11.10.Gh, 03.70.+k, 42.50.Lc 

 

 قدمهم
در خصوص وجود  ریمیکاز ینیب شیپ نیاز هفتاد سال از اول شبی    

از اعوجاج خال بود،  یبدون بار که ناش یدو رسانا نیجاذبه ب یروین

 شیمورد آزما یده سال بعد توسط اسپارنا ینیب شیپ نیگذرد. ا یم

در سال  شانیبرداگ و همکاران ا سپس. دیگرد دییواقع شد و تا

قرار  یمورد بررس زینرا  ریمیکاز یانرژ یتابش حاتیتصح 1985
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ادامه  زیبعد از آن نتصحیحات تابشی  ۀو توجه به مقول ،دادند

 یانرژ یتابش حاتیکه در محاسبه تصح یزی[. معموالً آن چ1]افتی

، نحوه برانگیزی را ایجاد نموده استچالش  بحث های ریمیکاز

در حالت  است. یرانژموجود در الگ ۀبرهن یبازبهنجارش پارامترها

 یپارامترها بازبهنجارشِ فهیظهستند که و 1هاکانترترممعمول این 

 هاکانترترم نیا درواقع و دارندبرعهده  را یبرهنه موجود در الگرانژ

پارامترها این از  یناش هایواگرایی 2بازبهنجارش برنامه در که هستند

را بدست  یالگرانژ یِکیزیف یو پارامترها می کنندرا در خود هضم 

 از مقاالت گذشته یاریبس برنامه بازبهنجارش در ی. در اجرادهند یم

 یشرط مرز کیدر آنها تحت اثر  یکوانتوم دانیکه م یدر مسائل یحت

 یبرا آزاد یفضا یهااز کانترترمبوده است،  و یا پس زمینۀ غیربدیهی

در تعدادی [. 2-3برهنه استفاده شده است ] یهاتیبازبهنجارش کم

-اگر در مسالهاز مطالعات انجام شده در گذشته نظر بر این است که، 

برنامه  اید، ببگیرد یشرط مرز کیتحت اثر  یکوانتوم یدانهایم یا

اجرا شود که با شرط  ایبگونه زین هادانیم نیمربوط به ا بازبهنجارش

استفاده ازکانترترم مربوط  در واقعو  ؛اعمال شده، سازگار باشد یمرز

در هر مسأله ای بدون توجه به شرط مرزی حاکم بر به فضای آزاد 

یک جستجو در مطالعات . امری فیزیکی باشدنمی تواند  مساله آن

منجر به این کانترترم نادرست انتخاب  با گذشته نشان می دهد که

 تیعمل نکرده و در نها یبرنامه بازبهنجارش بدرست شود کهمی

 یبرا لذا. [4-5] دیبدست آواگرا تصحیح تابشی انرژی کازیمیر 

که  معرفی گردید یبازبهنجارشروش  [6]در مقاالتی چون بار  نیاول

حاکم بر مساله در برنامه بازبهنجارش به صورت  یدر آن شرط مرز

بدست آمدن ورود منجر به  نیو ا افتهیورود  و سازگار کیستماتیس

وابسته به مکان در برنامه بازبهنجارش شده است. در  هایکانترترم

 یتابش حیبا استفاده از روش بازبهنجارش مذکور، تصح زیمقاله ن نیا

 هیشده در نظر فیتعرجرمدار اسکالر  دانیم یرا برا ریمیکاز یانرژ

𝜙4 سطح کروی با توپولوژی یک  روی𝑆2 پاسخ  .کرد میخواه ارائه

 کامالً سازگار است. یکیزیقابل انتظار ف یبا مبانبدست آمده 

 یمحاسبات انرژ ندیموجود در فرا هایییحذف واگرا جهت     

. از است رناپذیاجتناب یمنظم ساز یاستفاده از روشها ر،یمیکاز

لی که در فضای در مسائظاهر شده واگرایی های آنجائیکه نوع 

Counterterm 

شواری به د دوبعدی مطرح هستند به صورت لگاریتمی است، این امر

از با استفاده  ،مقاله نیدر ااما . های فرایند منظم سازی می افزاید

 ها بر این دشواریبه خوبی کم کردن جعبه ها  یروش منظم ساز

ه محاسبات تصحیح تابشی انرژی کازیمیر با استفاده فائق آمده و کلی

 یمحاسبه انرژ یبرااز روش منظم سازی مذکور انجام پذیرفته است. 

دو ساختار مشابه در نظر  روش، معموالً نیبا استفاده از ا ریمیکاز

دو ساختار از هم  نیا  خال یها یانرژ اختالف شود، و یگرفته م

  شوند. یم محاسبه

 
این شکل به صورت نمادین منظم سازی به روش کم کردن جعبه ها را :  1لشک

و شکل سمت راست را ساختار   𝐴نشان می دهد. شکل سمت چپ را ساختار 

𝐵 .می نامیم 
 :تعریف کرد ریبصورت زرا  ریمیکاز یانرژبر این اساس 

𝐸Cas. = lim
𝑏/𝑎→∞

(𝐸𝐴 − 𝐸𝐵)               (1)  

 است 𝐵و  𝐴انرژی خال مربوط به دو ساختار  𝐸𝐵و  𝐸𝐴که در آن 

 می باشد.شعاع کره ها در دو ساختار  𝑏و  𝑎و 

  

 مرتبه صفرم و اول انرژی کازیمیر

 یرو 𝜙4 هیدر نظر یقیاسکالر حق دانیم یبرا یرابطه الگرانژ     

 است: ریبه صورت ز فلدیمن کی

ℒ =
1

2
√−𝑔 [𝑔𝜇𝜈𝜕𝜇𝜙𝜕𝜈𝜙 − (𝑚0

2 + 𝜉ℛ)𝜙2 −
𝜆0
4!
𝜙4] 

 (2) 

برهنه جرم و ثابت جفت  یپارامترها بیبه ترت 𝜆0و    𝑚0 در آن که

و  𝑆2 یبا توپولوژ یسطح دوبعد کی یهستند و برا دانیم یشدگ

ℛ اسکالر یمقدار پارامتر انحنا  𝑎شعاع  = 2𝑎−2 نهمچنی. است 

ξ یثابت جفت شدگ = 1

8
 کیدر نظر گرفتن متر باشد. با یم 

𝑑𝑠2 = 𝑑𝑡2 − 𝑎2(𝑑𝜃2 + sin2 𝜃 𝑑𝜑2)  و با توجه به

 ی( بدست م2داده شده در معادله ) یکه از الگرانژ یمعادله حرکت

Renormalization Program 
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سطح  کی یخال رو یانرژ ،یکیپس از اعمال کوانتش کانون د،یآ

به  ینوسان یبا شرط مرز دانیم کی یبرا 𝑆2یبا توپولوژ یکرو

 :[7-8]خواهد ریصورت ز

𝐸Vac. = 𝐸Vac.
(0)

+ 𝐸Vac.
(1)

=
1

4𝜋𝑎2
∑(ℓ +

1

2
)𝜔ℓ

∞

ℓ=0

+
−𝜆

8
∫𝐺2(𝑥𝜇, 𝑥𝜇)𝑑𝑆
𝑆

 

(2) 

𝜔ℓکه در آن 
2 =

1

𝑎2
(ℓ +

1

2
)
2

+𝑚2 های مجاز پس از فرکانس

,𝐺(𝑥𝜇اعمال شرایط مرزی می باشند و تابع  𝑥′𝜇)  نیز تابع گرین

𝑥𝜇باشد. منظور از مختصه می = (𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝜑) پارامتر ت و اسλ 

و  𝜙4نیز به ترتیب نشان دهنده ثابت جفت شدگی در نظریه  𝑚و

روی جرم میدان اسکالر است. فرم تابع گرین برای یک میدان اسکالر 

 به صورت زیر خواهد شد:سطح کره 

𝐺𝐴(𝑥
𝜇, 𝑥′𝜇) = ∫

−𝑑𝜔

2𝜋

∞

−∞

 

×∑ ∑
𝑒−𝜔(𝑡−𝑡

′)𝑌ℓ
𝑀(𝜃, 𝜑)𝑌ℓ

𝑀∗(𝜃′, 𝜑′)

𝜔2 + 𝜔ℓ
2

ℓ

𝑀=−ℓ

∞

ℓ=0

 

(3) 

( الزم 1با استفاده از تعریف ارائه شده از انرژی کازیمیر در معادله )

نیز محاسبه شود که البته اینکار تنها  𝐵ساختار نرژی خال برای است ا

سپس اختالف انرژی  انجام خواهد شد. 𝑎به جای  𝑏با جایگذاری 

از هم محاسبه گردد. انجام این رویه  𝐵و  𝐴های خال دو ساختار 

( منجر به یافتن مرتبه 2برای جمله اول در سمت راست معادله )

نرژی کازیمیر می گردد. با انجام کلیه صفرم از تصحیح تابشی ا

[ نیز گزارش 7جزئیات مربوط به این محاسبات که البته در مقاله ]

 شده است، خواهیم داشت:

ℇCas.
(0) =

𝜇𝑎
2

8𝜋𝑎3
∑

(−1)𝑗+1

𝑗
[
4

3
𝜇𝑎𝑗 − 𝐼2(2𝜋𝜇𝑎𝑗) +

∞
𝑗=1

𝐿2(2𝜋𝜇𝑎𝑗)]                                    (4)  

 

به ترتیب تابع بسل اصالح شده و  𝐿2(𝑥)و  𝐼2(𝑥)تابع  که در آن

می باشد. پاسخ به دست آمده برای مرتبه صفرم انرژی تابع الگر 

کازیمیر با آنچه در گذشته برای این مرتبه از انرژی گزارش شده 

برای توپولوژی های  تکرار این محاسبات [.9] است تطابق کامل دارد

𝑆1  و𝑆3 در قالب نمودارهای  نیز انجام پذیرفته است که نتایج آن

 ( ارائه شده است.3( و )2)

 

انرژی کازیمیر روی مرتبه صفرم سه نمودار رسم شده نمودار تغییرات . 2شکل 

سکالر نشان می سطح کره را برحسب شعاع آن برای چند مقدار از جرم میدان ا

)از باال به پایین( مربوط به رویه هایی با توپولوژی  به ترتیب دهد. سه نمودار فوق

𝑆1 ،𝑆2  و𝑆3 .می باشد 
( از 𝒪(𝜆)( بیانگر مرتبه اول)2جمله دوم در سمت راست معادله ) 

انرژی خال می باشد. این رابطه برای انرژی خال با در نظر گرفتن 

جهت بررسی )کانترترم های وابسته به مکان محاسبه شده است

[ مراجعه گردد(. برای محاسبه مرتبه اول از 8شتر به ]جزئیات بی

تصحیح تابشی انرژی کازیمیر، ابتدا الزم است تابع گرین برای هر 
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هر  شعاعبا جایگذاری ( 1مشخص شده در شکل ) ساختارهاییک 

بدست آید. سپس با جایگذاری تابع گرین مربوط ( 3در عبارت ) کره

( به 1، با استفاده از تعریف انرژی کازیمیر در معادله )ساختاربه هر

می پردازیم.  𝐵و  𝐴محاسبه اختالف انرژی های خال دو ساختار 

باعث می شود تا  3سازی تابع قطعتشابه دو ساختار به انضمام منظم

تعداد زیادی از واگرایی ها در انجام این تفاضل یکدیگر را حذف 

(، تصحیح 1سبه حد موجود در رابطه )کنند. در نهایت نیز با محا

 𝑆2سطح کروی با توپولوژی تابشی انرژی کازیمیر برای یک 

 بصورت زیر بدست می آید:

𝐸Cas.
(1)

=
−𝜆

128𝜋2
[𝐵(𝑎)2 − (

1

24𝑚
)
2

] 

(6) 

 عبارتست از: 𝐵(𝑎)تابع  که در آن

𝐵(𝑎) =∑(−1)𝑗+1𝜋𝜇𝑎𝑎[−𝐼1(2𝜋𝜇𝑎𝑗) + 𝐿−1(2𝜋𝜇𝑎𝑗)]

∞

𝑗=1

 

ورد در مبحث انرژی کازیمیر م که معموالًیکی از مهمترین حدهایی  

 توجه ویژه قرار می گیرد، یافتن پاسخ برای میدانهای بدون جرم

است. محاسبه حد بدون جرم برای مرتبه اول تصحیح تابشی انرژی 

فر برای صبه میزان ( رابطه زیر 6کازیمیر با استفاده مستقیم از رابطه )

 آن ختم خواهد شد.

    

 گیری نتیجه

در این مقاله به ارائه محاسبه انرژی کازیمیر برای مرتبه صفر و      

تعریف شده روی یک منیفلد با اول تصحیح تابشی میدان اسکالر 

این محاسبات در مرتبه اول پرداخته شده است.  𝑆2توپولوژی 

تصحیح تابشی برای بار اول ارائه گردیده است. در انجام این 

کردن جعبه ها برای حذف واگراییهای محاسبات، از منظم سازی کم

های ناشی از انرژی خال استفاده شده است. برای حذف واگرایی

های وابسته به ناشی از پارامترهای برهنه در الگرانژی نیز از کانترترم

پاسخ های بدست آمده در هردو مرتبه از  مکان استفاده شده است.

 [. 9انرژی با انتظارات فیزیکی موجود سازگار است]

 

off Regularization Technique-Cut 

 
برای یک اول از تصحیح تابشی انرژی کازیمیر صفرم و مرتبه مرتبه :  2لشک

نشان می  سم شده است. این نمودارشعاع کره ربرحسب  𝑆2رویه با توپولوژی 

𝜆ثابت جفت شدگی برابر  دهد که به ازای تعیین مقدار مقدار = ، انرژی 0.1

انرژی مرتبه صفرم کوچکتر مرتبه از  105کازیمیر در مرتبه اول تصحیح تابشی 

 است.

 

همچنین این محاسبات برای میدان بدون جرم نیز انجام شده است 

بدون جرم  و تصحیح تابشی مرتبه اول انرژی کازیمیر برای میدان

  صفر می باشد.
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  دینامیک جزایر مغناطیسی در پالسمای تاج خورشیدی ذره در سلول یساز هیشب 

؛ حسین پور،محبوب مهدی شهرکی پور،  

دانشگاه تبریز فیزیک دانشکده  

چکیده :                                               

که با تغییر ساختار خطوط میدان مغناطیسی باعث آزاد شدن انرژی ذخیره شده مغناطیسی به های مهم در پالسماهای مغناطیده می باشد بازاتصالی مغناطیسی یکی از پدیده

شود، این آشفتگی در واقع در فرآیند توسعه یافته بازاتصالی غیر خطی ، الیه جریان الکتریکی دچار یک تغییر شکل غیر خطی  می های جنبشی و حرارتی می شود.انرژی

گویند.در شود که به آنها پالسموئید میدهد و این پدیده باعث ایجاد جزایر مغناطیسی در دو طرف نقطه قطع، میالکتریکی خود را نشان میبه شکل قطع شدن الیه جریان 

ام پالسموییدها و نقش میدان هدایت در تغییر شکل ظاهری و سرعت ادغگیرد مورد بررسی قرار می شبیه سازی ذره در سلولتوسط این پژوهش، ناپایداری پالسموئیدی 

 .تحقیق می شود

 سازی ذره در سلولشبیه  ناپایداری پالسموئید، بازاتصالی مغناطیسی، کلیدی:واژگان

particle in a cell simulation of magnetic islands dynamics in plasmas of solar corona 

Shahraki pour , Mahdi ; Hosseinpour, Mahboub 

 Faculty of Physics, University of Tabriz 

Abstract    

Magnetic reconnection  is one of the most important phenomena in magnetic plasmas which changes the structure 

of the magnetic field lines to release the stored magnetic energy into kinetic and thermal energies. In the developed 

process of nonlinear reconnection, the electric current layer undergoes a nonlinear deformation. This phenomenon 

reveal in the form of a x-point in the layer of electric current, creating magnetic islands on either side of the x- 

point, called plasmoids. In this paper, plasmoid instability is investigated by particle in a cell simulation, and the 

role of the guide field in the formation and the rate of plasmoide coalescence is investigated.  

Keywords: Magnetic reconnection, plasmoid  instability, Particle in cell simulation

 مقدمه

ای از خطوط مجموعه هندسیتصال مغناطیسی شامل تغییر زااب

انرژی با که منجر به ایجاد تعادل جدید  ،استمیدان مغناطیسی 

میدان به یکدیگر  خطوطهنگامی که  .ودشتر میمغناطیسی پایین

کند و مغناطیسی تغییر میترکیب هندسی خطوط شوند، می 1متصل

1 reconnected 

Jیونیر B  منجر به تبدیل انرژی مغناطیسی به انرژی

گیری به شکل اندرکنش خطوط میدان، منجر [1].شودجنبشی می

 ،می شود )نقطه ایکس(در نزدیک یک نقطه خنثیالیه جریان 

توانند شکسته و مجدد متصل شوند خطوط نیرو در الیه جریان می

در بازاتصالی مغناطیسی خطوط میدان مغناطیسی به صورت 

 بازاتصالی مغناطیسی در واقع  [1],[2].اندگیری شدهمخالف جهت

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

299



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

شود و ط میدان مغناطیسی آغاز میبا تغییر در شکل هندسی خطو

، به با ادغام با یک دیگرگیرند و به تبع آن، پالسموئیدها شکل می

 و شکل.بازاتصالی مغناطیسی [7][4]کنندصورت پیوسته رشد می

 .کندنقش اساسی در تاج خورشیدی ایفا میگیری پالسموییدها 

موضوع های خورشیدی یک باید به این نکته اشاره کرد که زبانه

مشاهدات  آیدمهم در مطالعه بازاتصالی مغناطیسی به شمار می

ای از جو خورشید وجود رصدی و نیز تصاویر ماهواره

 در مگنتوسفربازاتصالی مغناطیسی  پالسموییدها را تایید می کنند

 .[2][3] نیز رصد شده استزمین 

های در دستگاه مغناطیسی یتصالزااب وجود ،شواهد تجربی

. نمونه تجربی [7]کندی گداخت پالسما را نیز تائید میاتتحقیق

می ، 2در توکامک 1ایبازاتصالی دندان اره ،بازاتصالی مغناطیسی

-جریان مغناطیسی در چندین نقطه اتفاق بیفتد یاتصالبازاگر باشد. 

های بازاتصالی مجاور چندین های خارجی پالسما از مکان

های یک زنجیره همانند مهرهدهند، که پالسموئید را شکل می

اند. پالسموئیدها می توانند با یکدیگر ادغام شوند و سازمان یافته

 .[4][6][8]پالسموئید بزرگتر را شکل دهند

 جزئیات شبیه سازی
مبتنی بر توصیف جنبشی از پالسما می  3شبیه سازی ذره در سلول

ذرات ای از باشد در این روش تابع توزیع ذرات بوسیله مجموعه

شود که این ذرات درواقع تعداد گسسته در فضای فاز تقریب زده می

که از مسیر  4زیادی ذرات فیزیکی هستند موسوم به ذرات بزرگ 

توانند به این ذرات نمی.[5]کنندیکسانی در فضای فاز پیروی می

صورت مستقیم از ذرات مشابه نیرو دریافت کنند بلکه همدیگر را از 

کنند)سهمی از چگالی بار و جریان که در می طریق شبکه احساس

 . [5]نقاط توری ذخیره شده اند(

-شبیهدر شوند، می شبکه ها محاسبه نقاطها نیز تنها روی میدان

سازی ذره در سلول، بارها در لحظه اول دارای موقعیت و سرعت 

مشخصی هستند. با توجه به موقعیت و سرعت  اولیه، از حل 

معادالت چگالی بار و جریان، این دو کمیت بدست خواهد آمد. در 

1  sawtooth 
2 tokamak 
3 particle in a cell 
4 Macroparticles 

های الکتریکی و مرحله بعد با حل معادالت ماکسول، میدان

های الکتریکی و میدانو با داشتن  را بدست می آوریممغناطیسی 

مغناطیسی و حل معادله نیوتون موقعیت و سرعت در لحظه بعدی 

 بدست می آید که این چرخه مدام در حال تکرار است.

و پالسمای  استفاده شده است Epochدر این تحقیق از کد

پروتون  بدون برخورد شبیه سازی شده است .که در آن  -الکترون

100pجرم پروتونها صد برابر جرم الکترونها می باشد em m  .

سازی در دو بعدهای جعبه شبیهتعداد سلول

512 256x yN N    ذره در  9175040است و تعداد

ساختار میدان مغناطیسی تعادلی  به .شبیه سازی استفاده شده است 

0صورت   tanh(( 2) )x yB b y l  ،0yB   تعریف

27شود کهمی   باشدضخامت الیه جریان میمتر نیم.

10.24 1088x y iL L d   می شبیه سازیابعاد جعبه متر-

طول لختی یون یا عمق پوسته یونی و برابر با  idدر آن  که  باشد

pic است،c سرعت نور وpi  پالسمایی یون می  فرکانس

2.125xوگام های فضایی به صورت .باشد    و

4.25y   .0 تنظیم شده اند 0.01b  تسال میدان مغناطیسی

13چگالی الکترون و پروتون اولیه و 310 m   متناسب با شرایط

به ترتیب  روتونهاپ .دمای الکترونها وواقعی انتخاب شده است

100ev25وev0 میدان هدایت در دو حالت باشد.میzb  

0.0025zbو   شرایط مرزی برای  .استفاده شده است تسال

دوره ای می باشد و در جهت xمیدانها و برای ذرات در جهت 

y  امواج الکترومغناطیس از مرز عبور می کنند درحالی که ذرات

 بازتاب می کنند. yدرمرزهای 

 نتایج شبیه سازی
در فرآیند شکل گیری و رشد ناپایداری پالسموئیدی هنگامی که 

)میدان هدایت وجود ندارد  0)zb    همچنانکه در شکل 1 

نشان داده شده است خطوط میدان مغناطیسی به یکدیگر نزدیک 

می شوند و الیه جریان الکتریکی در چندین نقطه دچار از هم 

گسیختگی می شود که منجر به شکل گیری چندین نقطه ایکس در 

100tزمان  در دو طرف هر نقطه ایکس  .ثانیه می شود

پالسموئیدها شکل می گیرند و تا زمانی که عرض پالسموئیدها 

کمتر از عرض الیه جریان الکتریکی است، به صورت خطی رشد 
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می کنند. هنگامی که عرض پالسموییدها از عرض الیه جریان 

 آغاز می شود.خطی  بیشتر می شود مرحله رشد غیر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

0t(تصویر خطوط میدان مغناطیسی در زمانهای مختلف: الف(1شکل    ،ثانیه 

100tب(   )250ثانیه ، جt    ،400(دثانیهt    ،نثانیه) 

600t ثانیه  با میدان هدایت صفر( 0)zb  

شوند پالسموئیدها بزرگتر شده و همچنان با یک دیگر ادغام می 

250tدر زمان     شش جزیره مغناطیسی ثانیه پنج نقطه ایکس و

یابد تا اینکه فرآیند ادغام پالسموئیدهای ادامه می  مشخص است.

400tدر زمان  و سه جزیره  ثانیه تعداد دو نقطه ایکس

600t( (.  در زمان  دمغناطیسی شکل گرفته اند )شکل )     

 ثانیه   تشکیل تک پالسمویید بزرگ نشان داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120tمیدان مغناطیسی در زمانهای مختلف: الف((تصویر خطوط 2شکل   

180tثانیه،  ب(   )400ثانیه ، جt   )600ثانیه ، دt   ثانیه در

zb(0.0025)حضور میدان هدایت  تسال 
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)میدان هدایت (می تواند    zدر جهتحضور میدان مغناطیسی 

 .باعث تغییر در روند شکل گیری و رشد جزایر مغناطیسی شود

همچنانکه در شکل 2 بازاتصالی اویه با تاخیری مشخص است

120tثانیه ای در زمان  30   .ثانیه اتفاق افتاده است 

 و دو جزیره مغناطیسی در دو طرف الیه جریان الکتریکی رشد می 

180tکنند و الیه جریان در زمان    ثانیه )تصویر ب (با تاخیری

ثانیه ای دچار از هم گسیختگی می شود و تعدادی جزایر   80

 .شودشده  و فرآیند رشد و ادغام آنها شروع می مغناطیسی تشکیل

400tدر زمان    ثانیه همچنانکه در تصویر )ج( مشخص است

تعداد چهار نقطه ایکس و به تبع آن پنج پالسموئید شکل گرفته اند 

این در حالی است که در همین زمان و در غیاب میدان هدایت تنها 

دو نقطه ایکس و سه پالسموئید تشکیل شده اند که عرض آنها

همین زمان و سموئیدهایی است که دربیشتر از پالدرصد   37.5

در حضور میدان هدایت ایجاد شده اند. میدان هدایت فرآیند ادغام 

600tکند به گونه ای که در زمان را کندتر می   ثانیه فاصله بین

شتر از حالت مشابه درصد بی  16.55دو جزیره در حال ادغام 

 فاقد میدان هدایت می باشد. 

( تغییرات جریان الکتریکی خارج از صفحه بازاتصالی را  3شکل)

500tدر زمان    نشان می دهد. جریان الکتریکی خارج از ثانیه

صفحه در مرکز پالسموئیدها کمترین مقدار خود را دارد و در 

حال حرکت به سمت پالسموئید بزرگتر پالسموئیدهایی که در 

هستند به حداقل می رسد وجود میدان هدایت باعث افزایش نسبی 

 چگالی جریان الکتریکی خارج از صفحه بازاتصالی می شود.

 

 نتیجه گیری  
در این مقاله توسط شبیه سازی ذره در سلول توصیف جنبشی از 

یسی در تاج پدیده بازاتصالی مغناطیسی و شکل گیری جزایرمغناط

 خورشیدی ارایه شد و نشان داده شد که حضور میدان مغناطیسی

)میدان هدایت (می تواند باعث تغییر در روند شکل    zدر جهت

 میدان هدایت فرآیند ادغام را.گیری و رشد جزایر مغناطیسی شود 

الکتریکی کند تر می کند و باعث افزایش نسبی چگالی جریان 

.خارج از صفحه بازاتصالی می شود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(تصویر جریان الکتریکی خارج از صفحه بازاتصالی به صورت ترکیبی با 3شکل

500tخطوط میدان مغناطیسی در زمان   میدان هدایت صفرالف(ثانیه با

( 0)zb  (0.0025)تسال ، ب( میدان هدایتzb تسال 
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 نظریه تابعی چگالیبا استفاده از  𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓بررسی خواص اپتیکی
 1عربی، هادی ؛ 2دو؛ واحدی فخرآباد ، داو1شعبان رضا، قربانی ؛ 1، مریم برزوئی

 ، مشهدمشهد دانشگاه فردوسی دانشکده علوم، گروه فیزیک،1
 ، نیشابورنیشابور دانشگاهگروه فیزیک، 2

 

 چکیده
شکست و خاموشی، تابع  های الکتریک، ضریبحقیقی و موهومی تابع دی های قسمتبررسی شده است.  𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓بیترک یکیاپتمقاله خواص  نیا در

. با استفاده از نتایج اند تعیین شدهتقریب شیب تعمیم یافته  و بر اساس از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه تابعی چگالیاتالف انرژی و بازتابندگی با استفاده 

نتایج محاسبات نشان  شود مشخص شدند و ضریب شکست ماده محاسبه شد.ده میهکه رفتار شفاف ماده در آن مشاهایی ، انرژیطیف عبور فوتونبدست آمده برای 

 ناهمسانگرد است.   𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓ترکیب   اپتیکی داد که خواص

 اسپرسو خواص اپتیکی، کوانتوم ،𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓نظریه تابعی چگالی، ساختار  واژه های کلیدی:

 

Optical properties of 𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓by density functional theory 

 
Barzoei, Maryam1; Ghorbani, ShabanReza1; Vahedi Fakhrabad, Davoud2;Arabi, Hadi1 

 
1Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi UniversityofMashhad, Mashhad 

2Department of Physics, Nyshabur University, Nyshabur 

 

 

Abstract 

 

In this article, optical properties of 𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓such as real and imaginary part of dielectric function, 

refractive index and extinction, energy loss and reflectivity have been investigatedby using pseudo-potential 

method within the framework of density functional theory (DFT)  with the generalized gradient approximation 

(GGA). The refractive index and thetransparent regions in photon spectrum were specified. The results of 

calculations show that the properties of 𝑭𝒆𝑺𝒆𝟎.𝟓𝑻𝒆𝟎.𝟓 are anisotropic. 

Keywords: density functional theory, 𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5, Optical properties, Quantum Espresso 

 

 قدمهم
ی باال، به عنوان یک ابررسانا دما ، 2008در سال  LaOFeAsکشف 

[. ترکیب 1سرآغازی جهت مطالعات ابررساناهای پایه آهن شد ] 

𝛼 − 𝐹𝑒𝑆𝑒 آهن پایه ترین ساختار را در بین ابررساناهایساده

دارد. مطالعات تجربی انجام شده نشان داد که در ترکیب 

𝐹𝑒𝑆𝑒1−𝑥𝑇𝑒𝑥  با افزایشTe یابد به دمای بحرانی افزایش می

𝑇𝑐با  𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5طوری که ترکیب  = 15𝐾  بیشترین دمای

 Teافزایش بیشتر بحرانی را دارد. همچنین مشاهده شده است که 

 [. 2شود] باعث کاهش دمای بحرانی می

بررسی  x=0و  x=1برای   𝐹𝑒𝑆𝑒1−𝑥𝑇𝑒𝑥خواص اپتیکی ترکیب 

  x=0.5در این مقاله خواص این ترکیب برای .[ 4و3] شده است 

 بررسی می گردد.

 

 روش محاسبات 
با  𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5بررسی ساختار اتمی و خواص اپتیکی ترکیب 

پتانسیل بر پایه بر مبنای روش شبه استفاده از نظریه تابعی چگالی

انجام شده  اسپرسو به کمک کد محاسباتی کوانتوم[ 5موج تخت ] 

 (GGA)پتانسیل مورد استفاده از نوع شیب تعمیم یافته است. شبه

پک -باشد. تقسیم بندی منطقه بریلوئن به روش منخورست می
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14بهینه برابر  kتعداد نقاط  .انجام شد × 14 × و انرژی قطع   10

محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. بازه درRy 75 برابر  بهینه

درنظرگرفته  eV 20انرژی جهت بررسی خواص اپتیکی از صفر تا 

 شده است.

 

 نتایج و بحث 

دارای   P4/nmmبا گروه فضایی  𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5سلول واحد 

دو اتم آهن، یک اتم تلوریم و یک اتم سلنیم است. نتایج 

آمده است که  1پارامترهای شبکه بهینه شده این ساختار در جدول 

[ بدست آمده توسط دیگران 7[ و تجربی] 6در توافق با نتایج نظری] 

نمایش  1پس از واهلش در شکل  𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5است. ساختار 

 داده شده است.

 
 𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5پارامترهای شبکه ساختار  :1جدول

 

نتایج تجربی 

 [7] 

نظری  نتایج 

[6] 

نتایج این  

 پژوهش

 پارامتر شبکه

3.7913 3.7115 3.7256 a (Å) 

5.9784 5.7118 5.4003 c (Å) 

 

 الف(                                           ب(

 
 

 الف( از نمای باال ب(از نمای جانبی 𝐹𝑒𝑆𝑒0.5𝑇𝑒0.5: نمایش ساختار 1لشک
 

الکتریک یک تابع مختلط وتوصیف کننده خواص اپتیکی تابع دی

 شود:زیر معرفی می رابطهجامدات است و طبق 
(1      )                                                   𝜀 = 𝜀1(𝜔) + 𝑖𝜀2(𝜔) 

کرونیگ -توسط روابط کرامز که قسمت حقیقی و قسمت موهومی

توان از روی تمام ثابت های اپتیکی را می .شوندبه هم مربوط می

-نتایج به دست آمده برای قسمت های حقیقی و موهومی تابع دی

 الکتریک تعیین کرد.

 و xالکتریک در راستای نمودار قسمت حقیقی و موهومی تابع دی

z  نتایج نشان می رسم شده است. 3و  2به ترتیب در شکل های-

الکتریک در دو دهد که بخش های موهومی و حقیقی تابع دی

 x-yبر هم منطبق اند. بنابراین این ساختار در صفحه  yو xراستای 

 .همسانگرد است 

-یجذب نور را نشان م 𝜀2(𝜔) کیالکتریدتابع  یموهوم بخش

 یکیاپت یگذارهادهنده نشانموجود در نمودار آن  یهاقلهو  دهد

گذار از نوار  نیاول دهندهنشان 𝜀2(𝜔)قله  نیاست. اول ینوار نیب

    یانرژ در xمحور  یاست که در راستا رسانشبه نوار  ت یظرف

eV 1.261  محور  یدر راستاوz  یانرژدر eV 1.594   ظاهر

تابع دی الکتریک در انرژی های باالتر  است. قسمت موهومیشده

شود بنابراین در این نواحی ماده تاریک است و صفر می eV 18 از

توان از این ماده کند و میهیچ موج الکترومغناطیس در آن نفوذ نمی

 در این انرژی ها به عنوان یک ماده جاذب استفاده کرد.

-نمودار سهم حقیقی تابع دی الکتریک در بازه 2با توجه به شکل 

منفی  𝜀1(𝜔)هایی که منفی است. در ناحیه  های زیادی از انرژی

شوند و فرآیندهای جذب و اتالف صورت است امواج منتشر نمی

 گیرد.می
 

 

در جهت  FeSe0.5Te0.5: قسمت حقیقی تابع دی الکتریک ساختار 2شکل

 z وx محورهای 

 

𝜺
𝟏

( 𝝎
)  
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𝜺
𝟐

( 𝝎
)  

در جهت  FeSe0.5Te0.5: قسمت موهومی تابع دی الکتریک ساختار 3شکل

 z وx محورهای 

 

-ضریب شکست یک تابع مختلط بوده و از رابطه زیر محاسبه می 

 شود:
(2)                                                   𝑁(𝜔) = 𝑛(𝜔) + 𝑖𝑘(𝜔) 

قسمت  𝑘(𝜔)قسمت حقیقی ضریب شکست و 𝑛(𝜔)که در آن 

ضریب موهومی ضریب شکست یا همان ضریب خاموشی است. 

خاموشی معیاری از میزان جذب امواج الکترومغناطیس توسط ماده 

هنده این است که امواج دضریب خاموشی پایین نشان .است 

[. نتایج 8کنند ] الکترومغناطیس به آسانی از داخل ماده عبور می

 4های در شکل شکست و خاموشیهای ضریب بدست آمده برای 

 ند.رسم شده ا 5و

صفر معرف ثابت  یدر انرژ کیالکتریدثابت  یقیبخش حق مقدار

آن را   جذر 3که مطابق رابطه  باشدیم 𝜀1(0) کیاستات کیالکترید

 . ندیگو یم 𝑛(0) کیاستاتشکست  ب یضر

(3)                                                                 𝑛(0) = √𝜀1(0) 

ثابت دی الکتریک استاتیک و ضریب به دست آمده برای مقادیر 

و  162.125به ترتیب برابر xدر راستای محور  شکست استاتیک

 .هستند 2.050و  -4.206 برابر yمحور  و درراستای 12.732

اگر ضریب شکست با افزایش فرکانس افزایش یابد این رفتار 

پاشندگی بهنجار و اگر شیب ضریب شکست منفی باشد پاشندگی 

ضریب شکست با  4[. باتوجه به شکل 9شود ] نابهنجار گفته می

افزایش انرژی رو به کاهش است بنابراین ماده پاشندگی نابهنجار 

از شفافیت کمی برخوردار  eV 18دارد و در انرژی های باالتر از 

ضریب خاموشی نزدیک به  eV 18های باالتر از است. برای انرژی

شود یعنی ماده جاذب خوبی است که با نمودار قسمت صفر می

 موهومی تابع دی الکتریک همخوانی دارد.

 

 
در جهت  FeSe0.5Te0.5: قسمت حقیقی ضریب شکست ساختار 4لشک

 z وx محورهای 

 

 
در جهت  FeSe0.5Te0.5قسمت موهومی ضریب شکست ساختار  5لشک

 z وx محورهای 

 

یکی از مهم ترین کمیت ها به منظور بررسی تابع اتالف انرژی 

باشد. تابع خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی جامدات می

انرژی متناسب با احتمال اتالف انرژی در واحد طول برای اتالف 

یک الکترون در حال عبور از محیط است. رابطه تابع دی الکتریک 

 و تابع اتالف انرژی به صورت زیر است:

(4)                                                    𝐿𝑖𝑗(𝜔) = −𝐼𝑚 (
1

Ɛ𝑖𝑗(𝜔)
) 

نشان داده شده است.  6شکل نتایج به دست آمده برای اتالف در 

شود چندین قله در تابع مشاهده می 6همان طور که در شکل 

پیک اتالف وجود دارد. شاخص ترین قله در تابع اتالف به عنوان 
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دهنده برانگیختگی های جمعی شود که نشانشناخته می پالسمونی

 x  محور یراستا درپیک پالسمونی  .[ 10چگالی بار در بلور است] 

قرار  eV 20 ژیانر در  zمحور یراستا در و eV 19.51 یرژان در

 دارد.

 

 
 

  z وx در جهت محورهای  FeSe0.5Te0.5: اتالف انرژی ساختار 6لشک

 

ضریب بازتاب نشان دهنده شدت موج بازتابیده نسبت به موج 

 زیر به دست می آید: و طبق رابطهپیشامد است 

(5)                                                           𝑅(𝜔) = |
√Ɛ(𝜔)−1

√Ɛ(𝜔)+1
|

2

 

رسم شده است. با مقایسه  7نمودار طیف بازتابندگی در شکل 

هایی که توان به این نتیجه رسید در انرژیمی 2و شکل  7شکل 

الکتریک مقداری کمتر از صفر دارد مقدار بازتاب انرژی تابع دی

 شود.را در این انرژی ها، نور در داخل بلور منتشر نمیزیاد است زی

 

 
 z وx در جهت محورهای  FeSe0.5Te0.5: طیف بازتابی ساختار 7لشک

 نتیجه گیری
در سه  FeSe0.5Te0.5در این پژوهش خواص اپتیکی ساختار 

 برپایه نظریه تابعی محاسبات. طالعه شده است م zو yو xراستای 

پتانسیل از نوع شبهچگالی  بر اساس روش شبه پتانسیل با تقریب 

ی در انرژ FeSe0.5Te0.5ترکیب  از شیب تعمیم یافته نشان داد که

توان به عنوان ماده جاذب استفاده کرد. می eV18 های باالتر از 

و  12.732برابر  xاین ترکیب در راستای  ضریب شکست استاتیکی

 یراستا در یپالسمون کیپتعیین گردید.  2.050برابر  zدر راستای 

     ژی انر در  zمحور یراستا در و eV 19.51 ی انرژ درx  محور

eV 20 دهنده . همچنین نتایج به دست آمده نشاندهدرخ می

 باشد.می  zو xغیرهمسانگردی ماده در راستاهای 
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با استفاده از ادغام هدل های  CIHRدر انرژی  uA-uAگرهایش دیناهیکی ناشی از برخورد 

SOPE  وOIEP 

 ۴کالوس ورنر، ؛ ۳ودین ورونیوک، ؛ ۲النا ،براتکواسکایا ؛ ۱هحبوبه جعفرپور،
 فشاًؼِ ًبًت، ػَثبتک، اتالًتیک، تی ام آی ًبًت، داًـگبُ  ۱ِ،۴

 آلوبى فشاًکفَست، گَتِ، ٍلفگٌگ جبى داًـگبُ ًظشی، فیضیک گشٍُ  ۲
   سٍػیِ هؼکَ، دٍثٌب، ای، ّؼتِ فیضیک هـتشک گشٍُ  ۳   

 

 چکیده

. ثشای تحَل هبدُ ثب یک سٍؽ غیش تؼبدلی اػتفبدُ هی ؿَد OSEPٍ ػپغ اص ( ّبدسٍى/ پبستَى )ثشای تؼییي تَصیغ اٍلیِ هبدُ  SOPE، اص یک هذل پیچیذُ دس ایي هقبلِ  

ًی ٍ ًْبیتبً ئََاسکی ٍ گلَْبی ػٌگیي تأثیش قبثل تَجْی ثش سٍی دیٌبهیک کبهل ػیؼتن  اص جولِ تـکیل، خَاف ٍ گشهبیؾ پالػوبی کدسک هشاحل اٍلیِ ٍاکٌؾ یًَ
یک فشكت ػبلی  SOPE  ٍOSEPی ْبذل، هػکَپی اص هشحلِ اٍلیِ ثشخَسد یًَْبی ػٌگیي یک هؼبلِ پیچیذُ اػت، اص ایي ًظشدسک هیکشٍ .ثشّوکٌـْبی ّبدسًٍی داسد

 سا ًـبى خَاّین داد. SOPE + OSEP. دس آخش، ًتبیج حبكل اص ثشای سفغ ایي هـکل فشاّن کشدُ اًذ

 اع ػی آی اچ ػی، آی اچ آس دی، اع اچ پی ایپَع،کلیدی:  های واژه
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Abstract  
 

  In this paper, we endeavor to employ a sophisticated EPOS approach to determine the initial distribution of 

matter (partons/hadrons) and then use PHSD for the evolution of matter in a non-equilibrium transport approach.  

The perception of the initial phases of heavy-ion reactions has a significant impact on the entire dynamics – 

including the Quark-Gluon-Plasma (QGP) formation, QGP properties, approach to thermalization of the QGP and 

final hadronic interactions. The microscopic understanding of the initial phase of heavy-ion collisions is an 

intricate dilemma, in this respect, the EPOS and PHSD approaches provide a unique possibility to address this 

problem. Finally, we desire to show the EPOS+PHSD results. 
 Keywords: EPOS, PHSD, RHIC, HICs 
 

  قدههه

 ًظشیِ )پبستًَْب( تَػظ ْبگلَئًَ ٍ کَاسکْب ثیي ثشّوکٌؾ

 ؿَد. یکی هی تَكیف اػتبًذاسد هذل ( دسQCD) قَی ثشّوکٌؾ

 جفت ثبثت ثبؿذ، هی اّویت ضئحب ًظشیِ ایي دس کِ پبساهتشّبیی اص

 ایي دّذ. ثش هی ًـبى سا ثشّوکٌؾ قذست کِ اػت αs ؿذگی

 هی تؼشیف ّبدسٍى ًبم ثِ ای هجوَػِ كَست ثِ پبستًَْب اػبع

 ًخَاّذ ٍجَد آصاد كَست ثِ عجیؼت دس پبستًَی ّیچ ٍ ؿًَذ

 كَست ثِ DGLAP هؼبدالت اص اػتفبدُ ثب QCD داؿت. تحَالت

 ؿَد: هی تؼشیف صیش

  ( )  
    

(          )   (      
 ⁄ )

 

    
 ّبی تکبًِ دس هؼبدلِ ایي اػبع ثش ثبؿذ. هی QCD هقیبع  

 افضایؾ پبستًَْب ثیي ؿذگی جفت ٍ پتبًؼیل اًشطی ،Q کوتش اًتقبلی

 جفت ٍ اًشطی ایي ثبالتش ّبی تکبًِ دس دیگش، عشفی یبثذ. اص هی

 تقشیجی كَست ثِ پبستًَْب ؿشایظ ایي دس کِ یبثذ هی کبّؾ ؿذگی
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 یک هختلف ّبی فبص 1ؿکل دس کِ ثبؿٌذ. ّوبًغَس هی هؼتقل ٍ آصاد

 ٍ  دهب هتغیش دٍ اػبع ثش هبدُ فبص ؿَد، هی دادُ ًـبى ای ّؼتِ هبدُ

 کٌذ. تغییش هی μ ثبسیًَی تشاکن

 
 سٍد هی ثبال ؿذت ثِ پبستًَْب ثیي ؿذگی جفت پبییي، μ ٍ دهب دس 

 ثبال μ دس آًکِ حبل دٌّذ هی تـکیل سا ّبدسًٍی یب ای ّؼتِ هبدُ ٍ

 ثِ هبدُ آصادی تقشیجی عجق قضیِ  GeV  200اص ثبالتش ّبی دهبی ٍ

 کِ .[1] ؿَد هی تؼشیف( QGP) یگلَئًَ ٍ کَاسکی پالػوبی ؿکل

 جولِ اص هختلفی ّبی دٌّذُ ؿتبة ثشسػیْبی تحت ػبل ػی اص ثیؾ

SPS ،RHIC  ٍ LHC [.2] اػت گشفتِ قشاس 

 اص ػٌگیي یًَْبی ثشخَسد اص QGP ػبخت ثشای آصهبیـگبُ دس 

 اص هبىص-بفض تحَل. ؿَد هی اػتفبدُ ػشةیب اتن  عال اتن جولِ

ًظشیِ ثَسکي هذل ػبصی  َػظت( HIC) ػٌگیي ّبی یَى ثشخَسد

 (.2[ )ؿکل 3ؿذُ اػت ]

    
 هختلف هشاحل اػبع ثش هبدُ کٌین، دًجبل اثتذا اص سا تحَل ایي اگش

ثشخَسد  -1ثبؿذ  هی صیش كَست ثِ تشتیت ثِ کِ کٌذ هی پیذا تحَل

ی ٍ فبص گلَئًَپالػوبی کَاسکی  -2 اٍلیِ ٍ قجل اص تؼبدل

گبص  -4حبلت هخلَط ّبدسًٍی ٍ پبستًَی  -3ّیذسٍدیٌبهیکی 

ّبی   گیشی ًْبیی ّبدسًٍی کِ توبم ثشخَسد ؿکل -5ّبدسًٍی 

 ایي اص اػتفبدُ . ثبسػذ هیاالػتیک ٍ غیش االػتیک ثِ پبیبى 

ی ٍ گیش ؿکل ی ًحَُ ثب استجبط دس صیبدی اعالػبت ثشخَسدّب،

 دس صیبدی ػؤاالت ّوچٌبى اهب ،اػت آهذُ ثذػت QGP خَاف

 پیچیذُ ثؼیبس ػیؼتن اػت. دیٌبهیک هبًذُ ثبقی  گشهبیؾ ثب استجبط

 قشاس ثشسػی هَسد هختلفی هشاحل ثبیذ ؿذ رکش کِ ّوبًغَس ٍ اػت

 ثشخَسد اٍلیِ فبص اص هیکشٍػکَپی دسک ؿَد. ّوچٌیي گشفتِ

 دس ؿذُ تَلیذ هبدُ صیشا اػت پیچیذُ هـکل یک ػٌگیي یًَْبی

 اص دٍس ثِ ثبال، ّبی اًشطی دس یکذیگش عشیق اص ّؼتِ دٍ ًفَر عَل

 هؼوَلی ّبی هذل ثب تَاى ًوی سا هَضَع ایي اػت. ثٌبثشایي تؼبدل

HIC اػبع ثش کِ ّیذسٍدیٌبهیکی یب آهبسی ّبی هذل هبًٌذ 

 داد. هذلْبی قشاس ثشسػی هَسد اػت، جضیی یب کلی تؼبدل فشضیبت

 هختلف هشاحل دس پیچیذگی هختلف ّبی دسجِ داسای هختلف

 یب پالػوب اص ثؼذ ّبدسٍى تـکیل ، تحَل ، اٍلیِ )ثشخَسد

 EPOS ٍ PHSD ّبی هذل ًظش ایي ّبدسًٍیضاػیَى( ّؼتٌذ. اص

 دٌّذ هی اسایِ ػؤال ایي ثِ پبػخ ثشای هٌحلشثفشد اهکبى یک

 دس اهب اػت، هتفبٍت کبهالً هذل دٍ ّش دس تحَل . ّشچٌذ[4ٍ5]

 داسین. دس یکؼبًی ًتبیج پبیبى دس کِ ثیٌین هی هَاسد اص ثؼیبسی

 دلیل ثِ ؿَد هی اػتفبدُ EPOS اٍلیِ ثشخَسد اص کبس، اٍل قؼوت

 هبًتی اص کِ اػت هَفق ثؼیبس سٍیذاد تَلیذ هَلذ یک EPOS ایٌکِ

 ثشخَسدّب ّوِ ثشای جبهغ هذل یک ّوچٌیي کٌذ، هی اػتفبدُ کبسلَ

  LHC(TeV 13) تب RHIC(GeV 7/7) هختلف ّبی اًشطی ثب

 اداهِ تب کٌین هی اػتفبدُ PHSD صهبى-فضب تحَل اص هب اػت. ػپغ

 دّین. اًجبم سا ػبصی ؿجیِ

 EPOS از استفاده با اولیه برخورد 

، ّوبًغَس کِ [6]اػت    PBGRT ,EPOS دسٍى اكلی تئَسی 

 ٍ اص ًبم آى پیذاػت، ایي سٍؽ ؿبهل ادغبم ثیي ًظشیِ پبستًَی

 اص کبهلی تؼشیف هذل ایي خالكِ، عَس ثِ. اػت (GRT) ًظشیِ

 هقغغ ػغح هحبػجِ ّوچٌیي ٍ صیبد ٍ کن اًشطی ثب فشآیٌذّبیی

 هشٍىبپ چٌذ تجبدل عشیق اص اًشطی تقؼین ثب غیشاالػتیک ٍ االػتیک

پبستَى یب ّبدسٍى  ثیي اٍلیِ سدَثشخ ػٌَاى ثِ پبهشٍى ّش. اػت

ة، 3ؿکل )دٍ ًَع پبهشٍى ثبص ٍ ثؼتِ ٍجَد داسد . ؿَد تؼشیف هی

هَسد اٍل ثشای تَلیذ رسات ٍ هَسد دٍم (. خظ چیي ٍ خظ ػجض

 ًقبط آثی ٍ قشهض ؿشکت. ؿَد ثشای هحبػجِ ػغح هقغغ اػتفبدُ هی

دس پشتبثِ یب ّذف ٍ ًقبط ػیبُ ثِ ( پشٍتَى یب ًَتشٍى)ى کٌٌذگب

 تَاى ثش اػبع پبهشٍى ثبص هی. ؿًَذ ؿٌبختِ هی ػٌَاى رسات سهٌبًت

 ای.: فبصّبی هختلف هبدُ ّؼت1ِؿکل 

 صهبى ًبؿی اص ثشخَسد یَى ّبی ػٌگیي.-: تحَل فضب2ؿکل 
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 ثیي سًگی استجبط ٍ ػبخت ث( سا3سًگ )ؿکل جشیبى ًوَداس

 پیؾ پبیِ هشحلِ ایي. کشد سػن سا ّذف ٍ پشتبثِ ّبی پبستَى

 ّبیپشثَال دس ّبدسًٍْب تَلیذ ثِ هٌجش ٍ ؿَد هی ًبهیذُ ّبسًٍیضاػیَى

 د(.3آ ٍ 3ؿَد )ؿکل  هی

 
 دس کِ داسین ّبیپشثَلی ًبحیِ دس ّبدسٍى صیبدی تؼذاد هب پبیبى، دس

 ّب ّبدسٍى ثیي تؼبهل ٍ ّپَؿبًی ثبال، ّبدسٍى تؼذاد ؿبهل ًَاحی

 ًیض ؿَد. سٍح هی سٍح گفتِ ّب آى ثِ اكغالحبً کِ داؿت خَاّین

 تکبًِ داسای کِ تفبٍت ایي ثب ،ثبؿذ هی هؼوَلی ّبی ّبدسٍى هبًٌذ

 ثشای تحَل ػبصی آهبدُ هٌظَس اػت. ثِ ثیـتش اًشطی ٍ ػشضی

PHSD، ًبم ثِ کَچکتشی رسات ثِ سا گشفتِ ؿکل ّبی سٍح ثبیذ 

 هیکشٍکبًًَیکی سٍؽ اص کبس ایي کشد. ثشای فشٍپبؿی ّبدسٍى-پیؾ

 کبهل آهبسی رسات تَلیذ احتوبل هحبػجِ ثِ قبدس کِ ؿَد هی اػتفبدُ

ثبؿذ.  هی تکبًِ ٍ اًشطی عؼن، هبًٌذ پبیؼتگی قَاًیي اػبع ثش

 ٍ ٍسٍدی رسات ػٌَاى ثِ ّبسًٍْب-پیؾ ایي اص تَاى هی ػشاًجبم،

 کشد. اػتفبدُ PHSD دس تحَل ؿشٍع

 کرد؟ PHSD وارد را ها هادرون-پیش توان هی چگونه

 ٍاقؼیت ایي ثِ هشثَط تحقق دس هذل دٍ ایي ثیي اكلی تفبٍت

هبیلض(  هختلبت )دس ًَسی هخشٍط دیٌبهیک اص EPOS کِ اػت

 )دس ٍاقؼی صهبى دیٌبهیک اص  PHSD کِ حبلی دس کٌذ، هی اػتفبدُ

 رسات کشدى ٍاسد کٌذ. ثٌبثشایي، هی هیٌکَفؼکی( اػتفبدُ هختلبت

 کِ دلیل ایي ثِ اػت پیچیذُ فشآیٌذ یک PHSD ثِ EPOS اص

 یک سٍی ثش صهبى-فضب دسهختلبت EPOS دس ّبدسًٍْب-پیؾ

 ٍالذیي، گشفتي ًظش دس ثب ثبیذ آًْب ٍ ؿًَذ، هی تَلیذ ّبیپشثَال

 ٍیظُ کبسثشی ساثظ هٌظَس، ّویي ؿًَذ. ثِ خبسج هجذداً

EPOS2PHSD سا کذ دٍ ثیي اًتقبل اهکبى کِ ؿَد هی اًجبم 

 ثِ یب )توبؿبگش رسات اًَاع ّوِ هب کبسثشی، ساثظ کٌذ. دس هی فشاّن

 صیبد، اًشطی ثب رسات کٌٌذ، ًوی ؿشکت ثشخَسد دس کِ رساتی ػجبستی

 سا هـخلبتـبى غیشُ( ٍ ٍ فشصًذاًـبى ٍ ٍالذیي ٍ ّب سٍح سهٌبًتْب،

 کٌین هی رخیشُ سا اػت کشدُ تَلیذ ّبیپشثَلی ًبحیِ دس  EPOS کِ

 ّبی آسایِ دس غیشهؼتقین ٍ هؼتقین عَس ثِ سا آًْب (، ػپغ4)ؿکل 

PHSD اًشطی ثب رسات توبؿبگشّب، ّوبًٌذ کٌین. رساتی هی ٍاسد 

 رسات ایي اكغالحبً ؿًَذ، هی PHSD صهبًی پلکبى اٍلیي ٍاسد ثبال

 ثِ هشثَط کِ رسات دٍم ؿًَذ. دػتِ هی کشًٍب ًبهیذُ ّبدسٍى-پیؾ

 ثگیشًذ، قشاس ثشسػی هَسد فشصًذاًـبى ٍ ٍالذیي ثبیذ ّؼتٌذ ّب سٍح

 اًشطی چگبلی هیبًگیي چٌبًچِ داسد، ٍجَد ؿشط یک ایٌجب دس

 اًشطی چگبلی اص ثیـتش سٍح، هجوَػِ یک ٍالذیي ثِ هشثَط

 ػٌَاى ثِ هجوَػِ ایي فشصًذاى ػپغ ( ثبؿذ،/.GeV5 ثحشاًی)

 کِ ؿًَذ هی PHSD دس صهبًی پلکبى دٍهیي ٍاسد ّبدسٍى-پیؾ

 دس ٍ ؿًَذ هی کَس ؿٌبختِ ّبدسٍى-پیؾ ػٌَاى ثِ رسات ایي

QGP ؿًَذ. هی رٍة 

 
                            PHSD در زهان-فضا تحول 

PHSD  یک سٍیکشد دیٌبهیکی کٍَاسیٌت هیکشٍػکَپی ثشای

-ّبی ثشّوکٌؾ قَی اػت کِ ثشاػبع هؼبدالت کبداًَف ػیؼتن

 ّبدسًٍْب دس-[. پغ اص رٍة پیؾ7فشهَل ثٌذی ؿذُ اػت ] ثبین

QGP ِدس پبستًَْب سفتبس آصاد، ْبیگلَئًَ ٍ کَاسک كَست ث 

تَكیف ( DQPM) دیٌبهیکی گَػی رسات هذل تَػظ پالػوب

ثِ عَس االػتیک ٍ  تَاًٌذ [.  پبستًَْب دس ایي قؼوت هی8ؿَد ] هی

غیش االػتیک ثب ّن ثشخَسد داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ّوچٌیي ػغح هقغغ، 

گزؿت صهبى   گیشی هی ثبؿذ. ثب ْب ًیض قبثل اًذاصُآًچگبلی ٍ دهبی 

چؼجٌذ ٍ ّبدسًٍیضاػیَى  ٍ خٌک ؿذى ػیؼتن، پبستًَْب ثِ ّن هی

ن گیشد. تب صهبًی کِ ّبدسًٍْب اًشطی کبفی داؿتِ ثبؿٌذ ثب ّ اًجبم هی

 : اص پبهشٍى تب تـکیل ّبدسٍى دس ًبحیِ ّبیپشثَلی.3ؿکل 

 

 ّبی ػجض سًگ هشثَط ثِ هجوَػِثیضی : تـکیل رسات دس ًبحیِ ّبیپشثَلی،4ؿکل 

ّب، ًقبط قشهض هشثَط ثِ ٍالذیي ٍ فلـْبی ػیبُ هشثَط ثِ فشصًذاى ّوچٌیي سٍح

خظ چیي آثی هشثَط ثِ صهبًی  ٌذ.ثبؿًقبط ػیبُ هشثَط ثِ رسات ثب اًشطی ثبال هی

 ؿَد.آغبص هی  PHSDصهبى تَػظ هذل -اػت کِ تحَل فضب
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کٌٌذ. دس اداهِ ًتبیج  کٌٌذ ٍ رسات جذیذی سا تَلیذ هی ثشخَسد هی

 GeV 200 جشم هشکض اًشطی دس سا عالحبكل اص ثشخَسد اتوْبی 

 ؿذ. خَاّذ دادُ ًـبى

 گیری نتیجه

 ثشسػی ػیؼتن، گشهبیؾ ٍ پالػوب هغبلؼِ ثشای ػبدُ سٍؽ یک

ثبؿذ.  هی هختلف ػٌتشالیتی ّبی گشٍُ دس ؿذُ تَلیذ رسات تؼذاد

 تؼذاد ثیـتشیي ثب یًَْب ثشخَسد هؼٌی ثِ کَچکتش ّبی ػٌتشالیتی

ؿَد. دسهحذٍدُ  دیذُ هی 5 ّوبًغَس کِ دس ؿکل ثبؿذ. هی ًَکلیَى

هقذاس تَلیذ رسات ثبسداس سا داسین ثیـتشیي  5ػٌتشالیتی ثیي كفش تب 

 تَلیذ کٌٌذ. ٍ ثب افضایؾ هحذٍدُ ػٌتشالیتی ایي تؼذاد کبّؾ پیذا هی

 کِ ثبؿذ هی پالػوب دس ثیـتش ّبی ثشّوکٌؾ هؼٌی ثِ ثیـتش رسات

 ثبؿذ. ّوبًغَس هی هغلَة گشهبیؾ ثِ ػیؼتن ًضدیکی ًـبًگش خَد

 هذل ػبصی ؿجیِ اص حبكل ًتبیج ؿَد هی دیذُ کِ

EPOS+PHSD ِاػت. ًضدیک ثؼیبس ٍاقؼی ًتبیج ث 

 جشیبى" ؿذ  گشفتِ قشاس ثشسػی هَسد کِ پبساهتشی دٍهیي

 فشد ثِ هٌحلش ّبسًٍیکی پزیش هـبّذُ یک کِ اػت  "  ثیضَی

. دّذ هی اسائِ PGO هشحلِ دسثبسُ سا هؼتقیوی اعالػبت کِ اػت

 ثب هؼوَل عَس ثِ کِ اػت ّبسهًَیک دٍهیي ثیضَی، جشیبى

     ثشای ([     ] )soc    فَسیِ ضشیت

اعالػبت ثیـتش دس هَسد جشیبى ثیضَی دس ایي . ؿَد هـخق هی

 هـبّذُ قبثل 6 ؿکل دس کِ َسغّوبً [.10]هشجغ آٍسدُ ؿذُ اػت 

    هقذاس هحبػجِ ٍ رسات تَلیذ ثِ قبدس هب جذیذ سٍؽ اػت

 .ثبؿذ هی ٍاقؼی ّبی دادُ ثِ ًضدیک

 سٍؽ اص هب ، EPOS + PHSD سٍؽ دس خالكِ عَس ثِ

 ثشای سا ّب ّبدسٍى-پیؾ تب کشدین اػتفبدُ EPOS اٍلیِ پشاکٌذگی

 ثش هجتٌی صهبى-فضب تحَل اص ػپغ ٍ کٌذ تَلیذ PHSD پیًَذ

 تؼبدلی تحَل  عشیق اص کشدین. هقبیؼِ اػتفبدُ PHSD دیٌبهیک

 ٍ جذیذ کبهالً اعالػبت ، PHSD دس تؼبدلی غیش سٍیکشد یک ثب

 اهشٍصُ تجشثی ّبی دادُ اص تَاًین هی هب کِ سا آًچِ دسثبسُ هَسدًیبص

 کٌذ. هی فشاّن ، ثگیشین ًتیجِ پالػوب گشهبیؾ یک ٍجَد هَسد دس
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 ٦و  ٤براي دو انرژي  Linatron mi-6طيف پرتوي ايكس شتابدهنده مونت كارلوي شبيه سازي 

MeV  با استفاده از كدMCNPX 

 ٢روح اله ،عظيمي راد ؛١مجتبي ،تاجيك ؛١ميثم ،غائبي

 ، دامغان، دانشگاه دامغانفيزيك دانشكده١

  صنعتي مالك اشتر تهران، تهراندانشگاه فيزيك،  دانشكده٢

  

  چكيده
Linatron mi-6 يشتابدهنده، پالسها ني. ااستها محموله يبازرس ياستاندارد برا كسيا ي، چشمه پرتواست به بازار معرفي شده استدهه  كيد وحددر  كه 

 يرسرب  يآورد. برايم ماهفرمواد را  كيامكان تفك ،محموله كيبار عبور از  كيكند كه با يم ديمگاالكترون ولت تول ٤و  ٦ يبا دو انرژ يدر پ يپ كسيا يپرتو

ف يمطالعه، بدست آوردن ط ني. هدف از ااست يضرور كسيا يپرتو يخروج في، شناخت طريتصو ليتشك نديو مطالعه فرا تصويربرداري هايسيستمعملكرد 

ه در كنندتركش ياجزا ظورمن ني. بدتاس MCNPXمونت كارلو توسط كد  يسازهيشده با استفاده از شب ذكر يدو انرژ درشتابدهنده  نيا يخروج كسيا يپرتو

در سطح  يانرژ مد هر دو درمحاسبه شده  يخروج في. طشد يسازهيشب يمواد واقع بيبا هندسه و ترك Linatron mi-6 كسيا يپرتو كهيبار يدهو شكل ديتول

فاصله  شيبوده و با افزا نهيشيب دوم ازسازيوم نييپاز ا يرتميتسان ٢٣ا ت ١٧اصله حدود در ف هافوتونشدت  كهيبطور ،است كنواختي ريشتابدهنده كامال غ يخروج

  نقشي اساسي دارند. مواد مختلف كيبه قدرت مطلوب تفك دنيدستگاه و رس اين استفاده از يسازنهيبههاي اين تحقيق در . يافتهابديينقطه كاهش م نياز ا

 ي ايكسطيف پرتو ،دههنشتابد، ارلوه سازي مونت ك، شبيLinatron mi-6واژه هاي كليدي:

  

Monte Carlo simulation of the X-ray spectrum from Linatron mi-6 accelerator in 4 and 
6 MeV energies using MCNP code 

 
Ghaebi, Meysam1; Tajik, Mojtaba1; Azimirad, Rouholah2 

 
1 School of physics, Damghan University, Damghan 

2 Department of Physics, Malek Ashtar University of Technology, Tehran 
 

Abstract 
 

Linatron mi-6 which has been introduced about one decade ago, is the standard X-ray source for cargo 
inspection. This accelerator generates 4 and 6 MeV dual energy X-ray pulses that provides material 
discrimination possibility with one pass through the cargo. In order to investigate the performance of 
radiography systems and studying image production process, characterisation of the exit X-ray spectrum is 
necessary. This study aims at obtaining output X-ray spectrum of this accelerator in two energy modes using 
Monte Carlo simulation by the MCNPX code. For this purpose, components contributing in production and 
collimation of the X-ray beam from Linatron mi-6 was simulated with realistic geometry and material 
compositions. Output spectra calculated at both energy modes at the accelerator’s exit surface are non-uniform, 
so that photon intensity at 17 to 23 cm distance from the down side of the secondary collimator is maximum and 
it is decreasing with increasing distance from this point. This information is essential for the optimized use of 
the system and to reach desired discrimination ability of various materials. 
Keywords: Linatron mi-6, Monte Carlo simulation, Accelerator, X-ray spectrum 
 
PACS No.  23 
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  مهقدم

 يكاربردها ،يا همان پرتونگاري كسيا يبا پرتو  يبردار ريو تص     

 ي هاو پژوهش يتيامنبازرسي صنعت،  ،يدر پزشك ياشناخته شده

 يمشخص يهايازمنديها، نشاخه نياز ا كيدارد. در هر  يعلم

 كس،يا يپرتو  يكننده انرژ نييتع ،وجود دارند كه در عمل

دت زمان م  و تصويرزش ادرپ ياهروش ،يآشكارساز يهاستميس

 ،يپرتونگار يكاربردها نيتراز مهم يكياست.  يربرداريتصو 

مواد  صيتشخ يبا اندازه بزرگ برا يهااز محموله يربرداريتصو 

با  يلدهايش ،ياممنوعه مانند مواد منفجره، مواد مخدر، مواد هسته

 نممك ييهامحموله ني. چناست  رهيپرتوها و غ يباال برا يچگال

هزار  نيتا چند ييهايمتر و چگال نيتا چند يياهندازهت ااس

 نياز چن يربرداريتصو  يبر متر مكعب داشته باشند. برا لوگرميك 

نفوذ باال مورد  ت يبا قابل يپر انرژ كسيا يپرتوها ،يبزرگ ءاياش

مگاالكترون ولت  در محدوده يبا انرژ كسيا ياست. پرتوها ازين

 ،يربرداريصو ت كيتكن نيچنو ه بود منظور مناسب  نيا يبرا

   شود.يم دهينام ١مگاولتاژ يپرتونگار

جنبه مفيد ديگر تصويربرداري پرتوي ايكس، امكان جداسازي      

به منظور مختلف است.  هايچگاليمواد با عدد اتمي موثر و 

تفكيك مواد از يكديگر، بايد دو تصوير پرتوي ايكس از سوژه در 

اين  ست آيد.بد اريربردويتصيك  ردو انرژي مختلف، تنها د

 . به] ١د [ شو ناميده مي ٢يپرتونگاري دو انرژربرداري، روش تصوي

اين دليل كه مواد مختلف مقادير متفاوتي از تضعيف در برابر  

قدرت تفكيك دهند، پرتوهاي ايكس كم انرژي و پرانرژي نشان مي

كم انرژي به س يكا ايوهرتتضعيف پبت نس مواد با مقايسه

  .آيدانرژي بدست ميپر

     Linatron mi-6  هاي سيستمشتابدهنده مورد استفاده در يك

صويربرداري دو انرژي است كه در حال حاضر بطور گسترده در ت

سازي مونت هدف از اين مطالعه شبيه .]٢[حال استفاده است 

ده از با استفا هندهطيف خروجي پرتوي ايكس اين شتابد كارلوي

ستفاده در فاز تحقيقاتي بعدي براي ظور ابه من MCNPXكد 

 
١ Megavoltage radiography 
٢ Dual energy imaging 

شتابدهنده مطالعه تشكيل تصوير و قدرت تفكيك مواد توسط اين 

    .است 

  روش شبيه سازي 

    Linatron mi-6 طي يك شتابدهنده خRF و داراي  بوده

ها، ، تفنگ الكتروني، حفرهMW 2.6اجزايي از قبيل مگنترون 

توليد  .دهنده و ... است  واحد كنترل فركانس اتوماتيك، انتشار

ده كه هدف تنگستني در پرتوي ايكس در قسمت هد شتابدهن

اجزايي از  گيرد.م ميمقابل باريكه الكتروني قرار دارد انجا

دهي كه در توليد، تضعيف و شكل Linatron mi-6 تابدهندهش

شامل هدف از جنس  ،دتنهسذار اثيرگ ريكه پرتوي ايكس تبا

اي شكل از اوليه استوانه سازموازيتنگستن، پايه مسي هدف، 

اين  .هستندثانويه سربي به شكل ذوزنقه  سازموازيجنس سرب و 

 MCNPXواقعي با استفاده از كد  سه و تركيب مواداجزا با هند

يك  هاسازموازيشيار با استفاده از  سازي شدند.شبيه 2.6.0نسخه 

كه اين  شودجاد ميكس ايي ايبراي خروج پرتو ه رجد ٦٠يه زاو

 دهي كامل به بلوكهاي آشكارسازي سيستمطراحي براي پوشش

از دريچه است كه در فاصله حدودا هفت متري  تصويربرداري

اول و  هايازسموازيشيار  اند.دوم قرار گرفته سازموازيخروجي 

 .هستندتر ميسانت ٤.٤ يمتر وسانت ٠.٤داراي پهناي  به ترتيب دوم 

 ٨٠٠خامت ضبه  كروي ديسك و بصورتهدف از جنس تنگستن 

 اب ويكرديسك  به شكل سانتيمتر با پايه مسي ١ميكرومتر و قطر 

الزم به  سازي شد.هسانتيمتر شبي ١قطر  سانتيمتر و ٠.٥خامت ض

اول با سطح  سازموازيذكر است كه محور مركزي استوانه هدف و 

 ١به شعاع تروني كاله ريكاب زد كهسادرجه مي ١٨زمين زاويه 

-بصورت عمود بر هدف تابيده ميو  با اين محور موازي ،تريميلم

ف يرفتن طبراي گ  انرژي الكترونها در دو اجراي مستقل كد شود.

   در نظر گرفته شد. MeV ٦و  ٤ ،دو مد انرژيپرتوي ايكس در 

  طيف پرتوي  بدست آوردن از آنجا كه هدف از اين مطالعه،      

هاي آشكارساز ت، سلولدوم اس سازموازيجي خروح سط در يكسا

برابر با شيار  يو عرض سانتيمتر ٠.٥با ضخامت  جنس هوا از

بصورت موازي با سطح و به  آندر سطح خروجي  دوم، سازموازي

كل فوتونهاي خروجي از  عدد در نظر گرفته شدند تا ١٠تعداد 

 وجيهرگونه غير يكنواختي در طيف خر آشكارسازها عبور كرده و
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ها در سلولهاي آشكارساز، قابل تشخيص باشد. براي شمارش فوتون

هاي انرژي براي استفاده شد و بازه MCNPXكد  F4تالي از 

نماي  ١در نظر گرفته شدند. شكل  MeV ٠.١ ا پهنايشمارش، ب

دهد. سازي شده در كد را نشان ميشماتيكي از هندسه اجزاي شبيه

به  ]٣[به نتايج تحقيق  مراجعهبا و  توجه به انرژي باالي الكترونها با

  ٠.١ و MeV ٠.٠١ ٣ژي قطعانر منظور كاهش زمان محاسبات،

MeV گرفته شدند و به  ونها در نظرا و الكترترتيب براي فوتونهه ب

ل كرده و پس اين ترتيب كد، ذرات را تا رسيدن به اين انرژي دنبا

و دنبال كردن  آنها در همان محل واگذار شده باقيمانده انرژي از آن

       شود. آنها متوقف مي

     

  
 MCNPXسازي شده در اين تحقيق با استفاده از كد هندسه شبيه: ١ شكل

شده از  لهاي آشكارساز شماره گذاري، شيارها و سلوهاسازوازيم، هدفشامل 

  .باال به پايين

  

كه  جايي افزايش داده شد ااوليه ت ياي گسيلتعداد الكترونه     

در كليه  ،ه شده توسط كدئارا يقطعيت محاسبات مونت كارلو عدم 

درصد (كه ميزان خطاي قابل  ١٠كمتر از  به ميزان هاي انرژيبازه

  ) برسد. است MCNP بوسيله كدر محاسبات قبول د

 و براي MeV، 810×4.5 ٤ بدين منظور در مورد انرژي     

زمان . دترون گسيلي اوليه استفاده شالك MeV، 810×3 ٦انرژي 

با  Intel Core i7با پردازنده محاسبات با استفاده از يك رايانه 

ايي نم ٢ساعت بود. شكل  ٥٠و  ٤٤ترتيب ه ب GHz ٣.٦ فركانس

الكترون اوليه با هدف و گسيل پرتوهاي ايكس از  ١٠٠٠از برخورد 

 
٣ energy cut off 

دهنده ش ع نمايطوط قرمز در واقخدهد. نقاط و ن ميآن را نشا

      .هستندذرات  نقاط برهمكنش و رد

  

  

  
و برهمكنش پرتوهاي  يتنگستن الكترون اوليه با هدف 310 برخورد: ٢شكل 

  ايكس حاصل.

  

  بحث و  نتايج

نتيجه شمارش فوتونها در سلولهاي آشكارساز  MCNPXكد      

وليه از چشمه كه اسيلي گ عداد ذرات را بصورت نرماليزه شده به ت 

توزيع تعداد دهد. ست مي، به دهستنددر اين مورد الكترونها 

(شدت) فوتونها در هر بازه انرژي يا به عبارت ديگر طيف فوتونها 

 ٣شكل باال و پايين  در نمودارهاي MeV ٦ و ٤ براي دو انرژي

، مربوط به برچسب شماره هر منحني طيف اند.نشان داده شده

باشد و براي سادگي مي ١ر از شكل شكارساز مورد نظآشماره 

 بيشترين به كمترين شدت،ترتيب شدت طيفها از ه مشاهده، ب

  شماره گذاري شده است.

همانطور كه در نمودار هر دو طيف انرژي پيداست، شدت      

بيشينه بوده و پس از آن  ٧طيف فوتوني در آشكارساز شماره 

اند و به كردهرين شدت را ثبت تبيش ٨و  ٦شماره  آشكارسازهاي

(كه در فاصله  ٧شكارساز شماره همين ترتيب با دور شدن از آ

دوم  سازموازيترين نقطه شيار سانتيمتري از پايين ٢٣تا  ١٧ حدود

يابد. اين رفتار مستقل از انرژي يشدت فوتوني كاهش مقرار دارد) 

 است. ت ثاب ،دو مد انرژي اوليه الكترونها بوده و براي هر

رند، كمترين كه در باالترين نقطه شيار قرار دا ٢و  ١اي آشكارسازه
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 ٤براي انرژي  كنند كه شدت آنهاتعداد فوتونها را دريافت مي

MeV براي  و ٧شدت آشكارساز شماره  %١٣.٨و  %١٨.١ترتيب ه ب

   .هستند ٧شماره  آشكارساز %١٠.٨و  %١٤.٤، MeV  ٦ انرژي

   

 
نمودار ( MeV ٤ هايدر انرژي كسپرتوي اي ين طيفگانرژي ميان: ٣ شكل

بندي نشان داده در سلولهاي آشكارساز با شماره(نمودار پايين)  MeV ٦ وباال) 

  .١شده در شكل 

       

طيف پرتوي ايكس  امكان مقايسه كمي انرژي براي داشتن     

برگرفته  )١(خروجي، انرژي ميانگين هر طيف با استفاده از رابطه 

  يد.سبه گردامح ] ٤ز [ ا

)١(                                                          






n

m
i

n

m
ii

m

EN

EEN
E

)(

)(
  

تعداد فوتونهاي  iN(E(انرژي متوسط طيف و  mE كه در آن 

 از مقدار كمينه (در اينجا iاست و  iEشمارش شده در بازه انرژي 

٠.١ MeV٦و  ٤ا () تا بيشينه انرژي فوتونه MeV (است.  متغير

  اند.اده شدهان دنش ٤ل ژي ميانگين بدست آمده در شكدير انرمقا

  

  
در سلولهاي آشكارساز  MeV ٦و  ٤انرژي ميانگين طيف در انرژيهاي : ٤ شكل

  .١بندي نشان داده شده در شكل با شماره

  

شود، انرژي ميانگين طيف ديده مي ٤همان گونه كه در شكل      

ندي مشابه شدت طيفها مختلف رو ازهايبدست آمده از آشكارس

ني كه انرژي ميانگين فوتونهاي عبوري از به اين مع ،دهندنشان مي

بيشينه بوده و با دور شدن از اين آشكارساز  ٧آشكارساز شماره 

  يابد.كاهش مي
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 های مرتبه باال در تولید هارمونیک مولکول فرمالدهید گیریجهت اثر

 2و1؛ منفرد ، محمد 1؛ ایرانی ، الناز 1حسینی ، زهرا

 مولکولی دانشگاه تربیت مدرس، خیابان جالل آل احمد، تهران-اتمی فیزیک بخش ،دانشکده علوم پایه 1

2
 هرانت آزادي، شریف،خیابان صنعتی دانشگاه فیزیک، دانشکده 

 

 چکیده
شده  بررسیهاي مرتبه باالتولید هماهنگ با لیزر فمتوثانیه برايکنش برهم ت به راستاي مولکول فرمالدهید دراثر شدت و زاویه قطبش میدان لیزر نسب ر این مقالهد

دو فرکانس  مراتب باالي منتجهاي در طیف هماهنگ ست.است. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان و در فضاي حقیقی سه بعدي انجام شده ا

با  و طع با تنظیم شدت لیزر تغییر کردهاین دو فرکانس ق .استها ن مولکول در فرایند تولید هماهنگهاي مختلف ایاز مشارکت اوربیتال ناشی شود کهقطع مشاهده می
گیري مختلف مولکولی نسبت به راستاي قطبش جهتدهد که با تغییر نتایج این پژوهش نشان می همچنین .یابندهاي قطع نیز افزایش میفرکانسافزایش شدت لیزر 

،  π/4 زاویهها براي هماهنگ بیشینه شدت طیف ها را کنترل کرد.رمالدهید در فرایند تولید هماهنگهاي مختلف مولکول فتوان میزان مشارکت اوربیتالمی میدان لیزر
 .حاصل می شوددر مولکول فرمالدهید  CO تايقطبش لیزر و راس زاویه 

 گیري مولکولی، جهتمولکول فرمالدهید ،هاي مرتبه باال، لیزر فمتوثانیهتولید هماهنگ  واژه های کلیدی:

  

The effect of formaldehyde orientation on the high harmonic generation 

 
Hoseini , Zahra1; Irani , Elnaz1; Monfared , Mohammad1,2 

 

1 Basic science faculty, Tarbiat Modares University, Tehran 
2 Physics Department, Sharif University of Technology, Tehran 

 

Abstract  
 

In this paper the interaction of femtosecond laser with formaldehyde molecule has been studied to investigate 

the effect of intensity and angle of laser polarization on the high harmonic generation. Calculation has been 

done with time dependent density functional theory in three dimensional real space. In the obtained high order 

harmonic spectrums two cut-off frequencies are shown from calculation result that due to contribution of 

different orbitals of this molecule in the harmonics generation process. By adjusting the laser intensity, the 

value of these two cut-off frequencies changes such that by increasing the laser intensity, the cutoff frequencies 

also increase. Also the results show that we can control the contribution of different orbitals of formaldehyde 

molecule in harmonics generation process by variation of molecular orientation relation to laser polarization 

direction. The maximum intensity in harmonics spectrum is shown from calculation result for π/4 angle as angle 

of between laser polarization and CO direction in formaldehyde molecule. 

Keywords: high harmonic generation, femtosecond laser, formaldehyde molecule, molecular orientation.     

 

PACS No.  30,31,33         

 

  مقدمه
 هایی است کهز پدیدههاي مرتبه باال یکی اهنگماتولید ه 

  است. بودهمورد توجه پژوهشگران بسیار  در چند دهه اخیر

ها و دان قوي لیزر با اتمکنش میهماز برهاي مرتبه باال هماهنگ

-ها مینهی تعدادي از هارمونیکاز برهم .شودنتج میمها مولکول

 XUV در محدوده طول موج بسیار کوتاهتوثانیه با آتوان پالس 

 1993سال  ها اولین بار درفرایند تولید هارمونیکتولید کرد. تئوري 
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. این تئوري نیمه کالسیکی به مدل سه ]1[ارائه شد 1توسط کرکوم

زمانی که اتم یا مولکول در طبق این مدل، ت. مشهور اس 2گام

وش تونل زنی از رگیرد الکترون به می معرض میدان قوي لیزر قرار

گیرد. با پس در میدان لیزر شتاب میشود و سقید هسته خارج می

ت معکوس به سمت یون ، الکترون در جهلیزر عالمت میدان تغییر

ترکیب تواند با یون مادر باز گیرد. این الکترون میمادر شتاب می

و در هنگام بازترکیب انرژي جنبشی خود را به عالوه انرژي  شده

بیشترین انرژي جنبشی  کند.مییک فوتون گسیل  البقدر  یونش

کند در میدان لیزر قطبیده خطی کسب میکه الکترون 

3.17برابر pU حاصل انرژي فوتون گسیلی بیشینه بنابراین  .است

 :استبه صورت زیر  ي قطع نیز نام دارد،که انرژ از آن

(1)                         
max 1.3 3.17p pI U                            

pI ،انرژي پتانسیل یونش 
pU و  الکترون انرژي پاندروماتیو

max انرژي پاندروماتیو الکترون تحت تاثیر  است. قطع فرکانس

، شدت 0مرکزي ، فرکانس LEلیزري با میدان الکتریکی

 شود:به صورت زیر تعریف می Lمرکزيو طول موج  LIبیشینه

(2      )    
2

13 2 2

2 2

0

0.93 10
4

L
p L L

E w
U I m

cm
 






 
   

 
 

مرتبه باال هاي هماهنگیکی از کاربردهاي تولید 

که به بررسی ساختار اوربیتالی و  است مولکولی توموگرافی

. [2]دازد رپها میدر مولکول الکترونیچگالی توزیع بازسازي 

هاي مختلف ی الکترونی در زمانهمچنین با بازسازي توزیع چگال

هاي ها که در بازههایی همچون انتقال بار در مولکولتوان پدیدهمی

کاوش  دهند را موردقیاس نانومتري رخ میزمانی زیر فمتوثانیه و م

مولکول  هاي مختلف یک. لذا بررسی نقش اوربیتال[4-3] قرار داد

به ها سهم آنهاي مرتبه باال و کنترل میزان در فرایند تولید هماهنگ

قطبش آن، بسیار  شدت ومانند  تشعشعیر پارامترهاي لیز وسیله

  حایز اهمیت است که در این پژوهش مطالعه شده است.

 

 یروش محاسبات

1 Corkum 
2 Three Step Model 

کنش مولکول فرمالدهید با میدان قوي برهم جهت مطالعه 

با استفاده از نظریه تابعی چگالی ( KSشم )-معادله کوهنلیزر، 

به  لهاین معاد .]5-6[شده است حل )TDDFT( 3وابسته به زمان

نوشته  4)تمام معادالت در دستگاه واحد اتمی استصورت زیر 

  :(شده اند

(3)           
2

( , ) [ ]( , ) ( , )
2

i KS ii t v n t t
t
 

 
  



 
 
 

r r r 

(4)                                         *

1

( , ) ( , ) ( , )
N

i i
i

n t t t 


 r r r                                 

( , )n trوابسته به زمان و نچگالی الکتروKSv  شم-کوهنپتانسیل 

 به صورت زیر تعریف می شود:که  است وابسته به زمان

(5   ) [ ]( , ) [ ]( , ) [ ]( , ) ( , ) ( )KS H xc ext nev n t v n t v n t v t v   r r r r r 
-پتانسیل تبادلی xcv ،پتانسیل هارتري  Hvدر رابطه فوق 

برهم کنشی پتانسیل  nev پتانسیل خارجی و extv ،همبستگی

 هستند . الکترون و هسته 

طیف  ،سیستم از نوسان ممان دو قطبی الکتریکی 

که با توجه به شتاب دوقطبی  شوندهاي مرتبه باال تولید میهماهنگ

)) الکتریکی )td) 7-8[مطابق رابطه زیر قابل محاسبه است[: 

(6               )             

2

0

1
( ) ( ) exp( )totT

tot

H t i t dt
T

   d               

totT  از برهم  به سیستم است. تشعشعیزمان کل پالس فمتوثانیه

د که شویک پالس آتوثانیه تولید می، هانهی تعدادي از هارمونیک

  : ]9[آیدآن به صورت زیر بدست میشدت 

(7 )                                                       0

2

( )
iq t

q
q

I t a e


    

q  و  هماهنگمرتبه
qa ناشی  و دامنه هماهنگ در فضاي فرکانس

ریف است که به صورت زیر تع از تبدیل فوریه شتاب دو قطبی

  شود:می

(8 )                                                     0

0 ( )totT iq t

qa d t e dt


  

، با مولکول فرمالدهید قطبیده خطی لیزر کنشدر برهم 

و تابع  6چرخه ها  د، تعداnm 800 لیزر فرودي طول موج مرکزي

محاسبات با  .است فرض شدهاي نقهصورت ذوزه آن ب پوش

3 Density Functional Theory 
4 atomic unit 
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در فضا و زمان  ]10[ 1اختاپوس محاسباتی استفاده از نرم افزار

  شده است. انجامصورت سه بعدي ه و بحقیقی 

 

 نتایج

طیف هماهنگ تولید شده ناشی از برهم کنش لیزر  

شود. مشاهده می 1با مولکول فرمالدهید در شکل  قطبیده فمتوثانیه

در مولکول  COجهت قطبش میدان لیزر موازي با راستاي 

 ( فرض شده است.xفرمالدهید )جهت مثبت محور 

 

 
مولکول  HOMO, HOMO-1, HOMO-2اوربیتال نمایش سه الف(  : 1شکل 

و با مجموعه  DFT. این اوربیتال ها توسط نرم افزار گوسین به روش فرمالدهید

هاي قرمز و سبز به ترتیب نشانگر رنگ .شبیه سازي شده است 6-311پایه هاي 

هاي مرتبه باالي ناشی از طیف هماهنگب(  .استمقادیر مثبت ومنفی تابع موج 

و  nm 800برهم کنش مولکول فرمالدهید با لیزر قطبیده خطی داراي طول موج 

 .2PW/cm 2/0بیشینه  شدت

ل مشاهده است. فرکانس دو فرکانس قطع قاب 1در شکل

 HOMOناشی از الکترون واقع در اوریبتال  و 0ω34 رقطع اول براب

HOMO (eV 11.27 Ip= )است. با جایگذاري انرژي یونش تراز 

حاصل  (0ω34) در رابطه نیمه کالسیکی کرکوم، این فرکانس قطع

اما در تولید آن است.  HOMOشود که تاییدي بر نقش اوربیتال می

هاي ترازهاي الرکانس قطع دوم باید نقش اوربیتبراي توجیه ف

 HOMO-2و  HOMO-1هاي تر را نیز لحاظ کنیم. ترازداخلی

 هستند. σو  πاختالف انرژي کمی دارند و به ترتیب داراي قطبش 

ري به تپاسخ شدید HOMO-2در اوربیتال  σکه قطبش  از آنجایی

1 Octopus 

توان گفت فرکانس قطع دوم دهد، میمیدان لیزر از خود نشان می

ربیتال است. با جایگذاري انرژي یونش تراز این اونقش ناشی از 

HOMO-2 (Ip=16.81eV در رابطه کرکوم، فرکانس قطع آن )

با طیف رسم شده در  خوبی خواهد شد که در تطابق 0ω 38.5 برابر

ن گفت چند اوربیتال مختلف با جهتتوادر نتیجه می است. 1شکل

 اتبهاي مری متفاوت در فرآیند تولید هماهنگهاي فضایگیري

کنند. در ادامه با بررسی اثر شدت و فرمالدهید مشارکت می باالي

توان اثر این یزر نشان خواهیم داد که چگونه میزاویه قطبش ل

 ها را کنترل کرد. اوربیتال

توان به فرکانس قطع با افزایش شدت می 2رابطه طبق

با  شود،مشاهده می 3و 2ر شکلهمانطور که د باالتري رسید.

 3و 2در شکل فرکانس قطع افزایش پیدا کرده است. دتافزایش ش

در مولکول  COموازي با راستاي میدان لیزر قطبش  جهت

 .فرض شده است (xجهت مثبت محور فرمالدهید )

 
مولکول برهم کنش از ي منتج طیف هماهنگ هاي مرتبه باالمقایسه :  2شکل 

 2PW/cmو  2mPW/c 2/0 دو شدت متفاوت ا لیزر فمتوثانیه با ب فرمالدهید

15/0. 

 
 از برهمکنش مولکول فرمالدهید طیف هماهنگ هاي مرتبه باالمقایسه  : 3شکل  

 .2PW/cm 1/0و  2PW/cm2/0 دو شدت متفاوت ا لیزر فمتوثانیه باب
  2PW/cm 2/0شدت میدان لیزر با توجه به اینکه براي

در ادامه شدت میدان حاصل شده است لذا فرکانس قطع باالتري 

 ایم.براي بقیه محاسبات در نظر گرفته را  2PW/cm 2/0 یزرل

اگر قطبش میدان لیزر با الف(  5و الف( 4شکلمطابق 

ماندن با ثابت داشته باشد،  π/2و  π/4راستاي مولکول زاویه 
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این موضوع به  یابد.افزایش می هاشدت هارمونیکفرکانس قطع 

 4است )شکل  هاي مولکولیاوربیتالافزایش میزان یونش  علت

شود بسته موج یونش باعث میافزایش میزان  .(ب( 5ب( و 

 یون مادر، بازترکیب بابرای بیشتری  احتمالالکترونی یونیزه شده 

 داشته باشد.

 

 
کنش  ي منتج از از برهماالطیف هماهنگ هاي مرتبه بمقایسه  الف( : 4شکل 

ب(  π/4و0 جهت گیريبراي دو زاویه  مولکول فرمالدهید با لیزر فمتوثانیه

 مذکور. مختلف زاویهنمودار نرخ یونش براي دو 

 

 
کنش  باالي منتج از از برهمطیف هماهنگ هاي مرتبه مقایسه الف( :  5شکل 

ب( . π/2و0 مولکول فرمالدهید با لیزر فمتوثانیه براي دو زاویه جهت گیري

 زاویه مختلف مذکور.نمودار نرخ یونش براي دو 
زمانی که زاویه  است نتایج مشخص ازکه همانطور 

باشد، شدت طیف  π/2و  π/4قطبش میدان لیزر با راستاي مولکول 

 π/4زوایاي هاي مربوط به طیفمقایسه یابد. ها افزایش میهماهنگ

اندکی  π/4طیف مربوط به زاویه شدت  دهد کهمینشان  π/2و 

ت اس HOMO به علت ساختار اوربیتالنتیجه که این  استبیشتر 

-ها مینش ودر نتیجه شدت هارمونیککه باعث افزایش میزان یو

 .شود
 

 گیرینتیجه

طیف هماهنگ  دهد که درمی نتایج این پژوهش نشان 

لیزر فمتوثانیه، با  کنش مولکول فرمالدهیدمراتب باالي منتج از برهم

از نتایج  بدست آمدهقطع ش شدت لیزر دو فرکانس با افزای

 دهدنتایج محاسبات نشان میچنین هم. یابدافزایش می، محاسبات

در مولکول فرمالدهید  COکه با تغییر زاویه قطبش لیزر با راستاي 

تولید  هاي مختلف در فرایندشارکت اوربیتالتوان میزان ممی

سازي شدت بیشینه ،کرد. نتیجه این کنترلترل کنها را هماهنگ

 دهدمی نشان سباتمحانتایج در واقع خواهد بود.  هاطیف هماهنگ

شدت طیف بیشینه  π/2و  0نسبت به دو زاویه   π/4که زاویه 

  را دارد.ها هماهنگ
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دی الکتریک با یک حائل الیه نازک ستونی  یکدر  ون سطحیتگی موج پلکسیتبرانگیخ

 اکسایتونیک
   فریذون، ئیبابا ؛ منا، رستمی

 

 قم قم، دانشگاه فیزیک، گروه علوم، دانشکدة
 

 چکیذه
تغَض ًظطی ٍکالؾیکی تا  یكويکطًَیک زض پیکطتٌسی اکؿایت زض یک الیِ ًاظک ؾتًَی زی الکتطیک تا یک حائل تطاًگیرتگی هَج پلکؿیتَى ؾغحیهقالِ  زض ایي

ی ضفتاض غیط هتقاعغ هسّای پلکؿیتًَی تِ  زٌّسُ ّای پلکؿیتًَی تطحؿة فطکاًؽ ٍاکَکی ًكاى اًطغی قاذِ عیف .قسُ اؾت ازُ اظ ضٍـ هاتطیؽ اًتقال هغالؼِاؾتف

هی  تیي پالؾوَى ٍ اکؿیتَى جفت قسگیقسضت  (nm)284تا  (nm)175ی اظ ّای هرتلف هحیظ اکؿیتًَی اؾت. تا تٌظین ضراهت هحیظ اکؿیتًَ اظای ضراهت

 ًَاحی هتَؾظ تا قَی قطاض گطفتِ تاقس. زض تَاًس

 پالؾوَى ؾغحی -پلکؿیتَى، اکؿیتَى، پالضیتَى  واژه های کلیذی:

 

Excitation of surface plexciton wave in a dielectric columnar thin film with a excitonic 

spacer 

Rostami,  Mona; Babaei, Ferydon 

Department of Physics, University of Qom, Qom  

 

Abstract  

In this paper, excitation of surface plexciton wave in a dielectric columnar thin film with a excitonic spacer in 

Kretschmann configuration theoretically and classically has been studied using transfer matrix method. Energy 

spectra of plexcitonic branches as a function of detuning frequency indicates to the anticrossing behavior of 

plexciton modes at different thicknesses of excitonic medium. By tuning the thickness of excitonic medium from 

175 (nm) to 284 (nm), the coupling strength between plasmon and exciton can be located from the intermediate 

to strong ranges. 

 Keywords:  Plexciton, Exciton, Surface plasmon- polariton 
PACS No.   ( 78) 

 

 مقذمه
ی  قثِ شضُ ّا  ٍ اکؿیتَىّا  ی تیي پالؾوَىاظ جفت قسگ    

قَز کِ زاضای هسّای  تِ ًام پلکؿیتَى تكکیل هی پالضیتًَی

ی اپتیکی  ایي قثِ شضُ .اؾت( LPٍ پاییي ) (UPتاال ) پالضیتًَی

ّای تک  ٍ ؾٍَیچ ّای ذَضقیسی ، ؾلَلًاًَلیعضّاجسیس زض 

اؼ هغالؼات تط اؾ. ]3-1 [تَاًس هَضز اؾتفازُ قطاض گیطز هیفَتَى 

اظ  تَاًس هیجفت قسگی ًَض ٍ هازُ قسضت  ی گؿتطُاًجام قسُ 

 ّای ؾغحی پالؾوَى-پالضیتَى تاقس.ذیلی قَی  ضؼیف تاًَاحی 

(SPP) اهَاج الکتطٍهغٌاعیؿی ّؿتٌس کِ زض اهتساز فصل هكتطک ،

الکتطیک تا ػالهت  تیي فلع ٍ هحیغی کِ زاضای گصضزّی زی

زض ایي  .]4[ یاتٌس   اًتكاض  اًٌستَ هی هرالف هحیظ فلعی اؾت،

ًیوطؾاًای اضگاًیک اظ ًَع فطًکل  یکترف اکؿیتًَی ، پػٍّف

 TDBCی ؾیاًیي   ی آى ضًگساًِ ی ؾاظًسُ کِ هَلکَل اٍلیِ ؾتا

، زّس تكکیل هی قکل ضا Jیک ٍاحس  TDBCهَلکَل  15ٍ  اؾت

 زقَ ًاهیسُ هی J-aggregateضٍ تِ اذتصاض ؾاذتاض اکؿیتًَی  اظ ایي

ٍ  ّا پالؾوَى تیي قاتلیت تٌظین پصیطی جفت قسگیتسلیل  .]6،5[

زض ٍتالقَُ  ای قایؿتِ تِ ػٌَاى گعیٌِتَاى  ضا هیّا  آى ،ّا اکؿیتَى

ٍ اکؿیتًَی ّط  SPPًَؾاًگطّای . کطزّای جسیس ػطضِ  فٌاٍضی

 SPPکِ تِ تطتیة تا  ّؿتٌسکسام زاضای فطکاًؽ هرتص تِ ذَز 

ٍ exc  ّا اذتالف تیي آى ٍ سًقَ هیهكرص 
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excSPP   ِتفاٍت  .هَؾَم اؾتفطکاًؽ ٍاکَکی  ت

تا اًطغی  0زض  تاال ٍ پاییي ّای پالضیتًَی هساًطغی تیي 

قکافتگی ضاتی  R هتطّای پاضا . تا تغییطثاط اؾتزض اضت

ّا  کٌف آى ًَی قسضت تطّنتاکؿی ّای پالؾوًَی ٍ ؾاذتاضی هحیظ

 پلکؿیتَىًوَزاض عطحَاض . ]8،7[کٌس  تغییط هی Rٍ زض ًتیجِ

زض ایي پػٍّف ّسف آى اؾت  قسُ اؾت. ًوایف زازُ 1زض قکل

تِ صَضت  ّا اکؿیتَى و SPPکِ جفت قسگی قَی تیي اهَاج 

 .َزقًظطی تطضؾی 

 

 
ّای اکؿیتًَی  . عطح قواتیکی هطتَط تِ جفت قسگی قَی تیي هَلکَل1قکل

J-aggregate 9[ ٍ ؾیؿتن پالؾوًَی[. 

 مذل سازی اپتیکی -1
تصَضت  ای  ؾِ الیِتِ هٌظَض قثیِ ؾاظی اپتیکی ؾاذتاضی      

هحیظ پالؾوًَی زض ًظط تگیطیس کِ   یكويکطزض پیکطتٌسی  2قکل 

ظ زی الکتطیک یک الیِ ًاظک ؾتًَی یهح ،یک الیِ ًاظک ًقطُ

-Jی ّوگي  هٌیعیَم فلَضایس ٍ هحیظ اکؿیتًَی یک الیِ

aggregate  .ّا  تِ فطکاًؽ  ٌّگاهی کِ فطکاًؽ پالؾوَىاؾت

قَز ٍ  س تطقطاض هیقطایظ تكسی ،اؾتّا ًعزیک  اکؿیتَى

ّای ؾغحی ّیثطیس  پالؾوَى –تَاًٌس تا پالضیتَى هی اّ اکؿیتَى

ّای ؾغحی  كکیل قًَس. زض ایي کاض اکؿیتَىّا ت َىقسُ ٍ پلکؿیت

حضَض  زض فصل هكتطک هحیظ اکؿیتًَی ٍ هحیظ زی الکتطیک

فلع ٍ  ّای ؾغحی زض فصل هكتطک پالؾوَى -زاضًس ٍ پالضیتَى

ِ تِ آى تحت قطایظ ذاصی ک ،قًَس هحیظ زی الکتطیک هٌتكط هی

هَج  تَاًٌس تا یکسیگط تطکیة قسُ ٍ اقاضُ قس اهَاج آًْا هی

پلکؿیتَى ؾغحی ضا تَجَز آٍضًس. هحاؾثات تطای ایي هسل ؾاظی  

زض کاض تِ ضٍـ هاتطیؽ اًتقال اًجام قسُ اؾت کِ جعئیات آى ضا 

ثاتت زی . ]11،11[ تغَض هفصل آهسُ اؾتزیگطاى  ٍقثلی ها 

656.62هقساض)ؾلٌیس ضٍی(  هٌكَضالکتطیک  prismn  اًتراب

ّای ًاظک  الکتطیک الیِ ی گصضزّی زی . تطای هحاؾثِقسُ اؾت

اؾتفازُ قسُ  ضٍـ ّوگي ؾاظی تطٍگوي اظؾتًَی ًاّوؿاًگطز، 

زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ  8.0vfکؿط حجوی َّا  .]11[ اؾت

هَضز اؾتفازُ  یپاضاهتطّا .اؾت 1airnضطیة قکؿت آى ًیع 

 زض ایي تحقیق nmdmet 40  ٍ)(500 nmLCTF  اًتراب 

َّا ٍ هٌیعیَم ) هترلرلالیِ ًاظک  ّای ؾتَى ی ٍ ظاٍیِ قسُ اؾت

 فطض قسُ اؾت. xهحَض ًؿثت تِ  20 فلَضایس(

 
هَج پلکؿیتَى ؾغحی  گیقثیِ ؾاظی اپتیکی جْت تطاًگیرت. عطحی اظ 2قکل

 .کطیكويزض پیکطتٌسی  ؿایتًَیکاک یک الیِ ًاظک ؾتًَی تا یک حائلزض 

 نتایج و بحث -2
هطتَط تِ  پلکؿیتًَی، اگط زٍ هس 1تا تَجِ تِ قکل    

ًَؾاًگطّای جفت قسُ تا    ی هحاؾثِتا  ،تیاى قًَس ,

 ،excٍ هس اکؿیتًَی  SPPهطتَط تِ هس پالؾوًَی  ّای اتالف

R  تِ ػٌَاى اًطغی جفت قسگی تیيSPP  اکؿیتَى، تا ٍ

ی  ضاتغِ   222 25.0 extSPPR    

تِ چٌس  جفت قسگی زض ؾیؿتن پلکؿیتًَی .]12[ قَز هكرص هی

ی جفت قسگی ضؼیف کِ زض آى  ًاحیِ( 1: )قَز هیًاحیِ تقؿین 

ن جفت ّای هطتَط تِ ؾیؿتن جفت قسُ ًؿثت تِ ؾیؿت اًطغی

ی  هاًس. زض ایي حالت ضاتغِ ًكسُ، تی تغییط هی

 SPPextR  , .ی جفت قسگی  ًاحیِ( 2) تطقطاض اؾت

Sی  هتَؾظ کِ تا ضاتغِ PPRext    قَز. زض  هكرص هی

ایي ًاحیِ قکافتگی هطتَط تِ هسّای ًطهال زض ًعزیکی قلوطٍ 

ی جفت قسگی قَی  حیِ( ًا3) زّس. فطکاًؿی هسّای اصلی ضخ هی

 ی  کِ زض آى ضاتغِ SPPextR  , ظ تطقطاض اؾت، قثل ا

 اًجام ّا هٌْسم قًَس، تثازل اًطغی تیي آى کاهالً آًکِ زٍ هس اصلی

 تط حؿة ظٍایای جصب اپتیکی ّای عیف زض اتتسا .]13،6[ گیطز هی
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ًَض فطٍزی هرتلف   تا قغثفp، ّای  تطاًگیرتگی َضتِ هٌظ

SPPّای  فطکاًؽ ؾپؽ ٍ هحاؾثِ قسُ  ، اکؿیتًَی ٍ پلکؿیتًَی

  ّا اؾترطاج قسُ اؾت. آى ی تیكیٌِ

تط حؿة  ٍ اکؿیتًَی SPP، کؿیتًَیّای پل ًوَزاض اًطغی قاذِ

فطکاًؽ ٍاکَکی frequencyuningdet ّای  تِ اظای ضراهت

aggregateJdهرتلف   0زض ؾین قسُ اؾت. تط 3زض قکل  ِک 

هسّای هطتَط ، سٌّؿتٍ اکؿیتًَی تطاتط  SPPّای  حالتفطکاًؽ 

 . سًقَ ّای جفت قسُ تِ صَضت غیطهتقاعغ ظاّط هی تِ حالت

 
ّای  ٍ هس اکؿیتًَی تِ اظای ضراهت SPPجفت قسگی تیي هس  .3قکل

 .J-aggregateهرتلف 

 SPPپٌْای ًوَزاض  ،جصب اپتیکی ًوَزاضّایؾتفازُ اظ تا ا

 SPP 0 تط حؿة ٍ اکؿیتًَی پٌْای ًوَزاض  exc  تط

aggregateJdحؿة    ٍ0 4زض قکل ضا تِ زؾت آٍضزُ ٍ ًتایج 

aggregateJdهقازیط هرتلف  .اؾتقسُ   ًكاى زازُ   ٍ0  ِت

 ّایػٌَاى پاضاهتطّای ٍضٍزی تطًاهِ زض تِ زؾت آٍضزى ًوَزاض

 4تَؾظ ذغَط قائن زض قکل ،ٍ پلکؿیتًَی جصب اکؿیتًَی

زض ًوَزاضّای  تَاى ًتیجِ گطفت ضٍ هی ، اظ ایيگطزًس هطتثظ هی

aggregateJdتا افعایف  هصکَضجصب   ،0 تا  .یاتس کاّف هی

aggregateJdتا افعایف  4تَجِ تِ قکل ، exc  ؾیط ًعٍلی زاضز ٍ

0 ،Sتا افعایف  PP ًوَزاضّای . ؾیط صؼَزی زاضزR ٍ 

    تطحؿةaggregateJd   ٍ0آهسُ 5زض قکل 

aggregateJdتا افعایف  5اؾت. تا تَجِ تِ قکل ، R ,  تا

)(250 nmd aggregateJ  اظ آى پؽ تقطیثاً  ؾیط ًعٍلی زاضًس ٍ

aggregateJdتِ اظای  هاًٌس. ثاتت هی   تطاتط تا nm، 200175 

aggregateJdٍ تِ اظای  جفت قسگی اظ ًَع قَی اؾت   تطاتط تا

 nm،،،  قسگی اظ ًَع هتَؾظ اؾت. جفت284275250225

 

 
ًَی زض اکؿیت پٌْای ٍ 0تط حؿة  SPPپٌْای  ّایًوَزاض .4قکل

aggregateJdتطحؿة   ٍ0. 

 
aggregateJdهقازیط هرتلف  تط حؿة R  ٍّای ًوَزاض  .5قکل  

 ٍ0. 
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حاصل ، 0تِ اظای ّط  excSPP   ِهقساض ًؿثت ت  

R هقازیط ضٍ تط اؾت. اظ ایي ذیلی کَچک ,  تا اذتالف

aggregateJdتط حؿة کوی زاضای تغییطات ّواٌّگ   .ّؿتٌس 

 تطحؿة اًطغی ًَض فطٍزی پلکؿیتَى جصب اپتیکی ّایًوَزاض

aggregateJdتطای هقازیط هرتلف   تا  قسُ اؾت. تطؾین 6زض قکل

aggregateJdافعایف   ،جایی قطهع  زاضای جاتِ تاال ٍ پاییيّای  هس

تِ اظای  یاتس، ٍ جصب هس پاییي افعایف هی ّؿتٌس

 nmd aggregateJ 284 تا  تقطیثاً ّا ٍ جصب آى زٍ هس پٌْای

تات  هاًد گطٍُ زض تَافق تا کاض ًتایج تِ زؾت آهسُ. ّؿتٌسّن تطاتط 

قسگی تیي کاٍاک  جفت زض کاضقاىّا  آى. ]14[ اؾتٍ ّوکاضاًف 

ضا هَضز هغالؼِ قطاض زازًس، تا افعایف  TMDC ّا اظ ًَع ٍ اکؿیتَى

طهع زض هسّای پالضیتًَی هكاّسُ قجایی  جاتِ TMDCضراهت 

تا کطزًس ٍ تا تطضؾی ًوَزاضّای جصب اپتیکی هتَجِ قسًس کِ 

جصب تِ صَضت قاتل تَجْی افعایف  ،TMDCافعایف ضراهت 

  .]14[ ضؾس هی 6050%یاتس ٍ تِ  هی

الکتطیک  زض فصل هكتطک فلع ٍ زی SPPتا تَجِ تِ آًکِ اهَاج 

-Jٍ اهَاج اکؿیتًَی ًیع زض فصل هكتطک  هٌتكط قسُپاییي 

aggregate  ایف ضراهت افع ،یاتٌس اًتكاض هیٍ زی الکتطیک تاال

اکؿیتَى تا  nm250 قَز کِ اهَاج پالؾوًَی ؾثة هی  ٍ

 تااظ ایي ضٍ  اکؿیتًَی تِ ؾرتی تِ ّن ضؾیسُ ٍ تا ّن جفت قًَس.

 nmd aggregateJ 250  تط قسى هقازیط  کنقاّس ,R 

زض ؾیؿتن پلکؿیتًَی ّؿتین. زض ٍ کاّف قسضت جفت قسگی 

ی  هحسٍزُ nmd aggregateJ 284250   تا افعایف گطچِ ا

aggregateJd  ضٍز  تِ زلیل ذاصی کِ تِ آى اقاضُ قس، اًتظاض هی 

 ,R س، اها ٌکاّف یات ّوچٌاىexc ٌِی  ًیع تِ هقازیط کوی

جفت قسگی ضا  افعایف عَل ػوط اهَاج اکؿیتًَی،ضؾس ٍ  ذَز هی

تغییطات ذاصی ضا  ،ػاهلتا زض ًظط زاقتي ایي زٍ کٌس.  تقَیت هی

زض  ,R ُتا 250ی  زض تاظ nm284 کٌین.  هكاّسُ ًوی 

 گیری یجهتن
تِ  J-aggregateّای  ٍ اکؿیتَى SPPجفت قسگی  تطضؾی

اًجام قس. ًتایج ًوَزاضّای  یكويکطی صَضت ًظطی زض پیکطتٌس

حاکی اظ  ّای پلکؿیتًَی تطحؿة فطکاًؽ ٍاکَکی اًطغی قاذِ

تِ اظای هقازیط  0زض  ی تاال ٍ پاییيضفتاض غیطهتقاعغ هسّا

aggregateJdهرتلف   اؾت. ّوچٌیي هؼلَم قس تِ اظای ضراهت 

کَچک  ّای nmd aggregateJ 200175    قسگیجفت 

aggregateJdتا افعایف اظ ًَع قَی اؾت.  ؾیؿتن پلکؿیتًَی  

اهَاج پالؾوًَی ٍ اکؿیتًَی تِ ؾرتی تِ ّن ضؾیسُ ٍ اًتظاض زاضین 

کِ ًكاى زاز یاتس، اها ًتایج ایي پػٍّف  جفت قسگی کاّف قسضت 

فعایف عَل ػوط اهَاج ط اتحت تأثی ّوچٌیي قسضت جفت قسگی

aggregateJdاکؿیتًَی تا افعایف   ِضقاتت ایي زٍ  اؾت قطاض گطفت ٍ

قَز کِ تا  اثط ؾثة هی nmd aggregateJ 250  قاّس کاّف

کَچک  تؿیاض ٍ اظ آى پؽ تغییطاتقسضت جفت قسگی 

 ,R   تاقین. پلکؿیتًَی ؾیؿتنزض 

 
جصب اپتیکی تِ اظای هقازیط الف:  .6قکل  nmd aggregateJ 284175
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 ایگرمایی و کشسانی سوخت کاربردی نیروگاه هسته ،محاسبۀ خواص ارتعاشی

 محمد،  مهدوی ؛محمد حسین، صحافی

 بابلسر  ،دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم پایه  ،کروه فیزیگ

 

 چكیده
های فیو  بیا تابعییت  ز نظریۀ تابعی چگالی و روش شبه پتانسیی  ای است با استفاده ا در این کار، خواص کشسانی، حرارتی و ارتعاشی نیترید توریم که سوخت نیروگاه هسته 

های نظری مقایسیه شیدند و توافیو خیوبی بیا یکیدیگر  ضرایب االستیک محاسبه شده با سایر داده و  خواص مکانیکی    مطالعه قرار گرفته است. تقریب شیب تعمیم یافته مورد  
ی موهومی حیاکی از پاییداری دینیامیکی سیاختار بلیوری دارد.  های فونون توریم مشاهده شد. عدم مشاهدۀ فرکانس   شاخۀ فونونی در نمودار پاشندگی فونونی نیترید  6 داشتند. 

 کند.  خواص گرمایی تحت مدل شبه هماهنگ محاسبه شده است. مشاهده شد که مدول حجمی با افزایش دما کاهش پیدا می 

 ص گرمایی، نیروگاه هسته ای ی چگالی، پاشندگی فونونی، خوا نظریۀ تابع   :واژه های کلیدی

 

 

Calculation of vibrational, thermal and elastic characteristics of Applied fuel of nuclear 

power plant 
 

Sahafi, Mohammad Hossein; Mahdavi, Mohammad 

 

Department of Physics, Faculty of Science, University of Mazandaran, babolsar 

 

Abstract  
 

In this work, the elastic, thermal and vibrational properties of ThN, which is the fuel of the nuclear power plant, have 

been studied using the density functional theory and ultrasoft pseudopotential method with the functional of generalized 

gradient approximation. The calculated mechanical properties and elastic constant were compared with other 
theoretical data and had good agreement with each other. 6 phonon branches were observed in the phonon dispersion 

diagram of ThN. Failure to observe imaginary phonon frequencies indicated dynamic stability  of crystalline structure. The 

thermal properties are calculated under the quasi-harmonic model. It was observed that the bulk modulus decreases with 
increasing temperature. 

 Keywords: Density Functional Theory, Phonon Dispersion, Thermal Properties, Nuclear Plant 

 
PACS No. 60 ,63 ,65 ,81        

 

  قدمهم
هییای بییالقوه در راکتورهییای نسیی    نیتریدهای اکتنید به عنوان سییوخت 

هییای زیییادی  اند. این راکتورهییا نگرانی چهارم مورد آزمایش قرار گرفته 

کنند. اسییتفاده مییازر از انییرژی  ای ایجاد می هسته  انرژی راجع به مسئلۀ 

 . [1] ای نیییاز دارد های مسییتمر در فنییاوری هسییته ای به پیشرفت هسته 

های نیتریییدی بییه  ت های مبتنی بر اکسید، سییوخ ، به جز سوخت وزه امر 

دلییی  داشییتن خییواص ترمییوفیزیکی برتییر از قبییی  نقطییۀ  و  بییاال،  

رسانندگی گرمایی باال، چگالی باال و همچنییین سییازگاری مناسییب بییا  

های  خنک کننده )سدیم مایع( به عنوان مواد جایگزین، با سایر سوخت 

های نیتریییدی  جا که چگالی سوخت آن   . از [ 2]  کنند اکسیدی رقابت می 

پسماند هییای آن  ،  از این رو کند،  کمتری را جذ  می   نوترون ست،  باال ا 

  نگهداری  در دراز مدت ها پرتو زایی کمتری دارند و می توان آن ها را 

بییه  .  [3]  اسییت  و نیترید   )توریم(   فلز یک  ها ترکیبی از  این سوخت  . کرد 

تییابش، توفیییی دقیییو از   ر از رفتار اییین مییوادت تحییت منظور درک بهت 

ها توسییم محاسییبات  واص گرمایی و ارتعاشی آن ساختار الکترونی، خ 

در دو دهۀ اخیر، مطالعات متعددی بر روی   افول اولیه ضروری است. 
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  [ 4]   رزنیک و همکاران  توریم و ترکیباتش انجام شده است. برای مثال: 

از   ای بییر پایییه تییوریم را بییا اسییتفاده های هسته انتقال حرارتی سوخت 

  ی قرار دادند. آتییا و همکییاران سازی دینامیک مولکولی مورد بررس شبیه 

الکترونی و مغناطیسی نیترید تییوریم را بررسییی   ، خواص ساختاری  [ 5] 

طبیعییتت پیونییدهای شیییمیایی و خییواص    [ 6]   و همکییاران   شین  . کردند 

های توریمی را توسم محاسبات ابتدا به ساکن مییورد  فیزیکی سرامیک 

کشسانی نیترییید  ون خواص گرمایی، ارتعاشی و  کن تا  مطالعه قرار دادند. 

 توریم مورد بررسی قرار نگرفته است. 

و ضییرایب االسییتیک   ی در این تحقیو، خواص ترمییوفیزیکی، ارتعاشیی   

رهیافییت    چگییالی در چییارچو  م با استفاده از نظریۀ تابعی  نیترید توری 

گیییرد. خییواص ترمییوفیزیکی نیترییید  امواج تخت مورد مطالعه قرار می 

   شود. اهای باال بررسی می یم توسم مدل شبه هماهنگ در دم تور 
 

 جزئیات محاسبات
انرژی ک  توسم محاسییبات افییول اولیییه بییا اسییتفاده از کیید   ۀ محاسب 

های فو  نرم  در چارچو  شبه پتانسی   [ 7]  اسپرسو محاسباتی کوانتوم 

با تابعیت تقریب شبه تعمیم یافتییه و روش امییواج تخییت انجییام شییده  

، بییه ترتیییب بییرای  32p22sو    15f16d66p27s26sهییای  اسییت. الکترون 

کنند. تییابع مییوج  های ظرفیت رفتار می توریم و نیترید به عنوان الکترون 

و انرژی قطییع توابییع    الکترونی توسم امواج تخت بسم داده شده است 

ی از منطقییۀ اول  ر بییردا  نمونییه  در نظر گرفته شده اسییت.  ev500موج 

بنییدی  توسییم روش مش  14× 14× 14ئن به فورت یییک شییبکه و بریل 

پک انجام شییده اسییت. انتخییا  اییین مقییادیر بییه مییا    [ 8]  ست ونخور م 

دهد که خطای مجاز بین دو چرخییۀ خودسییازگار کمتییر از  اطمینان می 

ev4-01  گیییری از منطقییۀ اول بریلییوئن بییه روش  باشیید. انتگرال بر اتم

  ی انجام شده است و میزان پهن شییدگی گاوسیی  [ 9]  پکستون  –متفس  

Ry02 /0   بییرای    محاسبۀ ماتریس های دینامیکی   گردیده است. انتخا

 انجام شده است.   4× 4× 4یک شبکه از نقاط کاهش ناپذیر به فورت  

 

 گمدل شبه هماهن
 –رژی استاتیک با استفاده از معادلۀ حالییت درجییه سییوم بییری  نا 

 شودبه فورت زیر محاسبه می [10] مورناگون

(1) 

  

حجییم سییامانه و  رژی اسییتاتیک،به ترتیب ان 0E ،0V ،0Bکه در آن 

فشییار سییامانۀ بلییوری بییه  باشند.مدول حجمی در حالت پایدار می

 شودفورت زیر محاسبه می
(2)  
 

خییواص  مشییتو مرتبییه اول مییدول حجمییی اسییت. 0B'کییه در آن 

 [11]ترمودینامیکی نیترید توریم با استفاده از مدل شییبه هماهنییگ 

آزاد هلمهولتز بییه فییورت  محاسبه شده است. در این مدل، انرژی

 شودزیر بیان می
                       )3(    

بیانگر  phF(V,T)، بیانگر انرژی ک  در حالت پایه  E(V)در آن  ه ک 

باشیید. انییرژی الکتییرون می eleFو  Vانرژی آزاد فونونی در حجییم 

تواند توسم چگالی شبه هماهنگ، انرژی آزاد فونون میتحت مدل 

 ودبه فورت زیر محاسبه ش ،g(ω)های فونونی،التح

 (4         )  

کانس فونونی وابسته بییه حجییم اسییت. رف که در آن 

گیییرد. را در نظییر می ( برخی از ازرات ناهماهنییگ4بنابراین رابطۀ )

های الکترونی آنتروپی و انرژی به فورت  انرژی الکترونی از سهم

، eleSتروپی الکترونی، آید. آنبدست می 

 شودبه فورت زیر بیان می

 (5     )  

بیییانگر  هییای الکترونییی اسییت و چگالی حالت که در آن 

هییای  ناشییی از برانگیختگییی eleE. می باشداک ردی –توزیع فرمی 

 آیدالکترونی است که به فورت زیر بدست می

 (6  )                 

، کییه بیییانگر Bمییدول حجمییی،  انرژی فرمییی اسییت. که در آن 

فییورت زیییر سازی است به در برابر فشرده مقاومت )سختی( ماده

 شودمحاسبه می

                                                    )7(   
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 خواص االستیک
  و خواص مکانیکی  داریضرایب االستیک اطالعاتی در مورد پای

  یهای کشسان با استفاده از تحلی  رفتار بلورها تحت اعوجاج  مواد

  ه پر جود. نیترید توریم ساختار مکعبی مرکز وندهرار می تیار قدر اخ

44C , مستق   زابت االستیک  3دارد. در ساختارهای مکعبی تنها 

11C, 12C .توان خواص  می با محاسبۀ ضرایب االستیک  وجود دارد

(، مدول  G(، مدول برشی )0Bیکی از قبی  مدول حجمی )مکان

( را به  Aو پارامتر ناهمسانگردی )( ) (، نسبت پواسون Eیانگ )

 فورت روابم زیر بدست
                                                                   )8(    

                                                          )9( 

                                                                                     )10(  

                                                                                      )11(    

                                                                                )12(    

 

 و بحثنتایج 

 خواص ساختاری و مكانیكی
اتییم  2( ساختار سنگ نمک طعام دارد که تنها ThNنیترید توریم )

بییا بییرازش معادلییۀ  خودش جای مییی دهیید. در سلول واحد اولیه 

حجم که در  –دار انرژی مورناگون بر نمو -حالت درجه سوم بری 

( و B(، مدول حجمییی )0a( نشان داده شده، زابت شبکه )1شک  )

( بدست آمدند. نتایج حاف  با 0B'مرتبه اول مدول حجمی ) مشتو

( 1کارهای دیگییر در جییدول ) [12] و تجربی  [5]های نظری داده

 مقایسه و لیست شدند.

 
 . انرژی ک  بر حسب حجم بلور:    1شک  

 

 

 

و مشتو مرتبه اول مدول حجمی ( B(، مدول حجمی )0a)زابت شبکه    :1جدول  

('0Bمحاسبه شده و مقایسه با داده های نظری و تجربی ). 

 
  '0B 

 2/4 1/180 15/5 کار حاضر 

 - 178 18/5 کار نظری 

 0/4 175 16/5 کار تجربی 

بییا  در توافو خییوبی دهند که نتایج بدست آمدهنشان می ها مقایسه 

. ضرایب االسییتیک هستندو نظری   ترس تجربیهای قاب  دس داده

 [6]نظییری داده هییای ( لیست و با سایر 2محاسبه شده در جدول )

های مقایسه شدند. معیار پایییداری مکییانیکی منجییر بییه محییدودیت

 012C-11C ،>044C ،>012+2C11C<ضرایب االستیک به فورت 

 ،دکنیی شود. تمام اییین روابییم، نتییایج بدسییت آمییده را ت یییید میمی

 بنابراین، سامانه در تعادل مکانیکی قرار دارد.

 
 داده های دیگر.ی و کشسانی محاسبه شده و مقایسه با  خواص مکانیک  : 2جدول  

 کار نظری  کار حاضر  

(GPa)11C 7/334 6/396 

(GPa)12C 0/102 5/101 

(GPa)44C 0/76 9/79 

GPa)(0B 1/180 9/199 

G(GPa) 8/89 4/102 

E(GPa) 4/230 5/262 

 
273/0 281/0 

A 67/0 54/0 

 

 پاشندگی فونونی
های فونییونی از ندگی فونونی و چگالی حالتبه منظور محاسبۀ پاش

فیمان و روش مستقیم استفاده شییده اسییت. بییرای  – لمانه تئوری

فیمان، اتم توریم و نیترییید را بییا دامنییۀ  –محاسبۀ نیروهای هلمان 

ان جابجییا کییردیم. نمییودار از موقعیت تعادلش nm003/0جابجایی 

پاشیییییندگی فونیییییونی در امتیییییداد مسییییییرهای پرتقیییییارن 

( نشییان داده شییده اسییت. 2در شک  ) 

اتییم در سییلول  دونیترید توریم با ساختار سنگ نمییک طعییام تنهییا 

مد فونونی در روابم پاشندگی آن دیده  6واحد اولیه دارد، بنابراین، 

ای فونییونی تیییویر شییده بییرای هچگالی حالتهمچنین  شود. می

ThN (  نشان داده شده است. به دلی 2در شک ) ودنبیی  ترگینسیین 
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هییای فونییونی بییه دو چگییالی حالت ،اتم نیترید نسبت به اتم توریم 

قییرار  THZ 0-4شییود قسییمت اول در بییازۀ قسییمت تقسیییم می

جایی که ارتعاشات اتم توریم غالب هستند. قسمت دیگر  ،گیردمی

گیرد. جییایی کییه عمییدتاا ارتعاشییات قرار می THZ8-11در ناحیۀ 

در  ری محاسبه شده در نقطه رکانس نوناشی از اتم نیترید است. ف

باشد. هی  فرکانس موهومی در نمودار طیی می THZ5/10حدود 

شد که حاکی از پایییداری دینییامیکی نفونونی نیترید توریم مشاهده 

 ست.ساختار بلوری نیترید توریم ا

 
ید  تریو چگالی حالت های فونونی برای ن نی فونو دار پاشندگی ونم :  2شک  

 توریم. 

 خواص گرمایی
  K0-1500در بازۀ دمایی  ،F(V,T)نمودار انرژی آزاد هلمهولتز، 

همچنین مقادیر مختلی زابت   ( نمایش داده شده است.3در شک  )

ی،  نشان داده شده است. حجم تعادل Tشبکه در دماهای مختلی 

V(T) ،و مدول حجمی ،B(T) ،  توسم معادلۀ حالت بری–  

حجمی   دول ( وابستگی دمایی م4اند. شک  )همورناگون بدست آمد

دهد. واضح است که مدول حجمی با افزایش دما،  را نشان می 

 . یابدکاهش می 

 
 : وابستگی انرژی آزاد هلمهولتز به حجم بلور در دماهای مختلی.  3شک  

 
 . ترید توریمیتگی دمایی مدول حجمی برای ن: وابس 4شک  

 یریگنتیجه 
نیترید توریم  ی و گرماییارتعاش کشسانی،در این پژوهش، خواص 

تحت نظریۀ تابعی چگالی و روش امواح تخت مورد مطالعییه قییرار 

گرفت. خواص ساختاری نیترید توریم با استفاده از برازش معادلییۀ 

آمدنیید. ضییرایب مورنییاگون بدسییت  –حالت درجییه سییوم بییری  

و  های نظری موجود مقایسه شداالستیک محاسبه شده با سایر داده

توافو خوبی مشاهده گردییید. هییی  فرکییانس موهییومی در نمییودار 

پاشندگی فونونی نیترید توریم مشاهده نشد که حییاکی از پایییداری 

ضییرایب االسییتیک بدسییت  بود. ThNدینامیکی ساختار کریستالی 

 .فد  می کردند کیی مکانیآمده در روابم پایدار
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 اَّاص داًطگبُ ضْ٘ذ چوشاى،گشٍُ ف٘ضٗک،   

 

 چكیده
بٕ پبئَلٖ، پبساهتشٕ ثب ػٌَاى ّبٕ کَ٘ث٘تٖ ٍ تأث٘ش آى ثش هقبدٗش چطوذاضتٖ ػولگشّتٌ٘ذگٖ کَاًتَهٖ دس حبلتدس اٗي هقبلِ، سؼٖ کشدٗن ثب استفبدُ اص هفَْم دسّن

ّبٕ کَ٘ث٘تٖ ٍ حبلتNّبٕ ّبٖٗ اص حبلتتٌ٘ذگٖ سا هؼشفٖ کشدٗن ٍ دس پبٗبى، هثبلسپس ثب استفبدُ اص اٗي ضبخص، سٌجٔ دسّن تؼشٗف کٌ٘ن. «ضبخص جذاپزٗشٕ»
 .گشدٗذ ّب تأٗ٘ذٌجِ، تَسظ ًتبٗج هثبلٍ کبسآهذٕ س ثشسسٖ ٍ دٍکَ٘دٗتٖ کَ٘تشٗتٖدٍ

 .، کَ٘دٗتتٌ٘ذگٖ، ضبخص جذاپزٗشٕ، ػولگش پبئَلٖ، کَ٘ث٘ت، کَ٘تشٗتسٌجٔ دسّن  کلیدی: واژه های

 

Introduction Of Quantum Entanglement Measure Based On The Expectation Values Of 

Pauli Operators  
 

Zeheiry,  Mahmood 

 

Department of Physics, Shahid Chamran University, Ahwaz 

 

Abstract  
 

In this paper, we have tried to define a parameter called the “separability index” using the concept of quantum 

entanglement in qubit states and its effect on the expectation values of pauli operators. Then, using this 

indicator, we introduced the entanglement measure, and at the end, the examples of N-qubit states and 2-qutrit 

and 2-qudit states were examined, and the efficiency of the measure was confirmed by the results of the 

examples.   

 Keywords: entanglement measure, separability index, pauli operator, qubit, qutrit, qudit.           

 

PACS No.   3         

 

  قدمهم
تٌ٘ذگٖ ٗکٖ اص هف٘ذتشٗي هٌبثغ دس پشداصش اعالػبت دسّن     

تَهٖ کَاًتَهٖ است  ٍ کبسثشدّبٕ صٗبدٕ دس ًظشٗٔ اعالػبت کَاً

ّو٘ي دل٘ل، ضٌبخت ثِ .]1[داسدّبٕ کَاًتَهٖ ٍ ًظشٗٔ ه٘ذاى

ّب اص اّو٘ت تٌ٘ذگٖ آىتٌ٘ذُ ٍ تؼ٘٘ي ه٘ضاى دسّندسّن ّبٕحبلت

تٌ٘ذگٖ دس دً٘بٕ ثب تَجِ ثِ اّو٘ت دسّن .ثبالٖٗ ثشخَسداس است

تٌ٘ذُ ثَدى سٌجص ه٘ضاى دسّن جْتّبٕ هختلفٖ کَاًتَهٖ، سٌجِ

تَاى ثِ سٌجٔ هٖ ،ّب. اص ه٘بى اٗي سٌجِاًذّب هؼشفٖ ضذُحبلت

 1995 ض٘وًَٖ دس سبلآثٌش س تَسظ کِ اٍل٘ي ثب اضبسُ کشد ٌّذسٖ

ّبٕ جذاپزٗش ثش اسبس کوتشٗي فبصلٔ حبلت هَسدًظش ثب حبلت

، سٍش هقذاس چطوذاضتٖ 2115 . سپس دس سبل]2[هؼشفٖ ضذ

ّبٕ حبلت ثشإ ،ػٌَاى سٍش هحبسجٔ سٌجٔ ٌّذسٖثِ، اسپ٘ي

صَست ضذ کِ اٗي سٍش، حبلت چٌذکَ٘ث٘تٖ سا ثِکَ٘ث٘تٖ، استفبدُ 

تٌ٘ذگٖ ٗک گ٘شد ٍ هقذاس دسّنجضئٖ دس ًظش هٖٗک حبلت دٍ

  . ]3[کٌذ اسپ٘ي سا ثب ثق٘ٔ س٘ستن، هحبسجِ هٖ

ثذٍى استفبدُ اص سٍاثظ ٍ هفبّ٘ن سٌجٔ  داسٗندس اٗي هقبلِ، قصذ 

تٌ٘ذگٖ ثش هقبدٗش ثب ٗبفتي تأث٘ش دسّن عَس هستقل،ٌّذسٖ ٍ ثِ

ّبٕ ثشإ حبلتإ چطوذاضتٖ ػولگشّبٕ پبئَلٖ، سٌجِ
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Nّٖبٕ کَ٘دٗتٖ ، سپس هسئلِ سا ثشإ حبلتهؼشفٖ کٌ٘ن کَ٘ث٘ت

 ً٘ض تؼو٘ن دّ٘ن.

 

  پائولی عملگر هایحالت، ویژهکیوبیتی هایحالت -1
حبلت      1

0 1
2

   ٖ1ٍ 0کِ دس آى گ٘شٗنسا دس ًظش ه 

هقذاس  ّستٌذ. -1ٍ  1هقبدٗش ثب ٍٗژُ zّبٕ ػولگشحبلتٍٗژُ

داً٘ن سٍٕ اٗي حبلت صفش است ٍلٖ هٖ چطوذاضتٖ اٗي ػولگش

است کِ هقذاس چطوذاضتٖ اٗي xحبلت ػولگشاٗي حبلت، ٍٗژُ کِ

س کلٖ ثشإ ّش حبلت کَ٘ث٘تٖ دلخَاُ عَثِ کٌذ.ػولگش سا ث٘طٌِ٘ هٖ

0 1    ػولگشٕ هبًٌذ n تَاى ٗبفت کِ حبلت هٖ سا

 ُثبضذ. ثذْٖٗ است کِ  1ٔ هقذاس ث٘طٌ٘ثشداس آى ثب ٍٗژٍُٗژ

 خَاّذ ثَد. 1 هقذاس ،دس اٗي حبلت n ػولگش هقذاس چطوذاضتٖ

ّبٕ تک کَ٘ث٘تٖ، کبسٕ آسبى پ٘ذاکشدى اٗي ػولگش، ثشإ حبلت

 است.

 

 های دوکیوبیتی بررسی حالت -2
ٗک کٌ٘ن. ّبٕ دٍکَ٘ث٘تٖ ثشسسٖ هٖهسئلِ سا ثشإ حبلت حبل    

A حبلت دٍکَ٘ث٘تٖ جذاپزٗش B  ٖفشض گ٘شٗن، سا دسًظش ه

دس اخت٘بس ثبة  Bکَ٘ث٘تدس اخت٘بس آل٘س ٍ  Aکَ٘ث٘ت :کٌ٘ذ

حبلت پ٘ذا کٌذ کِ ٍٗژُسا  1 ػولگش تَاًذ ٗک، آل٘س هٖثبضذ

پ٘ذا  Bسا ثشإ 2عَس ثبةثبضذ ٍ ّو٘ي 1هقذاس ثب ٍٗژُ Aآى

 سا دس حبلت 1  ٍ2 چطوذاضتٖ هقبدٗش هجوَع اگش کٌذ.هٖ

 هحبسجِ کٌ٘ن، خَاّ٘ن داضت:

(1)               1 2 1 2 2AB AB AB AB                                 
تٌ٘ذُ، هبًٌذ حبلتّبٕ دسّنثشإ حبلت     1

01 10
2

    ثب

ػولگشٕ سا پ٘ذا کٌذ   تَاًذتٌ٘ذگٖ، آل٘س ًوٖتَجِ ثِ هفَْم دسّن

 هؼٌٖ است.ثبضذ ٍ اصَالً چٌ٘ي چ٘ضٕ ثٖ حبلت آىٍٗژُ ،کِ 

تٌ٘ذُ، هقذاس چطوذاضتٖ ثِ ث٘طٌ٘ٔ ّبٕ دسّنحبلت ثٌبثشاٗي ثشإ

کِ اص هفَْم  ،اٗي ٍاقؼ٘تثب استفبدُ اص سسذ. ًوٖ (1) هقذاس ساثغٔ

تَاً٘ن ضبخص جذاپزٗشٕ حبلت سا ضَد، هٖتٌ٘ذگٖ ًبضٖ هٖدسّن

 کٌ٘ن:صَست صٗش تؼشٗف هٖثِ

(2)                                            1 2max max ...max N

N

  


 
 

  .ّب استَث٘تتؼذاد ک٘ Nدس اٗي ساثغِ،

 خَاّذ ضذ. 1ثشاثش  ،ّبٕ جذاپزٗشثشإ حبلت ثب اٗي تؼشٗف،

ث٘طٌ٘ٔ هقبدٗش چطوذاضتٖ  ، اص(2) صَست کسش ساثغٔدس : تَجِ

سجت آصادٕ دس ثِ ّبٕ جذاپزٗش، صٗشا ثشإ حبلتاستاستفبدُ ضذُ

تَاى هٖ ٕسعَ ػولگشّب سا ،ّب(iػولگشّبٕ پبئَلٖ)اًتخبة 

 1 ٍ 2ػولگشّبٕ  چطوذاضتٖ هجوَع هقبدٗشکِ  اًتخبة کشد
 ّبٕحبلتهتغ٘ش ثبضذ ٍلٖ ثشإ  2تب  صفشاص دس حبلت هَسد ًظش 

تٌ٘ذگٖ سٍد ٍ ّش چِ دسّنتٌ٘ذُ، اٗي آصادٕ ػول اص ث٘ي هٖدسّن

ثِ  1  ٍ2هجوَع هقبدٗش چطوذاضتٖ ػولگشّبٕ ث٘طتش ضَد، 

تٌ٘ذُ اٗي هقذاس ضَد ٍ ثشإ حبلت کبهالً دسّنتش هٖصفش ًضدٗک

  ضَد.فش هٖهقبدٗش ٗؼٌٖ صثشاثش ه٘بًگ٘ي ٍٗژُ

هقصَد هب سا ثِ خَثٖ ثشآٍسدُ کٌذ،  ٕکِ ضبخص جذاپزٗشثشإ اٗي

تٌ٘ذُ هقذاسش صفش ضَد. ثشإ ّبٕ کبهالً دسّنثبٗذ ثشإ حبلت

تٌ٘ذٓ سا ثشإ حبلت کبهالً دسّن (1) کبس، ساثغٔاٗي

 1
01 10

2
   ٖکٌ٘ن:دس ًوبٗص هبتشٗسٖ ثشسسٖ ه 

 :]4[آٍسٗندست هٖسا ثِ 1 ٍ2ّبٕاثتذا هبتشٗس

sin کِثب تَجِ ثِ اٗي cos sin sin cosi x i y i z ii i          کِ دس

سبصد هٖ z دس کشٓ ثالخ ثب هحَس i ، صاٍٗٔ قغجٖ کِ ػولگشiآى

ٍiصاٍٗٔ سوتٖ کِ ػولگش ، i دس کشٓ ثالخ ثب هحَس x ٖسبصد.ه 

(3)                
11 1

11 1
1 1

1 1 1

1 1 1

cos 0 sin 0

0 cos 0 sin

sin 0 cos 0

0 sin 0 cos

i

i

i

i

e
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e
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 (5)                                            1 20 , 0      
تٌ٘ذُ، صفش ثشإ حبلت کبهالً دسّن ()ثٌبثشاٗي ضبخص جذاپزٗشٕ

 ضَد.هٖ

حبلت دس 1
00 01 10 11

2
    ، صَست ثِ چطوذاضتٖ هقبدٗش

  صٗش خَاٌّذ ثَد:

(6)                                   111 1cos sin max 1     
(7)                                       222 2cos sin max 1     

ضَد ٍ حبلت هَسد ًظش هٖ 1ثٌبثشاٗي ضبخص جذاپزٗشٕ ثشاثش 

 جذاپزٗش است.
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 تنیدگی تعریف سنجة درهم -3
ضبخص  کوکثِ تٌ٘ذگٖ سا تَاً٘ن سٌجٔ دسّنهٖاٌٗک     

 صَست صٗش تؼشٗف کٌ٘ن:شٕ ثِجذاپزٗ
(8)                                                                         1E   

ّبٕ جذاپزٗش ٍ کبهالً هغبثق اٗي ساثغِ، هقذاس سٌجِ ثشإ حبلت

 خَاّذ ثَد. 1تشت٘ت صفش ٍ ثِ 2تٌ٘ذٓ هؼشفٖ ضذُ دس ثخصدسّن

تٌ٘ذگٖ تحت ّبٕ الصم اصجولِ ٗکٌَاٖٗ دسّناٗي سٌجِ، ٍٗژگٖ

هقذاس ٍ  ّبٕ ثلثشإ حبلت ، ث٘طٌ٘ٔ هقذاس]LOCC ]5 تجذٗالت

 ّبٕ جذاپزٗش سا داساست.صفش ثشإ حبلت

1تٌ٘ذگٖ حبلت: دسّن1هثبل 3
00 11

2 2
   ٖکٌ٘ن:سا هحبسجِ ه 
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0 1sin cos 0 0
cos

200 0 cos sin

3
0 0 sin cos

ie

ie

ie

ie

 

  


 

  

    
  
         
     

 

                   1 2max max 1 1 1
1

2 2 2
E

N

 



      

 کَ٘ث٘تٖ:ّبٕ سِتٌ٘ذگٖ حبلت: هحبسجٔ دسّن2هثبل

 آٍسٗندست هٖسا ثِ 1،2 ٍ3ّبٕاثتذا هبتشٗس
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1صَستاگش حبلت هب ثِ 2
011 100

5 5
   ثبضذ؛ 

   1 1 2 2 3 3

3 3 3
cos , cos , cos

5 5 5
                                      

        1 2 3

9
max max max 3 3 25

1
3 5 5 5

E
N

  


 
                 

 

  های کیودیتیحالتتعمیم به  -4
ّبٕ دٍکَ٘دٗتٖ تؼو٘ن خَاّ٘ن سٌجِ سا ثشإ حبلتاکٌَى هٖ     

 صَستِکَ٘دٗتٖ کِ ثدٍّبٕ اٗي سٌجِ، فقظ ثشإ حبلت دّ٘ن.

a ij b kl  ، (, , , 0,1, ..., 1i j k l d  )استثشسسٖ ضذُ ،ّستٌذ 

  ّب ثبٗذ احت٘بط ضَد.ٍ دس هَسد دٗگش حبلت

 صَست صٗش است:ّبٕ دٍکَ٘دٗتٖ ثِثشإ حبلت (8)ساثغٔ 
(9)                                                                     maxE    

ثشإ حبلت  هقذاس ػولگش ثضسگتشٗي ٍٗژُ maxدس اٗي ساثغِ، 

ضَد، کِ هقذاس اٗي دل٘ل استفبدُ هٖثِکَ٘دٗتٖ هَسدًظش است ٍ تک

تٌ٘ذُ، ث٘طٌ٘ٔ سٌجِ سا عَسٕ تٌظ٘ن کٌذ کِ ثشإ حبلت کبهالً دسّن

ّبٕ جذاپزٗش هقذاس صفش سا ًت٘جِ دّذ هقذاس ٍ ثشإ حبلتٍُٗژ

 () اٗي هقبلِ، ضبخص جذاپزٗشٕ 2عَس کِ دس ثخصچَى ّوبى

عَسٕ تؼشٗف ضذ کِ ثشإ حبلت جذاپزٗش، آل٘س ٍ ثبة 

کشدًذ کِ هقذاس چطوذاضتٖ حبلت سا ثشاثش ػولگشّبٖٗ پ٘ذا هٖ

 max ثذْٖٗ است کِ هقذاس دست آٍسًذ.ولگش ثِهقذاس ػث٘طٌ٘ٔ ٍٗژُ
ٍ ثشإ  2ّبٕ کَ٘تشٗتٖ ، ثشإ حبلت1ّبٕ کَ٘ث٘تٖ ثشإ حبلت

1dّبٕ کَ٘دٗتٖ حبلت  .است 

صَست صٗش ثِسا ثبٗذ  (2)ّبٕ دٍکَ٘دٗتٖ، ساثغٔ ثشإ حبلت

 :تصح٘ح کشد

(11)                                        1 2max max

2

   
 

  
 

دس حق٘قت، دس صَست کسش، ّذف پ٘ذا کشدى فبصلٔ ث٘ي ث٘طٌ٘ٔ 

هقذاس چطوذاضتٖ کِ هطخصٔ جذاپزٗشٕ ٍ کوٌ٘ٔ هقذاس 

تٌ٘ذگٖ است ٍ کوٌ٘ٔ اٗي هقذاس، چطوذاضتٖ کِ هطخصٔ دسّن

رسُ ط ثِ تکّبٕ هشثَهقبدٗش هشثَط ثِ حبلتّوبى ه٘بًگ٘ي ٍٗژُ

1)است  2

2

 



) .1هقذاس دٍ ٍٗژُّبٕ کَ٘ث٘تٖ، چَى ثشإ حبلت 

ّب اگش . اهب دس کَ٘تشٗتضَدثشاثش ثب صفش هٖ ٍجَد داسد،  -1ٍ 

ثبضذ هقذاس ثشاثش  2ٍ  1ٗب  1ٍ  0حبلت هَسد ًظش اص تشک٘ت 

دس ًْبٗت  ضَد.ثبضذ اٗي هقذاس صفش هٖ 2 ٍ 0ٍ اگش اص  1ثب 
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کِ اٗيَجِ ثِ اٗي دل٘ل است کِ ثب تثِ   ضشٍست ٍجَد ضشٗت

دس  ،هثالً ؛ّباستفبدُ ضذُ است ٍ ثؼضٖ اص حبلت max ،(9)دس ساثغٔ 

 هقذاس ثشاثش صفش داسد ٍ ثب ث٘طٌِ٘ کِ ٍٗژُ 1ّب حبلت کَ٘تشٗت

  لزا جْت کبل٘جشُ کشدى سٌجِ، ضشٗت ،داسداختالف هقذاس ٍٗژُ

 صَستکِ ثِ
 

max

1 2

1

2




  


  
 سٍد.ضَد، ثِ کبس هٖتؼشٗف هٖ 

 :دٍکَ٘تشٗتٖ ّبٕتٌ٘ذگٖ حبلتدسّن: 3هثبل

 است:ثِ صَست صٗش  n.بٗص هبتشٗسٖکَ٘تشٗتٖ،ًوثشإ حبلت تک
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1تٌ٘ذگٖ حبلتدسّنثخَاّ٘ن اگش  3
02 20

2 2
    ِسا هحبسج

 کٌ٘ن، داسٗن:

                                   1 21 2cos , cos     

      
   

1 2 max

1 2

2 2 2
0 11 12 2

2 2
2 2
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max

max max 1 1
2 1

2 2
E

   
 

   
     

1ٍ ثشإ حبلت  3
01 10

2 2
  : 

                                1 21 2

1 1
cos , cos

2 2
    

   
   

1 2 max
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2 0 2
1 21 12 2
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4dّبٕ کَ٘دٗتٖ سدٓتٌ٘ذگٖ حبلت: دسّن4هثبل   

 صَست صٗش است:ثِکَ٘دٗت ثشإ تک n.ًوبٗص هبتشٗسٖ ػولگش
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1اگش ثشإ حبلت دٍکَ٘دٗتٖ 2
01 10

5 5
   :هحبسجِ کٌ٘ن 
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1ثشإ حبلت دٍکَ٘دٗتٖ  2

03 30
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1ٍ ثشإ حبلت دٍکَ٘دٗتٖ  2
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 گیرینتیجه
تٌ٘ذگٖ ٍ اثش آى ثش ضذُ، هجتٌٖ ثش هفَْم دسّنسٌجٔ هؼشفٖ     

خَثٖ چطوذاضتٖ ػولگشّبٕ پبئَلٖ است. اٗي سٌجِ، ثِ شهقبدٗ

کٌذ. کَ٘ث٘تٖ سا هطخص هNّٖبٕ تٌ٘ذگٖ حبلتهقذاس دسّن

ٕ دٍکَ٘دٗتٖ سا ثِ ّبتٌ٘ذگٖ حبلتّوچٌ٘ي، اٗي سٌجِ، دسّن

تٌ٘ذُ، ّبٕ کبهآل دسّن. هقذاس سٌجِ ثشإ حبلتکٌذخَثٖ تؼ٘٘ي هٖ

1dثشاثش ثب   ٖثبضذ، کِ هd .ثُؼذ حبلت است  
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 چاه مربعی  زمان ابرمتقارن-پاریته  هايشریک 
 ؛ محمدي، علی   میترا، گرایلو ؛ 1طه، کوهرخی

 گرگان، ایران، گلستاندانشگاه  دانشکده علوم، فیزیک، گروه 1

 

 چکیده
پیوند دو توسعه جدید  که در واقع ازشده، معرفی  يایده توسط مکانیک کوانتومی ابرتقارنی به دست آمده است.  ،مختلط چاه مربعی نامتناهی هايشریک در این مقاله

جدیدتر از مکانیک کوانتومی به نام مکانیک   يیک توسعه   ایجاد  به وجود آمده است، ما را به  زمان متقارن-یعنی مکانیک کوانتومی ابرتقارنی و پاریته   مکانیک کوانتومی، 
 .کندو شرایط مرزي را ارضا می  دارد، طیف انرژي حقیقی غیرهرمیتی شده براي چاه مربعیجدید ارائه   يرابطه  .سازد، رهنمون می زمان ابرمتقارن -کوانتومی پاریته

   هاي شریکابرتقارن، ابرپتانسیل، پتانسیل  واژه هاي کلیدي:

 
 

Parity-Time Supersymmetric Partners of Square Well     
 

Koohrokhi, Taha۱; Gerayloo, Mitra; Mohammadi, Ali 
1Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

 
Abstract  

 
In this paper, complex partners of infinite square well are derived by supersymmetric quantum mechanics. The 
introduced idea, that is indeed generated by combination of two new developments of quantum mechanics, e.g. 
supersymmetric and parity-time quantum mechanics, leads us to generate a newer development of quantum 
mechanics entitled PT-supersymmetric quantum mechanics. The new stated relation for non-Hermitian square 
well has real energy spectrum and satisfies boundary conditions.    
Keywords: Supersymmetry, Superpotential, Partner Potentials 
 
PACS No. 3 
 

  قدمهم
 گذشته، دو توسعه جدید مکانیک کوانتومی،  يدر خالل چند دهه

-هاي مکانیک کوانتومی ابرتقارنی و مکانیک کوانتومی پاریتهبه نام 
زمان متقارن، موضوع بسیاري از تحقیقات نظري و تجربی قرار گرفته 

 هاينگرشهاي نظري، به طور جداگانه  یافت این دست].  2و1[  است
هاي براي تحلیل سامانه قوي    ابزار محاسباتیو همچینن  جدید    بنیادي

زمان -مکانیک کوانتومی پاریته .]3[  اندبه ارمغان آورده کوانتومی 
به جاي  ناشکسته زمان-متقارن با جایگزینی شرط فیزیکی پاریته

هاي غیرهرمیتی رمیتی، نشان داده است که هامیلتونیهشرط ریاضی 
چاه مربعی  .]4[ مقادیر انرژي حقیقی داشته باشند توانند ویژهمی

ترین نمونه از این محاسبات مورد توجه ايمختلط، به عنوان پایه 

از طرف دیگر، مکانیک کوانتومی . ]9-5[محققین قرار گرفته است 
هاي فاکتورگیري و عملگري، ساز و کار ابرتقارنی، برمبناي روش 

ي شرودینگر معادلهدهد جدیدي را معرفی کرده است که نشان می
 . ]10[ صریح داردتحلیلی  جوابناوردا هاي شکلپتانسیل براي 

همچنین، در مکانیک کوانتومی ابرتقارنی با معرفی ابرپتانسیل و 
هاي ها، نشان داده شده است که پتانسیل مراتب هامیلتونیسلسله 
پیوند  .، طیف انرژي یکسانی دارندانرژي حالت پایه، به جز شریک

کوانتومی، سبب پیدایش توسعه این دو توسعه جدید از مکانیک 
شده زمان ابرمتقارن -جدیدتر دیگر، یعنی مکانیک کوانتومی پاریته

جدیدي براي چاه مربعی  يدر این مطالعه، رابطه  . ]11[ است
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زمان ابرمتقارن، پیشنهاد -بعدي بر مبناي مکانیک کوانتومی پاریتهیک
 شده است. 

 

 ابرمتقارنزمان -پاریته بعديچاه مربعی یک 
به صورت  ام، n-در مکانیک کوانتومی ابرتقارنی، ابرپتانسیل 

(با شاخص پایین صفر نشان  حالت پایه مشتق لگاریتمی تابع موج
 :]2[ شودتعریف می  داده شده است)

)1                                     (  Wn(x) = −ψ′0(n)(x) ψ0
(n)(x)⁄ 

ℏسازي به منظور سادهکه در اینجا،  = 2𝑚𝑚 = در نظر گرفته  1
شرودینگر براي  يمعادله جوابشده است. بر طبق این تعریف و 

Vپتانسیل  = برابر   مربوطههاي ، ابرپتانسیل درون چاه مربعی 0
 شوند با:  می

)2                (                                             �W1c = −k cot(αx)
W1t  = k tan(αx)   

kکه در آن  = √E   هاي پایین  عدد موج و شاخصc    وt   به ترتیب
بیانگر توابع کتانژانت و تانژانت هستند. اکنون با افزودن یک تابع 

چاه  جدیدي را براي ابرپتانسیل  يموهومی به صورت زیر، رابطه
 کنیم:معرفی می مربعی

)3  (                                     �W1c(x) = −k cot(αx) + ifc(x)
W1t(x)  = k tan(αx) + ifc(x)   

و  شریکهاي پتانسیل بین ابرتقارنی، ارتباطدر مکانیک کوانتومی 
 : ]2[ شودابرپتانسیل به صورت زیر تعریف می

)4(                                                �V1(x) = W1
2(x) − W1

′(x)
V2(x) = W1

2(x) + W1
′(x) 

) در 3( ياز رابطه W1t(x)و W1c(x)هاي با قراردادن ابرپتانسیل
 آوریم: )، به دست می4رابطه (

)5   (         

⎩
⎨

⎧
 

V1c(x) = k(k − α)csc2(kx) − k2 − fc2(x)
            −i{fc′(x) − 2k cot(αx)fc(x)}  

V1t(x) = k(k − α)sec2(kx) − k2 − ft2(x)
          +i{ft′(x) + 2k tan(αx)ft(x)}

 

 و:

)6  (          

⎩
⎨

⎧
 

V2c(x) = k(k + α)csc2(kx) − k2 − fc2(x)
−i{fc′(x) − 2k cot(αx)fc(x)}  

V2t(x) = k(k + α)sec2(kx) − k2 − ft2(x)
+i{ft′(x) + 2k tan(αx)ft(x)}

 

 :، یعنیشریکهاي  پتانسیل مانده اختالف باقی 

)7    (                                    R1 = V2(k, x) − V1(k + α, x)  
 شود با: برابر می

    �R1c = α(α + 2k) + i2{fc′(x) + αcot(αx)fc(x)}
R1t  = α(α + 2k) + i2{ft′(x) − αtan(αx)ft(x)} 

)8( 
)، تابعیت x، نسبت به متغیر اصلی (در اینجا  شریکهاي  گر پتانسیل ا

د ن شوها ظاهر می یکسانی داشته و فقط در پارامترهایی که در آن 
گویند. طبق این تعریف، ناوردا میها شکل متفاوت باشند، به آن

. این قید، شرطی را باشد xمانده باید مستقل از متغیر باقی يجمله 
را    ft(x)و  fc(x)توان توابع کند که با استفاده از آن میفراهم می

 ) بدست آورد: 8( يموهومی رابطه يصفر قراردادن جمله  با

)9   (                                                          �fc
(αx) = q csc(αx)

ft(αx) = q sec(αx) 
) تضمین 9(  يرابطه   همچنین  یک ثابت اختیاري است.q   که در آن،

 :حقیقی باشند هامانده باقیکند که می
)10                                            (R1c = R1t = α(α + 2k) 

𝛼𝛼اکنون با قراردادن  = k ، ها به صورت زیر به دست  ابرپتانسیل
 آیند: می

)11   (                �W1c(k, x) = −k cot(kx) + iq csc(kx)
W1t(k, x) = k tan(kx) + iq sec(kx)    

 )5(  روابطگذاري این رابطه در  ، با جايشریکهاي  بنابراین، پتانسیل 
 آیند: به دست می )6و (

)12(                    

⎩
⎨

⎧
 

V1c(k, x) = −q2csc2(kx) − k2         
               −iqkcot(kx)csc(kx)  

V1t(k, x) = −q2sec2(kx) − k2          
             +iqktan(kx)sec(kx)

 

 و:

)13(

⎩
⎨

⎧
 

V2c(k, x) = (2k2 − q2)csc2(kx) − k2              
−iqk cot(kx)csc(kx)  

V2t(k, x) = (2k2 − q2)sec2(kx) − k2              
+i3qktan(kx)sec(kx)

 

بدست ابرپتانسیل    توان با استفاده ازرا میتابع موج  )،  1ي (طبق رابطه 
 :آورد

)14(                                    ψ0
(s)(x) = Aexp{−∫Ws(x)dx}  

 ) در این رابطه، داریم:11( روابطبا قراردادن در نتیجه، 
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)15(

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ψ0

(1c)(kx) = A sin(kx)                                        
  × exp �i q

k
 Ln[csc(kx) − cot(kx)]�

ψ0
(1t)(kx) = B cos(kx)                                       

   × exp �i q
k

 Ln[sec(kx) + tan(kx)]�

 

 
=L، با طول نهایتبی بعدياکنون یک چاه مربعی یک π  را در

 نظر بگیرید. شرایط مرزي: 
)16    (                                       ψ(− L 2⁄ ) = ψ(L 2⁄ ) = ۰ 

 کند که: ایجاب می
)17    (                                                               k = n + 1 

=nکه  0,1,2, )، باقیمانده برابر 7است. بنابراین مطابق با رابطه ( …
 شود با:  می

)18     (                                                                       R1 = 3k1
2 

E0  کند کهایجاب می  ابرتقارن ناشکسته
(1) = طیف   باشد. بنابراین،  0

 :آیدبدست میانرژي به صورت زیر 

)19      (                                 En
(1) = kn2 − 1 = n(n + 2) 

V1هاي  پتانسیل  = −1  �q = k و 0 = هاي حقیقی قسمت و  �1
V1cr   (V1tr)  موهومی   و(V1ti) V1ci  نوعی  به ترتیب براي مقادیر 

2 q=  وk= هاي  ) پتانسیل2. شکل (نداشده رسم) 1در شکل (  1

�q = k  و ۰ = 1�V۲c هاي حقیقی قسمت  وV2cr  (V2tr) و 
=qبه ترتیب براي مقادیر  V2ci (V2ti)موهومی  =kو 2 نشان    1

 . داده شده است
 

 گیرينتیجه
ــیل ))، 11( ي(رابطه  هادر روابط به دســـت آمده براي ابرپتانسـ

ــیل ــریکهاي  پتانس  ي)) و توابع موج (رابطه13) و (12(روابط ( ش
q))، چـنانـچه 15( = این کمـیات مختلط ـبه ـحاـلت  را قرار دهیم، ۰

توانیم اینطور تفسیر می  بنابراین  .  شوندتبدیل می  شدهشناخته  حقیقی
مختلط  کمیاتت خاصـــی از حاال  در واقع حقیقی، کمیات کنیم که

 .هاي موهومی صـفر باشـد ، هنگامی که قسـمتشـوندمحسـوب می
ـــیل تـحت تـبدیالت زیر کـند ـکه زـمان ایـجاب می-تـقارن ـپاریـته پـتانسـ
 :]1[ متقارن باشد

)20  (                                                                  �
x → −x
p → −p
i → −i  

 

ـــمتدر نتیـجه، بر مبـناي این  حقیقی و موهومی  ـهايتـبدیالت، قسـ
) 1باشــند. شــکل ( xپتانســیل باید به ترتیب توابع زوج و فردي از 

ــان می ــیلنش ــکل ( V1ti  و V1trهاي  دهد که پتانس ــان 2و ش ) نش
ــا می V2ti  و V2trدـهد ـکه  می ــرایط را ارضـ (تـقارن  کنـنداین شـ

ه اریـت ان را حفظ می-ـپ د).زـم ک کنـن ــرـی هاین شـ اریـت اي ـپ ا -ـه ن زـم
ا  ارن، طیف انرژي یکســـانی ـب د. ابرمتـق اهی دارـن امتـن اه مربعی ـن ـچ

ـــیل ها یعنی  بـنابراین براي حالت پایه، تابع موج  متـناظر با این پـتانسـ
ψ0

(1t)(kx) و ـتابع موج  ـحاـلت مقـیدψ0
(1c)(kx) ـحاـلت غیرمقـید 

 دهد.را نتیجه می
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q) : پتانسیل 1شکل  = 0, k = 1) V1 = هاي  و قسمت (خط قرمز)  1−

هاي  و همچنین قسمت  (خط بنفش)  V1ti و موهومی (خط سبز)  V1trحقیقی 
=q  نوعی، براي مقادیر  (خط مشکی)   V1ci  و موهومی  (خط آبی)  V1cr  حقیقی 2 

=k و  اند.رسم شده  1
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ــکل ــمت:  2ش ــبز) و موهومی   V2trهاي حقیقی  قس (خط بنفش) و  V2ti(خط س

(خط مشــکی)،  V2ci(خط آبی) و موهومی   V2crهاي حقیقی  همچنین قســمت
=براي مقادیر نوعی  2q  و= 1k اند.رسم شده 
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 He4)n,d(H3واکنش  اخترفیزیکی S-عامل جدید براي محاسبه اينظریه 
 محمدي، علی   ؛  میترا، گرایلو ؛ 1طه، کوهرخی

 گرگان، ایران، گلستاندانشگاه  دانشکده علوم، فیزیک، گروه 1

 

 چکیده
در واقع   .زنی کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته استاي جدید براي تونل توسط نظریه  ، در گستره وسیعی از انرژي He4H(d,n)3 اخترفیزیکی براي واکنش  S-عامل

زمان ابرمتقارن بنا نهاده شده است. در این ارتباط، یک پتانسیل -اي و مکانیک کوانتومی پاریتهپراکندگی امواج جزئی، مدل اپتیکی هسته   ينظریه   تلفیق این نظریه بر مبناي  
در حالی که پراکندگی و جذب همزمان ذرات، به ترتیب توسط  .  شوداستخراج می توسط مکانیک کوانتومی ابرتقارنی ناشکسته  مختلط  زمان متقارن  -ي پاریته شکل ناوردا

تطابق  باشد. مرکب، طیف انرژي حقیقی داشته  يکند که چاه پتانسیل در هسته زمان تضمین می - شود، تقارن پاریتههاي حقیقی و موهومی پتانسیل توصیف می قسمت 
 . هاي تجربی، مؤید اعتبار نظریه استبسیار خوب نتایج با داده

   ايزنی کوانتومی، همجوشی هسته سطح مقطع، تونل واژه هاي کلیدي:

 

A New Theory for Calculation of Astrophysical S-Factor of ۳H(d,n)٤He Reaction     
 

Koohrokhi, Taha۱; Gerayloo, Mitra; Mohammadi, Ali 
1Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

 
Abstract  

 
The astrophysical S-factor for 3H(d,n)4He reaction is studied over wide range of energies by a new theory for 
quantum tunneling. In fact, this theory is based on combining of partial waves scattering theory, nuclear optical 
model and PT-supersymmteric quantum mechanics. In this regard, a complex PT-symmetry shape invariant 
potential is derived by the unbroken supersymmetric quantum mechanics. In a while simultaneous scattering and 
absorption of particles are described by real and imaginary parts of the potential, respectively, the PT-symmetry 
guarantees that the potential well has real energy spectrum in the compound nucleus. The obtained excellent 
agreement the results with experimental data, indicates validation of the theory. 
Keywords: Cross Section, Quantum Tunneling, Nuclear Fusion 
 
PACS No. 25 
 

  قدمهم
پذیر امکانبر طبق مکانیک کالسـیک، عبور از سـد تنها هنگامی 

 است که انرژي قابل دسترس براي واکنش از ارتفاع سد بیشتر باشد.
ــترس در  اـما بر طبق مـکانـیک کوانتومی، هنـگامی ـکه انرژي ـقاـبل دسـ

تم مختـصات مرکز جرم  یـس د، واکنش کوچکـس د کولنی باـش تر از ـس
پذیر خواهد بود. در این حالت زنی کوانتومی تحققبه علت اثر تونل

ال توـنل ا احتـم ــب ـب اسـ ــی متـن ــطح مقطع واکنش همجوشـ زنی سـ
 :]1[است

)1            (                                        𝜎𝜎(𝐸𝐸) ∝  exp(−2𝜋𝜋𝜋𝜋) 

ه در آ 𝜋𝜋ن ـک = 1 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑐𝑐⁄ ارامتر کولنی بی دـپ 𝑘𝑘 ،بـع = �2𝜇𝜇𝐸𝐸 ℏ⁄  
دد موج ه 𝐸𝐸 ،ـع اـن ل در ســـاـم ، ي مختصـــات مرکز جرمانرژي ـک

𝜋𝜋 = ℏ2 𝜇𝜇𝑍𝑍𝑝𝑝𝑍𝑍𝑡𝑡𝑒𝑒2�  ،طول واـحد کولنی𝜇𝜇  ده و اهـی pZجرم ـک e 
tZبار پرتابه و e  ت ان می  .بار هدف اـس دهد مکانیک کوانتومی نـش

𝜋𝜋𝜆𝜆2که احتمال واکنش همجوشــی، با عامل هندســی  ∝ 1 𝐸𝐸⁄  نیز
ــتگی دوبروي اســت. طول موج   بیانگر 𝜆𝜆متناســب اســت که  وابس

ــل کولنی به انرژي،  یــ ـشدید این عامل و احتمال نفوذ از ـسد پتانـس
ــت جدیدي به نام   ــکی شده  S-عاملباعث معرفی کمیـ اخترفیزیـ
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، سـطح مقطع همجوشـی به جمله. با ضـرب این سـه ]2و3[اسـت 
 شود:شکل زیر تعریف می

)2                                          (σ(𝐸𝐸) = 1
𝐸𝐸

 exp(−2𝜋𝜋𝜋𝜋)S(𝐸𝐸) 
انگیزة تعریف سـطح مقطع همجوشـی به این صـورت، جداسـازي 

هاي قویاً وابسته به انرژي (که مربوط به قسمت کولنی و کانال عامل
وند)فرودي می تغییرات آرامی  S-عاملاـست.   S-عاملو معرفی  ـش

 ايدهد و این تابع به قـسمت هـستهاز خود نـشان مینـسبت به انرژي 
 .]3[ شوداحتمال واکنش همجوشی مربوط می

 

 زمان ابرمتقارن-پاریته هايشریک 
را در نظر  یکمورس -پتانسیل روزناي، براي قسمت هسته

 . ابرپتانسیل این پتانسیل به صورت زیر است: ]4[گیریم می

)3       (                      W(𝑥𝑥) = −𝐴𝐴 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝐵𝐵
𝐴𝐴
                    

۰ضرایب ثابت هستند و    B  و  𝛼𝛼  A,که در آن،   ≤ 𝑥𝑥 ≤ π  باشد.  می
ناوردایی این پتانسیل، یک شریک  اکنون با توجه به ویژگی شکل

، f(𝑥𝑥)آوریم. با یک تابع اختیاري حقیقی  مختلط براي آن بدست می 
 دهیم:می تعمیمي مختلط آن را به صفحه 

)4                         (𝑊𝑊� (𝑥𝑥) = −𝐴𝐴 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝐵𝐵
𝐴𝐴

+ 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥) 
بر روي پتانسیل و ابرپتانسیل، بیانگر مختلط بودن   " ~ “عالمت 

هاي شریک از ها است. در مکانیک کوانتومی ابرتقارنی، پتانسیلآن
 :]5[ آیندبدست می  ي ریکاتیمعادله

)5                                            (�𝑉𝑉
�1(𝑥𝑥) = 𝑊𝑊� 2(𝑥𝑥) −𝑊𝑊� ′(𝑥𝑥)
𝑉𝑉�2(𝑥𝑥) = 𝑊𝑊� 2(𝑥𝑥) + 𝑊𝑊� ′(𝑥𝑥)

 

=ħایم که براي سادگی، فرض کرده 2𝑚𝑚 = با جایگذاري  باشد. 1
 ) داریم:5) در (4ي (رابطه

)6   (              

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧𝑉𝑉�1(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴(𝐴𝐴 − 𝛼𝛼)csc2(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2

𝐴𝐴2

+2𝐵𝐵 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝑖𝑖2(𝑥𝑥)

+𝑖𝑖 �−2�𝐴𝐴 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥)� + 𝐵𝐵
𝐴𝐴
𝑖𝑖(𝑥𝑥) − 𝑖𝑖′(𝑥𝑥)�

𝑉𝑉�2(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴(𝐴𝐴 + 𝛼𝛼)csc2(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2

𝐴𝐴2

+2𝐵𝐵 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝑖𝑖2(𝑥𝑥)

+𝑖𝑖 �−2�𝐴𝐴 cot(𝛼𝛼𝑥𝑥)� + 𝐵𝐵
𝐴𝐴
𝑖𝑖(𝑥𝑥) + 𝑖𝑖′(𝑥𝑥)�

 

ي زیر به دست ناوردا، از رابطه ي این دو پتانسیل شکلباقیمانده 
 :]5[ آیدمی

 
 
 

𝑅𝑅1 = 𝑉𝑉�2(𝐴𝐴, 𝑥𝑥) − 𝑉𝑉�1(𝐴𝐴 + 𝛼𝛼, 𝑥𝑥)   
      = (𝐴𝐴 + 𝛼𝛼)2 − 𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2

𝐴𝐴2 −
𝐵𝐵2

(𝐴𝐴+𝛼𝛼)2   

)7       (+۲𝑖𝑖{𝛼𝛼cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) + 𝑖𝑖′(𝑥𝑥)} + 𝑖𝑖 𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐴𝐴(𝐴𝐴+𝛼𝛼) 𝑖𝑖(𝑥𝑥) 

ي مرکب حقیقی باشد، قسمت براي اینکه طیف انرژي در هسته
ي صفر باشد. با اعمال این قید بر رابطه با  موهومی باقیمانده باید برابر  

 آید:بدست میبه صورت زیر   f(𝑥𝑥))، تابع اختیاري 7(

)8                       (f(𝑥𝑥) = 𝑞𝑞 csc(𝛼𝛼𝑥𝑥)exp � 𝛼𝛼𝐵𝐵
𝐴𝐴(𝐴𝐴+𝛼𝛼) 𝑥𝑥�          

 تعمیم  گیري است. در نتیجه،ثابت دلخواه انتگرالیک  q که در آن،
  :شود باي مختلط برابر میبه صفحه یک مورس-ابر پتانسیل روزن 

                                       𝑊𝑊� (𝑥𝑥) = −𝐴𝐴cot(𝛼𝛼𝑥𝑥) − 𝐵𝐵
𝐴𝐴

 
)9                  (+𝑖𝑖𝑞𝑞 csc(𝛼𝛼𝑥𝑥) exp � 𝛼𝛼𝐵𝐵

𝐴𝐴(𝐴𝐴+𝛼𝛼) 𝑥𝑥� 
ــیل  qاگر در این رابطه ثابت اختیاري  ــفر قرار دهیم، ابرپتانس را ص

 آید.)) بدست می3ي (مورس یک (رابطه-روزن
 

 احتمال عبور از سد
مدل اپتیکی، مدلی است که براي توصیف پراکندگی همراه با 

رود. در اپتیک، عبور یک موج اثرات جذبی به کار می
الکترومغناطیسی از محیطی که رسانندگی آن صفر نیست، با یک 

شود. به این ترتیب، انتشار و ضریب شکست مختلط توصیف می
هاي جذب موج الکترومغناطیسی توسط محیط، به ترتیب به قسمت 

مدل . در ]6[شود حقیقی و موهومی ضریب شکست مربوط می
زمان پراکندگی و واکنش توصیف هماي، هسته هاياپتیکی واکنش

 : ]7[ گیردصورت مییک جابجایی فاز مختلط  باذرات 

)10          (                                                  𝛿𝛿ℓ = 𝛿𝛿ℓ𝑟𝑟 + i𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖 

قسمت موهومی جابجایی فاز   𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖قسمت حقیقی و  𝛿𝛿ℓ𝑟𝑟که در آن 
 است. در نتیجه، تانژانت جابجایی فاز نیز کمیتی مختلط است: 

)11     (                                             tan 𝛿𝛿ℓ = T𝛿𝛿ℓ𝑟𝑟 + iT𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖 
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قسمت موهومی تانژانت   T𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖قسمت حقیقی و  𝛿𝛿ℓ𝑟𝑟Tکه در آن 
احتمال عبور از سد به صورت زیر   این فرض، جابجایی فاز است. با  

 :]8[ آیدبدست می 

)12                                   (𝑃𝑃ℓ(𝐸𝐸) = 4T𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖
(T𝛿𝛿ℓ𝑟𝑟)2+(1+T𝛿𝛿ℓ𝑖𝑖)2 

 
پیوسـتگی مشـتق اول تابع موج از طرفی، و یکتایی تابع موج از 

ابع موج در هر طرف دیگر، ایـجاب می ــتق لـگاریتمی ـت کـند ـکه مشـ
اي و کولنی به ترتیب داراي پیوسـته باشـد. پتانسـیل هسـتهموقعیت 

ــط  بردهاي محدود و نامحدود هســتند. بنابراین فرآیند جذب توس
را شـعاع مؤثر جذب اي که آناي، در فاصـلهپتانسـیل جاذب هسـته

𝑅𝑅E دهد. براي پیوســـتگی مشـــتق لگارتیمی توابع نامیم، رخ میمی
 موج داخل و خارج این ناحیه، روي مرز داریم:

)13                                      (  𝑢𝑢int
′ (𝑟𝑟)

𝑢𝑢int(𝑟𝑟)�𝑟𝑟=𝑅𝑅E
= 𝑢𝑢ext

′ (𝑟𝑟)
𝑢𝑢ext(𝑟𝑟)�𝑟𝑟=𝑅𝑅E

 

𝑟𝑟ي خارج (در ناحیه > 𝑅𝑅E کولنی غالب اســت و در )، پتانســیل
همان تابع موج کولنی است. بنابراین،   ،این ناحیه در نتیجه تابع موج

ــتق لگاریتمی تابع موج در ناحیه ــعاع مؤثر جذب مش ي خارج از ش
 :]8[ شود بابرابر می

)14       (               𝑢𝑢ext
′ (𝑟𝑟)

𝑢𝑢ext(𝑟𝑟)�𝑟𝑟=𝑅𝑅E
= 𝐹𝐹ℓ

′(𝑅𝑅E)+tan𝛿𝛿ℓ𝐺𝐺ℓ
′(𝑅𝑅E)

𝐹𝐹ℓ(𝑅𝑅E)+tan𝛿𝛿ℓ𝐺𝐺ℓ(𝑅𝑅E)

 

𝑟𝑟ي داخل (ناحیه در   < 𝑅𝑅E ي اي بر دافعه)، پتانسیل جاذب هسته
مشتق لگاریتمی این مطابق با تعریف ابرپتانسیل،  کند.  کولنی غلبه می

 :جدا از یک ضریب، با ابرپتانسیل برابر استناحیه 

)15         (                                    𝑢𝑢int
′ (𝑟𝑟)

𝑢𝑢int(𝑟𝑟) = −�۲𝜇𝜇
ℏ
𝑊𝑊(𝑟𝑟) 

کند که ابرپتانسیل، کمیتی مختلط مختلط ایجاب می جابجایی فاز 
 باشد: 

)16               (                               𝑊𝑊(𝑟𝑟) = 𝑊𝑊𝑟𝑟(𝑟𝑟) + i𝑊𝑊𝑖𝑖(𝑟𝑟) 

هاي حقیقی و )، قسمت13ي (با جایگذاري این مالحظات در رابطه
اي به صورت زیر بدست فاز هسته  موهومی تانژانت جابجایی

 آیند:می

)17(                                                                          �
Tδℓ𝑟𝑟𝑁𝑁 = 𝐴𝐴

𝐶𝐶

Tδℓ𝑖𝑖𝑁𝑁 = 𝐵𝐵
𝐶𝐶

 
 

 که در آن داریم:

)18(            

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧A = 𝑊𝑊𝑟𝑟𝜌𝜌𝐸𝐸�𝐺𝐺ℓ𝐹𝐹ℓ′ + 𝐹𝐹ℓ𝐺𝐺ℓ′�                            

−𝐺𝐺ℓ′𝐹𝐹ℓ′𝜌𝜌𝐸𝐸2 (𝑊𝑊𝑟𝑟
2 + 𝑊𝑊𝑖𝑖

2) − 𝐹𝐹ℓ𝐺𝐺ℓ     
C = 𝐺𝐺 ′ℓ

2𝜌𝜌𝐸𝐸2 (𝑊𝑊𝑟𝑟
2 + 𝑊𝑊𝑖𝑖

2)                                
+𝐺𝐺ℓ�𝐺𝐺ℓ − 2𝐺𝐺ℓ′𝑊𝑊𝑟𝑟𝜌𝜌𝐸𝐸�                  

 

𝜌𝜌𝐸𝐸 که = 𝑘𝑘𝑅𝑅𝐸𝐸 دهند که با تعیین است. این روابط نشان می
اي، احتمال عبور از سد و در نتیجه سطح مقطع ابرپتانسیل هسته

 هاي حقیقی و موهومیقسمت  جایگذاريبا  آید.واکنش بدست می
مورس یک که در بخش قبل بدست آوریم -ابرپتانسیل روزن 

  آید.) احتمال عبور از سد بدست می 18ي (در رابطه، )9ي (رابطه
 

 اخترفیزیکی S-عامل
 :شود با) برابر می2ي (اخترفیزیکی از رابطه S-عامل

)19                               (𝑆𝑆ℓ(𝐸𝐸) = 𝐸𝐸𝜎𝜎ℓ(𝐸𝐸) exp(2𝜋𝜋𝜋𝜋) 
ام است و برابر ℓموج سطح مقطع واکنش پاره 𝜎𝜎ℓ(𝐸𝐸)که در آن 

 : ]8[  شود بامی

)20   (                  𝜎𝜎ℓ(𝐸𝐸) = 𝜋𝜋
𝑘𝑘2 𝑔𝑔�𝐼𝐼, 𝑠𝑠𝑝𝑝, 𝑠𝑠𝑡𝑡��1 + 𝛿𝛿𝑝𝑝,𝑡𝑡�𝑃𝑃ℓ(𝐸𝐸) 

 و:

)21   (                                        𝑔𝑔�𝐼𝐼, 𝑠𝑠𝑝𝑝, 𝑠𝑠𝑡𝑡� = 2𝐼𝐼+1
�2𝑠𝑠𝑝𝑝+1�(2𝑠𝑠𝑡𝑡+1) 

اي کل تراز انرژي در زاویه  يعامل آماري اســپینی، وابســته به تکانه
در  .اســت 𝑠𝑠𝑡𝑡و اســپین هدف   𝑠𝑠𝑝𝑝، اســپین پرتابه  𝐼𝐼ي مرکب هســته
ــاب 𝛿𝛿𝑝𝑝,𝑡𝑡)، 20ي (رابـطه ــت ـکه ـبه دلـیل احتسـ ، دلـتاي کرونکر اسـ

د ان در مکانیک کوانتومی، وارد ـش ه ویژگی تمیزناپذیري ذرات یکـس
 است.
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هاي و مقایسـه با داده نتایج حاصـل از محاسـبه  اخترفیزیکی  S-عامل): 1شـکل (

تریتیوم-تجربی را براي واکنش همجوشـی دوتریوم
  

بر حسـب انرژي در دسـتگاه 
ℓمختصات مرکز جرم، به ازاي  =  .]13-9[رسم شده است  0

 

 گیرينتیجه
کل (در  به1ـش ل از محاـس  اخترفیزیکی S-عاملي )، نتایج حاـص
ب انرژي در  He٤H(d,n)۳هاي تجربی براي واکنش و داده بر حـس

ℓدســتگاه مختصــات مرکز جرم، به ازاي  =    رســم شــده اســت 0
ــت آـمده از .]9-13[ ـــیار خوب نـتایج ـبدسـ ـبه ـکارگیري  توافق بسـ

ــبـهنظریـه  S-عـامـلي ي پراکنـدگی و مـدل اپتیکی در محـاسـ
ي جدید ي صــحیح از دو توســعه، به همراه اســتفادهاخترفیزیکی

ک  انـی ارنی و مـک ک کوانتومی ابرتـق انـی ک کوانتومی، یعنی مـک انـی مـک
اي ـجدـید  ریزي نظرـیهزـمان متـقارن، نوـیدبخش ـپاـیه-کوانتومی ـپاریـته

هبراي توـنل ـــب ــطح مقطع واکنشزنی کوانتومی و مـحاسـ ـهاي ي سـ
 اي است. هسته
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 3MoO-هایشیشه ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابتتحلیل گرمایی، تعیین انرژی فعالسازی و   

 2TeO-5O2V  
 

 سیده فاطمه؛ سوری، داریوش، حسینی

     مالیر، مالیردانشگاه  ،گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه
 

 چكیده
مذاب ساخته شدند.  یبا روش معروف فرونشان ،x≤60≥0 مختلف یمول یدرصدهابا  240TeO-5O2x)V-(60-3xMoO آمورف ایتوده باتیحاضر، ترک در کار

 یرمتیکالر یهایژگیدر مورد و اطالعات بیشتری مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا شیگرما هایها در نرخنمونه نیا ( DSC) یتفاضل یروبش یگرماسنج ینمودارها
های گرمایش مختلف تعیین شده در نرخ هانمونه( crTو دمای بلورینگی) (xTدمای شروع بلورینگی ) ،ایگذار شیشه، ناحیه (gT) یادمای گذار شیشه .آنها حاصل شود

ای کالریمتری هاز منحنی .های اوزاوا، مویینهان و کیسینجر محاسبه شودلها با استفاده از مدنمونه  و بلورینگی ای، تا با استفاده از آنها انرژی فعالسازی گذار شیشهاست
ی میزان مؤلفه هب وابستگی ظرفیت گرمایی و پارامتر تردی نمونه عالوه براین، .های ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت برحسب دما استفاده شده استبرای رسم منحنی

3MoO باشند.های عملی میکمترین تردی جهت استفادههای بهینه با درصد مولی اکسید مولیبدن نمونه 20و  10نمونه های با  .ندمورد بررسی قرار گرفت  
 

Thermal analysis, determination of the activation energy and specific heat capacity 

at the constant pressure of MoO3-V2O5-TeO2 glasses  
 

Hosseini, Seyyedeh Fatemeh; Souri, Dariush 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Malayer University, Malayer 

  
 

 

Abstract 
 

In the present work, xMoO3-(60-x) V2O5-40TeO2 amorphous bulk compositions with different molar contents of 

0≤x≤60, were prepared by well-known melt-quenching method. Differential scanning calorimetry (DSC) at 

different heating rates (φ) was used to thermal analyze and to find out more insight about calorimetric 

characteristics of the present glasses. The characteristic temperatures such as glass transition temperature (Tg), 

glass transition region, the temperature corresponding to the onset of crystallization (Tx) and also the 

crystallization temperature (TCr) were obtained at different heating rates, to estimate the key kinetic parameters 

of glass transition and crystallization activation energies by using Ozawa, Moyinhan and Kissinger methods. 

Calorimetric curves have used to plot the specific heat capacity curves at constant pressure versus temperature. 
In addition, the dependence of the heat capacity and fragility parameter on the MoO3 content were investigated. 

Samples having 10 and 20% of MoO3 are the optimal samples (with the least fragility) for applications.  

 

PACS No. 65  
                                                    

 مقدمه

 هایشیشهی اخیر هادر دهه  ها،رسانانیمی نظر به اهمیت ویژه     

ار مورد بررسی قرگسترده طور بهنیز  عناصر واسطه حاوی اکسیدی

های دلیل توجه روزافزون به این دسته از جامدات، ویژگیاند؛ گرفته

های شیشه ،هاپژوهشدیگر   بر اساس. ]1و2[هاستفرد آنمنحصر به

ذوب پایین، ویژگی غیر نمگیری، گذار  دمای تلوریمی به دلیل

ر یکی و ساختار مقاوم دهای الکتریکی و اپتفروسرخ خوب، ویژگی

 روش .]3و4[هستند ی دارای اهمیت خاصیهای گرمایبرابر شوک

گرماسنجی روبشی تفاضلی به طور گسترده در بررسی فرآیند گذار 

ه در ای کگذار شیشه پویایی گیرد.ای مورد استفاده قرار میشیشه

گیرد، در بررسی فرآیند گذار مورد مطالعه قرار می DSCروش 

و دیگر  ایای بسیار حائز اهمیت است. دمای گذار شیشهشیشه

به طور دقیق  DSCهای با استفاده از اندازه گیری دماهای مشخصه 

 های در پژوهش حاضر، شیشه .]5و6[هستندقابل اندازه گیری 

2TeO-5O2V-3MoO  ظرفیت گرمایییافتن  ،تحلیل گرماییجهت 

 .ندامورد بررسی قرار گرفته و همچنین تردی آنها ویژه در فشار ثابت
 

 هافرآیند آزمایشگاهی و تشریح دستگاه
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5O2x)V-(60-3xMoO- هایتهیه شیشه جهتحاضر،  در کار     

 240TeO ( x  های شیشهو  استدرصد مولی  60تا  0دارای مقادیر

از ذوب پودرهای اولیه  (،شوندنامیده میTVMx به اختصار حاصل 

 مذاب استفاده شده است سرمایش با درصد خلوص باال به روش 

تحلیل ساختاری  ( آمده است.7مربوطه در مرجع شماره ) یاتکه جزئ

  ها، به ترتیب به وسیله پراش پرتوو بررسی گرمایی این نمونه

X توسط دستگاه(, SEIFERT3003: Diffractometer-XRD

αCuK) ( 822 ,و دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی. DSC

Mettler Toledo, Switzer landاست.( انجام شده 
 

 نتایج و بحث

 Xمشخصه نگاری ساختاری توسط پراش پرتو الف: 
به  TVMx ایهای تودهمشخصه یابی پرتو ایکس روی نمونه      

( آمده 7در مرجع شماره )روش پودری انجام شده است که نتایج آن 

ها طبیعت آمورف و های بلوری در این الگواست و عدم وجود پیک

 .]7[کندها را تایید میغیر بلوری نمونه

 و ظرفیت گرمایی ویژه ب: تحلیل گرمایی
در  TVM20ی نوعی نمونهرا برای  DSC نمودار (1)شکل     

که  crTو  gT،  xTی دماهادهد؛ نشان می ختلفهای گرمایش منرخ

ستند ور و بلورینگی های، دمای شروع تبلبه ترتیب دمای گذار شیشه

( نشان 1در تصویر درونی شکل ) K/min 3برای نرخ گرمایش  که

ای با یک تغییر اند. با مالحظه این نمودارها، گذار شیشهداده شده

گرماگیر مشهود است که در این کار، میانه ناحیه گرماگیر به عنوان 

است. با توجه به شکل ( درنظر گرفته شدهgTای )دمای گذار شیشه

ز مشتق ا قله( علت انتخاب میانه ناحیه گرماگیر این است که اولین 2)

اول منحنی بر میانه ناحیه گرماگیر منطبق است. همچنین نقطه شروع 

دمای شروع   DSCبلندترین قله گرمازا در منحنی های 

قله گرمازا در  شود. عالوه بر اینمی ( درنظر گرفتهxTبلورینگی)

ایجاد فاز بلوری در نمونه مربوط به ای دماهای باالتر از گذار شیشه

       دهیم.( نشان میcrTبوده و آن را با دمای بلوری )

 ] 10[ و کیسینجر ] 9[، مویینهان ]8[های گرماسنجی اوزاوا مدل

ه ی ای در ناحیشیشههایی برای محاسبه انرژی فعالسازی گذار رابطه

( از 1دهند. در مدل اوزاوا براساس معادله )ای ارائه میگذار شیشه

توان ، و محاسبه شیب آن میx/T0001برحسب  ln(ϕ)رسم نمودار 

انرژی فعالسازی بلورینگی را برای نمونه های مختلف محاسبه کرد 

 ( ذکر شده است. 1که نتایج در جدول )

dln(φ)/d(1/Tx) = - ∆EOzawa/R                                       )1( 

، انرژی فعالسازی بلورینگی بدست آمده از ∆OzawaEدر این رابطه 

  روش اوزاوا است.   
 

 
 

 .مختلفگرمایش  هایدر نرخ TVM20ی نمونه DSC ترموگراف(: 1شکل)

 
 

گرمایش  در نرخ TVM20ی مشتق آن برای نمونه وDSC (: منحنی 2شکل)

K/min 3. 

را جهت ارزیابی مدل  x1000/T بر حسب ln(ϕ)( نمودار 3شکل )

 دهد.نشان می  TVM20ی نوعی اوزاوا برای نمونه

 
 

 .TVM20: نمودار اوزاوا برای نمونه های (3شکل)
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 ln(ϕ)از رسم نمودار ( 2بر اساس معادله ) مویینهان در مدل 
توان انرژی فعالسازی ، و محاسبه شیب آن میg/T0001برحسب 

  (.TVM30( برای نمونه نوعی 4شکل ) ) بدست آوردرا 

(2)                                   )g/ (RTMoynihanE∆ -lnφ =  

 
 

 .TVM30ی برای نمونه g1000/Tبر حسب  lnφ(: نمودار 4شکل )

ϕ)g/( نمودار 5همچنین شککککل )
2ln(T  بر حسکککبg1000/T  را

مدل      یابی  هت ارز طه ) ج نه 3کیسکککینجر مبتنی بر راب ی ( برای نمو

TVM30  دهدنشان می. 

(3                          )      . g/R TKissingerEφ) = ∆ /2
gln (T 

 
 

 .TVM30(: نمودار کسینجر برای نمونه های 5شکل)
 

( رسم 6در شکل )  3MoOها برحسب تراکمانرژی فعالسازی نمونه

انرژی فعالسازی  ادیرمق نزدیکیتفاوت که نشاندهنده  شده است

ف اختال وباشد بدست آمده در هر دو روش مویینهان و کیسینجر می

 gT ممکن است ناشی از اختالف در تعیین مقدار دقیق ∆Eدر مقدار 

( 2R، به طور کلی ضریب همبستگی نمودارها )کار حاضرباشد. در 

ر بودن تمناسب حاکی ازکه برای مدل موینیهان به یک نزدیکتر است 

 تیظرف یحصول منحن جهت دیگر،از طرف موینیهان  است.  مدل

-هشار گرما بر جرم نمون ریدر فشار ثابت بر حسب دما،  مقاد ییگرما

ضرب  یمتریده و حاصل در زمان آزمون کالرش میتقس آزمون ی

 یبر حسب دما در برنامه حاصل  ریسپس نمودار مقاد ؛شودیم

 ییگرما تیظرف ودارمشتق اول آن نم یکه منحن شدهرسم  نیجیاور

( نمودار 7(. شکل )یآنتالپ ی)بررس خواهد بوددر فشار ثابت  ژهیو

 هایرا در نرخ TVM20 ینوع یفشار ثابت نمونه ییگرما تیظرف

نرخ  یبرا یکه به صورت نوع دهدینشان م مختلف یشگرما

 ( نشان داده است.7شکل ) یدرون ریدر تصوK/min 3 شیگرما

 
-(: نمودار وابستگی  انرژی فعالسازی محاسبه شده به میزان مؤلفه6شکل)

 .TVMxهای در شیشه 3MoO ی

 
 هایدر نرخ TVM20ی نمونه فشار ثابت ظرفیت گرمایی(: منحنی 7شکل)

 گرمایش متفاوت.

مایی    تغییرمنحنی تغییرات  یت گر یه   در  ∆)pC(ظرف ناح  یعرض 

رسم شده    (8در شکل )  3MoOبرحسب    g(∆T( ایگذار شیشه  

ست  شماره )   ، و ا ستفاده از رابطه   (F)ها ( پارامتر تردی نمونه4با ا

 .]11[گزارش شده است( 8و شکل ) ( 1محاسبه و در جدول )
 

(4)                              F = (0.151 – χ) / (0.151 + χ) 
  

∆gT  بصورت ∆)gT(باشد که می  g/ T gχ = ∆Tدر این رابطه 

g.onsetT – g.end= T و بوده g.endT  وg.onsetT   و  انتهابترتیب

 که در شکل درونی دنشوای محسوب میی گذار شیشهی ناحیهابتدا

ها در تردی نمونه. اند( بصورت نوعی نمایش داده شده7شکل )

-که کمترین مقادیر تردی به نمونه است 4753/0 – 6430/0محدوده 

بعنوان نمونه های بهینه با ساختار مقاوم   TVM20و  TVM10های 
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-همانطور که مشاهده می و مدولهای االستیک باالتر اختصاص دارد.

ها وجود دارد. و تردی نمونه ∆pCی عکس بین مقادیر شود، رابطه

است که به  TVM30ی همچنین کمترین مقدار مربوط به نمونه

 ی شکننده است.ی یک شیشهطورکلی ویژگی مشخصه

 
 

 .TVMxهای در شیشه ∆pCو  Fتردی  حساسیت ترکیبی (: منحنی8شکل )
 

گیرینتیجه  
نه  بارتی    TVM20و  TVM10های  نمو یا بع دارای کمترین تردی 

ستحکام مکانیکی و باالترین مدولهای االستیک می     اشند. ببیشترین ا

دارای کمترین تغییرات ظرفیککت گرمککایی و              TVM30ی نمونککه  

شکننده  ست آمده برای انرژی    بعبارتی  ست. نتایج به د ترین نمونه ا

  TVM20یدهد که نمونهها نشککان میفعالسککازی بلورینگی نمونه

دارای بیشککترین مقادیر  TVM60و  TVM40های کمترین و نمونه

ازی انرژی فعالس انرژی فعالسازی هستند. نتایج به دست آمده برای    

دهد که روند تغییرات انرژی فعالسککازی برای هر ها نشککان مینمونه

 دو روش مویینهان و کیسینجر مشابه است.

 

 

 

ی گذار در عرض ناحیه p(∆C(، میانگین تغییرات ظرفیت گرمایی T∆)g(ای میانگین تغییرات دمای گذار شیشهمشخصه، ی هامقادیر دما(: 1جدول )

 .TVMxهای در نمونهسینجریک و مویینهان ،اوزاوا هایفعالسازی به روش هایانرژی ،(F)پارامتر تردی ای، شیشه
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F 

 
 

kissingerE∆ 

 
 

MoynihanE∆ 

 
 

OzawaE∆ 

 

 

pC∆ 

 

 

gT∆ 

 

 

Tcr (˚C) 

 

 

Tx(˚C) 

 

 

(˚C)gT 

 

 

 

φ 

(K/min) 
sample 

 

 

0.6029 434.09 

 

 

442.445 228.078 

 

 

11.7087 

 

 

8.6 

265.74 253 226.09 3 

TVM0 272.16 260.5 229.18 6 

276.94 265.4 231.71 9 

280.09 266.6 232.30 12 

 

 

0.4753 544.928 

 

 

553.375 271.653 

 
 

13.696 

 
 

12.625 

290.10 273.5 232.15 3 

TVM10 
300.49 281.4 234.64 6 

304.61 284.6 237.08 9 

309.01 285.8 236.52 12 

 

 

0.5145 
433.325 

 

 

 441.905 
146.839 

 
 

12.522 

 
 

11.75 

320.01 293.5 239.24 3 

TVM20 
330.64 307.8 241.61 6 

337.95 312.2 244.14 9 

344.24 320.6 246.05 12 

 

 

0.6430 
578.584 

 

 

587.347 
258.018 

 

 

8.196 

 

 

8.35 

303.75 294.6 251.41 3 

TVM30 
311.37 302.3 253.13 6 

317.52 305 255.87 9 

320.57 309.8 256.25 12 

 

 

0.5077 
807.734 

 

 

816.722 
301.726 

 

 

11.458 

 

 

13.15 

309.64 289.1 265.97 3 

TVM40 
315.69 293.5 265.84 6 

319.69 295.4 266.18 9 

322.89 301.4 268.46 12 

 

 

0.5183 
531.217 

 

 

540.463 
252.372 

 

 

11.615 

 

 

13.575 

317.02 292.4 279.64 3 

TVM50 
322.08 299 282.86 6 

326.57 303.8 284.78 9 

330.03 307.4 286.26 12 

 

 

0.5607 
650.702 

 

 

660.288 
453.553 

 

 

13.482 

 

 

12.9 

330.24 311.1 300.44 3 

TVM60 
334.30 314.4 302.13 6 

337.89 318.2 304.80 9 

340.95 319.4 305.82 12 
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رشد یافته  ZnSe:Cu@ZnSپوسته هسته/و  ZnSe:Cu نانوذراتهای ساختاری ویژگی مطالعهسنتز و 

 چگالی دررفتگی-کرنش مودارهاین هال و-رر، ویلیامسونش هایروشبه همراه -روش مایکروویو به
 داریوش، سوری ؛ ابراهیمی، سعید

 مالیره مالیر، دانشگادانشکده علوم،  گروه فیزیک،
 

 چکیده
تابش  توسط ده وش فوتوشیمیایی سنتز-بیآ رویکرد یک با استفاده از با درصدهای مختلف ناخالصی مس ZnSe:Cu@ZnSو هسته/پوسته  ZnSe:Cu ذراتنانو

  XRDتحلیل  توسط بررسی ابعاد ساختاری نانوذرات مذکور آب دی یونیزه به عنوان حالل استفاده شد. سنتز،در همه مراحل  .رشد داده شدند(MWIR) مایکروویو

ای در محدوده اندازه که نشان دادبرای نانوذرات سنتز شده را  ساختار مکعبی زینک بلند XRDالگوی  .صورت گرفتهال -های شرر و ویلیامسونروش بر اساس
nm 14/4-05/5 .های پهن جابجایی اندک قله دارندXRD  نانوذرات برایZnSe@ZnS  نسبت بهZnSe مشاهد شد که  و وسته را تایید کردندتشکیل ساختار هسته/پ

. در این کار دریافته شد که تابش مایکروویو وجود دارد سوعکم ایرابطه بیشینهعرض کامل در نیم باچگالی دررفتگی رابطه مستقیم و بین اندازه ذرات  بابین کرنش 

با تابش مایکروویو ZnSe:Cu(0.1%) نمونهگردد و چگالی دررفتگی می درنتیجه کاهش و نانوذرات و کاهش میزان کرنش شبکهاندازه منجر به رشد  ،به طورکلی
 دارای بهترین کیفیت بلوری است.

 

Synthesis and study of the structural futures of ZnSe:Cu and ZnSe:Cu@ZnS Core/Shell 

nanoparticles grown by microwave-assisted method with Scherrer and Williamson-Hall 

method and strain-dislocation density plots 
 

Ebrahimi, Saeed; Souri, Dariush 

Department of Physics, Faculty of science, Malayer University, Malayer 

 

Abstract 
 

ZnSe:Cu and ZnSe:Cu@ZnS core/shell nanoparticles with different percent of Cu dopant were synthesized 

using a aqueous-photochemical approach and have been grown by microwave irradiation (MWIR). In all 

synthesis process, deionized water was used as solvent. Investigation the structural aspects of mentioned 

nanoparticles was performed by XRD analysis upon the Scherrer and Williamson-Hall methods. XRD pattern 

indicated cubic zinc blende structure for synthesized nanoparticles that those have size in the range of 0.50-1.41 

nm. The low displacement of XRD broad peaks for ZnSe@ZnS nanoparticles compered to ZnSe, confirmed the 

formation of core/shell structure and was observed that there is a direct relationship between the strain with 

dislocation density and inverse relationship between sizes of particles with full width at half of the maximum. In 

this work it founded that in general, MWIR lead to growth of particles size and reduce lattice strain and as 

result reduce dislocation density and ZnSe:Cu(0.1%) with MWIR sample have the best crystalline quality. 
 

PACS No. 61, 81 

 

 قدمهم
اد نیمرسانای دوتایی، سلنیدروی یکی از موادی است که در میان مو

کاربردها و بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده است. 

که  ذکر شده است ZnSeبرجسته بسیاری برای نانوذرات خواص 

افزودن ناخالصی و نیز با ایجاد یک با ها را توان برخی از آنمی

با این حال  .[4-1]یدبهبود بخش ZnSتر مانند پوشش با گاف پهن

، نیازمند دستیابی به رین مواد جهت کاربردهای ویژهکاوش بهت

یک بلور کامل، به طور نامحدود [. 0]کیفیت مطلوب بلوری است

انحراف از بلورینگی کامل  و در همه جهات گسترش یافته است

ها برای این پهن شدگی د.گردمیهای پراش باعث پهن شدگی پیک

قابل ای ت مهم اندازه بلورک و کرنش شبکهمحاسبه دو خاصی

 های مربوط به پراش. اندازه بلورک مقیاسی از اندازه پهنهانداستفاده

های و کرنش شبکه مقیاسی از توزیع ثوابت شبکه ناشی از نقص

ناخالصی و آالیش نیز  [.7و6]بلوری از جمله دررفتگی شبکه است
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قرار دهد. تاثیر ت را تح XRDو الگوی  ساختار بلوری تواندمی

از طریق افزایش پهنا و هردوی اندازه بلورک و کرنش شبکه 

داده و بر این اساس،  های براگ را تحت تاثیر قرارپیکشدت، 

و در این پژوهش پس از سنتز  [.7]دهدرا تغییر میموقعیت پیک 

 توسط مایکروویو، ZnSe:Cu@ZnSنانوذرات هسته/پوسته رشد 

اندازه  ها از قبیلساختاری آن خواصبرخی روی  تابش مذکوراثر 

ای به دو روش شرر و ، چگالی دررفتگی، کرنش شبکهنانوذرات

 قرار گرفته است. مورد بررسی( W-H)هال -ویلیامسون
 

 سنتز آزمایشگاهی روش
 به عنوان هسته ZnSe:Cuنانوذرات الف( سنتز 

حت ت، منابع یون سلنیوم و روی، ZnSe نانوذرات جهت سنتز     

تهیه نانوذرات . برای گردندترکیب می شارش گاز آرگون

ZnSe:Cu  و  0/4، 2/5دو منبع، ابتدا مقدارهای از ترکیب  قبلنیز

میلی موالر به منبع یون روی  6از محلول سولفات مس میلی لیتر  3

 ابل مشاهده است.ق [1در مرجع] سنتزجزئیات  شود.میاضافه 

  ZnSe:Cu@ZnSپوسته-هستهنانوذرات ب( سنتز 

 cc 0/7( در 3O2S2Naسدیم تیوسولفات )از  g 447/5مقدار      

دقیقه در  05ه و محلول حاصل به مدت آب دی یونیزه حل شد

 گردد.ایجاد می Sگیرد و منبع یون قرار می UV نور تابش معرض

استات روی در  از g 533/5، مقدار Znسپس برای تهیه منبع یون 

cc 0/7 ترکیب منبع مذکورشود. سپس دو ل میآب دی یونیزه ح ،

ی شود. سپس مقدار مناسبافزوده می به آن ZnSeاز  cc 35 شده و

اضافه  حاصلخالص به محلول  (TGA)تیوگلیکولیک اسید  از

نهایت . در رسدمی 9 به NaOH با استفاده ازمحلول  pHشده و 

قرار  UVدقیقه تحت تابش  95محلول بدست آمده به مدت 

 شود. تشکیل[ تا هسته پوسته مورد نظر 3]گرفته
 

 نتایج و بحث
داده  نشان 4های سنتز شده در شکل نمونه XRDالگوهای      

منطبق بر  ZnSeنانوذرات  اصلی هایپیکموقعیت . اندشده

یک ساختار ( بوده و نمایانگر 344( و )225( و )444صفحات )

 .JCPDS No)در مرجع استاندارد که  باشندمی زینک بلندمکعبی 

 .ستا ( قابل مشاهده05-0566

      
     

      

      

       
 

با   ZnSe:Cu@ZnSو  ZnSe:Cuنانوذرات  XRDهای : الگوی4شکل

 دقیقه تابش مایکروویو 6و  5برای خالصی مس، درصدهای مولی مختلف نا

، عالوه بر حفظ شدن ZnSeهای روی هسته ZnSبا تشکیل پوسته 

در مقایسه با  ZnSبه دلیل ثابت شبکه کوچکتر شبکه مکعبی، 

ZnSe  بین فازهای  درهای پراش قلهبه طور کلی، قرار گرفتن

ZnSe  وZnS اهده میمش ه بر اینعالو. [9و0]قابل انتظار است-

جابجایی قابل تغییر محسوس و  شود که با تابش مایکروویو،
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بر این  پراش صورت نگرفته است.الگوی های در قلهای مالحظه

که این تغییرات تاثیری بر ساختار بلوری  گفتتوان اساس می

 لحاظ نوع شبکه براوه نخواهد داشت.از  ذرات سنتز شدهنانو

به  پوسته،و تشکیل ساختار هسته/ برای تایید مورفولوژیدر ادامه 

سنتز شده  ZnSe@ZnSنانوذرات  TEMتصویر صورت نوعی 

 شود. مشاهده میشده است آورده 2در شکل MWIRT=0 minبا 

 .دنباشمیدارای شکلی کروی سنتز شده  هسته/پوسته نانوذراتکه 

       
 MWIRT=0 minبا  ZnSe@ZnSنانوذرات  TEM: تصویر 2شکل

ای: یابی شبکهجهت برآورد مشخصه XRDتحلیل قله 

 روش شرر

 :باشندبه صورت زیر میپارامترهای شبکه برای ساختار مکعبی      

a=b=c (cubic): dhkl=a/(h2
+k2

+l2)1/2                       )4( 

ای فاصله بین صفحه hkld ،های میلر قلهاندیس  lو  h ،kکه درآن 

پهن  .دباشمی ৹A 66002/0در این کار برابر  کهشبکه  ثابت aو 

[ 0و4]باشدمی راتذهای پراش، بیانگر اندازه نانومتری شدگی قله

 گردد:معرفی می (شرر)  2 رابطهتوسط ( )ها که اندازه آن

(2                                     )  =   

زاویه   طول موج تابشی پرتو ایکس، ৹A 01/4 در آن که

 hklβ و (شکلکروی برای نانوبلورهای ) =09/5kثابت  ،پراش

 [.0]باشدمیی شدت بیشینهعرض کامل قله در نیم

 ایچگالی دررفتگی شبکه و( SHε) در روش شرر کرنش همچنین

 .[0و4]گردند.محاسبه میاز روابط زیر ( )

                                            )2( 

                                  )3( 

-گزارش شده 4لدر جدونتایج،  باشد.مینانوذرات اندازه  hklDکه 

ستقیمی بین کرنش و چگالی توان دریافت که رابطه ممی .اند

دررفتگی وجود دارد که رفتاری معقول است. همچنین مالحظه 

شود که ارتباط بین اندازه ذرات با پهنای کل در نیم بیشینه یک می

باشد. تابش مایکروویو به طور کلی منجر به رابطه معکوس می

افزایش اندازه همه نانوذرات شده ولی روی کرنش و درنتیجه 

تواند ناشی از نوع ها، اثری نوسانی دارد که میرفتگی آنچگالی در

شود با تابش چنانکه مشاهده می. [0جانشینی ناخالصی مس باشد]

درکل  نش شبکه نسبت به نمونه بدون تابش،مایکروویو، میزان کر

تواند به رشد نانوذرات و ایجاد فرصت کاهش یافته است که می

 ای مایکروویو نسبت داده شود.الزم برای انتظام اتمی در اثر گرم
 

و  ZnSe:Cuنانوذرات به روش شرر برای  XRD: نتایج تحلیل 4جدول

ZnSe:Cu@ZnS  دقیقه 6با و بدون تابش مایکروویو به مدت 

 
 : روش ویلیامسون و هالXRDتعمیم تحلیل قله 

امکان برآورد  های پراشو با مالحظه همه پیک W-H توسط روش

وجود )ایو کرنش شبکه( ) ذراتنانو تردقیق اندازه

 :[0]گرددرهیافت توسط رابطه زیر ارائه میاین دارد. 

                 )1( 

سنتز  نانوذراتهال -های ویلیامسونبر اساس این رابطه، اگر نمودار

ای به طور مستقیم از شیب خط د، کرنش شبکهنشده رسم شو

از مقدار نانوذرات و اندازه  hkl4Sinθبر حسب  

بصورت  (.2د بود )جدولنخواه حصولقابل  آن عرض از مبدا

 صفربرای  ZnSe@ZnSهال نانوذرات -نوعی نمودار ویلیامسون

 .داده شده استنشان  3 در شکلدقیقه تابش مایکروویو 

           
 MWIRT= 0 minبا  ZnSe@ZnSهال نانوذرات -ویلیامسون نمودار :3شکل
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 نانوذراتهال برای -به روش ویلیامسون XRD: نتایج تحلیل 2جدول

ZnSe:Cu  وZnSe:Cu@ZnS  دقیقه 6با و بدون تابش مایکروویو به مدت 

 
اثرات مشاهده به طور کلی،  W-Hدر روش  2باتوجه به جدول

 ارتباط آن با ونانوذرات دازه تابش مایکروویو بر ان از شده ناشی

به منظور درک . با روش شرر داردروندی مشابه  ،ایکرنش شبکه

 برایچگالی دررفتگی -ایشبکه نمودارهای تغییرات کرنشبهتر، 

 نشان داده شده است. 1مذکور به صورت نوعی در شکل هایروش

 

 
ای و چگالی دررفتگی برای نانوذرات نمودارهای تغییرات کرنش شبکه: 1شکل

ZnSe:Cu@ZnS برای با و بدون  درصدهای مختلف ناخالصی ر حسبب

 هال-و ویلیامسونشرر  هایروش در، تابش مایکروویو

از کوچکتر  W-Hمقادیر بدست آمده از روش  مشهود است که

 ها را تنها ناشیپهن شدگی قلهوش شرر منشأ ر .روش شرر است

عالوه بر اندازه دانه،  W-Hتر داند اما روش دقیقاز اندازه دانه می

)توزیع ثوابت شبکه و نقایص بلوری مانند دررفتگی(  کرنش شبکه

. کندمعرفی می قلهرا نیز به عنوان دلیل دیگری برای پهن شدگی 

با  ZnSe:Cu(0.1%) نمونهغیر هسته/پوسته، نانوذرات در بین 

پوسته، نمونه هسته/نانوذرات ش مایکروویو و در میان تاب

ZnSe@ZnS ،بهینه از نظر کیفیت های نمونه با تابش مایکروویو

          د.نباشهای عملی میاستفاده جهت، قابل انتخاب باالتر بلوری

 نتیجه گیری
بین کرنش و چگالی دررفتگی رابطه مستقیم و بین مطابق نتایج، 

hklD  به تابش مایکروویو  یک رابطه معکوس وجود دارد. و

را به دلیل  کهمیزان کرنش شب و منجربه رشد ذرات شدهطورکلی 

روند تغییرات پارامترهای بدست  داد.کاهش  نظم آرایش اتمی بیشتر،

 .تر استدقیق W-Hآمده از هر دو روش همسان بوده ولی روش 
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آالییده هم ZnSeنقاط کوانتومی  نورتابی بر اثر زمان تابش

 رشد یافته توسط تابش مایکروویو ،Cuو  Mnبا 
 

 سوری، داریوش؛ خضری پور، علیرضا  جو، مرضیه؛صرفه
 گروه فیزیک، دانشگاه مالیر، مالیر ، دانشکده علوم پایه

 

 كیدهچ
 میو قابل تنظ کیبار عیبا توز   ZnSe:Cu(0.1%)Mn(0.1%)نقاط کوانتومیرشد  و حاضر سنتز هدف کار

قاط ن است. ویکرویهمراه با تابش ما یآب میاندازه ذرات، با استفاده از روش مستق

عنوان ه ( بMAA:TGA)دیاس کیبه مس و منگنز در حضور مرکاپتواست دهییآالهم ZnSe کوانتومی

سنتز شدند؛  (قهیدق 6و  4، 3، 2، 1، 0)ویکروویمختلف تابش ما یها در زمان ،یعامل پوشش

(، PL)یو نورتاب(XRD,FESEM,EDX,MAP)به کمک یاز نظر ساختار شده هیته نقاط کوانتومی سپس،

دهد که نقاط کوانتومی سلنیدروی خالص، آالییده به مس و نتایج نشان می .دندش یمشخصه نگار

به  هستند. مکعبی زینک بلند مشابهی برخوردار آالییده به مس و منگنز، از ساختارهم

نقاط کوانتومی نورتاب در   نوانصار، نقاط کوانتومی بر پایه روی مورد مطالعه به عاخت

   های زیستی مطرح می شوند. برداریها در تصویر  آبی برای توسعه ی نانو پروب-سبزگستره ی 
 

The effect of irradiation time on the photoluminescence (PL) of Mn and Cu-codoped 

ZnSe quantum dots, grown by microwave irradiation  

 

Sarfehjou, Marziyeh; Souri,  Dariush; Khezripour, Alireza  

Faculty of Science, Department of Physics, Malayer University, Malayer  
 

Abstract  
The present work aims at the synthesize and growth of ZnSe:Cu(0.1%)Mn(0.1%) quantum dots (QDs), with a 

tunable narrow size distribution, by using the direct aqueous method assisted with microwave irradiation 

(MWIR). The Cu-Mn codoped ZnSe QDs were synthesized at the presence of mercaptoacetic acid (MAA: 
Tioglycolic acid) capping agent at different MWIR times (0, 1, 2, 3, 4 and 6 min); Then, produced QDs were 

characterized structurally (by means of XRD, FESEM, EDX and Map) and photoluminescence (PL). Results 

show that the as-synthesized undoped, Cu doped ZnSe and Cu-Mn codoped ZnSe quantum dots (cdQDs) have 
similar cubic zinc blend structure. In brief, the studied QDs promises a novel range of green-blue emission Zn-

based luminescent QDs for development of nano-probes in bio-imaging applications. 
 

PACS No. 78, 81 

  مهمقد
های متمایزی نانوذرات مشخصه

 چون نسبت سطح به حجم باال و اندازه

کوچک و قابل تنظیم دارند؛ 

توانند مهندسی شوند و بنابراین، می

ها مثل حسگرهای در بسیاری از زمینه

 .]1 [گیرندده قرار استفا مورد زیستی

سوی کاربردهای ه رساناهای نوین بنیم

 تالشلذا  ،روندوسیع آینده پیش می

و مشخصه های فراوانی برای سنتز 

میان  از.[2,3]گیردها صورت مینگاری آن

ای مولفه مواد نیمرسانای دو

 و CdTe ،CdS ،ZnSنانومقیاس مانند 

ZnSe ،رسانایه عنوان نیمروی بسلنید 

، با گاف انرژی II-VI متعلق به گروه

حالت  در الکترون ولت 7.2 حدود

ه دلیل وده و بای نو بماده ای،توده

قابلیت آن را پایداری شیمیایی باال 

دارد که به منظور کاربردهای خاص 

های یکی از ویژگی بهینه سازی شود.

، گسیل نور است به این نانوذرات

صورتی که با تاباندن نور 

ها، نور مرئی گسیل ماوراءبنفش به آن

ل شده در کنند. اهمیت این نور گسیمی

های طول موج این است که در محدوده

عالوه بر است و  نانومتر( 600-400مرئی)

در صنایع  ،های تجاریاستفاده

 ها، در آشکار LEDالکترونیک مانند 

های زنده مخصوصا در سلول هاساز

 . [4,5,6]بسیار زیادی دارد کاربرد

روی های سنتز متعددی برای سلنیدروش

است که روش همراه با  معرفی شده

به دالیل سرعت باال، تابش مایکروویو 

امکان آالیش آسان نمونه، هزینه نه 

چندان زیاد، توزیع اندازه باریک و 

با محیط  ی، سازگارذرات تنظیم پذیر

طی و شیمیایی زیست و پایداری محی
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در کار حاضر  .باال روشی موثر است

گیری از با بهره است تاتالش شده

روی در ه فرد سلنیدب های منحصرویژگی

انو و همچنین مزایای روش مقیاس ن

نظر های موردتابش مایکروویو، نمونه

های زمان در با تغییر شرایط سنتز

 سنتز و مختلف تابش مایکروویو،

شوند  ساختاری و نورتابی نگاریمشخصه

ها کارگیری فناورانه آنه و ب

    پیشنهاد گردد.

 ساخت نانوذرات روش آزمایشگاهی

واکنش بین  از ZnSe نانوذرات

نبع یون سلنیوم و منبع یون روی م

منبع یون سلنیوم،  شوند.ساخته می

 نیاز واکنش باست که  NaHSe-ماده 

 دیدریبوروه میو سد ومیپودر سلن

با روی نیز  منبع یون .دیآیدست مبه

روی در استاتگرم پودر  032630حل کردن 

آماده یزه لیتر آب دیونمیلی 150

سب از کردن حجم منابا اضافه شود.می

NaOH  ،یک موالرpH نظر برای مورد

 شودمحیط ساخت نانوذرات تعیین می

 2.11 مقداربهینه   pH،[7] )طبق مرجع

مرکاپتو  کردنسپس با اضافه .(باشدیم

به عنوان عامل  (MAA) استیک اسید

 دقیقه 40پوششی، محلول را به مدت 

تا  تحت شارش گاز آرگون قرار داده

م به ذکر است الز زدایی شود.اکسیژن

که عامل پوششی مورد استفاده، متضمن 

پایداری و کنترل اندازه نانوذرات 

اکنون منبع یون  سنتز شده می باشد.

جهت ادامه،  در است.روی نیز آماده

و  (%0.1) سولفات مس ،آالییدن نانوذرات

به  (%0.1 )برای نمونه نوعی منگنز

به  ،مورد هدفهای عنوان ناخالصی

 شود و سپسروی اضافه می محلول استات

آرامی درون  بهمنبع یون سلنیوم 

 های ناخالصیحاوی یون منبع یون روی

رنگ محلول نهایی کمی . شودتزریق می

این  بعد از رنگ خواهد بود. زرد

مدت شده در رحله، نانوذرات ساختهم

معرض تابش امواج  های مختلف درزمان

 قرار وات 1000با توان  کروویویما

نه شده و در هر مرحله نمو داده

به در نهایت . گیردمیبرداری انجام 

 هایمنظور استخراج پودر از نمونه

دقیقه تابش،  6 و 0سنتز شده، محلول 

پودرهای حاصل در  سانتریفیوژ شده و

 د. نمی شو خشک دمای محیط

 XRD آنالیز :نتایج و بحث
XRD روشییی اسییتاندارد بییرای ،

جود در ییک تشخیص ساختارهای فازی مو

شیود. ماده و نوع ترکیب آن محسوب می

سنتز شده در  وی پراش نمونهالگ 1 شکل

دقیقییییه تییییابش  6و  0هییییای زمان

دهد. همانگونه مایکروویو را نشان می

سیه  ،شیودکه از این شکل مشیاهده می

(، 111قله مربوط به صیفحات بلیوری )

موییید تشییکیل سییاختار  (311( و )220)

سییاختار زینییک روی)سلنید fccمکعبییی 

بیا توجیه بیه شیکل  . باشدمیبلند( 

واضح است که با تغیییر زمیان تیابش 

ه گونیه جابی هیی  امواج میایکروویو

ها اتفیا  جایی محسوسی در مکان قلیه

تار نیفتییاده اسییت و در واقییع سییاخ

 و ساختار براوه  مکعبی سلنیدروی حفظ

 گردد.مذکور دستخوش تغییر نمی

 

 
نییانوذرات  xپییراش پرتییو  هییای:الگو1شیی ل

ZnSe:Cu(0.1%)Mn(0.1%)   سیینتز شییده درpH=11.2  

 6و  0 بییه مییدتهای تییابش مییایکروویو تحییت
   .دقیقه

 MAPو FESEM،EDX هایآنالیز

 میکروسکوپ تصویر a-2 شکل

 (FESEM) الکترونی روبشی گسیل میدانی

 این پژوهش را شده در نمونه سنتز

دهد. نتایج موید تشکیل نشان می
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نانوذرات کروی شکل بوده و آنالیز 

 (EDX)ایکس پرتو عنصری پاشندگی انرژی

 (MAP)های توزیع عناصر نقشهمراه به ه

روی هم تشکیل سلنید ها،مونهن در

های ناخالصی مس و به یون آالییده

توزیع همگنی از  منگنز را که دارای

 دهد. نشان مید نانوذرات هستن

 

 
 

 
 EDX( گراف FESEM ،b ینوع ریتصو (a :2لش 

نمونه  عناصر موجود در نقشه( c عناصر عیتوز

ZnSe:Cu(0.1%)Mn(0.1%)  سنتز شده بدون تابش

 pH=11.2.مایکروویو در 

 (PL)نورتابی های تحلیل طیف 

به دلیل اهمیت زیاد و کاربرد 

های فراوان نورتابی در فناوری

شناسی، پزشکی، آشکارسازها و زیست

دیودهای نوری و...، تعیین و بررسی 

تاثیر شرایط سنتز نانوساختارها در 

نورتابی بسیار حائز اهمیت است که 

 در کار حاضر بررسی شده است.

 
ور ویژه با طنورتابی به 

نانوذرات ارتباط دارد اندازه 

 وسیلهذرات به  نانو اندازهو

ردادن شرایط آزمایش قابل کنترل تغیی

 در کار حاضر، .[8] استمهندسی و

شده در معرض تابش  های سنتزنمونه

نوان عامل امواج مایکروویو، به ع

دمایی برای رشد  کاتالیزور

. امواج نداهنانوذرات، قرار داده شد

نمودن طریق فراهم  از کروویویما

انرژی فعالسازی با سرعت باال و 

 همچنین تاثیر مستقیم روی نانو

سریع نانوذرات ث رشد باع ،اتذر

ند به طوری که با افزایش زمان شومی

دقیقه، اندازه  6تا  0تابش از 

نانوذرات با استفاده از تقریب جرم 

محاسبه شده و دارای روند  [9]موثر

 13731به  13601دار افزایشی از مق

تر  اثر درشتدر  نانومتر بوده اند.

 تی درذرات، تغییرا شدن نانو

جمله  ها ازهای اپتیکی آنویژگی

طیف  a3- شکل آید.نورتابی پدید می

دهد نشان میذراتی را  نورتابی نانو

 مانند که با ثابت بودن شرایط سنتز

pH، های مختلف تابش در زمان

در محلول  هاننورتابی آ مایکروویو

 نانومتر 254آبی و طول موج تحریک 

موقعیت  است.گرفته  مورد بررسی قرار

 آنو همچنین شدت  قله های نورتابی

 با توجه است.گزارش شده b-3 شکل در ها
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، گاف انرژی نمونه 0تا  6مراجع به 

محاسبه شده  DASF [9]به روش دقیق  ها

که با افزایش زمان تابش و ضمن 

ازه نانوذرات دارای روند افزایش اند

الکترون ولت  33507به  33555کاهشی از 

های نورتابی بنابراین قلهبوده است. 

ی طول نمونه های حاضر که در گستره

نانومتر واقع  520تا  510موجی 

نمی  اند، گسیل لبه نواری محسوبشده

ای شوند و عمال ناشی از گسیل تله

های ها و ناراستیبدلیل ناخالصی

 این،عالوه بر باشند.ای میکهشب

تغییر مدت زمان  که با شودمشاهده می

 تابش امواج مایکروویو، تغییراتی در

آید می های نانوذرات به وجودیویژگ

ش نتیجه که بررسی این تغییرات در بخ

الزم به ذکر  .گیری بیان خواهد شد

 نمونه با 7 یاست که محاسبات برا

ز انجام منگن یمختلف ناخالص یدرصدها

 ادیبه علت حجم ز یاست ولشده

در  ینمونه نوع کی جیاطالعات، نتا

چند  مقاله حاضر آورده شده است و

 مشابه با یروند زین گرینمونه د

  اند. درمقاله داشته شده هیارا جینتا

 

 تموقعیشدت و  (b طیف نورتابی(a:3لش 

در سنتز شده نانوذرات  های نورتابیقله

 مدت زمان مختلف تابش امواج مایکروویو

 

 گیرينتیجه
با تحریک نانوذرات توسط نور 

 ماوراءبنفش، گسیل نور در محدوده

شده های مشاهده شد. قلهمشاهده مرئی 

ناشی از  ایتلهناشی از گسیل 

 ایهای شبکهها و ناراستیناخالصی

 510 ی طول موجیگستره در کهباشند می

اند. نانومتر واقع شده 520 تا

همچنین بعد از تابش امواج 

ول نانوذرات و هم کروویو به محلیما

ذرات،  با درشت تر شدن اندازه زمان

مشاهده گردید که عالوه بر جابجایی 

های موجنورتابی به سمت طول هایقله

 تا حدی نورتابی نیز بزرگتر، شدت

طور خالصه، ه ست. باافزایش یافته 

نانوذرات مطالعه شده طیف جدیدی از 

دارای  Znنانوذرات نورتاب بر پایه 

 را برای توسعه آبی-نشر سبز

 کاربردهای تصویرنانوابزارها در 

 دهند. زیستی وعده میبرداری 

 هامرجع

[1] Y.S. Liu, Y.Sun, P. T. Vernier, C. H. Liang,S. Y. C. Chong and M.A. 

Gundersen; “pH-sensitive photoluminescence of CdSe/ZnSe/ZnS 

quantum dots in human ovarian cancer cells”; The Journal of Physical 

Chemistry C. 111 (2007) 2872-2878. 

[2] N. Gaponik, D. V. Talapin, A. L. Rogach, K. Hoppe, E. V. 

Shevchenko, A. Kornowski and et al; “Thiol-capping of CdTe 

nanocrystals: an alternative to organometallic synthetic routes”; The 

Journal of Physical Chemistry B. 106 (2002) 7177–7185. 

[3] B. L. Wehrenberg, C. Wang and P. Guyot-sionnest; “Interband and 

intraband optical studies of PbSe colloidal quantum dots”; The Journal 

of Physical Chemistry B. 106 (2002) 10634–10640. 

[4] I. A. Mir, K. Rawatb and H. B. Bohidar; “Interaction of plasma 

proteins with ZnSe and ZnSe@ZnS core-shell quantum dots”; Colloids 

and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 520 (2017) 

131–137. 

[5] N. Pradhan, D. M. Battaglia, Y. Liu and X. Peng; “Efficient, stable, 

small, and water-soluble doped ZnSe nanocrystal emitters as non-

cadmium biomedical labels”; Nano Letters. 7(2) (2007) 312-317  

[6] D. Souri, M. Sarfehjou and A. R. Khezripour; “The effect of ambient 

temperature on the optical properties and crystalline quality of ZnSe 

and ZnSe: Cu NCs grown by rapid microwave irradiation”; Journal of 

Materials Science: Materials in Electronics 29(4) (2018) 3411-3422. 

[7] D. Souri, K. Ahmadian and A. R. Khezripour; “Optical properties of 

ZnSe nanocrystals (NCs) prepared by microwave irradiation method at 

different pH and different irradiation times”; Journal of Electronic 

Materials 47(11) (2018) 6759-6766.  

[8] A. R. Khezripour and D. Souri; “PH- microwave irradiation time-, and 

dopant content-sensitive photoluminescence of pure and Cu-doped 

ZnSe quantum dots fabricated by rapid microwave activated method”; 

Optik, 183 (2019) 294-301. 

[9] D. Souri, Z. E. Tahan; ” A new method for the determination of optical 

band gap and the nature of optical transitions in semiconductors”;  

Applied Physics B 119, no. 2(2015)273-279. 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

350



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
 روش آزمایشگاهی  

 بدون ناخالصی، از ترکیب ZnSeجهت تهیه نانو ذرات 

سنتز شود. به منظور استفاده میمنبع یون سلنیوم و منبع یون روی 

نیز پیش از ترکیب این دو منبع، ابتدا مقدار   ZnSe:Cuنانو ذرات

مناسبی از محلول سولفات مس به منبع یون روی اضافه شده و سپس 

ه در شود که جزییات بیشتر روش تهیبا منبع یون سلنیوم ترکیب می

آالییده به جهت تهیه نانو ذرات سلنیدروی همآمده است. ] 6[ مرجع

 ,0)و منگنز (%0.1)مس ناخالصی مس و منگنز، سولفاتهای نیو

زمان به با درصدهای مشخص به طور هم (% 4, 2 ,1.5 ,1 ,0.1

، از مقدار مناسب TGAمحلول استات روی اضافه و پس از افزودن 

NaOH  جهت تنظیمpH استفاده شده  2/11ها در مقدار ثابت نمونه

وی ابه محلول ح نهایت محلول سدیم هیدروسلنید به آهستگیودر

در ادامه فرآیند سنتز محلول نهایی  .های ناخالصی تزریق شدیون

بررسی خواص های پودری جهت سانتریفیوژ شده و از نمونه

جهت بررسی خواص  UV-Visible (و از آنالیز XRD)ساختاری

 استفاده شد.نوری نانوذرات سنتز شده 

 : نتایج و بحث

 هال -ویلیامسونشرر و رهیافت 
 دهدیرا نشان مسنتز شده  نانوذرات XRDهایالگو1 شکل

های الگوی پراش نانوذرات سلنید روی با جایی در قلههیچ جابهکه 

 هدهد کافزایش میزان ناخالصی منگنز مشاهده نشده و این نشان می
ز لحاظ ا افزایش درصد ناخالصی تأثیری بر ساختار بلوری سلنیدروی

ندارد که بدلیل نزدیکی شعاع یونی مس و منگنز با  نوع شبکه براوه

روش شرر، در باشد.ها می روی و همچنین درصد کم ناخالصی

 چگالی دررفتگی به ترتیب از ای وکرنش شبکهها،نانو بلورکاندازه

 :] 7[شوندمحاسبه میزیر  روابط

DSCH = 
k λ

COSƟℎ𝑘𝑙 βhkl  
                                                 (1)  

ε
𝑆𝐶𝐻

=
βhkl

4 tan θℎ𝑘𝑙
⁄                                            (2)  

δ𝑆𝐶𝐻 =
15𝛽ℎ𝑘𝑙 cos 𝜃ℎ𝑘𝑙

4𝑎𝐷ℎ𝑘𝑙
⁄                           (3)  

89/0 k=      ،ضر شکل: که در کار حا )مربوط به نانوبلورهای کروی 

صویر       ساس ت ست(،     TEMشکل کروی آن ها برا شده ا  λتایید 

پهنای کل در نیم  hklβزاویه پراش،  hklθتابشییی،  Xطول موج پرتو 

 66882/5و برابر با ه ثابت شیییبک a بیشیییینه قله اصیییلی پراش و

   آنگستروم می باشد.

 
 ,ZnSe:Cu (0.1%) Mn (0, 0.1, 1نانوذرات   XRDالگوهای : 1شکل

 .بدون تابش امواج مایکروویو pH=11.2سنتز شده در  (% 4 ,2 ,1.5

 

 ZnSe:Cu,Mnی آالییدهیابی ساختاری نانوذرات همنتایج مشخصه  :1جدول

 و درصدهای مختلف ناخالصی منگنز بر پایه روش شرر. pH=11.2در 

را  اینانوبلورها و کرنش شبکهتوان اندازه این میبر عالوه

های قله هال( با مالحظه همه-تر)روش ویلیامسونبه روش دقیق

ا را صرفپهن شدگی قله که پراش دنبال کرد. بر خالف روش شرر)

ین هال ا-، تحلیل ویلیامسونداند(مینانوبلور ناشی از کاهش اندازه 

شبکه می ل اندازه ذره و اثر کرنش ناشی از دو عامپهن شدگی را 

هال بوده و به -روابط زیر جهت معرفی رهیافت ویلیامسون. داند

 .] 8[کنددرک بهتر مسأله کمک می

(4)                    sin𝜃
ℎ𝑘𝑙

 +4𝜀
𝑊−𝐻

 cos𝜃
ℎ𝑘𝑙

 = 
𝑘𝜆

𝐷𝑊−𝐻 𝛽ℎ𝑘𝑙 

DW-H =  
𝑘𝜆

𝑦−𝑎𝑥𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡
                                      (5) 

ɛW-H = 
slope of the fitted line

4
                                  (6) 

βاگر نمودار 
hkl

cosθhkl  4بر حسبsin𝜃
ℎ𝑘𝑙

رسم  

، مستقیما کرنش و از عرض از مبدأ خط   ، از شیب(2)شکل شود

افزایش میزان ناخالصی تا با  یابد.آن اندازه نانوبلورها تخمین می

یابد و باید توجه کرد که ای افزایش میحدی مقدار کرنش شبکه

ای و چگالی دررفتگی نسبت به مقادیر حاصل مقادیر کرنش شبکه

 باشند. دلیل اصلی تفاوتدر روش شرر به طور معناداری کوچکتر می

Scherrer’s method 

Sample 
Mn  

(%) 
hkl2θ 

(rad) 
hklβ 

(rad) 

SCHD 

(nm) 

17δ*10 

)2line/m( 
SCHε 

ZnSe  Pure 0.469 0.108 1.30 5.354 0.113 

Z
n

S
e:

C
u

 0
.1

 

%
 

0 0.457 0.104 1.36 4.913 0.111 

0.1 0.467 0.101 1.40 4.619 0.106 

1 0.466 0.106 1.33 5.122 0.112 

1.5 0.469 0.116 1.22 6.115 0.121 

2 0.470 0.111 1.27 5.659 0.116 

4 0.473 0.126 1.12 7.205 0.130 
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هال مرتبط کرد، -توان به دقت بیشتر روش ویلیامسوننتایج را می  

های پراش در قالب یک نمودار مورد چرا که در این روش همه قله

 .] 8[گیرندتحلیل یکپارچه قرار می

 
هال نانو ذرات نوعی  -نمودار ویلیامسون: 2شکل

ZnSe:Cu(0.1%)Mn(4%)  
 

-یابی ساختاری نانوذرات سنتز شده در رهیافت ویلیامسوننتایج مشخصه: 2جدول

 هال.

نانوذرات نوعی   TEMتصویر 3شکل 

ZnSe:Cu(0.1%)Mn(4%) ، سنتز شده بدون تابش مایکروویو در

pH=11.2 دهد. این تصویر موید تشکیل نانو را نشان می

ای  است که اندازه ساختارهایی با توزیع یکنواخت و شکل کروی

 باشند.نانومتر را دارا می 5تا  2در حدود 

 
سنتز شده در  ZnSe:Cu(0.1%)Mn(4%)نانوذرات  TEMتصویر : 3لشک

pH=11.2. 

 

 UV-Visibleی سنج فیط لیتحل

های جذب مربوط به نانوذرات سلنیدروی  طیف 4 شکل

 دهد.را با درصدهای مختلف ناخالصی نشان می

 
  نانوذرات سلنیدروی درمرئی -طیف جذب نوری ناحیه فرابنفش: 4شکل

 درصدهای مختلف ناخالصی.
به عنوان روشی دقیق  ] DASF ]9 در کار حاضراز روش 

و کارآمد برای یافتن گاف انرژی و نوع گذار نوری موادنیمرسانابهره 

1در  5نمودار شکل طبق روابط این روش،  .گرفته شده است

𝜆𝑔
دارای  

، مقدار طول موج گاف یین آنیک ناپیوستگی خواهد بود که با تع

ترتیب گاف انرژی  انرژی نوری با دقت تعیین خواهد شد و بدین

 .بدست خواهد آمد

𝐸𝑔
𝐷𝐴𝑆𝐹(𝑒𝑉) =

ℎ𝑐

𝜆𝑔
=

1239.83

𝜆𝑔
 (7)                                 

 
 درصدهای مختلف ناخالصی.  نانوذرات سلنیدروی در DASF: نمودار5شکل

) lnبا رسم نمودار 
𝐴

𝜆
) lnبرحسب  (

1

𝜆
−

1

𝜆𝑔
، شیب بخش (

و در نتیجه تشخیص نوع گذار مستقیم نوری  mمقدار خطی منحنی 

 (.6سازد)شکل صورت گرفته را  در کار حاضرامکان پذیر می

نظمی اتمی و انحراف از وجود معیاری از بیانرژی اورباخ 

باشد. طبق آنچه در شکل میهای تیز نوارهای ظرفیت و رسانش لبه

 ln(𝐴)ر توان از قرار دادن شیب ناحیه خطی نمودااست، میآمده 7

های سنتز ، انرژی اورباخ را برای نمونه8در رابطه  𝜆−1برحسب 

 .] 6[ شده محاسبه نمود

𝐸𝑡𝑎𝑖𝑙(eV) = 1239.83 𝑠𝑙𝑜𝑝⁄  (8)                               

در لبه ضریب شکست و ثابت دی الکتریک نمونه ها 

حاصل  10و  9 واز روابطهای گاف نوری جذب، با استفاده از داده

 .] 6[می شود

 (9)                                 𝑛2−1

𝑛2+2
= 1 − (𝐸𝑔 20⁄ )

1 2⁄
                                                                                                      

 (10)                                                               ε = 𝑛2 

Williamson-Hall method 

Sample 
Mn 

(%) 

H -WD

(nm) 

Average δ×1017 

(line/m2) 
H-Wε 

ZnSe  Pure 1.87 3.916 0.027 

Z
n

S
e:

C
u

 0
.1

 

%
 

0   1.45 4.170 0.002 

0.1 1.43   4.460   0.008 

1 1.47 4.444 0.022 

1.5 1.36 5.272 0.018 

2 0.81 6.767 0.061 

4 1.22 6.122 0.002 
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 هم آالییده. نانوذرات سلنیدروی Ln(A/λ)-Ln(1/λ-1/𝜆𝑔): نمودار 6شکل

 
 درصدهای مختلف ناخالصی.  نانوذرات سلنیدروی در: نمودار اورباخ 7شکل 

پذیرفتاری نوری غیرخطی، دو پارامتر دیگری هستند که و 

ریب گاف نوری و رابطه تق با توجه به مقادیر به دست آمدهبه ترتیب 

همچنین با توجه به مالحظات گاف انرژی و و  ] 10[جرم مؤثر 

 .] 11[باشند ها قابل محاسبه مینمونه ضریب شکست
و عدم تابش  pH=11.2 در انوذرات سنتزشده نتایج خواص نوری ن: 1جدول

  امواج مایکروویو.

Sample 

Z
n

S
e

 

ZnSe:Cu (0.1 %) 

Mn 

0 % 

Mn 

0.1% 

Mn 

1 % 

Mn 

1.5 % 

Mn 

2 % 

Mn 

4 % 

g
1-λ 

)1-(nm 

0
.0

0
2
8

8
8

 

0
.0

0
2
8

8
1
 

0
.0

0
2
8

6
8
 

0
.0

0
2
8

9
8
 

0
.0

0
2
8

8
4
 

0
.0

0
2
8

9
8
 

0
.0

0
2
8

6
8
 

DASF 
gapE

(eV) 3
.5

8
1

 

3
.5

7
2
 

3
.5

5
6
 

3
.5

9
3
 

3
.5

7
6
 

3
.5

9
3
 

3
.5

5
6
 

Value 

of m 0
.8

8
 

0
.9

7
 

0
.8

2
 

1
.0

0
 

2
.0

2
 

1
.2

8
 

0
.8

5
 

Etail 

(eV) 0
.0

5
6

 

0
.0

6
2
 

0
.0

6
1
 

0
.0

6
7
 

0
.1

0
7
 

0
.0

6
8
 

0
.0

5
7
 

n 

2
.2

5
6

 

2
.2

5
8
 

2
.2

6
2
 

2
.2

5
3
 

2
.2

5
7
 

2
.2

5
3
 

2
.2

6
2
 

ε 

5
.0

9
0

 

5
.0

9
9
 

5
.1

1
5
 

5
.0

7
8
 

5
.0

9
5
 

5
.0

7
8
 

5
.1

1
5
 

Size 

(nm) 1
.6

5
8

 

1
.6

6
6
 

1
.6

8
2
 

1
.6

4
6
 

1
.6

6
3
 

1
.6

4
6
 

1
.6

8
0
 

3χ 

 )15-(×10 

)2/V2(m 1
9

0
7

.9
8

 

1
9

2
4

.1
0
 

1
9

5
4

.4
5
 

1
8

8
5

.2
4
 

1
9

1
7

.1
7
 

1
8

8
5

.2
4
 

1
9

5
4

.4
5
 

 گیرینتیجه
هستند. گاف این نانوذرات دارای ماهیت گاف مستقیم 

بدست آمد که از مقدار آن در  eV5/3 انرژی نانوذرات درحدود

بعاد نانوذراتی با اتشکیل موید  بیشتر بوده و( eV7/2 ای)حالت توده

های در نمونهی اورباخ رسد که انرژنانومتری است. به نظر می

نشان دهنده منگنز، دارای کمترین مقدار بوده که  %4و   %0.1دارای

طبق رویکرد  باشد.ها مینمونهتر این ساختار بلوری منظم

 %4هال، کرنش شبکه و چگالی دررفتگی در نمونه -ویلیامسون

و این به داشته   باالترین مقدار را χ(3)پارامتر و کمترین مقدار دارای 

ه االستیک بیشتر این نمونمعنی استحکام ساختاری باالتر و مدول 

 6.1در تقریب جرم موثر حدود اندازه نانوبلورها همچنین . باشدمی

ی شرر و که قابل مقایسه با نتایج  رابطهنانومتر بدست آمده 

 هال است.-ویلیامسون
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جا در چگالی در تُیاتم کزته ي دي تا یک  متخلخل گزافه تزرسی خًاظ الکتزیکی ي مغىاطیسی 

َای مختلف حفزٌي ضکل
1حسیه، ديستی ؛ سیذٌ سیىة،  مًسًی

، داًطگاُ لشستاى، خشم آتادفيضيه داًطىذ1ُ

چکیذٌ
ي دي  غىاطیسی در ساختار گزافه تا یکخًاظ الکتزیکی ي م ، FPLO-14کذ محاسثاتی تکارگیزی  در چارچًب وظزیٍ تاتعی چگالی وسثیتی ي

دي اتم َای  گزافه تا حذف یک یا ي مغىاطیسی در ساختار خًاظ الکتزیکی وتایج حاکی اس آن است کٍ. استتزرسی ضذٌ جااتم کزته در تُی

(1h)در ساختار گزافه تا یک اتم کزته در تُی جا مغىاطص اسپیىی کٍ َمچىیه وطان دادٌ است . ایه محاسثاتتستگی داردتٍ ضکل حفزٌ  کزته

مطاَذٌ مگىتًن تًَز  1..1( تا حذاکثز مقذار t)وًع ي یکی اس سٍ ساختار گزافه تا دي اتم کزته در تُی جا مگىتًن تًَز  0..7تا حذاکثز مقذار 

وتایج محاسثات وسثیتی کامل  .مطاَذٌ ومی ضًد (dي  bجا )اوًاع  می ضًد در حالی کٍ در دي ساختار دیگز گزافه تا دي اتم کزیه در تُی

َای مختلف سُم مغىاطص مذاری فزي وطاوذٌ ضذٌ ي تزَمکىص اسپیه مذار قاتل چطم پًضی دَىذ کٍ در تمامی ساختارَا ي چگالیوطان می

است.

Investigation of electric and magnetic properties of porous graphene with one and two 

carbon atoms at vacancy in different densities and hole shapes 

mousavi, seyedeh zeynab; Doosti, Hosein
1
 

1
 Department of Physics, Lorestan university, Khoramabad. 

Abstract 

Within the frame work of relativistic density functional theory and using FPLO-14 package, electric and 

magnetic properties of porous graphene with one and two carbon atoms at vacancy are investigated. Results 

demonstrate that electric and magnetic properties are depend on hole shape in porous graphene. More also 

these results are shown that spin magnetic moment in graphene whit one Carbon atom at vacancy (1h model) 

and in graphene whit two Carbon atoms at vacancy and in T hole shape in maximum vacancy densities have 

0.97µB and 2.61 µB spin magnetic moment respectively, while graphene whit two Carbon atoms at vacancy in B 

and D hole model have not any spin magnetic moments. The full relativistic calculation results show that orbital 

magnetic moments are quenched in all structures and hole densities and spin-orbit interaction is negligible. 

Pacs NO: 70, 73,75  DFT, Porous graphene, electric, magnetic  :ولوات وليذی 

 مقذمٍ
ی هٌفشد ضثىِ گشافي اٍليي هادُ دٍ تؼذی ٍالؼی اص يه اليِ

ا آسايص الًِ صًثَسی است وِ داسای يه ضثىِ وشتٌی ضص گَضِ ت

sp
ّای هٌحػش تِ فشدش دس تَليذ ٍسايل سثة واستشد ٍ تِ است 2

تَجِ صيادی سا تِ خَد  >2=ٍ ٍسايل رخيشُ اًشطی  >1=الىتشًٍيىی

َق الؼادُ دس تِ دليل داسا تَدى خَاظ ف .جلة وشدُ است

ٍ اپتيىی ٍ خَاظ هىاًيىی  ،گشهايی سساًٌذگی الىتشيىی،

 حاهل ّای تاس، تِ ساختاسی تسياس تاالی تحشن پزيشی ّوچٌيي

تِ ٍاسغِ ايي خَاظ  فشد تثذيل ضذُ است. ايي هادُهٌحػش تِ 

فَق الؼادُ تِ ػٌَاى گضيٌِ هٌاسثی تشای ًسل تؼذی لغؼات 

تا ايٌىِ گشافي ايذُ . >3=فَتًَيىی ٍ الىتشًٍيىی هغشح ضذُ است 

آل تِ خَدی خَد هغٌاعيسی ًيست، تسياسی اص هطتمات ٍ ًاًَ 
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ی آى، وِ تِ غَست ًظشی ٍ تجشتی تشسسی ضذُ اًذ، ّاساختاس

. هطاّذات >4=دٌّذّای هختلفی اص هغٌاظص سا ًطاى هیضىل

هؼوَال تا حضَس  ٍجَد هغٌاعص دس ايي ساختاستجشتی هثٌی تش 

-یهَضَع تْ شاًياخ. >5=ًاخالػی ٍ ٍجَد ًمع گضاسش ضذُ است

تَجِ ؼذی تِ هٌظَس تَليذ ًاًَ فيلتشّای دٍ ت يدس گشاف ّایجا

 ذيتطذ تاػث ّایجایتْ ،خَد اختػاظ دادُ است سا تِ یضگشف

 يگشاف یسساًٌذگتغييش  یاغل ػاهلٍضذُ  شانيدس ًماط د یپشاوٌذگ

ّوچٌيي ٍجَد تْی جا تاػث تَجَد  .[6]ذًضَهی دس ًظش گشفتِ

آهذى پيًَذّای آصاد ضذُ وِ ايي پيًَذّا خَد هی تَاًٌذ تاػث 

س گشافي داسای تْی جا ضًَذ. ٍجَد ايجاد خَاظ هغٌاعيسی د

ی خَد هی تَاًذ لاتليت ّای سچٌيي خَاظ الىتشيىی ٍ يا هغٌاعي

افضايذ. دس ايي تحميك اثش تي ذی سا تِ ًاًَ فيلتشّای گشافٌیجذي

ضىل حفشُ ّای ًاضی اص تْی جا ٍ ّوچٌيي اثش چگالی حفشُ ّا 

ًَ دس ٍاحذ سغح گشافي تش سٍی خَاظ الىتشيىی ٍ هغٌاعيسی ًا

فيلتشّای گشافٌی تا يه ٍ دٍ اتن وشتي دس تْی جا تشسسی ضذُ 

ػالٍُ تش ايي دس ايي هغالؼِ سْن هغٌاعص اسپيٌی دس حالت  .است

تشسسی ضذُ ٍ سْن  (FR)ٍ ًسثيتی واهل  (SR)ًسثيتی اسىالش 

( دس سّيافت 001هغٌاعص هذاسی دس جْت هحَس لغثص ػوَدی )

 هحاسثِ ضذُ است. (FR)واهال ًسثيتی 

 ريش محاسثٍ
ِ دس ايي تحميك تا تِ واس گيرشی        تراتؼی چگرالی ًسرثيتی     ًظشير

(RDFT)      هَجررَد دس ًسررخِ ًسررثيتی وررذ هحاسررثاتیFPLO  

هحاسثات دس سّيافت غيش ًسثيتی ٍ غيش است. هحاسثات اًجام ضذُ

اًجرام هری    ضن غيش اسپيٌی-اص حل هؼادالت واى (NR)اسپيي لغثيذُ 

تٌْا ّيچ اثش ًسثيتی دس ّراهيلتًَی سيسرتن   ضَد. دس ايي سّيافت ًِ 

لحاػ ًوی ضَد تلىِ اثشات ًاضی اص اسپيي الىتشًٍْا ًيض هٌظَس ًوی 

ضَد. تِ هٌظَس هطاّذُ اثشات ًاضی اص لحاػ وشدى اسپيي الىترشٍى  

دس چگالی تاس ٍ ّوچٌيي اثشات ًسثيتی دس ّاهيلتًَی سيسرتن تر    

غيش ًسثيتی ًَضرت ٍ  الىتشًٍی هحاسثات سا هی تَاى يا تِ غَست 

اثشات اسپيٌی ٍ ًسثيتی سا تِ غَست اختالل تِ ّراهيلتًَی سيسرتن   

اضافِ ًوَد، يا آًىِ دس ّواى اتتذا هحاسثات سا دس سّيافرت اسرپيي   

لغثيذُ ی ًسرثيتی ترا اسرتفادُ اص حرل هؼرادالت چْراس هیلفرِ ای        

ضن اًجرام داد، ورِ دس ايري تحميرك اص سٍش دٍم ورِ      -واى-ديشان

ّوچٌريي  ًاهيذُ هی ضَد استفادُ ضذُ اسرت.   (SR)ىالش ًسثيتی اس

ٍجَد الىتشٍى ّای ديشان تا تحرشن پرزيشی تسرياس تراال اص ديگرش      

دس سٍش ػَاهل اًتخاب سٍش ًسثيتی دس ايي تحميرك ترَدُ اسرت.    

(SR)        اثشات ًاضری اص لغرثص اسرپيٌی ٍ ّوچٌريي اثرشات ًسرثيتی

تي جفرت  تذٍى دس ًظش گشف  سشػت-ّوچَى داسٍيي ٍ جولِ جشم

هذاس دس ّاهيلتًَی هحاسثات اسپيي لغثيرذُ اسرىالش   -ضذگی اسپيي

ّوچٌيي تِ هٌظرَس هحاسرثِ لغرثص     لحاػ هی ضَد. (SR)ًسثيتی 

هذاسی ٍ تشسسی ترشّوىٌص احتورالی اسرپيي هرذاس هحاسرثات دس      

10دلرت   ًيض اًجام ضذُ اسرت.  (FR)سّيافت ًسثيتی واهل 
-6 

eV 

تشای ات دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ هی هحاسثتشای هحاسثِ اًشطی دس توا

 GGA-98ی غيررش ًسررثيتی ّوثسررتگی اص ًسررخِ-پتاًسرريل تثررادلی

استفادُ ضذُ است. دلت دس هحاسثِ ًيرشٍ ترِ هٌظرَس يرافتي هىراى      

دس ًظرش   eV/Å 01/0سيلىسيطري(،  تؼادلی دس هحاسرثات ٍاّلرص )  

 eV/Åافرضايص دلرت دس هحاسرثات ٍاّلرص ترا      گشفتِ ضذُ است. 

دس تؼييي هَلؼيت تؼادلی اتن ّای وشتي  3×3تِ تشای اتش ياخ 001/0

حاغرل ضرذُ    eV/Å 01/0ضثيِ ًتايج هحاسثات ٍاّلرص ترا دلرت    

است. اص آًجا وِ هحاسثات ٍاّلص يىی اص صهراى گيشترشيي تخرص    

غرشفِ جرَيی دس هرذت صهراى     ّای هحاسثات است ٍ ترِ هٌظرَس   

اص دلت هحاسثات ووتش استفادُ ضذُ است. ّوچٌريي ترِ   هحاسثات 

س تشسسی اثشات چگالی ّای هختلر  حفرشُ اص سرِ اتشياخترِ     هٌظَ

اتن وشتي دس اتش ياخترِ   50ٍ  32، 18تِ تشتية تا  5×5ٍ  4×4، 3×3

، 3×3تشای اتشياختِ ّای  a  ٍbّای ضثىِ استفادُ ضذُ است. ثاتت

ٍ  Å3785/7  ،Å838/9تررررِ تشتيررررة تشاتررررش تررررا  5×5ٍ  4×4

Å29756/12 ورشتي -عَل پيًَرذ ورشتي   هتٌاظش تا Å42/1   دس ًظرش

ِ  اًذ. تِ هٌظَس جلَگيشی اص تشّنگشفتِ ضذُ ّرای  ّوىٌص تريي الير

تسرياس ترضسي ٍ تشاترش     Cهجاٍس  تاال ٍ پاييي غفحِ، ثاترت ضرثىِ   

Å20        ،ِاًتخاب ضذُ اسرت. ّوچٌريي صٍايرای تريي تشداسّرای پاير

(α,β,γ) ( ;60 ،90 ،90 ِ ی گررشافي ( تررشای سرراختاس ضررص گَضرر

تْيٌرِ ترِ وراس سفترِ دس      Kتؼرذاد ًمراط   دٍتؼذی تؼييي ضذُ است. 

دس ًظرش گشفترِ ضرذُ اسرت.      20×20×1هٌغمِ اٍل تشيلَئي تشاتش تا 

تْيٌرِ دس اتترذا    Kالصم تِ روش است وِ تشای يافتي ايي تؼذاد ًمراط  

ٍ  15×15×1ٍ  12×12×1تشاتررش تررا  Kهحاسررثات تررا تؼررذاد ًمرراط 

1×20×20  ٍ1×25×25   ِ ًتررايج  اًجررام ضررذُ اسررت. اص آًجررا ورر
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دس حرالی ورِ ترا     تفاٍت هؼٌاداسی ًذاضت، 25×25×1تا  20×20×1

 Kاخرتال  داضرت اص تؼرذاد     meVّا ترا حرذٍد دلرت     Kسايش 

 استفادُ ضذُ است. 20×20×1

 وتایج ي تحث

دس ضىل ّا دس اتتذا تِ هٌظَس يافتي هىاى تؼادلی جذيذ اتن ّا      

گشافي ّای  ٍ چگالی ّای هختل  هحاسثات ٍاّلص اًجام ضذ.

 دٍحز  يا اتن وشتي ٍ ايجاد حفشُ ٍ حز  يه حفشُ داس وِ تا 

تا  اتن وشتي ٍ ايجاد حفشُ تَجَد آهذُ اًذ، تشای سادگی تِ تشتية

. حز  دٍ ًطاى دادُ ضذُ اًذ 2hٍ ساختاس  1hساختاس  ًوادّای

 اتن وشتي هٌجش تِ تَليذ سِ ًَع حفشُ تا ضىل ّای هختل  ضذ وِ 

b1  ،d ادُ ضذُ اًذ. ايي اضىال هختل اى دًط 1دس ضىل
2
    ٍt

3  

 دّذ یحفشُ سا ًطاى ه هيتا  4×4 یدٍتؼذ اختِياتش هي)ال (  شيتػَ 1ضىل

 تا دٍ حفشُ دس هذل  یدٍتؼذ ّای اختِياتش ةي(، )ج( ٍ )د( تِ تشت)ب شيتػاٍ

 دّذ. یسا ًطاى ه b ،d  ٍt ّای

، 3×3 ّایاختِيحفشُ دساتش هيضذُ اًذ.  ٍجَد  یًام گزاس     

 یچگال 008/0ٍ 012/0، 021/0 ثايهؼادل تمش ةيتِ تشت 5×5ٍ  4×4

سْن  شيدس جذٍل ص .تاضٌذیحفشُ دس ٍاحذ سغح اًگستشٍم هشتغ ه

دس  1h   ٍ2h یدس ساختاسّا  SR افتيدس سّ یٌيهغٌاعص اسپ

 ّایاتن یهختل  ٍ تشا یحفشُ ّا یهختل  ٍ دس چگال یهذل ّا

یهطاّذُ ه 1ّواًغَس وِ دس جذٍل اعشا  حفشُ آٍسدُ ضذُ است.

                                                 
1 Butterfly 

2 Diamond 

Trapezoidal
3  

اص اتن یول ًاض یٌيسْن هغٌاعص اسپ طتشيت 1hدس ساختاس  ضَد

 ييا  tٍ ًَع  2hٍ دس ساختاس  ًذَيوشتي هجاٍس حفشُ تا دٍ پ ّای

. تاضذیآصاد ه ًَذيٍ تا سِ پ یًَذيپ هي ّایاص اتن یسْن ًاض

 b  ٍdاص آى  است وِ اًَاع حفشُ  یهحاسثات حاو جيًتا ييّوچٌ

تَاًذ تِ  یاهش ه ييًذاسًذ. ا یسيهغٌاع تيخاغ 2hدس ساختاس 

تؼذاد  ييآصاد ٍ ّوچٌ یّا ًَذيتا پ ّایاتن یشيگيتماسى دس جا ليدل

تاضذ. ّواًگًَِ وِ دس ضىل دٍ ًَع ساختاس  ياي دس ّااتن ييتشاتش ا

 تيآى است وِ خاغ اًگشيت جيًطاى دادُ ضذُ است، ًتا 2

 1h  ٍ2h-t یسهغٌاعي ساختاس دٍ دس ّاحفشُ یتا چگال یسيهغٌاع

 سغح ٍاحذ دس ّاحفشُ یچگال صيداضتِ ٍ تا افضا نيهستم سثتً

ضَد  یهطاّذُ ه 2هغاتك ضىل يي. ّوچٌاتذيیه صيافضا تيوو ياي

 یّا یچگال یدس تواه b  ٍd ّایدس هذل یٌيوِ هغٌاعص اسپ

خَاظ  ٍ همايسِ تِ هٌظَس تشسسیاست. حفشُ فشًٍطاًذُ ضذُ 

گشافي  DOSگشافي ٍ گشافي حفشُ داس ًتايج هحاسثات  الىتشًٍی

ی ّادس هذل 1h  ٍ2hدس ساختاس  جاتْی تا يه ٍ دٍ اتن وشتي دس

b  ٍd ٍ t ًطاى دادُ ضذُ است. 3دس ضىل 

دس  ّای هختل چگالی حفشُهحاسثات هشتَط تِ هغٌاعص اسپيٌی دس  :1جذٍل 

SR: Msسّيافت 
t  ٍMs

l
تِ تشتية هؼش  هغٌاعص اسپيٌی ول اتشياختِ ٍ    

هی    (µB)هغٌاعص اسپيٌی ّوسايِ ّای هشتثِ اٍل حفشُ تش جسة هگٌتَى تَّش

Ms ستَى لثل اص NN-b ٍ ٍ سِ دس ستَىتاضٌذ. ّوچٌيي يه،د
l
هؼش  تؼذاد    

   تا سايش اتن ّای وشتي هجاٍس هی تاضذ. فشُاٍل حپيًَذ اتن وشتي ّوسايِ 

structure Ms
t
 NN-b Ms

l
   

1h-3⨯3 956/0  
2 28/0  

3 03/0-  

1h-4⨯4 809/0  
2 21/0  

3 01/0-  

1h-5⨯5 389/0  
2 128/0  

3 007/0-  

2h-t-3⨯3 61/2  

1 58/0  

2 28/0  

3 13/0  

2h-t-4⨯4 54/1  

1 422/0  

2 13/0  

3 16/0  

2h-t-5⨯5 6/1-  
1 334/0-  

2 1/0-  

 )ال (

 

 )ب(

 
 )د(

 

 )ج(
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3 146/0-  

 

ًوَداس هشتَط تِ تغييشات هغٌاعص اسپيٌی تش حسة چگالی حفشُ ّا دس  2ضىل

  b ،d  ٍtّای دس هذل 1h  ٍ2hدس ساختاس  ٍاحذ سغح

گش چگالی حالت هجاص الىتشًٍی تشای ( تياaً. دس ايي ضىل، )

تاضذ، چٌاى وِ ايي ضىل ًطاى هيذّذ گشافي گشافي تذٍى حفشُ هی

( تياًگش چگالی حالت bيه ًيوشساًای تا گا  اًشطی غفش است. )

است. ايي ضىل تياى هی داسد وِ  1hهجاص الىتشًٍی تشای ساختاس 

اسی سفت 1hايجاد ًمع تا حز  يه اتن وشتي تاػث ضذُ گشافي 

تياًگش چگالی  (c( ،)d( ٍ )eواهالُ فلضی اص خَد ًطاى دّذ. )

 b ،d  ٍtتِ تشتية دس هذل  2hحالت هجاص الىتشًٍی دس ساختاس 

چگالی حالت  bوِ دس ساختاس  ًطاًگش آًست cتاضذ. ضىل هی

  واّص يافتِ 1hّای هجاص دس سغح فشهی دس همايسِ تا ساختاس 

 
دس ساختاس  یسيهغٌاع SRدس حالت  DOSت داس هشتَط تِ هحاسثاًوَ 3ضىل

1h  ٍ2h یدس هذل ّا b  ،d  ٍt 4⨯4 اختِيدس اتش 

. ايي دس حالی دّذهی ٍلی ساختاس وواواى سفتاس فلضی اص خَد ًطاى

يه ًين سساًای  dوِ ساختاس  ٌذُ آًستتياى وٌ dاست وِ ضىل 

ًيض  tًطاى هی دّذ وِ ساختاس  eتا گا  اًشطی غفش است. ضىل 

اص خَد  bفلض است ٍلی دٍ اختال  ػوذُ تا سفتاس فلضی ًَع يه 

ّای هجاس دس سغح فشهی دس ًطاى هی دّذ. اٍل آًىِ چگالی حالت

تيطتش است ٍ دٍم آًىِ چگالی  bدس همايسِ تا ساختاس  tساختاس 

ًاضی اص الىتشٍى غشفاً  tحالت ّای هجاص دس سغح فشهی دس ًَع 

هش ًيض تِ دليل ػذم تماسى چگالی ّای اسپيي تاال هی تاضذ ٍ ايي ا

يي پيي پاييي دس ايي ساختاس است ٍ ّوالىتشًٍْای اسپيي تاال ٍ اس

ٍجَد آهذى خاغيت هغٌاعيسی دس ايي ساختاس ضذُ  اهش تاػث تِ

هی  tاست. ٍجَد فمظ يه جْت اسپيٌی دس سغح فشهی دس ًَع 

يىی تَاًذ ًَيذ تخص تَاًايی ايي ساختاس دس واستشد ّای اسپيٌتشًٍ

تاضذ. تِ عَس ولی تغييش سفتاس الىتشيىی ٍ هغٌاعيسی ايي ساختاسّا 

تا يىذيگش هی تَاًذ ًاضی اص اختال  تماسًی ضىل حفشُ ّا ٍ 

اختال  دس جْت گيشی استيتالْا ٍ اختال  دس هيضاى ّوپَضاًی 

  آًْا  تاضذ.

 وتیجٍ گیزی
ًای دس حالی وِ گشافي يه ًيوشسا دّذًتايج تحميك ًطاى هی      

ٍ  1h, tحفشُ داس دس ساختاسّای  ْایاها گشافٌتا گا  غفش است 

b  چگالی حالتْا دس  خَاٌّذ داضت. ّوچٌيي سفتاسی واهالً فلضی

ًاضی اص الىتشًٍْای اسپيي تاال است وِ  tسغح فشهی ٍ دس ساختاس 

ّای اسپيٌتشًٍيىی هی تاضذ. تياًگش تَاًايی ايي ساختاس دس واستشد

ٍ  1hايج ايي هغالؼِ ًطاى هی دّذ وِ ساختاسّای ًت ػالٍُ تش ايي

t هگٌتَى  2.61ٍ  0.97تِ تشتية داسی هفٌاعص اسپيٌی دس حذٍد

هگٌتَى تَّش دس  1.6ٍ  0.39تَّش دس تيطتشيي چگالی حفشُ ٍ

ٍ  bووتشيي چگالی حفشُ هی تاضٌذ دس حالی وِ دٍ ساختاس ديگش )

dجوَع هی تَاى . دس ه( خَاظ هغٌاعيسی اص خَد ًطاى ًوی دٌّذ

گفت وِ تغييش ضىل ٍ چگالی حفشُ هٌجش تِ ايجاد خَاظ 

 الىتشيىی ٍ هغٌاعيسی هختل  دس گشافي هی گشدد.
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محاسبات اصول اوليه : )ZrN( ترکيب زيرکونيوم نيتريدبررسی ويژگی های کشسانی   مکانيک کوانتومی
   ٣بهرام؛ عابدي روان ،  ٢و١علي اصغر،  شكري؛ ١شيرواني ، فاطمه

  ، تهران ، ايران شرق-نتهرا پيام نوره  دانشگا ،ه فيزيكگرو  ١
  ، ايراننتهرا ، ايران ه فيزيك، دانشگاه علم و صنعتدانشكد٢و١

   ، ايرانتهران،  شهيد ستاري علوم و فنون هواييگروه فيزيك ، دانشگاه  ٣
 

  چكيده
 فرسايش اخيراً مورد توجه بسياري از و برابر خوردگي مقاومت در ، ميزان سختي بااال چون منحصر به فردي به دليل ويژگي هايگروه تركيبات فلزات واسطه ي نيتريدي 

. پرداخته ايم  ZrN تركيب ويژگي هاي كشساني  به بررسي  ما با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تقريب شيب تعميم يافته لهمقادر اين . فته اندمحققين و صنايع قرار گر
دست   به نتايج بهو با توجه  كرده ايمبررسيرا    كشش– كشش ، تنش –نمودارهاي انرژي  ، كميت هايي چون مدول هاي كشساني، ثابت هاي كشساني مرتبه ي دوم

    .  مطالعه قرار داده ايم ركيب را موردسختي ت آمده ميزان
 رهيافت انرژي مدول هاي كشساني ، ثابت هاي كشساني مرتبه ي دوم ، نسبت پواسون ،  :واژه هاي كليدي

Investigation of elastic poperties of Zirconium nitride (ZrN) : First pricnciple calculations 
of quantum mechanic 

Shirvani ,  Fatemeh1; Shokri, Aliasghar1,2; Abedi Ravan, Bahram3  
 

                               1 Department of Physics, Payame Noor University (PNU), P. O. Box 19395-3697 Tehran, Iran  2 Department of Physics, Iran University of Science and Technology (IUST), 19395-3697 Tehran, Iran                   3 Faculty of Basic Sciences, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technoology, Tehran, Iran   
Abstract  

  Recently transition metal nitrides because of special properties like high hardness, resistance against corrosion 
and erosion have been noticed by many scientist and industries. In this paper, we have investigated elastic 
properties of  ZrN compound by using density functional theory. Qualities like elastic modulus, second order 
elastic constant, energy – strain and stress – strain have been investigated, and considering with results amount of 
hardness of the compound have been studied.           
 Keywords:Eestic mudulus, Second order elastic constants, Poison’s ratio, Energy approach  

 
PACS No. 60 
   

 
  قدمهم

ايي چون به دليل ويژگي هه گروه تركيبات نيتريدي فلزات واسط
مقاوم بودن در برابر فرسودگي ، در   ،السختي زياد ،دماي ذوب با

طي سال ها مورد توجه مطالعات تجربي و نظري بسياري قرار 
انايي در محدوده اين گروه تركيبات به لحاظ رس ].١-٤[ اند گرفته

تركيبات سراميكي را  ودارند  نيم رسانا و فلز قرار  ،اي از عايق
 صنايع كاالي خانگي صنايعي همچون].  ٥-٩ [نيز در بر ميگيرند 

پوشش دهي رو بدنه ي  براي ، صنايع هواپيما و خوردرو سازي

 خود مي توانند اين گروه تركيبات را وسايل نقليه و كاال هاي
همچنين برخي از تركيبات اين .  خود قرار دهندده ي استفامورد

ند در تهيه و گروه به دليل خاصيت درخشندگي بااليي كه دار
از آنجا . ي توانند مورد استفاده قرار بگيرندساخت اشياء زينتي م

به  اين خاصيت را دارد كه وقتيكه تركيب زيركونيوم نيتريد 
ه سهولت هر گونه  ببگيرندت قرار العنوان پوشش روي ابزار آ

در اين مقاله به بررسي اين  ،آلودگي از روي آن زدوده شود
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زيركونيوم نيتريد در دما و فشار محيط داراي . تركيب پرداخته ايم
ثابت شبكه حدود   با نمك طعامساختار مكعبي مركز سطحي

ساختار هاي ديگر اين تركيب نيز . ]١٠ [ انگستروم مي باشد٥٨/٤
م كلريد ، نيكل آرسنيد و بلند روي مي ، ورت سايت ، سزيو

مانند  در اين مقاله به برررسي ويژگي هاي كشساني. ]١١ [باشند
نمودارهاي انرژي  كشش و تنش كشش، مدول هاي حجمي ، 

 .برشي و يانگ ، ثابت هاي كشساني مرتبه ي دوم مي پردازيم
   

 روش محاسبات
بعي چگالي و  براي انجام محاسبات از نظريه ي تامقالهدر اين  

 استفاده كرده) شبه پتانسيل فوق نرم(تقريب شيب تعميم يافته 
از بسته ي محاسباتي  انجام محاسبات خود سازگار براي ].١٢[ايم

 ويژگي هاي بررسي جهت ].١٣[  ايمبهره بردهكوانتوم اسپرسو 
استفاده كرده ) Elastic(كشساني هم از كد محاسباتي االستيك 

 كوانتوم اسپرسو استفاده مي كند و با كمك ايم كه از ورودي كد
محاسبات   ،نظريه الگرانژي كشساني و رهيافت انرژي و فشار

محاسبات بر روي   .]١٤ [كشساني را به انجام مي رساند
 محاسبات ساختار مكعبي نمك طعام تركيب زيركونيوم نيتريد

 ٣٨ و انرژي قطع ٩ × ٩ ×٩، با مش بندي كاپوينت )١شكل (
 .انجام شده استريدبرگ 

  

  سلول واحد ساختار مكعبي مركز حجمي زيركونيم نيتريد: ١شكل   
  نتايج و بحث ها 

در اين بخش به بررسي نتايج محاسبات ويژگي هاي كشساني مي 
با استفاده از رهيافت مشتق مريتبه ي دوم انرژي و روابط . پردازيم

ي و ثابت هاي كشساني مرتبه   كشش–زير نمودارهاي انرژي 
  : ]١٥ [دوم را به دست آورده ايم

  
...

!2)0()(
,

,0)0(
0


      CVVEE )١                          (

   01 2

0
, 

  


E
VC )٢                               (                 

      
 به ترتيب مربوط به C و 0(E،، ( ، E)( كه در آن ها

انرژي حالت كشش يافته ، انرژي حالت بدون كشش ، تنش ، 
  و  كشش ، و ثابت هاي كشساني مرتبه ي دوم مي باشند، و

براي به دست . باشد مي )Voigt( هم مربوط به نام گذاري ويجت
 كشش هم از رابطه ي زير استفاده – نمودار هاي تنش آوردن

  :]١٦[كرده ايم
LA

E

 )٣(                                                                             

انگر اختالف انرژي حالت كشش به ترتيب نمايA و E، Lكه
يافته و پايه ، اختالف ثابت شبكه كشش يافته و پايه و مساحت 

براي ساختار مكعبي مركز سطحي سه نوع تغيير . سطح مي باشند
),,(كشش در جهت هاي مختلف داريم 321  كه براي هر كدام 
 ٢شكل هاي .  رسانديمانجام يك سري محاسبات تحت كشش به 

 كشش را براي زيركونيوم - كشش و تنش – نمودارهاي انرژي ٣و
 كشش هر چه كه –براي نمودارهاي انرژي . نيتريد نشان مي دهد

 تركيب مي  نشان دهنده ي سختي باالترعمق بيشتر باشد، نمودار
  براي هر سه نوع تغيير كششباشد، در اينجا نيز عمق نمودارها

. است ميزان سختي باالي تركيب  ي كه تاييد كنندهمي  باشد باال
راي  بxz ,yz   xy,در صفحات( كشش – در نمودار هاي تنش

 كمتر باشد نشان نيز هر چه شيب نمودار) هر سه نوع تغيير كشش
 در اينجا نيز همان گونه كه . تركيب مي باشددهنده سختي باالتر

سيار كم مي  مالحظه مي نماييد ، ميزان شيب نمودار ب٣در شكل
  است و كشش–نتايج نمودار هاي انرژي باشد كه در توافق با 

در نهايت مدول . ميزان سختي باالي تركيب را مشخص مي كند
و  )مدول حجمي ، مدول برسي و مدول يانگ (هاي كشساني 

 به دست آورده )Hill(روش هيلاستفاده از نسبت پواسون را با 
 سه ثابت كشساني مرتبه ي  ساختار مكعبي مركز دار].١٧ [ايم
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),,(دوم مستقل از هم 441211 CCCطبق اطالعات بدست آمده . دارد
 مالحظه مي ١براي مدول ها و ثابت هاي كشساني كه در جدول 

ده ي ميزان نماييد ، مقادير باالي ثابت هاي كشساني نشان دهن
 . استسختي باالي اين تركيب

 
 و)) Y(و يانگ) G(، برشي) B(ل حجميمدو(مدول هاي كشساني :  ١جدول

) ν( و نسبت پواسون) بر حسب گيگا پاسكال) (Cij(ثابت هاي كشساني 
  )بدون بعد(

٣٦/٢٤٧  B  
٦٨/١٥٠  G  
٧٤/٣٧٥  Y  
٧/٥١٨  C11 
٧/١١١  C12  

١٢٣  C44  
٢٥/٠  ν  

 

   كشش براي زيركونيوم نيتريد–نمودارهاي انرژي  : ٢شكل  
  

  صفحات مختلف راي زيركونيوم نيتريد در كشش ب –نمودارهاي تنش  :٣شكل   
  

  جمع بندي
محاسبات با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي و تقريب شيب 

ويژگي هاي كشساني با استفاده از . تعميم يافته صورت گرفت
نظريه ي الگرانژي كشساني و رهيافت مشتق مرتبه دوم انرژي 

 و ثابت هاي مرتبه امقادير باالي مدول ه. مورد مطالعه قرار گرفت
 –ي دوم كشساني و همچنين عمق باالي نمودارهاي انرژي 

 نشان دهنده ي  كشش– تنش  شيب كم نمودار هايكشش و
ويژگي . ميزان سختي باالي تركيب زيركونيوم نيتريد مي باشد

سختي باال و مقاومت باال در برابر كشش براي كاربرد در صنايع 
توان در آينده با  مي  كهپوشش دهي سخت سطوح مناسب است

 جاي زيركونيوم و در عين جايگزين كردن عناصر بسيار سبك به
حفظ ويژگي مقاومت و سختي باالي اين تركيب در حال با 

ساخت و   صنايع توليد وسايل نقليه ، كاالي خانگيصنايعي مانند
  . كامپوزيت ها نيز از آن بهره گرفت
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  اليه پالسما يك بعدي با دو بلور فوتوني

 عليرضا، عبدي كيان ؛سعيده، گلزاري ضمير

 دانشگاه مالير، مالير، گروه فيزيك و فوتونيك

  

  چكيده
اشندگي ابطه پگيرد. ر  مورد مطالعه نظري قرار مي ٢پالسماي - دي الكتريك-١اي شامل پالسماي   بعدي با دوره تناوب سه اليه يك ر اين مقاله يك بلور فوتونيد

كمتر از  هاي  فركانسي وجود دارد: براي فركانسسه ناحيه  شود كه  از منحني پاشندگي معلوم مي. آيد بندي ماتريس انتقال به دست مي بلور با استفاده از فرمول

شندگي با گاف زياد شكل ما، دو منحني پاهاي بين دو فركانس پالس  ر وجود نخواهد داشت؛ در فركانسشار نوري در بلوت، هيچ انترين فركانس پالسما كوچك

ميل پيدا  الكتريكي ساده ديهاي   با اليه منحني متعارف در بلورهاي فوتوني پاشندگي به نمودارترين فركانس پالسما،  بزرگهاي باالتر از   گيرد؛ و براي فركانس مي

   .دهد  افزايش ميرا  ر فوتونيبلو اپتيكي گاف پذيري  كوكپالسما  استفاده از دو اليه نتيجه اينكه كند. مي

 .بلور فوتوني دو پالسمايي، ماتريس انتقال، منحني پاشندگي واژه هاي كليدي:

  

One-dimensional Photonic Crystal with Two Plasma Layers 
 

Golzari Zamir,  Saeideh; Abdikian, Alireza 
 

Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer 
 

Abstract 
 

In this paper, a one-dimensional photonic crystal with three-layer periodicity including plasma 1-dielectric-
plasma 2 is theoretically studied. Dispersion relation of the crystal is obtained using transfer matrix 
formulation. From the dispersion curve it is revealed that there are three frequency regions: for frequencies 
smaller than the smallest plasma frequency, there is no light propagation in the crystal; at frequencies between 
the plasma frequencies, two curves with a large gap are formed; and for frequencies larger than the largest 
plasma frequency, the dispersion plot tends to the ordinary curve for photonic crystals of simple dielectric 
layers. The result is that, using of two plasma layers increases the tunability of photonic crystal optical gap. 
  

Keywords: Double plasma photonic crystal, transfer matrix, dispersion relation. 
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  مقدمه

مختلف  يها زمينه كه در زيادي كاربردهاي عالوه برپالسماها      

فوتونيك ". اند  بسياري پيدا كرده نفوذفوتونيك نيز  حوزه دارند در

پالسمايي،  وتونيبلورهاي ف به مفاهيم بديعي همچون "پالسما

 كاناله پالسمايي، پذير و چند هاي كوك و صافي ي پهن باندها آينه

هاي پراش،  ، توريجهتي هاي همه سمايي، آينهفرامواد پال

از  .]١... مي پردازد [و  موجبرهاي پالسمايي مشددهاي نوري و

در خصوص بلور فوتوني  فراواني هاي پژوهشبين اين موارد، 

 الكتريك  پالسما و ديهاي متناوب  اليه متشكل ازايي كه پالسم

ر مورد اي د  مطالعات گسترده .]٢- ٧[ انجام شده است باشد  مي

دهي  شكل، خواص غيرخطي آنها، اين بلورها نوريگاف 

اندازي   ا بر قطبش نور، به دامهاي نوري با آنها، تاثير آنه باريكه

يص هاي ليزري، تاثير ميدان مغناطيسي، نقا نور، دستكاري پالس

در غباري و ...  و با پالسماي گرد بلوري، و نيز بلورهاي فوتوني

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

362



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

لورهاي فوتوني ب ،خوشبختانه .دنباش  يافت مي مراجع قابل

را به خود  زيادي در كشور ايران نيز توجه پژوهشگرانپالسمايي 

به ثمر  خصوصدر اين  نديمارزش بسيار جلب كرده و كارهاي

  .]٢- ١٠[ رسيده است

ديد مي شود بلورهاي فوتوني  موردكه در  هايي گزارش اكثر     

هاي  بوده و تركيبي عبور، بازتاب و نيز رابطه پاشندگ مربوط به

ي و يا بيشتر كه يك اي  اليه، سه اياليه هاي دو  عي از تناوبمتنو

، البته. اند  مد نظر قرار گرفتهباشد  پالسما ها از جنس اليه از

در تناوب دو اليه پالسما  به كارگيري در خصوص هايي شهپژو

كه  رسد به نظر مي و به چشم مي خوردنيز در مراجع بلوري 

 طراحيپذيري بلور در  تواند انعطاف دو اليه پالسما مي استفاد از

  .]٨- ١٠[ گاف اپتيكي را باال ببرد

شامل دو اليه (اي   سه اليهتناوب  با در اين مقاله، يك بلور فوتوني

ماتريس با تكنيك  آن دو)بين  تريكالك  دييك اليه  و پالسما

 گيرد.  ار ميقر و ترسيمي انتقال مورد مطالعه نظري

  

  دوپالسمايي وتونيبلور ف

به  يالكتريكدي تيغه  توسطكه  1dيك اليه پالسما به ضخامت      

دارد لحاظ  فاصله 2dضخامت  ي دوم بااز اليه پالسما d پهناي

 . ١، شكل شود  مي

  
، ١ ل از پالسمايهم متشكّ   سر  اي از سه اليه پشت واره  طرح: ١ شكل

و  2εو  1ε ،dε تيكيبه ترتيب با توابع اپ ٢ يالكتريك، و پالسما دي

هاي سمت   و محيط استها   عمود بر اليه z. محور 2dو  1d ،dهاي   ضخامت

  .به ترتيب، محيط هاي فرود و تراگسيل نور مي باشندنيز چپ و راست 
  

. اگر فركانس شود  لحاظ مي dεبا ثابت الكتريك   اليه دي     

(با فرض  باشند 2pωو  1pωپالسماي اول و دوم هم به ترتيب 

2Pω<1Pω( بر حسبدر سه اليه الكتريك   آنگاه تابع دي z  عمود)

به صورت زير  اض از اثرات برخورد الكترونيبا اغم )بر اليه ها

  :]٦و٥[ خواهد بود

)١(   
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  :استزير  شكلبه  پالسماي نوعييك الكتريك   تابع دينمودار 

 
 .اثرات برخوردي لحاظ بدون ماتابع دي الكتريك يك پالسنمودار : ٢ شكل

  

هاي  فركانس درالكتريك يك پالسما   واضح است كه تابع دي     

هاي بيشتر از آن  داراي مقدار منفي و براي فركانس Pωكمتر از 

به  ١ر شكل ب ωنوري با فركانس حال  داراي مقدار مثبت است.

ت تا حدي (البته به صور .شود  تابانده مي ها بر اليه صورت عمود

هر دو پالسما  چون 1Pω<ω براياست كه  يبين  قابل پيشكيفي) 

ضريب شكست موهومي محض (طبق رابطه و هستند  ε<0داراي 

n (در .وجود نخواهد داشت پس هيچ عبوري براي نور دارند 

2Pω<ω<1Pω  اول (يعني  يپالسما علي رغم شفاف بودننيز

0>1ε(، 2ر منفي بودن پالسماي دوم به خاطε  انتشار مناسبمانع از 

هر دو محيط پالسما  ω<2Pωبازه  در از طرف ديگر، خواهد شد.

انتظار انتشار و عبور نور وجود دارد. البته بايد و  هستندشفاف 

ها بسته به هندسه  بازهدقت داشت كه ميزان انتشار نور در اين 

  بود. خواهد ωفركانس  تابعي از حاكم مسئله و شرايط مرزي

حال بود.  ١ذكر شد براي سه اليه مذكور در شكل  مطالبي كه     

وجود داشته باشد، سه اليه اين تكرار از  Nفرض كنيد كه به تعداد 

 عبوريهيچ  1Pω<ωهم انتظار مي رود كه براي  . آنگاه باز٣شكل 

به  نور ω<2Pω درولي  امكان پذير نباشدبراي نور  شته هااز اين پُ

  باشد. انتشار و عبورقابل  ساز فركان صورت تابعي

 
 ٢ پالسماي- دي الكتريك-١ پالسماي متشكل از تناوب Nشماتيكي از : ٣ شكل

  .واقع در بين محيط فرود و محيط عبور نور
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روش ماتريس  بايد از به اين مسئله رياضياتي نگاه دقيقبراي      

ر روش به هر محيط و نيز به ه . در اينكردانتقال استفاده 

شود نسبت داده مي  ٢×٢يك ماتريس  بين دو محيط مشترك  سطح

، و نيز ماتريس بلوري نهايت، ماتريس انتقال مربوط به تناوب درو 

ر يك دآيد.   تناوب با ضرب ماتريسي به دست مي N انتقال كل

) و ديگر ٤نهايت است (شكل  ها بي ، تعداد تناوببلور فوتوني

  .ندارد وجودور و عبور نمحيط فرود  چيزي به نام
  

  
هايت تناوب ن  اي از يك بلور فوتوني كه شامل بي طرحواره: ٤ شكل

  باشد. ) مي١(طبق شكل  ٢ پالسماي- دي الكتريك- ١ پالسماي
  

 توان از مي نيز به خواص اپتيكي اين بلور فوتونيبراي محاس     

ابتدا ماتريس انتقال بايد براي اين كار . گرفتماتريس انتقال كمك 

 انتقالدر  موج الكترومغناطيسي. آوردبه دست  ي راناوب بلوريك ت

 2dو  1d ،dهاي  با ضخامتسه محيط  )١(شكل  از تناوب بلوري

سه سطح  از كند ورا طي مي  2nو  1n ،nضرايب شكست و 

 ٢  پالسماي- الكتريك  الكتريك، دي  دي- ١  مشترك يعني پالسماي

ماتريس  ين تفاسير،با ا كند.  نيز گذر مي ١  پالسماي- ٢  و پالسماي

  :]١١[ زير خواهد بود شكلبه  تناوب بلورييك انتقال 
  

)٢(     
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به  راستماتريس است كه به ترتيب از  ششضرب   حاصل كه

مشترك   از سطح گذر، ١  شامل انتشار در پالسماي چپ

از  گذرالكتريك،   الكتريك، انتشار در دي  دي- ١  پالسماي

و  ٢  ، انتشار در پالسماي٢  پالسماي- الكتريك  ديمشترك   فصل

 د.نباش  مي ١  پالسماي- ٢  مشترك پالسماي  از سطح گذرنهايت  در

 rو بازتاب  tتوان ضرايب عبور  انتقال مي با داشتن اين ماتريس

  :]١١[ ير محاسبه كردز معادلهيك تناوب بلوري را از 

)٣(                                                               

















)(

1

0

)(




r
T

t  

، يك دستگاه دو معادله و دو مجهول اين معادله ماتريسي از     

آيند. در   به دست مي tو  r شود كه با حل آن به راحتي  حاصل مي

زير معادله فرمول در  t ضريب عبور به كارگيرينهايت نيز، با 

  :]١١[ شود  مي پيدا پاشندگي بلور فوتوني

)٤(                                                        )
)(

1
Re()2(




tG

K
Cos   

 2d+d+1d=Λ، ثابت شبكه وارون بلور فوتوني Λ/π2=Gدر آن كه 

قسمت نيز  Reعدد موج بالخ و منظور از  K، تناوب بلور دوره

نويسي  يك كد كامپيوتري در محيط برنامه باشد.  مي حقيقي

Mathematica ط نويسندگان مقاله نوشته شده است كه با توس

الكتريك بين آنها،   دو اليه پالسما و محيط ديدريافت مشخصات 

 پيدا) ٢يك تناوب بلوري را از طريق رابطه ( انتقال ابتدا ماتريس

 به دست) ٣را از حل معادله (آن  tسپس ضريب عبور  كند و  مي

 ده و رابطه پاشندگي) استفاده كر٤. در نهايت نيز از رابطه (آورد مي

  .نمايد ترسيم ميآنرا و  كند  ميمحاسبه را  بلور فوتوني
  

  محاسبات و بحث و بررسينتايج 

اراي يك د ٤كه سلول واحد آن طبق شكل  يك بلور فوتوني     

الكتريك و يك اليه پالسماي ديگر باشد   اليه پالسما، يك اليه دي

و فركانس دلخواه  . پالسماي اول به ضخامتشود  گرفته ميدر نظر 

mm ١=1d  وGHz ٢٥٠=1Pω  به ضخامت  همو پالسماي دوم

mm ٥/١=2d فركانس و GHz ٧٥٠=2Pω اليه دنگرد لحاظ مي .

و ضريب شكست  d=٥/٠ mmالكتريك هم به ضخامت   دي

5.1dبلور  اين رابطه پاشندگيسپس، شود.   در نظر گرفته مي

 ٥در شكل . آيد  ميمذكور به دست با كد  پالسمايي دو فوتوني

بلور يك  پاشندگي نمودارشده است.  آن ترسيمپاشندگي  منحني

، هوا قرار گرفته باشد پالسما هاي اليه كه در آن به جاي فوتوني

اين نمودار مشخص است كه از  آورده شده است. جهت مقايسه نيز

پالسمايي را به سه ناحيه  توان پاشندگي بلور فوتوني دو مي

) ٣و  2Pω<ω<1Pω) ناحيه ٢، 1Pω<ω) ناحيه ١بندي كرد:   تقسيم

. در ناحيه اول هيچ انتشار موجي وجود ندارد و بلور ω<2Pωناحيه 

فوتوني داراي يك گاف اپتيكي بزرگ در اين ناحيه است. علت آنرا 

الكتريك هر دو پالسما در اين   توان به منفي بودن تابع دي مي

ث ضريب شكست موهومي و عدم ناحيه مربوط دانست كه باع
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شود. براي ناحيه دوم، دو منحني پاشندگي يكي   نفود نور مي

 2Pω(كه تقريباً تخت است) و ديگري نزديك  1Pωنزديك به 

مثبت  ١  الكتريك پالسماي  وجود دارد. در اين ناحيه تابع دي

 ٢  الكتريك پالسماي  (يعني ضريب شكست حقيقي) و تابع دي

باشد. گاف اپتيكي پهني نيز   ومي) ميمنفي (ضريب شكست موه

شود. در ناحيه سوم، هر دو   بين اين دو منحني پاشندگي ديده مي

الكتريك مثبت هستند و منحني پاشندگي   پالسما داراي تابع دي

هاي ضريب شكست مثبت  بلور شبيه پاشندگي بلورهايي با اليه

اين نتايج توافق خوبي با مراجع  پايين) خواهد شد.- ٥(شكل 

هاي بلوري در  تعداد محدودي از تناوب چون] دارند ولي ١٠و٩[

ظهور سه ناحيه فركانسي فوق در  گرديده است از اينروآنها لحاظ 

   نمي باشد.مشاهده  قابل اين مراجع

 
پالسماي مختلف (شكل باال)؛  اليه با دو منحني پاشندگي بلور فوتوني: ٥ شكل

) جايگزين n=١هاي پالسما با هوا (  همان بلور براي وقتي كه اليه دگيپاشن و

  شده باشند (شكل پايين).
  

  نتيجه گيري

در اين مقاله، منحني پاشندگي بلور فوتوني كه شامل دو اليه      

الكتريك بين آنها است با استفاده   پالسماي مختلف با يك تيغه دي

شد  معلومپاشندگي  دارنمواز از روش ماتريس انتقال به دست آمد. 

كه توسط (پالسمايي، سه ناحيه فركانسي كه در چنين بلور فوتوني 

وجود  )از هم جدا مي شوند 2Pωو  1Pωهاي پالسماي  فركانس

بلور فوتوني تك پالسمايي ديده نشده  يك . چنين رفتاري دردارد

و نشان  شود  در اينجا گزارش مي است و براي اولين بار است كه

دو اليه پالسما در تنظيم و مهندسي  به كارگيري ت باالياز قابلي

گيري  نتيجهتوان  چنين مياين . دارد فوتوني انتشار نور در بلور

يك تناوب بلور هاي متعدد پالسما در  استفاده از اليهكرد كه 

دستكاري و  ميزانزيادي در  فانعطا قادر خواهد بودفوتوني 

  .ندكگاف اپتيكي بلور ايجاد  پذيري كوك
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  اول  در مرتبه يا هاله دان مؤثریم ي اي به روش نظریه هاي دو نوترونی هاله هسته بار شکل عامل

   2شهریار، بایگان ؛ 1سونیا، جسري 

1
 تهرانانتهاي خیابان کارگر شمالی ،  ،  ه تهرانفیزیک دانشگا دانشکده

  تهرانانتهاي خیابان کارگر شمالی ،  ،  ه تهرانفیزیک دانشگا دانشکده  2

  چکیده

 يفرمول بند يا ههالمؤثر  دانیم ي هیدرچارچوب نظر S -نوترون از نوع موج –هسته  يها با برهمکنش یدو نوترون ياهاله يها بار هسته عامل شکلمحاسبه  يبرا

 يها با اندرکنش C22و Li11،Be 14 يها هسته يبرا يا  مؤثر هاله دانیم ي هینظربه هسته را تا مرتبه اول در روش  نسبت بار هاي شکل و شعاع يها عامل .میده یارائه م

  .میکن یم سهیمقا نتایج دیگر که در دسترس است با ییو تا جا میکن یمحاسبه م S -از نوع موج یجسم-دو

 .بار ، شعاعبار اي، عامل شکل ي میدان مؤثر هاله نظریه ،يا هاي هاله هسته :هاي کلیدي واژه

  

Charge Form Factor of Two-Neutron Halo Nuclei in 
Halo Effective Field Theory at Leading-order 

Jesri, Sounya١; Bayegan, Shahriar٢  
١ Department of Physics, University of Tehran, Tehran, 
٢ Department of Physics, University of Tehran, Tehran 

 

Abstract  
 

We set up a formalism to calculate the charge form factor of two-neutron halo nuclei with S-wave neutron-core 
interactions in the framework of the halo effective field theory. We calculate the form factors and charge radii 

relative to the core at leading order in the halo EFT for 11Li, 14Be and 22C nuclei with S-wave two-body 

interactions and compare to other results where they are available. 
 
Keywords: Halo nuclei, Halo effective field theory, Charge form factor, Charge radius.  
  
PACS No.   ٢٥ ,٢١ 
 

   قدمهم

بزرگتر از مقیاس برهمکنش  يدر زمان جستجوي مقیاس فاصله

توان با یک سري از  را میها  برهمکنش ، rی تحت بررس

 EFT برد- همیدان مؤثر کوتاي  نظریههاي ثابت که با نام  برهمکنش

  . ]1[ شود، تقریب زد ته میخشنا

، یک روش ریاضی است که بسته به اینکه به چه دقتی EFTروش 

ي  بسط را به جاي رابطه اول ي در محاسبات نیاز داریم، چند جمله

 هاي احیهنکنیم که البته در برخی از  اصلی در محاسبات وارد می

که سري ایجاد شده  دیگر زمانی خاص معتبر است، به عبارت

این همگرایی به  .معتبر است EFT توان گفت که می ،همگرا باشد

به طور  EFT. به کوچکی پارامتر بسط اشاره داردطور مستقیم 

انرژي پایین را با  ي مسئله ،سیستماتیک و بدون وابسته به مدل

براي انجام محاسبات . کند شروع از یک الگرانژي محلی حل می

با . کنیم ه میدمن استفاناز نمودارهاي فای EFT ي طبق نظریه

پردازند و تا جایی  مرتبه به مرتبه به حل مسئله می EFTاز  هاستفاد

که دقت محاسبات به حد دلخواهی برسد، نمودارها را تا چند 

   .]2[ کنند مرتبه وارد محاسبات می

اي بزرگ  هسته ي شعاع مادهي  اي به وسیله هاي هاله موالً هستهمع

کاهش ناگهانی در انرژي جداسازي یک یا دو نوکلئون در  یا

ها  بنابراین این هسته. شوند ایزوتوپی تعیین می ي زنجیره راستاي

در  که دهند ها را نشان می یک جداسازي در مقیاس

 � از طریق طول پراکندگی پایین انرژيپذیرهاي پراکندگی  مشاهده
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بزرگ است،  R که در مقایسه با برد برهمکنش هسته و نوکلئون

  .]3[شود داده مینشان 

 S-هاي موج برهمکنشبا معرفی الگرانژي  به مطالعهدر این 

 با. پردازیم می جسمی- سهو  جسمی-دوارگرهاي انتشو  تشدیدي

عامل  ،اول ي در مرتبه  S-ي سهیم در موجدیاگرام ها ي محاسبه

 راC22و  Li11،Be 14 اي دو نوترونی هاي هاله هستهشکل و شعاع بار 

  .کنیم محاسبه می

 مؤثر الگرانژي 

 هایی نسبیتی براي هسته میدان غیر ي نظریهیک  برقراري در صدد

)c( و بار الکترومغناطیسی �٠با اسپین صفر و جرم  Ƶ�  هستیم که

 با اسپین )n( با دو نوترون
1

2
هسته  .کند برهمکنش می m١و جرم  

 اي ها با میدان اسپینور دو مؤلفه و نوترون ψ٠ با میدان اسکالر

ψ١����⃗ = �n↑
n↓

توصیف ) (↓�) و اسپین پایین (↑�) اسپین باال( �

 -اي کوتاه هاي دو ذره برهمکنش تمامکنیم که  یفرض م .دنشو می

تشدیدي است،  S-ها از نوع موج برد هستند و غالب برهمکنش

l ي تکانه زاویهي  با اندازه ییهایعنی برهمکنش = در که  ٠

 میدان با نوترون–برهمکنش هسته .قرار دارند) L.O( اول ي مرتبه

  اسپین دایباریون
١

٢
 ،�d١

���⃗ = �
d١,↑

d٢,↓
با و برهمکنش دو نوترون  ��

براي . شوند می توصیف (d٠)دایباریون اسپین صفر میدان

جسمی بین هسته و دو نوترون از میدان کمکی - برهمکنش سه

قوي بین هاي  عالوه بر برهمکنش. کنیم تفاده میاس t ترایمر

هاي الکترومغناطیسی با پتانسیل ها و هسته، برهمکنش نوترون

جمالت برهمکنشی به . گیریم میدر نظر  را نیز Aµ برداري از نوع

اي  اند که ناورداي پیمانه بدست آمده شدگی مینیمم جفتي  وسیله

 .عملگر بار است �Q ، کهi∂µ↦i∂µ-��Aµ سازد، را مطمئن می

⃗��∇�کولن   ي مسئله را در پیمانه .A��⃗  ي در مسئله .کنیم بررسی می �٠=

 و Ƶ� ψ٠ =��ψ٠ است، به طوري که �Ƶر ما هسته داراي با

���١ = اول، الگرانژي به صورت جمع  ي همرتب در]. 3[است ٠

ℒ جسمی- سه و - و دو - هاي یک سهم = ℒ (١) + ℒ(٢) + ℒ(٣) 

  :به طوري کهشود  نوشته می

ℒ(١) = �٠
� �� �٠ +

��⃗ ٢

٢�٠
� �٠ +  �١

����⃗
�

�� �٠ +
��⃗ ٢

٢�١
� �١

����⃗  

−  Ƶ � �٠
��٠�٠ 

−
١

٢�٠
�٠

��٢���A��⃗ .∇��⃗ + ��٢�⃗٢��٠, 

ℒ(٢) =  �١�١
����⃗

�
�١
����⃗ − �١ ��١

����⃗
�

�١
����⃗ �٠ + �٠

��١
����⃗

�
�١
����⃗ � +

                                    �٠�٠
��٠                                             )1(      

−
�٠

٢
��٠

� ��١
����⃗

�
��١

����⃗ � ��١
����⃗

�
��١

����⃗ �
�

�٠�, 

ℒ(٣) =  � ���  −  ℎ����٠�٠ + (�٠�٠)���. 

مل انتشارگر دایباریون خالص و شا (٢)ℒ جسمی-بخش دو

 ي دهنده نشان (٣)ℒ .استمنفرد  ي شدگی دایباریون به دو ذره  تجف

  tکه بر حسب میدان کمکی ترایمر استجسمی - برهمکنش سه

 � �� �  جنس ترایمر خالص از شود، که شامل انتشارگر نوشته می

 .]3[است ψ٠ و میدان هسته d٠شدگی ترایمر به دایباریون و جفت

در . بستگی دارد Λآف به کات g١و  g٠و  Δ١و  Δ٠کمیت هاي 

L.O پارامترهاي Δ
i

g و
i

�) براي = مستقل  پارامترهاي (٠,١

 پذیرهاي فیزیکی تنها به پارامتر مشاهده نیستند و
gi

٢

Δi
. بستگی دارند 

 بستگی دارند و باز ترکیب Λآف  نیز به کات ℎ و � پارامترهاي
�٢

�
 

انه به من را در فضاي تکندر ادامه، قوانین فای .شود ظاهر می L.Oدر

ها  ترایمرها و  یباریونامن، ذرات، دنهاي فای در دیاگرام. گیریم کار می

به . شوند به ترتیب با خطوط تکی، دوتایی و سه تایی نشان داده می

ها را با بیضی نمایش  شدگی انتشارگرها را با فلش و جفتعالوه 

هاي خالص  الئم خالی باشند، متناظر به کمیتاگر این ع. دهیم می

هاي  یتن عالئم پر باشند متناظر به کمباشند و اگر ای برهمکنشی می

  .باشند کامل برهمکنشی می

  جسمی- دو ي مسئله

  
  ].3[نمایش دیاگرامی از معادله انتگرالی براي انتشارگرکامل دایباریونی:  1لشک

  :میکن یم یرا معرف ریجرم ز يبه منظور اختصار در نوشتار، پارامترها

����=٢�١+�٠ ,  ��=����- �� ,   µ�
=

�٠�١
٢

����
 ,  μ

�
� =

����

����
.   )2(  

  :استبازبهنجارش شده به صورت زیر  کامل دایباریونی انتشارگر

Di�p
٠
,p�⃗ � =

٢ �  

�� ��
٢��

�
١

��
− �٢�� �

p�⃗
٢

٢��
− p

٠
− ����

�١

.   )3(  

، این انتشارگر یک قطب با ��براي طول پراکندگی مثبت 

��ي  باقیمانده =
٢ �  

�� ��
٢µ�

٢

١

��
همچنین در این رابطه  .دارد را 

�� =
��٠

٢
+   .است ��١
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  یجسم-سه ي مسئله

براي فرآیند پراکندگی دایباریون  T عنصرهاي ماتریس ي با محاسبه

دایباریون و . ]4،3[ کنیم شروع می هستند، ���که به صورت ذره  –

هاي  با اندیسهر دو به ترتیب ) خروجی(هاي ورودي  ذره در کانال

 در Tانتگرالی براي ماتریس   معادله .شوند داده مینشان  (�)�

  .نشان داده شده است 2شکل

  
  ].3[ذره –ونیباریدا T سیماتر يبرا یانتگرال  از معادله دیاگرامی شینما:  2شکل

تنها  T سیکه در آن ماتر م،یکن یما در چارچوب مرکز جرم کار م

 یو خروج يورود يکانال ها در ینسب ي و تکانه Eکل  يبه انرژ

معادله . دارد یبستگ، شوند ینشان داده م kو  pبا  بیکه به ترت

  ]:5[شود ینوشته م ریبه صورت ز سیماتر یانتگرال

�(�,p,k) = ∫ �� �(�,�,�)��(�,�)�(�,�,k)
�

٠
 + �(�,�,k)  ,       )4(  

که  است 2×2یک ماتریس) 4(در معادله  (�,�,�)�کرنل  ي جمله

  :شود به صورت زیر تعریف می

�(�,�,�) = �
�٠٠(�,�,�) �١٠(�,�,�)

�٠١(�,�,�) �١١(�,�,�)
� ,                            )5(  

�,�)هاي کرنل براي  مؤلفه =   :شود به صورت زیر تعریف می (٠,١

���
[�](�,�,�) =

�١���٠��٠�

�����
(−١)� �

�|��|����

����������

����

٢

��
�� ����(�,�,�)� −

��٠��٠��٠� , 
���(�,�,�) =

����������

��
�

�٢

٢��
+

�٢

٢��
− � − ���,                     )6(  

(�)�٠و  =  
١

٢
ln �

١��

��١
جسمی - سه نیروينام  هرا ب H .است �

به منظور حذف  ادامهبه طوري که مقدار آن در ، کنیم معرفی می

 (�,�)��در نهایت  ].3[تاسپذیر برابر صفر هاي کاهش سهم

�� به صورتماتریسی قطري  =  هاي با مؤلفه (��٠,��١)����

���(�,�) =
��|��|

٢�٢

�٢

�
١

��
����(�,�)

 ,  ��(�,�) = ٢�� �
�٢

٢���
− � − ���, )7(  

اي دو  لههاي ها هاي حالت مقید هسته ویژگی ي محاسبه. است

ر مستقیم به جسمی نیاز دارد که به طو-نوترونی به تابع موج سه

 مرتبط) ترایمر رأستابع (رایمر ت- دایباریون-اي ذره تابع سه نقطه

اول توسط معادله انتگرالی  ي ترایمر در مرتبه رأستابع . ]3،1[ است

  :انجامد می رماتریسی زی ي جفت شده به معادله

�⃗(�,�) = ∫ ��
�

٠
�(�,�,�)|��٠ ���(�,�)�⃗(�,�) +  �٠���⃗   ,                  )8(  

�٠���⃗به طوري که  = �١
٠
و  استناهمگن مسئله  ي جمله �

(�٠���⃗ )� = (�,�)⃗�و هستند  �0���⃗هاي بردار  مؤلفه ��٠ = ��٠(�,�)

�١(�,�)
� 

اما ترکیب  استآف وابسته  به کات (�,�)⃗�تابع  .است

این ترکیبی است که . است Λمستقل از کات آف  (�,�)⃗������

  .شود شکل بار وارد می ي عامل دقیقاً در محاسبه

  
  ].3[در انتشارگر کامل ترایمرمن سهیم ندیاگرام هاي فای:  3شکل

قطب حالت مقید در انتشارگر کامل ترایمر به فاکتور  ي باقیمانده

در من سهیم نهاي فای دیاگرام. شود منجر می ���بازبهنجارش 

نشان داده شده است، جایی که  3شکلدر  انتشارگر کامل ترایمر

بق با انتخاب ما براي ، در تطاd٠ψ٠اتصال، متناظر به حالت ي نقطه

 �٠٠بنابراین تنها سهم  ،است) 1( ي رابطهجسمی در - برهمکنش سه

 ي ترایمر از رابطه بازبهنجارش تابع موج .شود ظاهر می t در

��� = − lim�→��(� + �) �با  (٠,�)� =  انرژي، ����

 که قابل استخراج است ،جداسازي دو نوترون از هسته

�(�,٠) = ∫ ��
�

٠ ∫ ��′�

٠ ���٠′�,�,���٠٠(�,�)��٠��,�′�.                 (9) 

 با در انتشارگر ناپذیر هاي کاهش سهم تمامخود انرژي ترایمر با  

(�)Σ ي رابطه =  در نهایت ضریب شود که داده می ���٠|(٠,�)�

عامل شکل به صورت  هاي رابطهبازبهنجارش وارد شده در 

�٢��� =
١

Σ′(��)
  .آید در می 

  شکل بار عامل

 ⃗���و ⃗�� به ترتیب با رابرداري ورودي وخروجی ترایمر  ي تکانه

ي  را از مؤلفه (�ℱ)شکل بار عاملقرارداد است که . دهیم نشان می

چارچوب  در،  (�٠)صفرم المان ماتریسی جریان الکترومغناطیسی 

�٠، شود، یعنی اي به فوتون متنقل نمی که هیچ انرژي بریت = �٠ 

⃗���و  ٢ = ��⃗ شکل بار تنها به انتقال  عاملدر نتیجه  .استخراج نمود ٢

⃗��تکانه  ٢ = ����⃗ − ��⃗ �
٢

  :بستگی دارد 

����٠,���⃗ ���٠����٠,��⃗ �� = �����(−�)�١��٠���⃗ ��(−�)�١���� 

                                = ����٢��٠���⃗ � ,                           (10) 

��٠���⃗که  ناپذیر با ترایمر  من کاهشنهاي فای دیاگرام تمامسهم  �

با در نظر گرفتن . استخارجی و فوتون جفت شده به هسته 
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 جمع سه سهم دیاگراماز  شکل عامل ،هسته–شدگی فوتون جفت
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  هاانرژي جداسازي دو نوترون و گذار فازي شکلی در هسته

  *2مسعود صیدي ،1مریم قپانوري
  اي، تهران، ایرانپالسما و گداخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هستهپژوهشکده سازمان انرژي اتمی، 1

  گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران 2
 

  چکیده
مجاور  اختالف انرژیهاي جداسازي دو نوترونی پذیرهایی مانند انرژي بستگی، انرژي جداسازي دونوترونی ومنظور بررسی ساختار هسته از مشاهده بهدر این مقاله 

محاسبه و سپس  IBFMو  IBMهاي هاي مدلفرد در چارچوب Aو  زوج- پذیرها را براي زنجیره ایزوتوپی زوجاین مشاهده .استفاده شد هاي زوج و فرددر هسته
دهد که بکار بردیم. نتایج ما نشان می 푅ℎو  퐵푎فرد  Aهاي همچنین ایزوتوپ푅푢و 퐵푎زوج -هاي زوجبراي ایزوتوپ

در طول یک  هاي گذاري شخص نمودن هستهکمیت مناسب براي بررسی ساختار هسته، تعیین نوع گذار فازي شکلی و همچنین م یک مشاهده پذیر انرژي جداسازي
 باشد. زنجیره ایزوتوپیک می
 گذار فاز کوانتومی، انرژي جداسازي دو نوترونی، هسته گذاري :واژه هاي کلیدي

  
Two Neutron Separation Energy and Shape Phase Transition in Nuclei 

Maryam Ghapanvari1, Masoud Seidi2* 

1
Institute of Plasma and Nuclear Fusion, Institute of Nuclear Science and Technology, Tehran, Iran  

2
 Department of Physics, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran 

Abstract  
In this paper, in order to investigate the structure of the nucleus, observables such as binding energy, neutron 
separation energy and difference of separation energies of two neutrons in even and odd nuclei were used. We 
calculated these observations for the even-even and odd-A isotope chains within the IBM and IBFM models, 
and then for the 퐵푎 and 푅푢 isotopes and the 퐵푎 and 푅ℎ isotopes were applied. Our 
results show that the neutron separation energy is the suitable quantity to examine the structure of the nucleus, 
determine the type of shape phase transition and also the nuclei of transitional along an isotopic chain. 
Keywords: Quantum Phase Transition, Two Neutron separation energy, Transitional nuclei 
 
PACS No.          ( 21)

   قدمهم
. استاطالعات مهمی در مورد ساختار هسته حاوي بستگی  انرژي

 انرژي به موسوم دیگري پذیرمشاهده بستگی، انرژي کمک به

حائز  QPT بررسی براي که شودمی تعریف نوترون دو جدایی
انرژي بستگی و بطور خاص انرژي جداسازي دو اهمیت است. 

پذیرهاي بسیار حساسی به تغییرات در مشاهده )푆(نوترونی 
گذار فاز  پذیرها میتوانباشند. از طریق این مشاهدهساختار هسته می

 بستگی انرژي. ]3-1[ ردها مطالعه کرا در هسته )QPT(کوانتومی 

 محاسبۀ و گیري اندازه مبناي که است مهمی بسیار پذیر مشاهده

 واپاشی انرژي و آلفازا واپاشی انرژي نوترون، دو جدایی انرژي

بطور کلی گذار فاز به علت تغییر ناگهانی  باشد.می دوبتایی
ساختار حالت پایه سیستم رخ میدهد که این نیز مرتبط با تغییر 

 صورت تغییرات مشاهده با.]3-1[پارامترهاي کنترلی سیستم است

 تغییر علت به هسته شعاع و جرم به مربوط هايکمیت در گرفته

می انتظار دید. را فاز گذار هاينشانه میتوان کنترلی پارامترهاي
 هسته شکل با نزدیکی بسیار ارتباط هاکمیت این چون رود

 فاز گذار رفتار مورد در دقیقی و واضح ربسیا اطالعات دارند،

 انرژي، ترازهاي تالقی مانند: هاییکمیت.]3- 1[کنند فراهم
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، انرژي جدایی دو 푅یعنی  4و 2انرژي حالت هاي  نسبت
میباشند. طیف انرژي، نسبت  QPTتوانند بیانگر نوترونی وغیره می

R  و گذارهاي 3/3و 2(به غیر از نقاط دقیق مثل (
کند بنابراین احتیاج الکترومغناطیسی به تنهایی ساختار را تعیین نمی

مانند همچون روند انرژي جدایی دونوترونی،  هاي دیگريبه کمیت
) نیز 푄) و انرژي واپاشی دو بتایی (푄انرژي واپاشی آلفازا (

 QPTپذیرهاي ذکر شده میتوان ستفاده از مشاهدهبا ا. ]3-1[هست
 푠) با بوزونهايIBMرا در چارچوب مدل برهمکنش بوزونی (

IBMمطالعه کرد. در چارچوب  푑و − sd ،QPT  مرتبۀ اول و
دوم بین شکلهاي کروي، تغییرشکل یافته کشیده و پخت در طول 

 80. اولین بار در دهه ]3-1[یک زنجیره از ایزوتوپها رخ میدهد
این نوع گذار فازها را در  3و یاکلو 2، اسکولتن1دپرینک

퐼퐵푀 − 푠푑  زوج -هاي زوج. عالوه بر هسته]4[کشف کردند
QPT  نیز میتواند در هسته هاي−퐴.مرتبۀ گذار. ]5[فرد رخ بدهد 

 نوترونی دو جداسازي انرژي اول مشتق ناپیوستگی منجربه اول

 ناپیوستگی یا دوم مرتبۀ گذار میشود. پارامتر کنترل به نسبت

 جداسازي انرژي در را شیبی تغییر بحرانی، نقطۀ در دوم مشتق

 شیب تغییر یک همکاران و 4زامفیر میکند. القاء نوترونی دو

 بین دوم مرتبۀ QPT متحمل که هایی هسته در را همواري

 )푆푂(6)( ناپایدار گاما پرخندة و )푈(5)( کروي حدهاي
  .]6[کردند گزارش را میشوند

هـاي جداسـازي   مـا نشـان خـواهیم داد کـه انـرژي     این مقالـه  در 
دو نـوترونی یـک مشـاهده پـذیر مناسـب بـراي بررسـی سـاختار         

بنـابراین پـس    .باشـد هسته در طول یک زنجیـره ایزوتوپیـک مـی   
هـاي بسـتگی و جداسـازي دو نـوترونی     از معرفی روابـط انـرژي  

هـا  بـه محاسـبه ایـن کمیـت     IBFMو  IBMهـاي  در چارچوب
  پرداختیم.  Rhو  Ba ،Ruدر زنچیره هاي ایزوتوپیک 

  روش کار

  )퐄퐁( بستگی انرژي الف)

                                                
1. Dieperink 
2 . Scholten 
3 . Iachello 
4 . Zamfir 

ــرژي ــتگی انـ ــده تعریـــف بسـ  و IBM چـــارچوب در شـ
IBFM ــش دو داراي ــومی بخـ ــعی و )퐸(عمـ  )퐸(موضـ

 و میباشـد  هسـته  اي کپـه  انـرژي  بـه  مربـوط  퐸 بخش است.
ــرات ــه آن در تغیی ــدي ب ــورت کن ــرد. ص ــن میگی ــش، ای  از بخ

 نســبتاً 퐸 بخــش میشــود. حاصــل مــدل عمــومی هــامیلتونین

 نتیجــه نظــر مــورد هســته خــاص ســاختار از و اســت کوچــک

ــامیلتونین .]7- 8و1[میشـــود  IBFM و IBM مـــدل هـــايهـ

ــه ــامیلتونین ب ــايه ــوم موضــعی ه ــدموس ــتم 퐸 و ان  را سیس

 موسـوم  دیگـري  بخـش  هـا هـامیلتونی  ایـن  بـه  میتوان میدهند.

 بـر  چنـدانی  تـأثیر  کـه  کـرد  اضـافه  نیـز  عمـومی  هامیلتونین به

ــدارد درونــی برانگیختگــی انرژیهــاي بــویژه و انــرژي طیــف  ن

ــش .]7- 8و1[ ــدلهاي در퐸	 بخـــــــ 푠푑مـــــــ − IBM 

푠푑و − IBFM ــا مــرتبط ــاي ب ــازیمیر عملگره ــر ک  푈(6) جب

 جمالتـی  در میتـوان  را پیونـدي  انـرژي  از بخـش  ایـن  میباشد.

ــداد از ــاي تع ــۀ بوزونه ــه )푁( ظرفیــت الی ــورت ب  زیــر ص

   نوشت:
)1(                  퐸 (푁) = 퐸 + 퐴푁 + 퐵푁(푁 − 1)  
 کلـی  بطـور  اسـت.  هسـته  مغـز  بـه  مربـوط  انرژي 퐸 آن در که

퐸 ــأثیر از ــامیلتونین ت ــر ه ــت ب ــه حال ــتم پای ــه سیس  ازاي ب

 و )2( روابـط  روابـط  در پایـه  حالـت  کوانتـومی  هـاي  برچسب
ــد بدســت )3( ــن مجمــوع .میآی ــرژي بخــش، دو ای ــتگی ان  بس

داده و مربعــات حــداقل روش کمــک بــه کــه دهــدمــی را کــل
 محاســـبه ایزوتوپیـــک هـــايزنجیـــره بـــراي تجربـــی هـــاي

  .]9و10[میگردد

)2(                      
( ) 0

1

 1

1 2 2

0

( 3) ( 1)

1 1 5
[ ( ) ( )] 

2 2 2

k
k

d d
i i

s s d d

E L L
x

c c


   

  



      

    

  

)3(                 

 

 

( )

 1

0

1

( )

1 1 2 2

 1

0

1

1
( 3) ( 1)

2

                    1

3
( 3) ( 1)

2

                    1

k
k

d d
i i

k
k

i i

E j L L
x

j j

E j
x

j j

   

 

     

 





       
 

   

       
 

   





  

  )퐒ퟐ퐧( نوترونی دو جدایی انرژي ب)
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میتـوان  برحسـب تعـداد بوزونهـا    انررژي جـدایی دو نـوترون را   
  :]7- 8و1[به صورت زیر تعریف کرد

)4(                           푆 (푁) = 퐸 (푁) − 퐸 (푁 − 1)  

ــا ــتفاده ب ــرژي از اس ــتگی ان ــل بس ــه ک ــمت شــامل ک ــايقس  ه

 را بســتگی انــرژي تــوانیممــی اســت موضــعی و عمــومی

  کنم. محاسبه

اخـتالف انرژیهـاي جداسـازي دو نـوترونی      ،QPTبراي بررسـی  
هسته هاي مجـاور میتواننـد بـه عنـوان مشـاهده پـذیرهاي بسـیار        

سته مطرح گردند. بـراي  حساسی به تغییرات ناگهانی در ساختار ه
 این کار از روابط زیر استفاده میکنیم

퐷{푆 (푁)} = 푆 (푁) − 푆 (푁 − 1)             (5) 

  نتایج و بحث
اخـتالف  و  در این مقاله ما بـه کمـک انـرژي جـدایی دو نـوترون     

بـه بررسـی   ،  انرژیهاي جداسازي دو نوترونی هسته هـاي مجـاور  
زوج -هـاي زوج ایزوتـوپ  درگذار فاز کوانتـومی  ساختار هسته و 

Ba وRu  ــزو ــوپ نیـ ــاي ایزوتـ ــرد  Aهـ فـ
Ba  وRh هاي تجربی مربـوط  داده. میپردازیم

اند. براي محاسبۀ انـرژي  ] گرفته شده11از منابع [ هابه این زنجیره
هاي عمومی و موضعی بخش، ثابت هاي  ایزوتوپهاجداسازي این 

 .ندآمدانرژي بستگی به کمک روش حداقل مربعات بدست  همعادل
) ارائـه شـده   1هاي زوج و فـرد درشـکل(  نتایج حاصل براي هسته

  است. 

تــوان هـاي زوج و فـرد مـی   ) بـراي هســته 1وریکـه از نمـودار (  طب
دید، تغییرات انرژي جـدایی دو نـوترون نسـبت بـه عـدد جرمـی       

ــره ایزوتوپیـــک  و  Ruو Baدر طـــول زنجیـ
و  Baفـــــــرد  Aهـــــــاي ایزوتـــــــوپ نیـــــــز

Rhهــاي نتــایج مــا پــیش بینــیبنــابراین  .خطــی اســت
کــه پیشــنهاد میکننــد تغییــرات  ]7-8و 1[انجــام شــده در مراجــع 

ــرژي جــــدایی دو نــــوترون بــــراي منطقــــه گــــذار       انــ
   5 6U SO  ــد ــد میکن ــت را تایی ــار  .خطــی اس ــس رفت پ

خطـی و بـا شــیب نسـبتاً مالیــم ایـن مشــاهده پـذیرها حــاکی از      

بــا توجــه بــه شــکل همچنــین  مرتبــۀ دوم میباشــد. QPTنــوعی 
تــوان دیــد کــه توافــق خــوبی بــین نتــایج تجربــی و تئــوري  مــی

  وجود دارد.

  

 
، Baزوج  -زوج و فرد  –. انرژیهاي جدایی دو نوترونی در ایزوتوپهاي زوج 1 شکل

Ru-Rh.  
هاي گذار براي بررسیهاي دقیقتر به منظور مشخص کردن هستۀ

 5Eهاي مجاور ، اختالف انرژیهاي جداسازي دو نوترونی هسته
) 2( را محاسبه کردیم. نتایج حاصل از این محاسبات در شکل

  نشان داده شده است.
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زوج  -زوج و فرد  –. اختالف انرژیهاي جدایی دو نوترونی در ایزوتوپهاي زوج 2 شکل
Ba ،Ru-Rh.  
هاي نمودار تعیین نقطه گذاري باید به در  2nD S N  توجه

شیب نمودار در هسته هاي در ییر رفتار ) یک تغ2کرد. شکل (
و  퐵푎هاي هدر هستبه ترتیب ،  Ruو  Baزوج -زوج
푅ℎ د بعنوان نتوانمیها بنابراین این هستهدهد. را نشان می

به منظور تعیین نقطه د. نگذاري انتخاب شو هايهکاندیداي هست

در ناحیۀ گذاري    5 6U SO مطابق هاي فرد در ایزوتوپ
نمودار با   2nD S N  با توجه به تغییر ناگهانی شیب نمودار

 퐵푎، باریومفرد -بنظر میرسد هستۀ گذار در ایزوتوپهاي زوج
یا  Rh ،푅ℎ زوج-هاي فردو همچنین در ایزوتوپ퐵푎یا 
푅ℎهاي ها رفتار متفاوتی با هستهباشند چون این ایزوتوپ

   .کناري خود دارند
  نتیجه گیري
هایی با عدد جرمی زوج و فرد به بررسی ساختار هستهدر این مقاله 

ــدلهاي  ــرژي  IBFM-1و IBM-1در چــارچوب م ــتفاده از ان ــا اس ب
 .جداسازي دو نوترونی و اختالف متوالی ایـن انرژیهـا پـرداختیم   

محاسـبات مـا یـک گـذار فـاز مرتبـه دوم را بـراي زنجیـره هـاي          
푩풂ퟓퟔد همچنــین دهــرا نشــان مـی  Rhو  Ba ،Ruایزوتوپیـک  

ퟏퟑퟒ  و
푹풉ퟒퟓ

ퟏퟎퟔ   ــذار ــاي گ ــته ه ــۀ درهس  ناحی   5 6U SO  ــراي ب
بـــه ترتیـــب  فـــرد Aزوج و ایزوتوپهـــاي  –زوج  ایزوتوپهـــاي

푩풂ퟓퟔ
ퟏퟑퟑ ퟏퟑퟓ  و푅ℎ .میباشند  
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  از راديوداروي پوزيترون زا ناشي ارزيابي دز رسيده به كودكان 
  نجمه،  محمدي

   تبريز  ،دانشگاه صنعتي سهند گروه فيزيك

  
  چكيده

ل مي باشد. به دليل حساسيت باالي اندام در حا FDGو راديو داروي  PETيكي از روش هاي تشخيص تومورهاي مغزي در كودكان  استفاده از روش تصويربرداري 
 جذبي ضروري است. در اين مطالعه دز ثانويهسرطان رشد كودكان به پرتو، ارزيابي دز رسيده به كودكان تحت اين روش تصويربرداري براي تعيين دقيق خطر ابتال به 

محاسبه شده است. نتايج نشان دادند  MCNPX 2.6 با استفاده از كدسال  14سال و  11سال،  8سال،  4ماه،  9 كودك  وكسل در فانتوم FDGناشي از راديو داروي 
ايش فاصله اندام ها از زبا افزايش سن كودك، و اف ري كهواز يكديگر است. به ط  چشمه و هدف هاي فاصله اندامميزان دز رسيده به اندام مختلف بسيار وابسته به  كه

  .ميزان دز رسيده كاهش مي يابد ،يكديگر
  
  

  ، فانتوم كودكFDGوداروي يمحاسبات مونت كارلو، رادي داخلي، دزسنج ،PETواژه هاي كليدي:

  
Evaluation of radiation dose to pediatric patients from positron-emitting tracer  

 
Mohammadi, Najmeh  

 
Department of Physics, Sahand University of Technology, Tabriz  

 
 

Abstract  
 

FDG-PET imaging is one of the methods for brain tumors diagnosis in pediatric patients. Evaluation of 
received dose by children is necessary to accurate determining secondary cancer risk due to the high radiation 
sensitivity of pediatrics’ growing tissues and organs. In this study, the absorbed dose of FDG was calculated in 
a 9-month-old, 4-year-old, 8-year-old, 11-year-old, and 14-year-old voxel phantoms using MCNPX2.6 code. 
The results showed that the amount of radiation dose to different organs is very dependent on the distance of the 
source and target organs from each other. So that in the older children, the distance between the organs 
increases and the amount of received dose decreases.  
 
 
 Keywords:    PET, Internal dosimetry, Monte Carlo, FDG, pediatric phantom     
 
PACS No.87            

      قدمهم
 PET  )Positron هسته اي تشخيصي تصويربرداري در روش  

Emission Therapy(  از راديو داروي نشان دار شده با ايزوتوپ   
  
 

  
ده مي شود. با اينكه در اين روش، بيمار تحت ان زا استفوپوزيتر

پرتوهاي يونيزان دز پايين قرار مي گيرد، اما اين مسئله براي 
زيرا در كودكان به دليل  .]2و1 [توجه قرار گيرد كودكان بايد مورد

در ثانويه حساسيت اندام هاي در حال رشد، خطر ابتال به سرطان 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

374



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

بنابراين محاسبه و ارزيابي دز  اثر پرتو بيشتر از بزرگساالن است.
براي ،  PETتشخيصي  تصويربرداريرسيده به كودكان تحت 

ضرروي طراحي درمان  تعيين خطر ابتال به سرطان در نرم افزارهاي
 ناشي از راديو اندام مختلف دز جذبيدر اين پژوهش،  مي باشد.

كه براي  FDG (Fluoro-2-deoxy-2-D-Glucose)ي دارو
تصويربرداري تشخيصي تومورهاي مغزي مورد استفاده قرار مي 

براي تعيين گيرد، در كودكان با سنين مختلف بررسي شده است. 
محاسبات مونت كارلو به و ترابرد ذرات، دقيق دز رسيده به بيمار 
 در اين پژوهششناخته شده است.  و دقيق عنوان ابزاري ارزشمند

ستفاده از روش مونت كارلو و كد احاسبات دزسنجي با م نيز،
MCNPX2.6 3 [انجام شده است[ . 

  

  مواد و روش ها 
  فانتوم هاي محاسباتي     

ست تا بدن و آناتومي براي انجام محاسبات دقيق دزسنجي الزم ا 
ي تسازي شود. دو دسته فانتوم محاسبامدلبيمار با جزييات كامل 

كه اندام بدن رياضي، مبتني بر معادالت فانتوم هاي  )1 وجود دارد؛
فانتوم ) 2با استفاده از معادالت رياضي شبيه سازي شده است. 

. در ندساخته شده ا CTهاي وكسل كه با استفاده از عكس هاي 
مورد استفاده  UF-Series Bمقاله، فانتوم هاي وكسل كودك اين 

سال،  8سال،  4ماهه،  9سنين  شاملقرار گرفته است. اين فانتوم ها 
نمايي از اين فانتوم ها  1در شكل . ]4[ مي باشدسال  14سال و  11

 نمايش داده شده است.

 
  UF-Series Bنمايي از فانتوم هاي وكسل :  1 شكل

  جيمحاسبات دزسن
از طريق  FDGراديوداروي مورد استفاده در  F18راديوايزوتوپ  

دقيقه  77/109عمر و با نيمه MeV 633/0پوزيترون با انرژي گسيل 
پس از ورود راديو دارو به كند. واپاشي مي O18به ايزوتوپ پايدار 

ي از اندام هاي مختلف ،دارو شيميايي راديو فرمولبدن، بر اساس 
انباشت  در آن ها راديودارورا جذب كرده و  آنبدن ممكن است 

مانند  دارد راديوداروكه برداشت  شود. در اين صورت هر اندامي
 هدف رتوزا عمل مي كند. دز جذبي رسيده به هر اندامپيك چشمه 

T  آورداز رابطه زير به دست را مي توان:  
)1(                                                          

S
ST STSAD )(

~  

SAكه در آن، 
است.  Sاكتيويته انباشت شده در اندام چشمه  ~

)(مقدار  STS   كهValue)-(S مقدار دز ، ناميده مي شود
به ازاي يك واپاشي در اندام  T ميانگين رسيده به اندام هدف

شت شده در هر اندام به مدل مقدار اكتيويته انبامي باشد.   Sچشمه
براي هر راديو زيستي راديو دارو بستگي دارد. از اينرو الزم است تا 

 پرتوزاييو مقدار  دارند راديودارواندام هايي كه برداشت دارو 
 پرتوزايياندام چشمه و كسر تعيين شود.  در آن ها انباشت شده

 1در جدول  FDGراديو داروي مدل زيستي ت شده در برداش
  . ]5[آورده شده است 

 
 FDGداروي  : مدل زيستي راديو1جدول 

 اندام چشمه كسر اكتيويته برداشت شده

 مغز 0/21
0/11

 ديواره قلب 
 ريه  079/0

 كبد 0/13
 ساير بافت/اندام 7/1

 محتويات مثانه 
    سال 10سال،  15بزرگسال،  0/26
                سال 5 0/23
                سال 1 0/16

  
فانتوم كودك، و  5براي  FDGبراي محاسبه دز جذبي ناشي از      

اجرا  MCNPXبرنامه  30مجموع  در براي هر عضو چشمه،
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محاسبه و بر حسب  F6+گرديد. دز جذبي با استفاده از تالي 
mGy/MBq  .براي هر برنامه  ستالزم به ذكر اگزارش شده است

در تمامي محاسبات خطاي نسبي ذره ردگيري شده و  810تعداد 
  مي باشد. %3ها كمتر از داده

  
  نتايج 

بيان شده است، براي محاسبه دز  1همانطور كه در رابطه      
براي اندام هاي چشمه محاسبه  S-Value  جذبي ابتدا بايد مقدار

مختلف هدف ندام هاي براي ا S-Valueمقدار  2در شكل شود. 
بر حسب كه مغز به عنوان اندام چشمه باشد،  در حالتي

mGy/MBq.h  .نشان داده شده است  

  
فانتوم هاي با سنين مختلف ( مغز هدف اندام برخي در  Sمقايسه مقدار :  2شكل

  به عنوان چشمه) 
 

مالحظه مي شود كه اندام هاي هدفي كه به اندام چشمه مغز 
مانند غدد بزاقي، لنز چشم ها و تيروئيد دز بيشتري نزديكتر هستند، 

با افزايش فاصله اندام هدف از اندام چشمه، اما دريافت كرده اند. 
بافت بدن بيشتري در مسير پرتو قرار گرفته و موجب تضعيف و 
كاهش انرژي آن خواهد شد. در نتيجه به اندامي مانند ديواره روده 

عالوه  ز كمتري رسيده است.المعده دوبزرگ، روده كوچك و لوز
ماه بيشتر از  9بر اين مشاهده مي شود كه دز رسيده به اندام فانتوم 

ساير سنين است. زيرا با افزايش سن و قد فانتوم، فاصله بين اندام 
چشمه مغز و اندام هدف افزايش مي يابد. در نتيجه در سنين باالتر 

 ميزان دز رسيده به اندام مختلف كاهش مي يابد.

براي اندام هاي هدف مختلف در  S-Valueمقدار  3در شكل 
حالتي كه ديواره قلب به عنوان اندام چشمه باشد، بر حسب 

mGy/MBq.h .نشان داده شده است  

 
 

فانتوم هاي با سنين مختلف ( هدف اندام برخي در  Sمقايسه مقدار :  3 شكل
  ديواره قلب به عنوان چشمه) 

 
بين اندام هدف و چشمه مشاهده مي  در اين شكل نيز اثر فاصله

، دز شمه باشدچديواره قلب اندام  زماني كهشود. به طوري كه 
 14و براي فانتوم  % 35ماه تا  9رسيده به غدد بزاقي براي فانتوم 

كاهش چشمه باشد، اندام نسبت به حالتي كه مغز  % 84سال تا 
و  ماه 9نتوم اما دز رسيده به ديواره روده بزرگ براي فايافته است. 

اندام نسبت به حالتي كه مغز  %28و  % 14سال، به ترتيب  14
، زيرا فاصله اندام چشمه ديواره افزايش يافته استچشمه باشد، 

   يافته است. قلب تا اين اندام كاهش

  
  مقايسه دز جذبي در برخي اندام هدف فانتوم هاي با سنين مختلف :  4 شكل
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ه به برخي اندام هدف براي سنين مقدار دز جذبي رسيد 4در شكل 
مالحظه مي شود كه براي تمامي مختلف كودك مقايسه شده است. 
ماه از ساير سنين بيشتر است.  9اندام ها، ميزان دز جذبي در فانتوم 

 %92، 57% ،%54ماه،  9به طوري كه ميزان دز جذبي كليه در فانتوم 
 14سال و  11سال،  8سال،  4به ترتيب نسبت به فانتوم  %142و 

  سال بيشتر است. 

  
با  ICRPو  UFمقايسه دز جذبي در برخي اندام هدف فانتوم هاي :  5 شكل

  سنين مختلف 
  

مقدار دز جذبي محاسبه شده در اين پژوهش، با مقادير  5در شكل 
 10سال،  5سال،  1براي سنين  ICRPگزارش شده توسط نشريه 

حظه مي شود كه تطابق مال . ] 4[ سال مقايسه شده است 15سال و 
  ICRP128خوبي بين نتايج حاصل از اين پژوهش و گزارش 

 UFمحاسبات انجام شده براي فانتوم نحوه وجود دارد و تاييدي بر 
 است. 

 

   نتيجه گيري
             در اين مطالعه دز جذب شده ناشي از راديوداروي     

FDG ري كه در تشخيص تومورهاي مغزي در روش تصويربردا
PET  استفاده مي شود، براي فانتوم هاي كودك با سنين  مختلف

محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهند كه با افزايش سن كودك، 
ميزان دز جذبي در اندام مختلف، كاهش مي يابد. اما به دليل 
باالبودن حساسيت اندام در حال رشد كودكان به پرتو، الزم است 

كاهش يابد. به همين دليل  انبه كودك تا حد امكان ميزان دز رسيده

راديو داروي تزريق  پرتوزايين امكاتا حد پيشنهاد مي شود كه 
   كاهش يابد. شده

و فانتوم  UFمقايسه مقادير دز جذبي محاسبه شده براي فانتوم 
ICRP  نشان مي دهند كه ميزان دز جذبي به نوع و نژاد فانتوم نيز

د، حجم و فاصله بين اندام وابسته است. زيرا آناتومي بدن، ق
متفاوت است و موجب تفاوت در دز رسيده به اندام مختلف فانتوم 
با سنين مختلف مي شود. بنابراين الزم است تا براي تعيين دقيق 

اطالعات كتابخانه  PETخطر ابتال به سرطان و اثرات ثانويه روش 
د اي دقيقي براي سنين و نژاد هاي مختلف كودكان محاسبه و مور

  استفاده كلينيكي قرار گيرد. 
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  به روش بريجمن Cd0/96Zn0/04Te رسانايرشد و مشخصه بابي تك بلور نيم  

 

2حسين خاني، پرويز ؛ 1عسگري، اصغر ؛ 1حميدرضا، ميرزاخاني ؛ 1سجاد، طفيل  

بريزت، ه تبريزدانشگا ،فيزيك دانشكده1  

، تهران)ع(دانشكده فيزيك، دانشگاه جامع امام حسين 2  

 چكيده

نشان مي  Xانجام شده با پراش پرتو  مطالعات .رشد داده شد cm2با قطربه روش بريجمن و بدون هسته اوليه و  Cd0/96Zn0/04Te هايدر اين پژوهش تك بلور 

مقاومت ويژه به وسيله پروب چهار نقطه اي اندازه گيري شد كه نشان مي . قرار دارند) 111( به موازات محور بلوربلور هاي رشد يافته تك فازند و ترجيحا  كه دهد

  .است Pرسانندگي الكتريكي بلور هاي رشد يافته به روش بريجمن نوع و  است  Ω.cm 106دهد مقاومت ويژه تك بلور ها از مرتبه 

  .تك بلور، نيم رسانا، بريجمن، رشد بلور، كادميوم زينك تلورايد  :واژه هاي كليدي

  

Growth and characterization of single crystal semiconducting Cd0.96Zn0.04Te by 
Bridgman method 

 

Lotfi,  Sajad1; Mirzakhani, Hamidreza1; Asgari, Asghar1; Hossein Khani, Parviz2 

1Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

2 Department of Physics, Imam Hossein University, Tehran 

 

Abstract 

In this research, Single crystals of Cd0/96Zn0/04Te (CZT) with 2cm in diameter were grown by seedless Bridgman 
method. Identification and investigation of their properties was performed using various structural analyzes. 
XRD study show that the grown crystals are single phase, which preferentially have been grown along [111] 
crystal axis. The electrical resistivity measured by Four Point Probe show that the resistivity is in order of 

106.cm and the electrical conductivity of crystals grown by Bridgman method is p-type. 

 Keywords: Single crystal, Semiconductor, Bridgman method, Crystal growth, CdZnTe. 

PACS No.  61. 
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2 
 

   دمهمق

بلور شكلي از ماده جامد است كه در آن مولكول ها اتم ها و يون 

نظم بيروني بلورها بر . ها با آرايش منظم در كنار يكديگر قرار دارد

به دليل همين نظم سطح هاي خارجي .اثر نظم دروني آنهاست

بلورها كاربردهاي زيادي در زمينه . هموار هستند بلورها صاف و

هاي اپتيكي، هسته اي، الكترونيكي و غيره دارند، و همه ي اين 

كاربردها مربوط به خواص فيزيكي آن ها است، كه در اثر نظم در 

در دو قرن اخير تحقيقات مهمي . ساختارشان ايجاد شده است

امروزه روش . تدرباره ي رشد بلورهاي مختلف به عمل آمده اس

هاي مختلفي براي رشد بلور معرفي شده است، كه امكان ساخت 

. را به همراه داشته است... قطعات هسته اي، اپتيكي، الكترونيكي و 

در اين تحقيق براي رشد بلور از روش بريجمن استفاده كرده  ما

در اين روش ماده اي قرار است رشد داده شود، داخل بوته . ايم

د، سپس بوته از ميان كوره اي كه داراي گراديان ريخته مي شو

درجه حرارتي معيني مي باشد، با سرعت قابل تنظيم و يكنواخت 

بين نيمرساناهاي با گاف انرژي پهن، تركيب . عبور داده مي شود

Cd1-xZnxTe  به خاطر كاربردهاي آن در زمينه ي ساخت ديودهاي

يدي و آشكارسازها نور گسيل، ليزرهاي نيمرسانا، باتريهاي خورش

از آنجا كه خواص . [1]بيشترين توجه را به خود جلب كرده است

به  Cd1-xZnxTeاپتيكي، الكتريكي، گرمايي و ساختاري تركيب 

، لذا در اين تحقيق تك بلور ]2[بهينه است 04/0Xازاي 

Te40/0Zn96/0Cd به روش بريجمن مطالعه شده است .  

لذا ما در اين تحقيق ابتدا نيمرساناي كادميوم زينك تلورايد را با 

ويژگي ساختاري كادميوم روش بريجمن رشد داده ايم، سپس 

زينك تلورايد رشد داده شده به روش بريجمن به وسيله ي ابزار 

و  (EDS)هاي پراش اشعه ي ايكس، طيف سنجي تفكيك انرژي 

  .مطالعه شده است (TEM)ميكروسكوپ الكتروني عبوري 

  تهيه نمونه ها

توليد كادميوم زينك تلورايد با استفاده از روش بريجمن  براي 

عناصر اوليه با جرم هاي مختلف داخل كپسول كوارتز اضافه 

ارائه شده  1جرم عناصر به كار رفته در هر نوبت در جدول . گرديد

  .است

  بريجمنجرم مواد اوليه نمونه هاي رشد يافته به روش -1جدول

Mtot(g) MTe(g)  MZn(g)  MCd(g) نمونه  

1/10  44/5  11/0  55/4  1CZT  

01/3  63/1  03/0  35/1  2CZT  

7/6  26/3  72/0  72/2  3CZT  

1/10  44/5  11/0  55/4  4CZT  

93/9  89/4  99/0  05/4  5CZT  

  

پس از ريختن مواد در داخل كپسول كوارتز نياز بود تا فشار 

كار از دو پمپ روتاري و ديفيوژن به كپسول كنترل شود، براي اين 

عمليات گرمادهي . منظور كاهش فشار داخل كپسول استفاده شد

درجه  1درون كوره ي عمودي كه دماي نقطه مركزي آن با دقت 

تهيه ي بلور كادميوم زينك . سيليوس قابل تنظيم است انجام شد

روند كار به اين . تلورايد شامل دو مرحله ي سنتز و رشد است

رتيب مي باشد كه در مرحله ي اول به مواد اوليه طي زمان ت

ساعت بود، حرارت داده مي شود تا كامال  8مشخصي كه در اينجا 

مرحله ي بعد، مرحله ي رشد بلور است كه برنامه ي . ذوب شوند

هنگامي كه بلور شكل . زمان دهي آن توضيح داده خواهد شد

د، زيرا موجب تغيير گرفت نبايد آن را به طور ناگهاني سرد كر

اين مرحله آنيلينگ نام دارد كه به معني . شكل در بلور مي شود

ساعت زمان  20اين مرحله بيش از . سرد كردن تدريجي است

  . احتياج دارد تا دماي بلور رشد يافته به دماي محيط برسد

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

379



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  بحث و نتايج

و عدم  كادميوم زينك تلورايداز تشكيل فاز بلوري 

 .شد گرفتهالگوي پراش اشعه ي ايكس  از نمونه  وجود ناخالصي

 را (Cd0.96Zn0.04Te) نمونه ايكس يپرتو پراش 

شود طور كه از شكل هم به وضوح ديده ميهمان

ها باشد دهنده فاز ناخالصي درنمونهي اضافي كه نشان

  .شودپراش مشاهده نمي

  Cd0.96Zn0.04Teطيف پراش پرتو ايكس نمونه  -

 براي بررسي كمي در صد عناصر موجود در نمونه ما از آزمون

   .]3[استفاده كرديم (EDS)طيف سنجي پراكندگي پرتو ايكس 

شود نمونه ما از سه عنصر  ديده مي 4 همانطور كه در شكل

روي وتلوريم تشكيل شده و نسبت جرمي روي به 

بود كه در شكل نيز اين  96به  4كادميوم كه ما در نظرداشتيم 

ديده مي شود كه نشان دهنده  96به  4درصد جرمي در حدود 

صحيح بودن روند آزمايش و درصد جرمي عناصر موجود در نمونه 

3 

كاملترين برنامه زمان دهي كه براي رشد نمونه 

  .ه شده است

  .CdZnTeبرنامه زمان دهي جهت رشد بلور

توقف در نزديكي دماي ذوب هر يك از عناصر فرصت انجام 

براي حذف گازهاي باقيمانده در نمونه 

درجه و  1150همچنين افزايش كيفيت ، دما چندين بار بين 

نوسان دماي درجه تغيير داده شد كه به اين روش، روش 

تصويري از نمونه بلور رشد داده  2در شكل 

  
  .نمونه بلور رشد داده شده به روش بريجمن

بحث و نتايج

از تشكيل فاز بلوري  براي اطمينان 

وجود ناخالصي

 الگوي 3 لشك

همان. دهدمي نشان

ي اضافي كه نشانهيچ گونه قله

پراش مشاهده نميي درالگو

 

3شكل

براي بررسي كمي در صد عناصر موجود در نمونه ما از آزمون

طيف سنجي پراكندگي پرتو ايكس 

همانطور كه در شكل

روي وتلوريم تشكيل شده و نسبت جرمي روي به  كادميوم،

كادميوم كه ما در نظرداشتيم 

درصد جرمي در حدود 

صحيح بودن روند آزمايش و درصد جرمي عناصر موجود در نمونه 

  . مي باشد

0
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كاملترين برنامه زمان دهي كه براي رشد نمونه  1در شكل 

ه شده استبكارگرفته شد نشان داد

برنامه زمان دهي جهت رشد بلور -1شكل

توقف در نزديكي دماي ذوب هر يك از عناصر فرصت انجام 

براي حذف گازهاي باقيمانده در نمونه . واكنش ها را مي دهد

همچنين افزايش كيفيت ، دما چندين بار بين 

درجه تغيير داده شد كه به اين روش، روش  1000

در شكل  .مذاب گفته مي شود

  .شده ديده مي شود

نمونه بلور رشد داده شده به روش بريجمن-2شكل

  

60 80 100

t(h)
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.cm106×2.34 نمونه بدست آمده . دست آمد به

اين  تجربي نشان داده استنتايج كه  بود pداراي رسانندگي از نوع 

  .]4[اضافي در مواد اوليه باشد Teوجود  از مي تواند ناشي

  
 .ويژه نمونهنتيجه بدست آمده براي مقاومت -6شكل

Cd0/96Zn0/04 ،ك فاز ت رشد يافته به روش بريجمن

در رشد بلور ها از هسته اوليه . و داراي خلوص بااليي هستند

 )Ω.cm106( بلورها داراي مقاومت نسبتا باال .استفاده نمي شد

 .مي باشد) 111(هت گيري بلور ها در جهت و بيشتر ج

توان نتيجه گرفت روش بريجمن براي ساخت تك 

  .ورها با مقاومت باال روش خوبي مي باشد

 ]1[  Zhu, S.-f., et al., Modified growth of Cd1−xZnxTe single crystals. Journal 

of Crystal Growth, 2000. 208(1): p. 264-268. 

[2] Carcelén, V., et al., Influence of thermal environments on the growth 
of bulk cadmium zinc telluride (CZT) single crystals. Journal of Crystal 
Growth, 2009. 311(5): p. 1264-1267. 

[3]  N. B. Chaure, S. Chaure, and R. K. Pandey, "Cd1−x

formed by non-aqueous electrochemical route," Electrochimica Acta, 

vol. 54, no. 2, pp. 296-304, 2008/12/30/ 2008 

 [4]  A. Muranevich, M. Roitberg, and E. Finkman, "Growth of CdTe single 
crystals," Journal of Crystal Growth, vol. 64, no. 2, pp. 285
1983/11/01/ 1983. 

4 

  
(EDS)براي نمونه بدست آمده.  

 (EDS)نسبت اتمي و جرمي عناصر بدست آمده از آزمون 

Elt W% 

Zn 1.15 

Cd 44.37 

Te 54.48 

به منظور بررسي و ارزيابي شكل و تخمين اندازه ي ذرات از 

  5 شكل. استفاده شد (TEM)ميكروسكوپ الكتروني عبوري 

  . بلور كادميوم زينك تلورايد را نشان مي دهد

  

  .تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري

همچنين به منظور به دست آوردن مقاومت ويژه الكتريكي بلور 

. كادميوم زينك تلورايد از دستگاه پروب چهار نقطه اي استفاده شد

ويژه براي نمونه  مقاومت  مشاهده مي شود

cm.مورد نظر 

داراي رسانندگي از نوع 

مي تواند ناشي امر

شكل

 

  نتيجه گيري

 0/04Teبلورهاي

و داراي خلوص بااليي هستند

استفاده نمي شد

و بيشتر ج هستند

توان نتيجه گرفت روش بريجمن براي ساخت تك  ميبنابراين 

ورها با مقاومت باال روش خوبي مي باشدبل

 ها مرجع
  

Te single crystals. Journal 

, V., et al., Influence of thermal environments on the growth 
of bulk cadmium zinc telluride (CZT) single crystals. Journal of Crystal 

−xZnxTe thin films    
Electrochimica Acta, 

[4]  A. Muranevich, M. Roitberg, and E. Finkman, "Growth of CdTe single 
vol. 64, no. 2, pp. 285-290, 

 

 

(EDS)طيف -4شكل

نسبت اتمي و جرمي عناصر بدست آمده از آزمون -2جدول 

A% 

55.05 

41.85 

3.10 

  

به منظور بررسي و ارزيابي شكل و تخمين اندازه ي ذرات از 

ميكروسكوپ الكتروني عبوري 

بلور كادميوم زينك تلورايد را نشان مي دهد (TEM)تصاوير 

تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري-5شكل

همچنين به منظور به دست آوردن مقاومت ويژه الكتريكي بلور 

كادميوم زينك تلورايد از دستگاه پروب چهار نقطه اي استفاده شد

مشاهده مي شود 6همانطور كه در شكل 
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 لوله های موجدار در لوله های آوازخوان: بررسی عوامل موثر بر صوت ایجاد شده
    2عقیله سادات، ابراهیمی ؛ 1یلدا، فرشی عالی

  تهران، دبیرستان فرزانگان یک تهران1

 کاشان ،کاشان انشگاهگروه فیزیک، د  2
 

 چكیده
 

لی ریان هوا از سطح داخهنگام عبور ج . آوالوله بهفیزیک تشدید، امواج و دینامیک سیاالت را نشان می دهد برخی از ویژگی های که آوالوله یک لوله موجدار است

 در این تحقیق ود.می ش شود، باعث تشدید صوت در صورتیکه این فرکانس با یکی از فرکانس های تشدید لوله برابر را دارای یک فرکانس مشخص می کند. اش، هوا

ز آزمایشات انجام شده و مقایسه ای ا له می شوند، را بررسی کرده ایمتاثیر برخی از عوامل موثر روی صوت ایجاد شده، که شامل  طول، قطر و سرعت زاویه ای لو

له موجب کاهش طول لو فزایش میابد.طبق نتایج گزارش شده، با افزایش سرعت زاویه ای لوله، فرکانس تشدید ا. داده ایمبرای درک تاثیر هر یک از عوامل انجام 

 .که با تئوری گزارش شده همخوانی دارد همچنین با افزایش قطر، فرکانس های تشدید کاهش میابندو شود های تشدید لوله میافزایش فرکانس

 

Singing tubes: Investigating the factors affecting the sound created in corrugated tubes 
Farshi Aali,  Yalda1; Ebrahimi, Aghileh Sadat2  

 
1 Farzanegan 1 Highschool, Tehran 

2 Department of Physics, Kashan University, Kashan 

 

 

Abstract  

 

Sound tube is a corrugated tube that illustrates some basic features of the physics of resonance, waves and fluid 

dynamics. Sound tube is a flexible tube and it has corrugations. When the air flows through its inner surface, 

sound produces with a certain frequency. If this frequency equals to one of the resonance frequencies of the tube, 

the tube will amplify the sound. In this study, we have been investigating the effect of some factors on sound, 

including length, diameter and angular velocity of the tube and we have done a comparison of experiments to 

understand the impact of each factor. According to the reported results, with increasing angular velocity of the 

tube, the resonance frequency increases. Decreasing the tube length increases the tube resonance frequency. Also, 

as the diameter increases, the resonance frequency decreases, which is consistent with the reported theory. 
 
PACS No  . 6 
 

 مقدمه
یک لوله موجدار پالستیکی و انعطاف پذیر است که  1آوالوله

در یک حرکت دایره ای  ،در هوا حول یک انتهایش هنگامیکه

صدایی سوت مانند مجموعه ای از فرکانس ها و چرخانده میشود، 

 کند.فلوت را تولید میبه و مشابه 
 

 

1  sound tube 

 

مر میالدی وقتی که اسباب بازی به نام هیو 70ه ها در دهه ولآوال

  .]1[اولین بار، به بازار عرضه شد محبوب شدندبرای 

که  ود یک متر طول بودپالستیکی با حد هیومر یک لوله موجدار

 کرد. هنگام چرخانده شدن مجموعه ای از صداها را تولید می

مورد آکوستیک این لوله ها را  1989در سال  مارک سیلورمن

به آکوستیک این لوله ها را  کرافوردهمچنین  .]2[بررسی قرار داد
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 او لوله را به خودرو متصل کرد و متفاوتی بررسی کرد. طرز

فرکانس های متفاوت را با تغییر سرعت چرخش خودرو تولید 

سیلورمن، لوله را به یک چرخ آزاد و قابل چرخش در  .]3[کرد

 راستای عمودی متصل کرد و از یک موتور برای چرخاندن چرخ و

اده کرد و ر سرعت زاویه ای چرخ استفتغییرئوستات برای 

را اندازه گیری کرد و آنالیزها را با استفاده از آنالیز فوریه ها فرکانس

سیلورمن فرکانس های لوله در حال چرخش را با  انجام داد.

فرکانس های لوله ثابت که هوا در آن با استفاده از یک دمنده 

را مقایسه کرد و برای این کار، اختالف فشار هوا در  جریان میافت،

دو انتهای لوله و سرعت جریان هوا را برای هر دو حالت با استفاده 

                                                      از اصل برنولی محاسبه کرد.

هر دو پژوهشگر به مشاهدات زیر دست یافتند: با افزایش سرعت 

شوند و فرکانس تولید شده، ، ذرات بیشتری تشدید میچرخش لوله

کند. با کند. طول لوله فرکانس های آن را تعیین میافزایش پیدا می

-دمیدن داخل لوله صاف یا چرخاندن آن، هیچ صوتی تولید نمی

های شود. همچنین سرعت هوا، اندازه قطر لوله و فاصله بین موج

در این تحقیق با گذارند. لوله بر فرکانس تولید شده تاثیر می

ای شامل یک موتور که آوالوله به صورت افقی بر طراحی وسیله

است، به بررسی فرکانس امواج صوتی تولید  روی آن سوار شده

ایم که سرعت دورانی آن توسط یک شده توسط آوالوله پرداخته

مقاومت، قابل کنترل بوده است. همچنین به بررسی تاثیر طول و 

 ایم.وله بر فرکانس تولیدشده پرداختهقطر ل

 

  آکوستیک لوله موجدار
استفاده مدهای تشدید با  Lبه طول  برای یک لوله ایده آل دو سر باز

  :]4[شوندفرمول زیر محاسبه میاز 

(1)                         n=1 2 3…                            𝑓𝑛 =
𝑛𝑣𝑠

2𝐿
                                                                                                                                                                               

خارج از  سرعت صوت در هوا است. چون هوا در داخل و 𝑣𝑆که 

در فرمول   ′𝐿  آکوستیک کند، باید طوللوله دو سر باز حرکت می

نقش داشته باشد که کمی بزرگتر از طول فیزیکی لوله است.  (1)

با دو انتهای  طول آکوستیک به شعاع بستگی دارد و برای لوله ای

 : ]5[شودبه صورت زیر محاسبه می rبا شعاع  باز و

(2)                                                               𝐿’ = L + 1.22r  

یک جریان هوای محوری با  ،اختالف فشار بین دو انتهای لوله 

 کند. با فرض اینکه جریان هوارا در طول لوله ایجاد می v سرعت

با استفاده از اصل برنولی ، تراکم ناپذیر و صاف باشد، در طول لوله

 :]2[داریم

(3)                      𝑃(𝑠) + 
1

2
 𝜌 [𝑣(𝑠)2 + 𝜔2𝑠2] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 سرعت هوای محوری که داخل لوله 𝑣(𝑠)فشار،  𝑃(𝑠)که در آن 

.ωجریان دارد، و حاصل  s  برابر با سرعت هوای مماسی لوله

 است. 

جریان  با همان فرضیات، سرعت هوای محوری که در طول لوله

 با این،بنابر  یکنواخت و ثابت است.  در تمام نقاط لوله دارد،

  :]2[محاسبه اختالف فشار بین دو انتهای لوله داریم

(4)                      𝑃0 − 𝑃𝐿 =  
1

2
𝜌𝜔2𝐿2                                 

 :    طه زیر استفاده میکنیمبرای توضیح دادن نقش موج های لوله از راب

(5)                      f = 
𝑉

𝜆
                                                              

 :]2[شوداستخراج می و با استفاده از آن رابطه زیر

(6)                      𝑓𝑛 = α1
𝑣𝑛

𝑑
                                                 

فاصله بین   n  ،dبرابر با فرکانس تشدید لوله در مد    fnدر آن که 

که در داخل لوله  nسرعت هوای محوری مد  vnموج های لوله، 

 تاثیریک ضریب ثابت است که مربوط به  α1جریان دارد، 

 .استاصطکاک بر جریان هوا 

 
 دارد.    𝑓𝑛هوایی که در داخل لوله جریان دارد، فرکانسی برابر با  :1 شکل

 

داخل لوله حرکت  در واقع بیان میکند که هوایی که در 4معادله 

 کند، با گذشتن از موج های لوله، دارای یک فرکانس مشخصمی

شود که نسبت معکوسی با فاصله بین موج های لوله دارد. می

هنگامیکه این فرکانس با یکی از فرکانس های تشدید لوله برابر 

 میشود، صدا تشدید میشود.

طول لوله،  سرعت هوای یکسان محوری در (3) با استفاده از معادله

 :]2[با سرعت مماسی در انتهای در حال چرخش لوله یکسان است.

(7)                      𝑣𝑛 =  𝜔𝑛                                                     
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اما جریان کامال بدون اصطکاک نیست، بنابراین ما فرض می کنیم 

سرعت هوای  اب،   α2ثابت  که سرعت هوای محوری با ضریب

 :]2[ .مماسی، متناسب است
(8)                      𝑣𝑛 =  𝛼2𝜔𝑛𝐿                                              

 :]2[داریم 8و  7 استفاده از معادلهاکنون با 

(9)                       𝑓𝑛 =
α1α2 ω𝑛L 

𝑑
                                            

بیان می کند که فرکانس های تشددددید لوله در حال چرخش، که 

ستقی سبتی م سرعت زاویه ای لوله و ن صلهم با  سبتی معکوس با فا  ن

 د. نبین موج های لوله دار

 

 آزمایشات
که  ( شامل یک موتور 2اه طراحی شده برای آزمایشات )شکلدستگ

ت و یک مقاومت که آن متصل شده اس وسیله یک بست به لوله به

برای اینکه نویز و  .باشد، میکندموتور را کنترل می سرعت چرخش

صدددای موتور حذف شددود، از عایق بندی چوب و پشددم شددیشدده 

ستفاده کرده سیتیهمچنین  ایم.ا برای  2از میکروفون و نرم افزار اودا

 ایم. ها استفاده کردهها و تحلیل فرکانسضبط داده

 
: بخشی از ست آپ )موتور در داخل جعبه عایق بندی شده و لوله با  2شکل 

 راستیک بست به رابط موتور در حال چرخش متصل شده است. در سمت 

له باشد. در تصویر، میکروفون به یک میله متصل شده است تا در راستای لو

 (  شود که به منبع تغذیه متصل میباشد.مقاومت دیده میقطعه سمت چپ تصویر، 

 

آزمایش انجام شدددده با لوله های متفاوت، که طول و شدددعاع  3در 

سرعت دوران 3و  2و  1ها در جداول آن ست،  شده ا موتور  یذکر 

با مقاومت، تغییر دادیم و شددددت و فرکانس تشددددید لوله را با  را

گیری کردیم. دومین سدددتون افزار اوداسدددیتی اندازهاسدددتفاده از نرم

های تئوری تشدددید لوله برای مدهای ، فرکانس 3و  2و  1جداول 

2 Audacity 

ستفاده از رابطه  شان  1اول تا پنجم که با ا ست، را ن شده ا سبه  محا

فرکانس و محاسدددبه  6ها با گزارش کردن دهد. خطای آزمایشمی

، 5و  4و  3های همچنین، شکلانحراف معیار استخراج شده است. 

 دهند.های اول و دوم جداول را نشان میای از ستونمقایسه
 متر 0.01متر و شعاع  0.58وله به طول آزمایشات روی ل : 1جدول

در این آزمایش، تشخیص اولین و دومین مد لوله، دشوار بود و همچنین 

 گزارش شده است. ]6[و  ]2[و  ]1[وضعیت مشابهی در مراجع 

 

لوله با افزایش فرکانس  تشدیدفرکانس ، 1طبق ستون سوم جدول 

، 𝜔𝑛با افزایش ، نیز 9 رابطهطبق میابد. که  چرخش لوله، افزایش

𝑓𝑛   ای و فرکانس نسبت مستقیمی بین سرعت زاویهو  افزایش میابد

 تشدید لوله وجود دارد.

 
 5و  4و  3ری و آزمایش برای مدهای نمودار مقایسه فرکانس های تئو: 3شکل 

 آزمایش اول

مقایسه نتایج آزمایشات برای لوله با طول متفاوت  آزمایش دوم برای

 طراحی شده است.
 متر 0.01متر و شعاع  0.38طول وله به آزمایشات روی ل : 2جدول

یافته  افزایشهای تشدید لوله ، فرکانس2و  1با مقایسه جداول  

به دلیل نسبت  نیز سازگاری دارد و 1با رابطه  نتیجه این کهاست 

 فرکانس چرخش لوله تشدید )آزمایش(فرکانس  فرکانس تئوری تشدید مد

1 436.002  - 

2 872.004 824.42 ± 6.399 3.47 ± 0.109 

3 1308.006 1245.83 ± 9.516 5.07 ± 0.037 

4 1744.008 1681.16 ± 48.532 6.90 ± 0.179 

5 2180.010   

 فرکانس چرخش لوله فرکانس تشدید )آزمایش( فرکانس تئوری تشدید مد

1 288.75 - - 

2 577.50 - - 

3 864.25 839.5 ± 2.16 2.46 ± 0.027 

4 1155.01 1120.6 ± 2.33 3.40 ± 0.229 

5 1443.75 1398 ± 4.60 3.70 ± 0.099 
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پیدا  افزایشفرکانس تشدید  لوله، طول با کاهش، 𝐿با    𝑓𝑛معکوس 

  .کندمی

 
 4و  3و  2نمودار مقایسه فرکانس های تئوری و آزمایش برای مدهای : 4شکل 

 آزمایش دوم

 

 . انجام شده است قطر بررسی تاثیربه منظور  آزمایش سوم
 متر 0.019متر و شعاع  0.38طول وله به آزمایشات روی ل : 3لجدو

های تشدید لوله مقداری کاهش ، فرکانس3و  2مقایسه جداول با 

 (، طول آکوستیک لوله rبا افزایش شعاع لوله ) 2. طبق رابطه اندیافته

(𝐿’) به دلیل نسبت  1. در نتیجه با توجه به رابطه افزایش میابد
، فرکانس تشدید لوله (  𝑓𝑛) معکوس طول لوله و فرکانس تشدید

 کاهش میابد.

 
 3و  2و  1نمودار مقایسه فرکانس های تئوری و آزمایش برای مدهای : 5شکل 

 آزمایش سوم

 نتیجه گیری

هنگام چرخانده شدن حول یک آوالوله یک لوله موجدار است که 

بین دو انتهای  ، به دلیل اختالف فشاری که 4طبق معادله انتهایش، 

وجود دارد، جریان هوایی از انتهای ثابت لوله به سمت انتهای در  آن

حال چرخش آن به وجود می آید. با گذر جریان هوا از داخل آوالوله، 

بودن سطح داخلی آن، هوا دارای یک فرکانس  به دلیل موجدار

های یکه این فرکانس با یکی از فرکانسمشخص می شود. در صورت

به دست می آید، برابر شود، صدا تشدید  1تشدید لوله که از فرمول 

 می شود. 

لوله،  ای شامل سرعت زاویهعوامل موثر روی صوت ایجاد شده، 

شعاع لوله که طبق همچنین  طول لوله و فاصله بین موج های لوله و

در این تحقیق، تاثیر سرعت زاویه ، میشوند. داده شده 8و  2رابطه 

ای لوله بر فرکانس تشدید در سه نوع آزمایش با سه لوله متفاوت 

بررسی شد. همچنین در آزمایشات دوم و سوم تاثیر طول و قطر لوله 

 را بررسی کردیم.

شده برای چرخش لوله، ، ست آپ طراحی انجام شده آزمایشات در

 .بودبرای تغییر سرعت چرخش لوله  مقاومت موتور و شامل یک

برای افزایش دقت آزمایش و کاهش نویز، عایق بندی  همچنین موتور

 شده بود.

، با افزایش  3و  2و  1در جدول های  طبق نتایج گزارش شده

 کاهش طول افزایش میابد. فرکانس تشدید سرعت زاویه ای لوله،

که در جدول شود می های تشدید لولهکانسافزایش فرموجب  لوله

فرکانس های نمایش داده شده است و همچنین با افزایش قطر،  2

نتایج  گزارش شده است. 3کاهش میابند که در جدول تشدید 

 همخوانی دارند 9و  1ات با روابط آزمایش

  سپاسگزاری
و خانم سوسن ایرانشهر آقای غالمرضا فرشی عالی  راهنمایی ها و پشتیبانی هایاز 
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 فرکانس چرخش لوله فرکانس تشدید )آزمایش( فرکانس تئوری تشدید مد

1 424.128 398.83 ± 3.92 2.14 ± 0.032 

2 848.256 794.66 ± 7.229 4.03 ± 0.075 

3 1272.384 1204 ± 20.314 5.46 ± 0.149 

4 1696.512   

5 2120.640   
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  در حضور جريان پالسماي بتاي بزرگ تشديد شده درمگنتوهيدروديناميك  نوسانات
  1كرم نجيمه؛ بهاري، ،حسينيشاه

  ، ايراندانشگاه رازي، كرمانشاه علوم، گروه فيزيك، دانشكده 1
 

 چكيده
اده مگنتوهيدروديناميك استف خطي شده حركت پالسما معادالت يي اتالفي يك جريان پالسماي بتاي بزرگ مطالعه شده است. به منظور مطالعهحركت پالسما در اليه

 ي بين نقاط تشديد آرام و آلفناند. اثر جريان پالسما تغيير فاصله) جواب معادالت حركت تعيين شده2009اند. با استفاده از روش اختالل ارائه شده توسط رادرمن(شده
  . اين تغيير به عدد موج و جهت جريان پالسما بستگي دارد.تشديدي تركيبي تغيير كنداليه  ضخامت شود كهاست، همچنين اين جريان باعث مي

 مگنتوهيدروديناميك، پالسما، تاج خورشيدي، نوسانات، امواج، پايداري  واژه هاي كليدي:

  
Resonant Magnetohydrodynamic Oscillations in Flowing High Beta Plasmas  

 
K. Bahari, N. Shahhosaini1 

1 Physics Department, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran 
 

Abstract  
The plasma motion in the dissipative layer of a flowing high beta plasma is studied. The linearized 
Magnetohydrodynamic (MHD) equations are used to study the plasma motion. Using the perturbation method 
presented by Ruderman (2009) the solution of equations of motion are determined. The effect of the plasma flow is 
to change the distance between the slow and Alfv´enic resonant points and also the flow causes the plasma to oscillate 
as it has a different thickness of the dissipative layer. 
Keywords:  magnetohydrodynamics(MHD), plasmas, sun: corona, sun: oscillations, waves, stability    

 

  مقدمه
) در MHDمگنتوهيدروديناميك( امواجدر طبيعت و آزمايشگاه 

يك موج  كه هنگامي شوند.شر ميتغيريكنواخت من هايمحيط

MHD رينولدز بزرگ  گلوبال در يك پالسماي ناهمگن با عدد
≫ ن ممك كه اتالف در آن بسيار ضعيف است منتشر شود ،1
 آرام در يا آلفن MHD يك از امواج هر با تشديدي طور بهاست 
 هر ازف سرعت موج گلوبال با فاز سرعت، جاييكه ي تشديدنقطه

ي هنتيج دركنش كند. برهم ،تمنطبق اسآرام  يا آلفن يك از امواج
در  ⁄ي از مرتبهي اتالفي با ضخامتي كنش يك اليهاين برهم

 موج انرژي ي اتالفيگيرد. در اين اليهي تشديد شكل مينقطه
 آينداين فر .شودمي آنها رشد باعث و امواج لوكال منتقل گلوبال به

 الف شديد موججذب تشديد باعث ات .شودمي ناميده تشديد جذب

-ي آن گرمايش پالسما و همچنين رشد بيگلوبال و در نتيجه

ن ايشود كه ي نوسان امواج لوكال در نقاط تشديد ميحدومرز دامنه
هاي اما در واقع مكانيزم است. ⁄ي از مرتبهي نوسان دامنه

رشد بي  اينميرايي از قبيل رسانش گرمايي، ويسكوزيته يا مقاومت 
  كنند.رز را متوقف ميحدوم

ي بصورت نسبت فشارهاي مشخصه ، ،بتاي پالسماپارامتر 
همانطور كه در  .شودتعريف ميپالسما و فشار مغناطيسي 

هاي ) بيان شده است، در لوله2005) كتاب اشواندن(1-1جدول(
برسد. همچنين  0.2تواند به شار تاجي داغ پارامتر بتاي پالسما مي

هاي ) بيان شده است كه در لوله2007اران(توسط وانگ و همك
برسد. بنابراين جو فوقاني  0.9تواند به داغ منطقه فعال پارامتر بتا مي
β، كوچك خورشيد يك محيط با بتاي ≲ است. در چنين  ، 1
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 از يخوب به آلفن و آرام تشديدهاي به مربوط تشديد نقاطمحيطي 
اتالفي آلفن و  هايدر اليه موج حركت كه طوري هستند، جدا هم
 داگانهج طور به تواند مي تشديد آلفن و آرام، نقاطدر  به ترتيب آرام
اما فضاي داخلي خورشيد يك محيط با  گيرد. قرار مطالعه مورد

) 2009) و رادرمن(1998گوت و مكينتاير( بتاي بزرگ است.
اظهار داشتند در تكوكالين كه نواحي همرفت و تابشي خورشيد را 

گاميكه هنو  كند پارامتر بتا بسيار بزرگتر از يك استاز هم جدا مي
β	پارامتر بتاي پالسما بزرگ باشد، ≳  بقدرينقاط تشديد ، ⁄

 لت،حا اين در .دارند همپوشاني ي اتالفيدو اليه كه هستند نزديك
 ودوج آرام-آلفن مختلط اتالفي اليه يك اتالفي، اليه دو جاي به

  .دارد

 ركتحايم و سماي با بتاي بزرگ را در نظر گرفتهپال مقاله اين در 
 .ايمداده قرار مطالعه مورد مختلطي اتالفي ياليه چنين در موج

ي اتالفي ) نشان داد كه حركت پالسما در اليه2009رادرمن(
ز دو نهي اتواند به عنوان برهمبا پارامتر بتاي بزرگ مي يپالسما

مربوط به موج آلفن فرض  موج ، يكي مربوط به موج آرام و ديگري
)  را 2009درنظرگرفته شده توسط رادرمن( شود. در اين مقاله مدل

ي دهيم و بررسشود تعميم ميميبه مدلي كه جريان پالسما را شامل 
 يتواند بر حركت پالسما در يك اليهكنيم كه چطور جريان ميمي

 اتالفي مختلط تاثير بگذارد.

  لولهمدل 
مختصات يستا در نظرگرفته شده است. نوسانات يك محيط ا

هاي ي حركت موج مناسب هستند. كميتدكارتي براي مطالعه
هستند. فشار گاز تعادلي، چگالي  xتعادلي تنها وابسته به مختصات 

پالسما، سرعت جريان و ميدان مغناطيسي تعادلي را به ترتيب با 
ميدان دهيم. شان مين   و ،  ،  

 zي بين محور فرض شده است و زاويه xyي مغناطيسي در صفحه
نظر از جهت ميدان باشد. اگرچه صرفمي ، و 

توان جريان پالسما را در هر جهتي درنظر گرفت اما مغناطيسي مي

- راستا با جريان پالسما را درنظر ميبراي سادگي تنها ميدان هم

گيريم، از اين رو ميدان مغناطيسي و جريان پالسما در يك جهت 
  شوندمي تعريفقرار گرفته و توسط روابط زير 

0, ,  )1(                                  
0, , )2(                                    

  شرط تعادل محيط بصورت زير است

)3(                                               

) مورد مطالعه قرار 2009حالت استاتيك اين مدل توسط رادرمن( 
گرفته است، در اينجا ما به منظور يافتن تاثير جريان بر حركت 

يم كه شامل جريان پالسما و تعميم ادل را تعميم دادهمآن پالسما 
)است. فرض براين 2009معرفي شده توسط رادرمن( بنديفرمول

  شوندتوصيف مي MHD است كه نوسانات توسط معادالت خطي
  

. 0 )4(                             
                       

.

. 0 )5(             
       

. .

		 )6(                                                                            
                                                                     

0 )7(                                                                    
                                            

. )8(                                                                
,در اين معادالت  اختالل سرعت جريان و  ,

, به ترتيب ميدان مغناطيسي، فشار گاز و  و ، ,
نشان داده شده  چگالي پالسما هستند و فشار اختاللي كل با 

كه  كنيممي استفاده است. براي نشان دادن سرعت صوت از 
cتوسط  γp ρ⁄ و در آن  شودتعيين مي	γ  نسبت گرماهاي
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الفي ي اتي پالسما در اليهويژه است. در بخش بعد به منظور مطالعه
   كنيم.جواب معادالت حركت را تعيين مي

  ي اتالفيحركت پالسما در اليه
آناليز فوريه  هستند هاي تعادلي تنها وابسته به از آنجا كه كميت

و  ،  نسبت به توان را مي) 8) تا(4تمام اختالالت در معادالت (
توان فرض كرد كه جهت . بدون از دست دادن كليت مينوشت 

	قرار دارد و اختالالت را متناسب با  zانتشار در جهت 

) فرض اتالف ضعيف 2009. همانند رادرمن(گرفتدرنظر  
⁄ يعني ≪ مقياس پارامترهاي گيريم و را درنظر مي 1

  كنيماتالفي را بصورت زير تعريف مي
̅ 	,									 ̅ )9                                   (  

ضريب پخش مغناطيسي  ضريب ويسكوزيته جنبشي و  كه 

  است.
زير  يآلفن توسط رابطه تشديدي آل موقعيت نقطهايدهMHD در 

  شودمي تعريف
	 )10(                             

باشد. سرعت لوله را سرعت آلفن لوكال در پالسما مي دراينجا 
  كنيمبصورت زير تعريف مي

)11                                                          (  
توسط  آرام تشديدي آل موقعيت نقطهايدهMHD در همچنين و 

  شودمي تعريفي زير رابطه
	 )12(                              

≪در مورد   بصورت زير بازنويسي را ) 12ي(معادلهتوان مي 1

  كرد

	 1

)13                                                              (  
ي بين نقاط تشديد آلفن فاصله) 13) و(11از معادالت(با استفاده  

  شودبصورت زير تعيين ميو آرام 

∆
)14(                                               

  برابر است با ∆كه 
∆ )15(                            

) و ساكورايي و 1995همانطور كه توسط گوسنس و همكاران(
ي تشديد آلفن ) بيان شده است، در نزديكي نقطه1991همكاران(

هاي عمود بر هردو جهت ناهمگني و ميدان حركت عمدتا در جهت
ا م حركت عمدتي تشديد آراو در نزديكي نقطه مغناطيسي قرار دارد

در جهت موازي با ميدان مغناطيسي قرار دارد. از اين رو همانند 
هاي عمود و موازي ميدان مغناطيسي و ) مولفه2009رادرمن(

  كنيماختالالت سرعت را بصورت زير تعريف مي
∥ 	 	 	 							 	 	 	  
∥ 	 	 	 					 	 	 	  

 )16(  
) 4اكنون معادالت( كنيم.تعريف ميرا  /متغير 

 وجودكه  كنيم) را برحسب متغيرهاي جديد بازنويسي مي8تا(
به اين معني است كه  جديد معادالت در مجموعه پارامتر كوچك 

هاي اين معادالت از روش براي بدست آوردن جواب توانيممي
اختالل استفاده كنيم. براي اين منظور اختالالت سرعت و ميدان 

  دهيممغناطيسي را بصورت زير بسط مي
∥ ∥ ∥ …								 … 
∥ ∥ ∥ …									

… )17         (  
شوند شروع مي ي اي از مرتبهبا جمله و  ،  ،  هاي بسط

  شودي واحد شروع مياي از مرتبهبا جمله درحاليكه بسط 
  

⋯ 								 ⋯ 
⋯ 								 ⋯ 

⋯ )18                                          (  
 ،مجموعه معادالت جديد) در 18) و(17هاي(با جاگذاري بسط 

را جدا  	ياز مرتبه معادالتو ي صفر معادالت در تقريب مرتبه
 هايكميت همهاين معادالت تمام در كنيم. الزم به ذكر است كه مي
معادالت در تقريب مرتبه از  .شوندميمحاسبه   عادلي در ت
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ي اتالفي كه در ميان اليه بينيمصفر در ابتدا بوضوح مي
  آوريمو سپس معادالت زير را بدست مي باشد.مي 

, ∥ ∥ 	, 		 )19(  

∥ 	 	
)20                           (  

هستند و با  	يكه از مرتبه ياين عبارات در معادالت با قرار دادن
 مرسيي زير ميدلهاز عمليات رياضي در نهايت به دو معااستفاده 

∆
	 	 ̅ ̅

	

	 	 )21                                             (  
 

∆
∆ ∥

	 	 ̅ ̅ ∥ 	

	 	 )22                                              (  

عادل مبتاي بزرگ با در پالسماهاي ي اتالفي آرام( كه ضخامت اليه
مطابق آنچه كه توسط  )باشدمي آلفني اتالفي ضخامت اليهبا 

ي زير ) بيان شده است توسط رابطه1995گوسنس و همكاران(
 شودتعريف مي

|∆|

⁄
)23                                                 (  

⁄كميت بدون بعد  -را تعريف مي ⁄

∥كنيم. اگر  ≃ ظربگيريم را درن ⋍و  ⋍،  ∥
  ) را بصورت زير بازنويسي كنيم22) و(21توانيم معادالت(مي

sign∆
	 	

|∆|
)24            (  
 

∥ ∥sign∆
	 	

|∆|
)25 (  

  در اينجا

∆
)26                                             (  

 )50) و(49) مطابق با معادالت(25) و(24معادالت(
) 15ي(توسط معادله ∆باشد جز اينكه در اينجا ) مي2009رادرمن(
) همانند 25) و(24هاي معادالت(شود. از اين رو جوابداده مي
 باشد) مي2009شده توسط رادرمن(هاي دادهجواب

0	,										
|∆|

)27                               (  

-) مي2009هاي داده شده توسط رادرمن(ومانبا تكرار همان آرگ

 ياستدالل كنيم كه در در حضور جريان نيز در اليه چنين توانيم
 نهي از دوتواند بصورت برهماتالفي مختلط حركت پالسما مي

ي اتالفي آرام و حركت پالسما در ، حركت پالسما در اليهحركت
كه در  ت اينستي اتالفي آلفني، درنظرگرفته شود. تنها تفاواليه

شود كه مقدار آن به ) داده مي15ي(توسط معادله ∆اينجا 
ي اتالفي و همچنين به فركانس نوسان شيفت در اليه مشخصات 

به علت حضور جريان دو پيامد اصلي   ∆بستگي دارد. تغييردوپلري 
-ي بين نقاط تشديد آرام و آلفن تاثير ميدارد، اول اينكه بر فاصله

شود و دوم ) بوضوح ديده مي26) و(14كه از معادالت(گذارد 
گذارد. به ) اثر مي23ي(داده شده توسط معادله اينكه بر مقدار

شديد و ي بين نقاط تبيان ديگر اثر جريان بر نوسان، تغيير فاصله
 باشد.ي اتالفي ميضخامت اليه

  نتايج
 MHDوج ي اتالفي يك مدر اين مقاله حركت پالسما در اليه

نقاط آن در كه ايم. پالسماي بتاي بزرگ را رونده را مطالعه كرده
به هم نزديك هستند و با يكديگر همپوشاني  ،تشديد آرام و آلفن

) را 2009درنظرگرفته ايم. مدل مطالعه شده توسط رادرمن( ،دارند
 ايم و با استفاده از فرمول بنديبه پالسماي شامل جريان تعميم داده

 نتايج ما نشان  ايم.ده در آن به حل معادالت حركت پرداختهارائه ش
شيفت دوپلري نوسانات جريان پالسما دو اثر مهم بر دهد كه مي

-تاثير اول اين است كه فاصلهي اتالفي دارد. حركت پالسما در اليه

 دهد و تاثير دوم ايني بين نقاط تشديد آرام و آلفن را تغيير مي
ي اتالفي مختلط تغيير ضخامت اليه است كه در حضور جريان

يابد. همانند مورد پالسماي ايستا حركت پالسما برهم نهي از مي
  هاي اتالفي آرام و آلفني است.حركت پالسما در اليه
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  پسابسرب از  يونهاي و ترموديناميك جذبفريت آهن نانوذرات  بررسي ويژگي هاي ساختاري
 

٢زارعي، محمود ؛ ١باقر، اصلي بيكي ؛ ١سجاد، لطفي  

بريزت، ه تبريزدانشگا ،فيزيك دانشكده١  

زدانشكده شيمي، دانشگاه تبريز، تبري٢  

 چكيده
 شناسايي و بررسي خواص آنها به كمك آناليزهاي. جاذب در حذف فلز سرب از فاضالب تهيه گرديدند به عنوانFe3O4در كار پژوهشي حاضر نانوذرات مغناطيسي

در حذف  نانوذرات و كاربرد اين .انجام گرفت و عبوري الكتروني روبشي هايميكروسكوپ طيف تبديل فوريه مادون قرمز، ،(XRD)طرح پراش پرتو ايكس 

نتايج آزمايش هاي جذب نشان داد كه مي توان با استفاده از نانوذرات . ي دستگاه جذب اتمي بررسي گرديد ، با روش جذب سطحي به وسيلهPb(II)سرب

همچنين مطالعات . داده هاي جذبي نيز مطابقت خوبي با مدل ايزوترمي النگموير و فروندليچ نشان دادند .افزايش داد% ٩٨بازده درصد حذف را تا  Fe3O4مغناطيسي 

  .يت خودبخودي فرايند جذب سطحي و فيزيكي بودن آن را تاييد كردترموديناميكي ماه

 .، جذبفلزات سنگين حذف تصاوير ميكروسكوپ الكتروني، ،Fe3O4نانوذرات،:واژه هاي كليدي

  

Study of structural properties of Iron ferrite nanoparticlesand thermodynamics of Pb(II) 
adsorption from wastewater 

 
Lotfi,  Sajad1; Aslibeiki, Bagher1; Zarei, Mahmoud2 

1Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

2Department of Applied Chemistry, University of Tabriz, Tabriz 

Abstract 

In this research, Fe3O4 magnetic nanoparticles were prepared as adsorbents in the removal of lead metal from 
wastewater. Identification and investigation of their properties was performed using various structural analyzes 
and application of these adsorbents in removal Pb (II), by atomic absorption method, was investigated. The 
results of adsorption experiments showed that the efficiency of removal can be increased up to 98% by using 
Fe3O4 magnetic nanoparticles.Absorption data showed good consistency with the Langmuir and Freundlich 
isothermal models. Also, Thermodynamic studies confirmed the spontaneous nature of the process of surface 
adsorption and its physicality. 

Keywords: Nanoparticles, Fe3O4, Electron microscopy, Heavy metals removal, Adsorption. 

PACS No.61,81. 

  مقدمه

ترين  فراگرفته كه بي شك با ارزشسطح زمين را آب % ٧٠بيش از 

در سده ي اخير به دليل رشد . منبع طبيعي موجود در سياره ماست

صنعت و تكنولوژي، گسترش كارخانجات و در نتيجه پساب هاي 

آنها و عدم رعايت بهداشت محيط زيست، آبهاي زير زميني و 

فناوري نانو با راهكارهاي جديد  .جاري دچار آلودگي شده اند

هاي  توانند به فناوري دارد كه مواد با پايه نانو مي خود اظهار مي
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. تر و مؤثرتري منجر شوند تر، بادوام تصفيه آب ارزان قيمت

نانوذرات اكسيد آهن به دليل فراواني، ارزاني، غير سمي بودن و 

حذف فلزات  توانايي و بازده باال در تجزيه آالينده ها و همچنين

نانوذرات . سنگين از آب هاي آلوده بيشتر مورد توجه بوده است

مغناطيسي در اثر برهمكنش هاي مستقيم بين ذره اي مانند نيروي 

واندروالسي و بر همكنش مغناطيسي تمايل به هماوري داشته و 

تشكيل ذرات ميكرون يا بزرگتر را مي دهند كه باعث كاهش سطح 

بنابراين نانوذرات مغناطيسي براي . مي شودويژه و واكنش پذيري 

  .]١[حذف يون هاي فلزي از محلول هاي آبي به كار برده مي شوند

  تهيه نمونه ها

به روش هم رسوبي ابتدا محلولي از  Fe3O4براي ساخت نانوذرات 

 ١با نسبت مولي ) FeCl3.6H2O(و ) FeCl2.4H2O(هاي آهننمك

همزده درجه ي سانتي گراد  ٨٠در  و قرار گرفت بر روي هيتر ٢به 

به  .به مخلوط واكنش اضافه شد NaOHسپس محلول . شدند

رسوب تهيه . محض افزودن باز، رسوبي به رنگ سياه تشكيل شد

و سپس خشك ، آب مقطر شست و شو داده شد بابارها شده 

  .گرديد

 بحث و نتايج

پيوندهاي . را نشان مي دهد  Fe3O4نمونه   FTIR طيف ١ شكل

     مربوط به مولكول آب cm-1٣٨٥٠ تا ٣٤٣٤ cm-1در يجذب

)O-H (در واقع قله هاي . هستندcm-1و  ٢٩٢٢cm-1به  ٢٨٥٢

جذب در . اختصاص داده مي شود (C=H)پيوند هاي كششي 

cm-1 و ١٦٣٢ cm-1مربوط به پيوند كششيبه ترتيب  ١٥٣٣   

)N-H ( و)N-O (دوقله مهم در زير . استcm -1 مشاهده ١٠٠٠ 

          در قله واقع .است اسپينلي هاي فريت ساختار به مربوط كه شودمي

cm -1چهاروجهي محل در فلز–اكسيژن هاي مربوط به پيوند ٥٧٤ 

- اكسيژن پيوندهاي دهنده نشان cm -1٤٤٥قله واقع در اطراف  و

 .است مكعبي اسپينلي ساختار وجهي هشت هاي فلز در جايگاه

 

  

  

  

  

  

  

 .Fe3O4نمونه نانوذرات  FT-IRطيف  -١شكل 

 Fe3O4نمونه  XRDنتايج حاصل از تحليل ريتولد طيف  ٢شكل 

در اين شكل دايره هاي توخالي داده . سنتز شده را نشان مي دهد

هاي تجربي، منحني خطي نتيجه ريتولد، خط زيگزاك تفاوت بين 

هاي  داده هاي تجربي و محاسباتي و نمادهاي عمودي مكان قله

تطبيق كامل طيف تجربي و نتايج محاسباتي . براگ را نشان مي دهد

همچنين با استفاده از اين . بيانگر خلوص ماده سنتز شده مي باشد

  .به دست آمد Å٤٠/٨تحليل، ثابت شبكه اسپينلي برابر

  

  

  

  

  .Fe3O4نتايج تحليل ريتولد نمونه -٢شكل 

همانطور كه در  .دهدمي رانشان نمونه FE-SEMتصوير  ٣شكل

شده  كلوخهنانوذرات تقريبا كروي  شامل مادهشود شكل ديده مي
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و شدگي به مغناطيسي بودن اين كلوخه. استو به هم چسبيده 

منحني  .گردددوقطبي بين نانوذرات برمي - هاي دوقطبيبرهمكنش

  .مشخص شده است ٣ در داخل شكل كلوخه هاتوزيع 

  

  

  

  

  

  

  

  .نانوذرات نمونه الكتروني روبشيتصوير ميكروسكوپ -٣شكل

براي تعيين اندازه نانوذرات تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري 

نانوذرات  متوسطاندازه  TEMبا استفاده از تصوير . تهيه گرديد

نتايج اين آزمايش را نشان  ٤شكل  .به دست آمد ٥/٧ nmحدود 

  .مي دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Fe3O4تروني عبوري نمونه كتصوير ميكروسكوپ ال-٤شكل

 سرب از آب نتايج جذب

ميلي گرم در ليتر سرب، با اضافه كردن مقدار مشخصي  ٢٠محلول 

سپس با . از نيترات سرب به چهار ليتر از آب مقطر تهيه گرديد

ميلي گرم  ٢٠و  ١٣، ١٠رقيق سازي آنها محلول هايي با سه غلظت 

پارامترهاي مختلفي از قبيل مقدار اوليه جاذب، . در ليتر تهيه شد

حجم محلول حاوي سرب و غلظت اوليه ي سرب مورد بررسي 

و . تنظيم شد ٧محلول روي  pHدر همه ي نمونه ها . قرار گرفت

دقيقه در نظر  ٣٠سرب زمان تماس بين جاذب و محلول حاوي 

منظور محاسبه بازده درصد حذف و ظرفيت جذب  به .گرفته شد

عناصر سنگين توسط نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن ازروابط زير 

 :]٢[گرديداستفاده 

   )١ (                R = × 100   

)٢   (              q = × V        

غلظت به ترتيب  Cو C0، يون هادرصد حذف  Rدر اين روابط 

مقدار يون جذب شده، q، و نهايي يون هاي موجود در آباوليه 

m جرم جاذب وVنتايج حاصل از  .]٢[حجم محلول مي باشد

تاثير مقادير مختلف جاذب بر روي جذب سرب نشان داد كه مي 

درصد از سرب را جذب  ٩٨تا  Fe3O4توان با استفاده از نانوذرات 

ميلي گرم بر گرم  ٢١در بهترين حالت  همچنين ظرفيت جذب. كرد

  .به دست آمد

  محاسبه ي پارامترهاي مختلف جذب

پارامترهاي مختلف جذب از قبيل ايزوترم جذب و  ادامهدر 

با استفاده از ايزوترم . گرديدترموديناميك فرايند جذب مطالعه 

جذب مي توان بيشينه ظرفيت جذب و با استفاده از كميت 

مطلوب بودن سيستم جذب  آزاد گيبس ترموديناميكي انرژي

 سيستم طراحي در پارامتر ترين مهم ايزوترم، .سطحي را نشان داد

 و جذب شونده ماده غلظت بين رابطه توصيف كننده و جذب هاي

در اين تحقيق دو ايزوترم . است جاذب يك جذب ظرفيت

 ايزوترم. بررسي شد Pbالنگموير و فروندليچ براي جذب 

 جذب ماده يكنواخت و تك اليه اي جذب مبناي بر النگموير
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 .]٣[است جاذب روي سطوح تمام بر يكسان انرژي با شونده

 چند جذب مبناي بر النگموير، مدل برخالف فروندليچ ايزوترم

. ]٤[مي باشد جاذب روي جذب شونده ماده ناهمگن و اليه اي

و  ٣ايزوترم هاي النگموير و فروندليچ به ترتيب توسط رابطه هاي 

    .بررسي شدند ٤

)٣      (                      = × C  

)٤        (log q = log k × (log C )  

        رفيت جذب جاذب در شرايط تعادلي، ظ qeدر اين روابط 

Ce لظت تعادلي، غ b  ،گرماي جذب a  ثابت ايزوترم النگموير

را شدت جذب سطحي n/1 ابت ايزوترم فروندليچ و ث kfتك اليه، 

 مطلوب ارزيابيشرايط جذب سطحي  <١nبه ازاي  .نشان مي دهد

 n مقدار مشاهده مي شود  ١همان طور كه در جدول  .دشومي 

عالوه بر اين،  .شرايط مطلوب جذب سطحي را نشان مي دهد

كه يك ثابت بدون بعد براي نشان  R كميتالنگموير  ايزوترمدر

به صورت دادن ميزان مطلوب بودن سيستم جذب سطحي است، 

  :مي شودنشان داده زير 

)٥(                                    R =  

با استفاده  .]٥[سيستم جذب سطحي مطلوب است ١<R<٠ براي

به دست آمد كه مطلوب بودن  ٦١/٠، R، مقدار ثابت ٥از رابطه ي 

  .سيستم جذب سطحي را نشان مي دهد

  .نتايج بررسي ايزوترم هاي جذب سرب با استفاده از نانوذرات فريت آهن-١جدول

b(l/mg)  a(mg/g)  N Kf(mg/g) 

٣/١٢  ٨٦/٨  ٦٦/٣١  ٠٣٧٦/٠  

با  (ΔG)ترموديناميكي انرژي آزاد گيبس  داركميتمقدر ادامه، 

  . گرديدتعيين  ٧و  ٦استفاده از معادالت 

)٦(                                  k =  

  )٧(  ΔG = −RT Ln k  

 cظرفيت جذب بر حسب ميلي گرم بر گرم،  qدر روابط باال 

ثابت عمومي گازها و  Rغلظت تعادلي بر حسب ميلي گرم بر ليتر، 

T  ٢نتايج محاسبات در جدول  .دما بر حسب كلوين مي باشد 

ر منفي انرژي آزاد گيبس دامقدر اينجا هم . آورده شده است

يون ها توسط نانوذرات  فرايند جذببيانگرطبيعت خودبخودي 

  .]٦[است

  .نتايج پارامتر ترموديناميكي انرژي آزاد گيبس-٢جدول

ΔG(kJ/mol)  q(mg/g)  C(mg/l)  
٢٦/٠  ٧٩/١٥  -٢٢/١٠  

 نتيجه گيري

درصد از سرب موجود در  ٩٨با استفاده از نانوذرات فريت آهن 

نتايج حاصل از ايزوترم هاي النگموير و فروندليچ . آب جذب شد

همچنين . مطلوب بودن سيستم جذب سطحي را نشان مي دهد

انرژي آزاد گيبس براي نانوذرات فريت آهن نشان داد كه مقدار 

  .خودبخودي داردفرايند جذب مطلوب بوده و طبيعت 

ها مرجع  

١E.N.Zare, A. Motahari, and M. Sillanpää, “Nanoadsorbents based 

onconducting polymer nanocomposites with main focus on polyaniline and 
its derivatives for removal of heavy metal ions/dyes: A 
review”;Environmental Research, 162, (2018) 173-195. 
[٢]  D. M. Martín, et al., “Highly efficient removal of heavy metal ions 

from polluted water using ion-selective polyacrylonitrile 
nanofibers”;Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2018) 
236-245. 
٣V.Janaki, et al., “Application of polyaniline/bacterial extracellular 

polysaccharide nanocomposite for removal and detoxification of 
Cr(VI)”;Cellulose, 21,(2014) 463-472. 
٤S.Pandey, and S.B. Mishra, “Organic–inorganic hybrid of 

chitosan/organoclaybionanocomposites for hexavalent chromium uptake”; 
Journal of Colloid and Interface Science, 361, (2011) 509-520. 
٥G.Bayramoglu, , B. Altintas, and M.Y. Arica, “Adsorption kinetics and 

thermodynamic parameters of cationic dyes from aqueous solutions by 
using a new strong cation-exchange resin”;Chemical Engineering Journal, 
152, (2009) 339-346. 
٦A.Olad, and F. FarshiAzhar, “A study on the adsorption of chromium 

(VI) from aqueous solutions on the alginate-montmorillonite/polyaniline 
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 در مرتبه هشت مشتق ابرگرانش دوازده بعدی 
 حمیدرضا ، بختیاری زاده

 گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سرجان، سیرجان

 

 چكیده
یک دایره و روی یک چنبره به ترتیب به سازی آن روی ، که فشردهایممطرح کردهوازده بعد ر دد هشت مشتق  مرتبهپیشنهادی برای نظریه میدان بوزونی موثر در 

 انجامد.در مرتبه هشت مشتق می IIانش نوع رانش یازده بعدی و ابرگابرگر

12-dimensional supergravity at eight-derivative level 

 
Bakhtiarizadeh,  Hamid Reza 

 

Department of Physics, Sirjan University of Technology, Sirjan 

 

Abstract 
 

We introduce a proposal for effective bosonic field theory at eight-derivative level in twelve dimensions, whose 

compactification on a circle and on a torus respectively yields eleven-dimensional and type IIB supergravity 

theories at eight-derivative level. 

  

PACS No. 10  

 

 دمهمق

های ابرگرانش در ابعاد و بسیاری از نظریه IIAنش نوع ابرگرا     

، که حد انرژی ]1[ توان از ابرگرانش یازده بعدیتر را میپایین

 سازی روی یک منیفلد فشردهفشرده ، بااست ] M ]2پایین نظریه 

را  IIB، ابرگرانش نوع IIAبرخالف ابرگرانش نوع بدست آورد. 

یازده بعدی روی یک دایره  ابرگرانش کاهش ابعادیتوان با نمی

 فشرده بدست آورد. 

,2)تقارن     )SL نظریه ابرریسمان نوعIIB که گروه مدوالر ،

شهود فیزیکی محکمی دال بر این  )کالبدی( یک چنبره نیز هست،

در ده بعد در یک  IIBابرریسمان نوع نظریه ممکن است منشاء که 

 . کندفراهم میرا ، باشد ]F ]3به نظریه  نظریه دوازده بعدی موسوم

، که حد انرژی Fرود که نظریه اعتقاد بر این می با فهم حاضر     

بایستی شامل محتویات  پایین آن ابرگرانش دوازده بعدی است،

 در یازده بعد باشد.  Mدر ده بعد و نظریه  IIBمیدان نظریه 

به  ترین مرتبهیینکنش ابرگرانش در دوازده بعد شامل کنش پا     

 مرتبه اصلی ورایعالوه تعداد نامتناهی از جمالت مشتق باالتر 

 . است 

برخی در این مقاله، از رهیافت کاهش ابعادی برای یافتن      

تصحیحات در مرتبه هشت مشتق به کنش ابرگرانش دوازده بعدی 

های ممکن شدگیترین جفت ساخت کلیایم. با استفاده کرده

ها را تحت یک کاهش وازده بعد شروع کرده و آنمختلف در د

ایم. سپس جمالت بدست تر قرار دادهبه ابعاد پایین ابعادی سازگار

جمالت متناظر در به ترتیب با آمده در یازده و ده بعد را با 

مقایسه کرده تا  IIBابرگرانش یازده بعدی و نیز ابرگرانش نوع 

. ]4[ ازده بعد بیابیمدر دورا های مرتبه هشت مشتق شدگیجفت 

برای کاهش  ]5[ منظور از رهیافت معرفی شده در مرجعبدین

در  دوازده بعدی های بوزونی کنش ابرگرانشابعادی سازگار میدان

 ایم. استفاده کردهبه یازده و ده بعد ترین مرتبه پایین
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 کاهش به ابرگرانش یازده بعدی
کاهش ابعادی نظریه  یبرا  ]5[  ابتدا رهیافت مطرح شده در     

کنیم. می مروردوازده بعدی به یازده و در بخش بعدی به ده بعد را 

محتویات میدان بوزونی در دوازده بعد شامل متریک، دیلتون، یک 

در یک نمادگذاری باشد. فرم می-4فرم و یک پتانسیل -3پتانسیل 

 است،فرم -3به پتانسیل  فرم مربوط-4که شدت میدان  4F ،واضح

,های داخلی که با هسازی روی دایرس از فشردهپ ,...i j  نشان داده

)شوند، به  می ) ( )

4 3 2, , ,...i ijF F F 5به طور مشابه  انجامد.میG 

نیز به  فرم است، -4فرم مربوط به پتانسیل -5که شدت میدان 
( ) ( )

5 4 3, , ,...i ijG G G کاهش ابعادی خمش ریمن نیز به  انجامد.می
( ) ( )

4 3 2, , ,...i ijR R R یافته  نظریه کاهشجا که از آنشود. منجر می

آنچه در یازده بعد است  زهایی بیش ادر یازده بعد شامل میدان

ها صفر باشند. نکته برخی از آن بایستی باشد، واضح است کهمی

این کاهش بایستی سازگار باشد؛ یعنی صفر  این است که  اساسی

 ]5[در ها بایستی با معادالت حرکت سازگار باشد. قرار دادن میدان

  :توان نوشت نشان داده شده است که به شکل سازگاری می
(1)

5 3 0.G F= =                                                      (1) 

به جای دو ابرگرانش یازده بعدی، بایستی بدست آوردن  برای     

-فرم داشته باشیم. بدین-4فرم یک شدت میدان -4شدت میدان 

متناسب به شکل زیر فرم با یکدیگر -4منظور بایستی این دو 

 :باشند

(1)

4 4 4 4

2 1
F , F ,

3 3
G F= =                                    (2) 

4که در آن  3F dA=  فرم ابرگرانش یازده -4همان شدت میدان

 بعدی است. 

 IIBکاهش به ابرگرانش نوع  

توان یک کاهش ابعادی سازگار را با برابر با می در اینجا نیز     

هایی که در محتویات میدان شدت میداندسته از صفر قرار دادن آن 

 ،. یعنیبدست آورد حاضر نیستند IIBنظریه ابرگرانش نوع 
(1) (2) (12)

4 4 4 3 0.F G G G= = = =                                 (3) 

شود بعدی، از معادالت حرکت دیده میهمانند مورد یازده      

به ابعاد ها این میدانبرقرار باشند، کاهش  (3)که شرایط  مادامی

-با در نظر گرفتن تصحیحات چرنتر سازگار خواهد بود. ینیپا

(1)های که میدان درمیابیم ،میدان مختلف هایشدتسایمونز به 

3F 

(2)و

3F  شوندروابط زیر داده میبا: 
(1) (1) (2) (2) (1)

3 2 3 2 2, .F dA F dA dA= = −                       (4) 

فرم -3های میدان همان ساختارهای شدتبه ترتیب ها دقیقا این

NSNS  وRR  در ابرگرانش نوع IIBیعنیباشند. می،  
(1) (2)

3 3 3 3, .F H F F= =                                           (5) 

که  دکنعالوه بر این، یک کاهش سازگار به ده بعد ایجاب می     

معمول 5Fفرم-5شدت میدان  همان 5Gفرم-5شدت میدان 

 ،یعنی باشد.IIB رگرانش نوع اب  RRمیدان

5 5.G F=                                                               (6) 

فرض کرد که بدون تغییر توان مینیز خطی برای خمش ریمن      

 به ده بعد منتقل شود. 
 تصحیحات مشتق باالتر 

ت مشتق باالتر شامل دو داریم تصحیحا قصداین بخش  در     

فرم و  -4، دو شدت میدان فرم و دو خمش ریمن-5میدان شدت 

فرم -4میدان  چهار های شاملو نیز جفت شدگی دو خمش ریمن

 را برای کنش ابرگرانش دوازده بعدی بدست آوریم.

1. 2 2

5( )G R  

فرم و دو خمش -5شدت میدان دو جمالت شامل یافتن برای      

کنیم که از این حقیقت استفاده می Fریمن در کنش موثر نظریه 

2جمالت  2

5( )F R  ای بدست آمده از کاهش چنبرهدر ده بعد

فرم و دو خمش -4دو میدان  بینممکن  شدگیجفت ترین کلی

ابرگرانش نوع ریمن با ضرایب نامعلوم بایستی با جمالت مشابه در 

IIB  با . یکسان باشند ،اندبدست آمده ]9,8,7,6[که قبال در

ای از شرایط را روی ضرایب توان مجموعهاستفاده از این قید می

یک شرایط همچنین بایستی قادر باشند این نامعلوم بدست آورد. 

2هایشدگیکاهش سازگار به جفت  2

4( )F R  در یازده بعد را

 دررا بدست آمده شرایط  گاریسازبرای تایید این تضمین کنند. 

توان دید که همه ضرایب کنیم. میها اعمال میشدگیاین جفت 

دهد که شرایط باال ضرایب نشان میاین . آیندبدست مینامعلوم 

کنند و هیچ ضریب نامعلوم تعیین میبه شکل درستی لوم را عنام
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ترین جایگذاری شرایط بدست آمده در کلیماند. دیگری باقی نمی

فرم و دو خمش ریمن با -4شامل دو میدان  شدگی ممکنجفت 

 :انجامدمیدر دوازده بعد شدگی زیر به جفت  ،ضرایب نامعلوم

2 2
5

1

( )

, ,

5 5 , 5 5 ,

,

5 5 , 5 , 5 ,

5 , 5 , 5 , 5 ,

32

3

(6 4

12 2

8 8

G R

ghi j ef abcd ghi j ef abcd

ce dfghj i ab ce dghij f ab

ghi j e f abcd ghij e f abcd

be dfghj i a c b e dghij f a c

hij efg abcd hij efg abcd

be c dfhij g a cf b dghij e a

e L

G G R R G G R R

G G R R G G R R

G G R R G G R R

−


= − 

−

+ −

+ −

+ ,

5 5 , 5 , 5 ,

5 , 5 , 5 , 5 ,

,

5 5 ,

48 8

12 18

3 ),

hi j efg abcd hij efg abcd

bce fghij d a bc e fghij d a

hij efg abcd ij abcd efgh

be c fghij d a abe g cdfij h

i j abcd efgh

abef cdghi j

G G R R G G R R

G G R R G G R R

G G R R

−

+ −

+

                                                                           (7) 

eکه در آن  g= بر مشتق جزئی نسبت به اندیس بعد   و کاما −

 کند.از خود داللت می

2. 2 2

4( )F R 

تصحیحات شامل دو توانیم اکنون در موقعیتی هستیم که می     

فرم و دو خمش ریمن را به کنش ابرگرانش دوازده بعدی -4میدان 

ممکن شامل دو  شدگیجفت ترین . کاهش ابعادی کلیاضافه کنیم

روی یک چنبره با ضرایب نامعلوم فرم و دو خمش ریمن -4میدان 

2به  2

3( )H R 2و 2

3( )F R  این امکان انجامد. میدر ده بعد

ت متناظر شناخته شده برای ارا با عبارجمالت اول وجود دارد که 

-لکه سا IIBو دو گرویتون در نظریه ابرریسمان نوع  Bدو میدان 
مقایسه بدست آمده است،  ]10[ ها قبل توسط گراس و اسلوان 

آید. با می بدست بر روی ضرایب ثابت  قیدهاییکنیم. از مقایسه 

و نوشتن آن  شدگی ممکنترین جفت در کلی قیدهاجایگذاری این 

توان دید که برخی ضرایب ثابت برحسب پارامترهای مستقل می

عنی است که حداقل بایستی یک این بدان مباشند. هنوز نامعین می

ضرایب . که بایستی اعمال شود یگر وجود داشته باشدداضافی  قید

های شدگیتوان با استفاده از این قید که جفت باقیمانده را می
2 2

4( )F R ،بایستی  ،ناشی از کاهش دایروی نظریه دوازده بعدی

یک تحلیل دقیق ر باشند. در یازده بعد سازگا شانبا جمالت متناظر

های نظریه کاهش یافته از دو شدگیدهد که این جفت نشان می

-ترین جفت کلیکاهش دایروی اولین سهم از شوند سهم ناشی می

و فرم و دو خمش ریمن -4میدان شدت دو بین  شدگی ممکن

دو بین ممکن شدگی جفت ترین کلیسهم دیگر از کاهش دایروی 

آید. بدست میخمش ریمن به یازده بعد  فرم و دو-5میدان شدت 

بدست آمده  با جمع کردن این دو سهم با یکدیگر و مقایسه نتیجه 

یک قید اضافه دیگر نیز  IIBبا عبارت متناظر در ابرگرانش نوع 

-بدست آمده در کلیی هاآید. با اعمال دو مجموعه قیدبدست می

فرم و -4های ممکن شامل دو میدان ترین ادغام شوندگی اندیس

2شدگی دو خمش ریمن با ضرایب نامعلوم جفت  2

4( )F R  را در

  :دهددوازده بعد چنین بدست می

2 2
4

1

( )

, ,

4 4 , 4 , 4

, , ,

4 4 4 , 4

, , ,

4 4 , 4 4

,

4

32

3

(3 8

4 12

24 16

24

F R

eghi f abcd b efgh i acd

fghi e abcd fgh i abcd e

b fghi e acd bf degh i a c

fghi abcd e gh i abcd e f

bghi d ef a c e b fghi d a c

gh i abcd e f ghi abcd e f

d b

ghi

e L

F F R R F F R R

F F R R F F R R

F F R R F F R R

F F



− = 

+

+ −

+ −

+ , ,

4 4 , 4

, , , ,

4 4 4 4

, , , ,

4 4 4 4

, ,

4 4 4

12

12 24

24 120

96 48

fghi e a c ae bfgh i cd

abcd e f gh i abcd ef

e a fghi b cd bghi f ce a d

ghi abcd ef hi abcd efg

be a cfhi g d ce a fghi b d

hi abcd efg hi abcd efg

be a fghi c d bc

hi abcd efg h

R R F F R R

F F R R F F R R

F F R R F F R R

F F R R F

+

− −

+ −

+ − , ,

4

, , ,

4 4 4 , 424 12 ).

a fghi e d

i abcd efg

acg e bdhi f cdgh iabe f

i abcd efgh i abcd efgh

F R R

F F R R F F R R− +

                                                                           (8) 
3. 4

4( )F 

فرم به -4تن تصحیحات شامل چهار شدت میدان برای یاف     

2هایشدگی، ابتدا جفت Fکنش موثر نظریه  2

3 3( ) ( )F H   ناشی

ممکن بین چهار شدت شدگی جفت ترین کلی ایاز کاهش چنبره

 IIBهای متناظر در ابرگرانش نوع شدگیرا با جفت فرم -4میدان 

به دهیم. این تطابق میاند مطابقت یافت شده ]9,8,7,6[که در 

قبل از انجامد. بین ضرایب نامعلوم میقیدی روابط ای از مجموعه

ممکن بین چهار شدگیجفت ترین در کلی هااین قیدجایگذاری 

به ها قیدفرم، بایستی اطمینان حاصل کنیم که این -4شدت میدان 

-ها در یازده و ده بعد را بدست میشدگیشکل صحیحی جفت 

4هایشدگیها را در جفت منظور ابتدا آننبدیدهند. 

4( )F  در

یازده بعد، که ساختار یکسانی با مورد دوازده بعدی اما با یک 

4ضریب کلی / کنیم. پس از نوشتن دارد، جایگذاری میاضافی  9
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ا به هکنیم که آنهای مستقل مشاهده مینتیجه برحسب پارمتر

4هایشدگیدرستی جفت 

4( )F  بدست آمده  در یازده بعد

به عنوان یک آزمون سازگاری دهند.  ا به دست میر ]12,11[در

4، اعمال قیود بدست آمده به جمالتاضافی دیگر

3( )H  به

ی با جایگذارانجامد. ها میشدگیجه درستی برای این جفتینت

ممکن بین چهار شدگی جفت ترین شرایط بدست آمده در کلی

چهار تصحیحات شامل زیر را برای  جمالتفرم، -4شدت میدان 

 :آوریمده بعد بدست میزفرم در دوا-4شدت میدان 

4
4

1

( )

, , , ,

4 4 , 4 , 4 4 , 4 4 , 4

, , , , ,

4 , 4 4 4 4 4 , 4 , 4

, ,

4 , 4 4 , 4

2

9

(576 288

2304 3456

864 576

F

a b cdf eghi j b a cdf eghj i

fgh bcde a j i bcde a fgh j i

b a df c eghj i ac b df eghj i

bcde a fgh ij fg bcde a ij h

bc a df eghj i

bcde a fg ij h

e L

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F

−


= 

−

+ −

+ + , , ,

4 , 4 4 4

, , , , , ,

4 4 , 4 4 4 4 , 4 4

, , , , ,
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,
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cdf b ehij g a
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aghi j cde f b aeij h c b fg d

bcde a j fghi bcde a fgh ij

bcd a e fhij g acde j b ghi f

bcde a f hij g bcde a fghi j

b a cde

bcde a fgh j

F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F

− −

+ −

+ , , , ,

4 4 , 4 4 4

, , , , ,

4 , 4 4 4 4 , 4 4 , 4
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16 ).

ghij f bc a e d ghij f

i bcde a fg hij

bcd a e ghij f bcde a ghij f

bcde a f ghij bcde a ghij f

F F F F F

F F F F F F F F

−

− −

                                                                  (9) 

  ریگینتیجه
نظریه برای موثر نظریه میدان یک  ایم کهدر این مقاله نشان داده     

F 3در مرتبه  یازده و ده بعد، به وجود دارد که کاهش ابعادی آن

ابرگرانش یازده به ترتیب یک کاهش سازگار به بخش بوزونی 

 باشد.می IIBبعدی و ابرگرانش نوع 

بحث شده برای مرتبه اصلی نیز قبال  ]5[ر گونه که دهمان     

مشتق بدست -است، ما یک نظریه دوازده بعدی را در مرتبه هشت 

ایم که شامل درجات آزادی بوزونی بیشتری نسبت به آورده

توان می. است  IIBابرگرانش یازده بعدی و نیز ابرگرانش نوع 

ه دازو این کاهش ابعادی را در همان دودیگری را برگزید  هیافتر

در دوازده بعد اما انجام این کار به روشی هموردا  ،بعد انجام داد

بندی از نظریه میدان در دوازده امکانپذیر نیست. درنتیجه این فرمول

 بعد تنها هموردایی یازده و ده بعدی را در بر دارد. 

، یک برای فرمولبندی نظریه داریم وشبه طور خالصه، دو ر     

هموردا با درجات آزادی اضافی یا یک نظریه نظریه دوازده بعدی 

. در این مقاله صحیحدرجات آزادی  باناهموردا  دوازده بعدی

 ایم.رهیافت اول را برگزیده

های شامل دیلتون را با استفاده از شدگیتوان جفتهمچنین می     

های شامل برین و جوابرهیافت معرفی شده در این مقاله یافت. 

 باشند. کیهانشناسی از جمله دیگر کاربردها می نیز کاربردها در
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 فلز-مایع  بلور-ساختار فلزنانو خواص نوری
    محمد جواد، کریمی  ؛ حامد، رحیمی

 شيراز ، صنعتی شيرازه دانشگا ،فيزيك دانشکده

 

 چكیده
است  ست آمدهبد ستلورن–ضريب شکست از معادالت درود شده است. بررسی نقره و آلمينيوم فلز برای دو فلز-مايع بلور-لزساختار فدر اين مقاله خواص نوری نانو

دو صفحه  شامل  ساختار جذب زمانی اتفاق می افتد که بيشينهنشان می دهد که  . نتايجشده استشبيه سازی  روش اجزای محدوداز  با استفاده یخواص نور و
و فلز آلمينيوم جذب  ساختار مبتنی بر می دهد که نشاننتايج . همچنين و صفحه فلزی بااليی  بصورت  قرص های فلزی پايينی کامال تخت یفلزصفحه  باشد؛ فلزی 

 فلز نقره دارد. ساختار شامل بت بهبيشتری نس باند ایپهن

 .مايع، جذب باال، روش اجزای محدود  بلورخواص نوری،   واژه های کلیدی:

 

Optical properties of metal-liquid crystal-metal nanostructure 
 

Rahimi, Hamed; Karimi, Mohammad Javad  

 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz.  
 

Abstract  
 

In this paper, the optical properties of metal-liquid crystal-metal nanostructure for two metals, Aluminum and 

Silver, are investigated. The refractive index of metals is obtained from Drude-Lorentz equations and the optical 

properties are simulated using finite element method. The results show that the highest adsorption occurs when 

the structure consists of two metal plates; the lower metal plate is completely flat and the upper metal plate is in 

the form of metal tablets. The results also show that the structure based on Aluminum metal has more 

absorption and bandwidth than the structure including Silver metal. 

 
Keywords: Optical properties, Liquid crystal, Absorption. 

PACS No: 78, 70.  

 

 

  مقدمه
انساان اسات.  یدرک بصر یاساس یها یژگياز و یکي یرنگديد  

تاوان  یما دينور سافتجزيه دهد که با  ینشان م هياول یها شيآزما

بار  یمبتن فيط ني، چنمعمولبه طور  رنگ مطلوب را بدست آورد.

 از کناد. یجاذب ما یرنگدانه است که نور را در طول موج خاصا

خاص کاه  یور با نانوساختارهان برهمکنشتوان با  یم گريد یسو

توان رنگ  یشوند م یساختار م قيبه شدت باعث انتشار نور از طر

نانو ساختار مبتنی بر فلز که حفره های برای رسيدن . ]1[کرد جاديا

 ه را دارند نانوسااختار پالسامونی مای گويناد.بين دو صفحنور به 

 یور مرئان فيرنگ در ط رييقادر به تغ ینانوساختار پالسمون نيچن

 یباارا متشااکل از نانوساااختارها یپالساامون یلترهااايف .هسااتند

ماورد اساتفاده  یو بازتااب یعباور ستميکامل رنگ در س یجداساز

 ديدر تولنانوساختارها  مبتنی بر یپالسمون یلترهايف .دنريگ یقرار م

همچنين  .کاربرد دارند کروسکوپيآنها در م شينما و یرنگ ريتصو

مورد استفاده با وضوح باال  ريتصاوچاپ در  ینانو ساختار پالسمون

چااپ  یهاا یاز فان آوررناگ  كياکه از نظر تفکند ريگ یقرار م
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 رهياذخ یهاا یاز آنها در فن آور نيهمچن .]2[ندفراتر یفعل یرنگ

 ريتصاااو ديااتول یباارا قياادق یبااه عنااوان اباازار ینااور یساااز

فان  نيا .استفوق العاده باال استفاده شده با وضوح  یوسکوپياستر

از مقاومات در برابار رناگ و باه  یفعال کردن درجه ا یبرا یآور

مورد اساتفاده  وسنسوريب یردهاکارب یشناساگر رنگ برا كيعنوان 

از ناانو  یبا دهاناه حفاره پالسامون لتري، فبه طور معمول .]3[است

طول موج  یشده است برا ليتشک ميقابل تنظ یا رهيدا یسوراخ ها

 نيامشخص است کاه عاالوه بار ا .]4[ستکارآمد ا اريمختلف بس

 كيالکتر یموثر د طيدر مح ريي، تغیهندس یها یژگيدر و راتييتغ

امار  نياا دهاد. رييارا تغ یپالسمون تشديدتواند  یدر اطراف فلز م

 یبرناماه هاا ايا یريتصاو یهاا یورافنا یشود آنها برا یباعث م

کاه در آنهاا قطابش خااص ناور الزم  مناسب باشند یربرداريتصو

اطراف ساازه  یاز رسانه ها یعال ینمونه اهای مايع  بلور .[5]است

را کنتارل و  قطبش ناورتوان  یآن م قيهستند که از طر یفلز یها

سااختار طاال   یبه صورت عادد ويال و همکارش .]6[ردک ميتنظ

نشاان  آنها کردند. یبررس كينمات عيما بلور طيرا در مح دهيگزيجا

 هياکل یناانوذرات بارا نيفاصاله با باه یپالسمون تشديددادند که 

 نيهمچنا آنهاا اسات. حساس اريبس بلور مايع یمولکولها یجهتها

 یهاا دانيم ميتوان یم کننده ها تينشان دادند که با چرخاندن هدا

 ديگاری را و همکاارانش روش یلا .]7[ميرا کنترل کنا دهيگزيجا

 ساولفيدمنگنز هياکردند که باعث جذب کل نور در تاك ال شنهاديپ

 حيدهد که با انتخاب صح ینشان مآنها  یساز هيشب جي. نتای شودم

قارار  یفوتاون بلاوردر بساتر  یشعاع سوراخ که به صورت دوره ا

جذب  یقله ها یريشود و محل قرار گ یحاصل مال دارد، جذب با

 یما ميدرشاعاع ساوراخ هاا و ضاخامت بساتر تنظا یجزئ رييبا تغ

 یپالسامون بلوربا  ميتنظ قابل لتريف كيو همکارانش  نيي .]8[شود

 یبررسا یآن را به صاورت عادد لتريکردند و خواص ف شنهاديرا پ

انو اسات در ابعاد ن قيبا عا یموجبر فلز كيشامل  لتريف نيا کردند.

باا کنتارل هام  ميتوان یم عيما یها بلوربا پر کردن نانوذرات با که 

 شکسات ماوثر ناانوذرات را بي، ضاربلور مايع یمولکولها یتراز

باا  شاتريب اتيابا جزئ ميتنظ لتريف خواص شود. ميتا تنظ ميده رييتغ

اخاتالف زماان -و روش محادود حالت همزماان یاستفاده از تئور

دهاد  ینشان ما یساز هيشب جيشود. نتا یم ليو تحل هيمحدود تجز

باه  تشاديد، طاول ماوج شکست نانو ساختار بيضر شيکه با افزا

 صارف نظار از تشاديد دهباازو  ابدي یشکل م رييتغ یصورت خط

ماا در  .]9[است ٪65از  شيو موجبرها ب ها مينانوس یداخل اتالف 

 یسااخته شاده باا فلزاتا ینانوساختار یمقاله ، به مطالعه عدد نيا

 بلاورمانظم تحات پوشاش  هيآرا كيدر  کهآلمينيوم و  نقرهمانند  

و  ديا. تولمياپرداختاه اقرار گرفته اسات،   E44 یتجار عيما یها

 یما سريفلز م هيبا حداقل دو ال یجذب یرنگ یها لتريف یساز هيشب

 فلاز – عيماا بلاور -با ساختار فلز یها لتريشود که ما به مطالعه ف

ها با استفاده از روش اجزاء محدود انجاام  یساز هي. شبميپرداخته ا

با مطالعاات  یبه خوب وقدرتمند است  یابزار عدد كيکه  شود یم

 سازگار است. یسنج فيط

 روش و ساختار 
ی بر دو اليه شيشه ای، دو اليه فلزی و يك اليه نما بلور فوتونی مبت

نرم افزار کامسول که  محيط را در E44مرکزی بلور مايع نماتيك 

ها  هيآرا .يمه اشبيه سازی کردروش اجزای محدود بهره می برد  از

نشان داده  2و1در شکل  قرار دارند که یا شهيش هيال ريدو ز نيب

ياخته مربعی انتخابی از کل طول ضلع  P 1شکل. در ندشده ا

ارتفاع بلور مايع مورد  LCضخامت اليه شيشه ای،  lamHسيستم، 

 .استارتفاع قرص و صفحه فلزی  tH, bHاستفاده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فلز-بلورمايع-از نانو ساختار فلز xozصفحه نمای دو بعدی از :  1شکل
 

 

 

 

 باالیز نمای دو بعدی ا: 2شکل
 فلز-بلورمايع-نانو ساختار فلز

 شیشه

 بلور مایع

 فلز

p 

lamH 

LC 
tH 

bH 
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کامالً همسان  هيو ال yو  xرا در جهت  یدوره ا یمرز طيما شرا

(UPML ) با جذب مرز در جهتz هيدر شب .مياتخاذ کرده ا 

شکست  بيو ضر on یشکست عاد بياز ضر ها ما یساز

که  ميکرد فادهاست 44E كينمات عيما بلور یبرا en یعادغير

 .نشان داده شده است 2 در شکلضريب شکست  تفاوت اين دو

 

 
 در بازه نور مرئی. E44مايع نماتيك  بلورضريب شکست :  3شکل

همچنين ضريب شکست و ضريب خاموشی فلزات بر اساس 

 به صورت زير محاسبه می شود  لورنس-معادالت درود

( ) ( ) ( )DL D L       

2 2

0

2 2 2
10

( ) 1
N

p j p

DL

j j j

f f

i i

 
 

   

  
     

  

نوسانگر  jشمارنده  Nفرکانس پالسما،  pکه در آن 

ضريب شکست عددی  دوره تناوب نوسان است. jΓ/1فرکانسی و 

می  kو بخش موهومی  nمختلط است که دارای بخش حقيقی 

سمت موهومی که به قسمت حقيقی ضريب شکست و به قباشد 

 .]10[ضريب خاموشی می گويند

( ) ( ) ( )n ik     

 نتایج و تحلیل ها
 ،شدنشان داده  1 که ساختار مورد مطالعه را در شکلهمانطور      

 بيبا ضر یا شهيش یکيالکتر ید هيدو ال یساختار دارا

به صورت  ياخته و نانومتر 400با  برابر p ،است 45/1شکست

 نهيتفاع بهار شه،يارتفاع ش .در نظر گرفته شده است یمربع

nm 200=lamH ،یا شهيش هيدو ال نيفاصله ب  nm 60LC=  از

از فلزات  نانومتری 20 هيدو ال و پر شده است كينمات عيما بلور

 .گرفته استقرار  یمورد بررس در اين ساختار ومينيآلم و رهنق

 ساختار مبتنی بربرحسب طول موج برای  خواص نوری 4شکل

 بلور ، en یعادغير  و onیست عادشک بيبا دو دسته ضر ومينيآلم

استفاده از  شکل نشان می دهد که .می دهدنشان را  E44 عيما

مختلف باعث تفاوت در ميزان شکست بلور های مايع با ضريب 

به  یفلز یقرص هانتايج نشان می دهد همچنين جذب می شود. 

درصد برای هر دو  90جذب باالی فلز آلمينيوم  نانومتر 80شعاع 

 است. را داراايع مورد استفاده م بلور

 
 Aعبور و  Tنشان دهنده بازتاب  Rکه خواص نوری نانو ساختار :  4شکل

 .جذب نور
 90به شعاع  فلزی قرص نقره کهبر مبتنی ساختار نانوخواص نوری 

 80یجذب باال شکلاين  .يمه انشان داد 5در شکل نانو متر دارد 

همچنين بازتاب کل  .را نشان می دهده با قله ای تيز همرا درصد

نور بجز طول موج جذب شده نشان دهنده فيلتر جذبی مناسب 

 برای بخش کوچکی از طول موج است .

 
 .E44مايع  بلورخواص نوری نانو ساختار فلز نقره و :  5شکل

رای قرص های فلزی با نقره و آلمينيوم بشامل فلز  ساختارجذب  

 7و 6 های يم که در شکله امورد بررسی قرار دادرا شعاع مختلف 

ه در جذب باالی ايجاد شدنتايج نشان می دهد  اند. ارائه گرديده

و  دن شعاع قرص باعث عبور نور می شودکم بوبين دو صفحه با 

شعاع  قرص و نزديك شدن به صفحه تخت  بودنهمچنين زياد 

برای بيشترين جذب نور  .زتاب باال خواهد شدباعث ايجاد با

 90ساختار متشکل از فلز آلمينيوم و بلور مايع نماتيك در شعاع 

Ag & LC_E44 with r=90 nm 

(1) 

(2) 

(3) 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

400



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

متر و بيشترين جذب برای ساختار مبتنی بر فلز نقره زمانی نانو

جذب متر داشته باشد. نانو 80شعاع اتفاق می افتد که قرص بااليی 

ساختار مبتنی بر گستره وسيعی از شعاع های درصد  80باالی 

جذب شامل آلمينيوم ساختار اين است که  هدنآلمينيوم نشان ده

 .بهتری نسبت به ساختار مبتنی بر نقره دارد

 
فلز آلمينيوم همراه با بلور مبتنی بر ساختار بيشترين جذب نور در نانو: 6شکل

 .E44 نماتيك مايع
 

 
 مايع بلورفلز نقره همراه با مبتنی بر ساختار نانو دربيشترين جذب نور : 7شکل

 .E44 نماتيك

 
 .پهنا باند موثرساختار همراه با بيشترين جذب نور در نانو:  8شکل

 

بيشينه جذب مربوط به نانو ساختار مبتنی بر آلمينيوم و  8در شکل

پهنای باند نور جذب شده که  مقايسهقايسه شده است. نقره باهم م

تفکيك رنگ توسط ساختار است نشان می دهد که  مشخصه

کمتر تقکيك رنگ بهتری  ساختار مبتنی بر فلز نقره با وجود جذب

 96. بيشترين جذب نور توسط ساختار متشکل از فلز آلمينيوم دارد

 1/51ا پهنای باند نانومتر ب 496طول موج  دردرصد نور تابيده شده 

نانومتر است. همچنين بيشترين جذب نور توسط ساختار ساخته 

 573طول موج  نور تابيده شده دردرصد  85شده با فلز نقره 

 .نانومتر است 1/13نانومتر با پهنای باند 

  نتیجه گیری
-فلز-جذب نور بلور فوتونی مبتنی بر ساختار شيشه در اين مقاله  

نتايج نشان  .گرفته استرا مورد مطالعه قرار شيشه -فلز-بلورمايع

است که صفحه اول  یزمان مربوط بهجذب  نيشتريکه ب می دهد

کامال  یصفحه دوم صفحه او متشکل از قرص با شعاع مناسب 

ساخته شده  ومينيکه با فلز آلم یجذب در ساختارد. تخت باش

 تنی بر فلز نقره است تفکيكببيشتر بوده و ساختاری که م است

 .رنگ بهتری دارد
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 با استفاده از همزن مغناطیسی و مایع گرانرو یبررسی چگونگی تعلیق مغناطیس
  2عقیله، ابراهیمی ؛ 1نیلوفر،  مرتضوی

  تهران،  سرپرستخیابان ،  ن یک تهراندبیرستان فرزانگا1

 کاشان ، راوند، کاشاندانشگاه گروه فیزیک،   2

 

 چكیده
این تعلیق به  .گرانرو پرداخته ایمدریک مایع  باراستیر به تعلیق پایدار ،از همزن مغناطیسی که یکی از ابزارهای استاندارد آزمایشگاهی استدر این تحقیق با استفاده 

رعت به طوری که با افزایش س وارده  به استیر بار و نیروی شناوری بستگی داردگشتاور های  برآیند ،مقاومت شاره نیرویی ومیزان گرانرو  ،آهنربا دورانی  سرعت

 شود.سرعت استیر بار در هنگام تعلیق کم تر می ،سرعت استیربار کاهش و با افزایش حجم مایع ،مزنه

 نیروی شناوری. ،نیروی مقاومت شاره ،گشتاور ،سرعت دورانی ،میدان مغناطیسی ،تعلیقواژه های کلیدی:

 

How to suspend magnetic levitation using magnetic stirrer and viscos liquid  
Mortazavi,  Niloofar1; Ebrahimy, Aghileh2  

 
1 Farzanegan high school, Sarparast street, Tehran,  

2 Department of Physics, Kashan University, Ravand, Kashan 

 

Abstract  
In this study, using a magnetic stirrer, which is one of the standard laboratory tools, we have reviewed levitation  of  stir bar 

in a stable viscous liquid. This suspension depends on the rotational speed of the magnet, viscosity of fluid, drag force, the 

resultant of torques and the buoyancy force, so that the speed of the stir bar decreases with increasing stirrer speed and  
decreases by increasing fluid volume. 
  

Keywords: levitation , magnetic filed , rotational speed ,torque ,drag force ,buoyancy  force       

PACS No.6       

  قدمهم
توان می .است روشی برای غلبه ی پایدار بر نیروی جاذبه ،تعلیق     

چندین عامل فیزیکی مانند: با استفاده از را  جامدات و حتی مایعات

ار در میدان باردذرات  ،تابش نور لیزر ،صوتیامواج ،جت گاز

دو کاربرد اصلی  .[۱]معلق کردمیدان مغناطیسی الکتریکی متناوب و 

 چرخشحمل و نقل و  در زندگی امروزی مربوط به ق مغناطیسییتعل

است که از این دو کاربرد شاید قطار های مگلو مثال شناخته  یاتاقان

پیدا کردن روش های ارزان و آسان تعلیق پایدار  .[۲]باشند ایشده 

ذخیره سازی بدون ک و اصطکا و نقل بدون حمل هایدر حوزه

         در سال  خواهد داشت. کاربرد گسترده ای در آینده مخزن

                                                 
 

 

دان در یک می ،د که تعلیق پایدار اجسامثابت کر 1میالدی ارنشاو۱۸۴۲

نیروی استاتیک دفع کننده ویا جذب کننده که در آن نیرو و مسافت 

 نمونه هایی ست.غیرممکن ا ،کنندپیروی میقانون مربع معکوس  از

اطیسی تک قطبی های مغن،نیروی بین بار الکتریکی ،از این سیستم ها

 یراهنیز  2رات ارشمیدسیتاث یتئور .[۳و توده ی گرانشی است ]

سط تو فیضع یسیمواد مغناط ییبه جابجا یابیدست یآسان برا

 یسیمغناط القایاز یناش یشناور یرویبا کمک ن یمعمول یآهنرباها

 [.۴] از محیط اطراف است

ت اهمیت اس حائزاز این لحاظ  با استفاده از همزن مغناطیسی تعلیق

که همزن مغناطیسی یکی از وسایل استاندارد آزمایشگاهی است که 

۱Ernshaw 
۲magneto-Archemides effect   
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که  بارراستی با استفاده از . در دسترس استدر بیشتر آزمایشگاه ها 

یک  توان درمی ،آهنربا است و از جنسمغناطیسی میله ی همزن 

ر ددار به تعادل نوسانی پایدار رسید که ایاز چرخشی پ مایع گرانرو

 .یق مورد بررسی قرار گرفته استاین تحق

 اشتهد یجزئهمزن مغناطیسی از اختراعش تاکنون تغییرات بسیار 

ساده ترین مدل آن شامل دو آهنربای میله ای  ۱۹۴۲در سال  است.

ا ب آهنربایی که .رار گرفته بودندقبود که موازی و باالی یکدیگر 

 دیگری که در ک و آهنربای متحرکرد موتور الکتریکی چرخش می

 شد.میاستیر بار نامیده  مایع قرار داشت

امکان تغییر سرعت دورانی  ،در همزن های مغناطیسی آزمایشگاهی

سرعت دورانی آهنربای  در این مقاله .آهنربای متحرک وجود  دارد

𝜔𝑑 وواستیر بار به ترتیب متحرک    𝜔𝑠𝑡 .در نظر گرفته شده است 

هیم دقرار میاستیر بار را درون بشری شیشه ای  ،برای انجام آزمایش

آن بر روی نیروی مغناطیسی که این کار موجب حداقل کردن تاثیر

باالی آهنربای   و ریختهمایعی گرانرو  آن داخل سپس  .شودمی

زاویه فاز بین قطب  ،است 𝜔𝑑 0=که در ابتدا  .دهیممتحرک قرار 

ϕهای هم نام = استیر بار عمود بر ،با افزایش سرعت .است   ۱۸۰

هماهنگ با آهنربای متحرک شروع به چرخش  ،بلند ترین محورش

𝜔𝑑 استدر نتیجه که کندمی = 𝜔𝑠𝑡 در شرایطی خاص که به  . اما

 ،بستگی دارد سرعت استیربار و گرانروی مایع ،گشتاور های استیر بار

 ی مغناطیسی برنیروی دافعه ،درجه شده ۹۰این زاویه فاز کمتر از 

 .کنداستیر بار شروع به باال رفتن می غلبه و ،جاذبه

 
 

 : زاویه فاز بین آهنربای متحرک و استیربار نمایش داده شده است.۱شکل 

                                                 
 

 

 اگر دارد که 4و االکلنگی  3استیر بار دو حرکت  دورانی ،به طور کلی

 ،بنامیم  𝜔𝑠 و 𝜔𝑤 آن ها را به ترتیب سرعت دورانی حاصل از 

 شود:سرعت کلی استیربار طبق رابطه ی زیر داده می

 
𝜔𝑡 = 𝜔𝑠 + 𝜔𝑤                                                        (۱)  

 

ه با دامن ینوسیس یحرکت ،نتوایرا م یکه حرکت االکلنگ از آن جایی

طبق  ،سب زمانحرابطه ی زاویه بر  ،در نظر گرفتت متفاو یها

  :شودداده میی زیر رابطه

             

 𝜃 = 𝜔𝑠 + 𝐴 sin(𝜔𝑤 𝑡)                                   (۲  )  

 

  A ، باشد.مییا به عبارتی آستانه  متوسط دامنه های ممکن و 

 

بق اطمحرکت آن  یعادلهم ،مفرض کنی استوانهاگر استیر بار را یک 

 : [5] شودوم نیوتن استخراج میقانون د

 

𝐼�̈� + 𝐷�̇� − 𝑀(𝑧) sin(𝜃 − 𝜔𝑑𝑡) = 0                        (۳)  

 

ممان   I،سرعت زاویه ای �̇�،شتاب زاویه ای �̈�دله اکه در این مع

ضریب   M(z)و  نیروی مقاومت شارهی است برای ضریب D،رسینای

  .مغناطیسی آهنربا است

 نیرو ها
 حائزمغناطیسی نیروی  ی مقاومت شاره ونیرو دو در این تحقیق

ک متحر یاست که آهنربا ییروین یسیمغناط یروین اهمیت هستند.

نیروی مقاومت  و شودیو باعث حرکت آن م کندیوارد م رباریبه است

 :شودمحاسبه میفرمول زیر طبق  نیز شاره

 
𝐷 = −𝑏𝑣                                                                      (۳)  

کند سرعت بیان می شاره را بر حسباین رابطه نیروی مقاومت 

ضریب مقاومت شاره و سطح  ،چگالیمتناسب با  ی ضریب  bکه

 .است جسم مقطع

۳Spinning 

۴waggling 
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توان یم ای نوعی باکتری میلهبه شکل استیربار  شباهتبه علت  

 استیر بار را از فرمول ذیل محاسبه نمودنیروی مقاومت شاره برای 

 :[۶و۵]

𝐷 = 8𝜋𝛾𝐾𝜇𝐿3                                                           (۵) 

معادله است ) ۰.۲۱۲با  ربرابهندسی و  یعامل  Kکه در این فرمول 

شاره به علت نزدیکی به  تمافزایش نیروی مقاوγ ( [۶مرجع ] ۱۸ی 

گرانروی  μ و نصف طول استیر بار L،گیردکف ظرف را در نظر می

 .شاره است

 هاگشتاور 
بر اثر چرخش استیر بار در مایع گرانرو نیروی مقاومت شاره به جسم 

باعث ایجاد گشتاوری بر خالف جهت گشتاور  که شودوارد می

 شود.حاصل از نیروی مغناطیسی می

با افزایش شود. میاختالف این گشتاور ها باعث ایجاد زاویه فاز

تر فاز کم در زاویه این اختالف بیش تر و ،سرعت آهنربای متحرک

 .دبراستیر بار را باال می ،یی مغناطیساز نود درجه نیروی دافعه

 

 : شودطبق رابطه ی زیر داده می گشتاور کل

 
∑ 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝐹𝑀 × 𝑟 − 𝐹𝐷 × 𝑟                                 (۶) 

 

 FM نیروی مغناطیسی،F𝑫  نیروی مقاومت شاره وr صف طول ن

 استیر بار است.

استیر  ،ی مغناطیسی به استیربار وارد شدپس از آن که نیروی دافعه

 آهنربای متحرک به حین نکند و در همییبار شروع به باال رفتن م

 ۱۸۰دهد تا جایی که زاویه فاز مضربی از چرخش خود ادامه می

رخش همزمان خود دوباره به چ رکاستیر بار و آهنربای متحشده و

 ادامه خواهند داد.

حاصل نیروی شناوری  ،شودعاملی که مانع از سقوط استیر بار می 

  از شاره است.

عی از تاب تواند بگیردمیاز کف ظرف میزان ارتفاعی که استیربار 

است سرعت دورانی جسم و طول آن  ،شاره گرانروی ،جسم چگالی

                                                 
 

ی  توان ارتفاع را از رابطهمی 5پی باکینگهام یتئوربا استفاده از که 

 به دست آورد:زیر 
 

ℎ =
𝜇𝑙𝜔�̈�

𝑝𝑔ℎ𝑙𝑖𝑞 + 𝑝0
                                                       (۷)   

                                                      

𝑝0 فشار هوا، 𝜌𝑔ℎ  فشار مایعی به ارتفاعh ،  μگرانروی مایع،ω  

شتاب زاویه ای   �̈�و طول استیربار L،سرعت دورانی استیربار

که در تحقیقات بعدی ارتفاع نیز اندازه گیری خواهد   استیربار است

 شد.

 یش هاآزما
 میلی لیتر را  ۲۵۰ای به حجم بشری شیشه  ،برای انجام آزمایشات

در چهار سعی کردیم و  وسط صفحه ی همزن مغناطیسی قرارداده

ر استی ،گرانرویمایع از یمیلی لیتر ۸۰و ۷۰ ،۰۶ ،۵۰ مختلف  حجم

برای  . معلق کنیمرا   cm۲،cm ۳.۱،cm ۳.۷ های  به طول بار هایی 

تحرک در  مایع این کار استیر بار را به موازات و باالی آهنربای م

ش برای کاه ،و سرعت آهنربای متحرک را به تدریج گرانرو  قرار داده

افزایش دادیم تا معلق شود. این عمل را برای هر  ،تاثیرات اینرسی

کوچک و درنهایت  چهار حجم مختلف انجام دادیمدر  ،استیر بار

لیتر در مایع گرانرو لیمی ۷۰و ۶۰و ۵۰های حجم ترین استیربار در

 معلق نشدند. استیر بار ها در هیچ شرایطی دیگر معلق شد و

-می را سرعت بحرانیکند استیر بار شروع به تعلیق میسرعتی که 

 ناتعداد دور رای به دست آوردن سرعت بحرانی استیر بارب نامیم.

یر تاسقرار دادن  با ونیز را شمارش کردیم مایع گرانرو دراستیر بار 

دراین استیر بار  انه ی همزن و شمارش تعداد دورحبار روی صف

 با تقریب خوبی به سرعت دورانی آهنربای متحرک رسیدیم.حالت 

نمودار سرعت استیر بار را پس از تعلیق در  ،تمامی حجم هابرای 

       طبق نمودار که چهار سرعت مختلف آهنربای متحرک رسم کردیم 

 .سیر نزولی داشتندمگی ه ۱

۵Buckingham pi 
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های مختلف  : نمودار سرعت استیربار بر حسب آهنربای متحرک در حجم۱شکل

میلی  ۵۰بی و رنگ آ لیتر میلی ۶۰لیتر و رنگ طوسی میلی ۵۰ نارنجی رنگ که

  .لیتر است

سرعت بحرانی استیر بار  ،ی هر نمودار  در نمودار باال اولین نقطه

 است که برای هر حجم متفاوت است.

بار را بر حسب سرعت سرعت های استیر ، ۳و۲همچنین نمودار 

د که ندهنشان می  حجم یکسان با شاره در دوآهنربای متحرک 

به علت متفاوت بودن  در این دو نمودار حرانیسرعت های ب

 متفاوت است. نیز ۶تاثیر آن بر مقاومت شاره طبق فرمول گرانروی و 

 

 
 لیترمیلی ۵۰ برحسب آهنربای متحرک در حجم استیربار نمودارسرعت :۲شکل 

 ۱مایعدر

 
 ۵۰نمودار سرعت استیربار برحسب سرعت آهنربای متحرک در حجم  :۳شکل

 ۲میلی لیتر درمایع 

 

 دنمی باش یتئور کامل با سازگاری  در ۳و۲ ،۱ شکل های سیر نزولی

توان بیان کرد که با افزایش سرعت می (۴)با فرمول  به طوری که

سرعت استیر بار به علت افزایش نیروی مقاومت  ،آهنربای متحرک

 یابد.شاره کاهش می

 ینتیجه گیر

در این مقاله فهمیدیم که تعلیق به کمک همزن مغناطیسی به علت    

اختالف گشتاور های نیروی مقاومت شاره  و نیروی مغناطیسی اتفاق 

ی به طوری که در زاویه فاز کمتر از نود درجه دافعه ،می افتد

توان می ۱به شکل که با توجه  بردطیسی استیر بار را باال میمغنا

به علت افزایش  ،که با افزایش حجم مایع گرانرو نتیجه گرفت

 ابد .یکاهش میسرعت بحرانی  ،مایعفشار

با در نظر گرفتن این که گرانروی  ،۳و۲با عالوه بر آن طبق دو نمودار 

که هرچه گرانروی بیش توان گفت می ،است ۱تراز مایع بیش ۲مایع 

روع شاستیر بار  ،آهنربای متحرک ی ازدر سرعت های باالتر ترباشد

 این (۳)با استفاده از فرمول  شودکند که علت آن را میبه تعلیق می

بقیه ی پارامتر ها نیز بایستی   Dگونه بیان کرد که با افزایش ضریب 

با فرض ثابت دانستن ضریب نیروی مغناطیسی  و افزایش یابند

(M(z)) ، توان نتیجه گرفت که سرعت آهنربای متحرک نیز می

  یابد .میافزایش 
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  بررسی اثر کواندا در شاره در حال عبور از سطوح کوژ
 3عقیله ساداتابراهیمی، ؛ 2 پارمیدا سادات احمد جواهری، ؛ 1ای، پرحاجی پور

 دبیرستان دخترانه فرزانگان یک ، خیابان ایتالیا ، تهران 1,2

 ، کاشاندانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان 3

 چكیده
ا دارد که با تئوری نیز رایم. طبق آزمایش شاره تمایل به خمیدگی حول سطح کوژ حال عبور از یک سطح کوژ پرداختهکواندا در شاره دردر این تحقیق به بررسی اثر 

 یدستگاه منف یفاصله ونع همچون قطر ما ییپارامترهادهد که رفته است. نتایج آزمایشات نشان میمورد بررسی قرار گ شاره در سه مرحله ،سازگار است. در این تحقیق

 شیه و موجب افزاسرعت و قدرت دستگاه دمنده و نسبت عرض دمنده به شعاع مانع مثبت بود ریکاهد. اما تاثیم ییجدا هیبوده و از حداکثر فاصله شمع و زاو
 امل دارد.سازگاری ک ،های انجام شده توسط نرم افزار کامسولکه با شبیه سازی شود.یذکر شده م یپارامترها

 ، معادله پیوستگیقانون برنولی، فشار ،جتی  ، شارهاثر کواندا، عدد رینولدزواژه های کلیدی : 

 A Study On coanda effect in the fluid passing through a curved wall 
 Hajipour, Paria1; Ahmad Javaheri, Parmida sadat 2; Ebrahaimi,Aghile sadat3   

 1,2 Farzanegan 1 Highschool , Tehran 
3  Physics Faculty, Kashan University 

 

Abstract  
 This research is about Coanda effect on fluid moving across a curved wall. On the basis of this examination, the 

fluid has tendency to be curved around the curved wall that is compatible with the theory. In this study, the fluid 

is analyzed in three steps. The results show that parameters like the blower’s distance from the curved wall and 

the curved wall’s radius have negative effect on the maximum distance of the candle and separation angle but the 

effect of speed and power of the blower and the ratio of the width of the blower to the radius of the curved wall 

are positive and will increase the above parameters that is completely compatible with the simulations done by 

Camsol software. 

Keywords: coanda effect, Reynolds number, fluid, bernoulli’s law, pressure, equation of continuity   

PACS No.6 

 

 مقدمه

توسط  1911ای است که برای اولین بار در سال اثر کواندا پدیده    

 آن ماری کواندا شناخته شد. 

 کیو خم شدن اطراف  یرا به چسبندگ االتیس لیاثر کواندا تما

 .کندیم یبر سطح را بررس الیماندن آن س وستهیسطح کوژ و پ

د توجه و آزمایش قرار بسیاری مور این پدیده بارها توسط اساتید

ی که به صورت آزمایشگاهی زاویه  1نیومن . از جملهگرفته است

جدایی شاره را در حالت دو بعدی برای گازهای کامل در اعداد 

𝐛)دمنده به شعاع مانع  عرضرینولدز باال و نسبت کوچک 

𝒂
 )

1 Newman 
2 Feet 
3 Rask 
4 Bradshaw 

  3رسکو   2فیت این آزمایش بعدها توسط  ]1[.ستگیری کرده ااندازه

ه ب نیومنبعد ها با الهام گرفتن از  فیت   3] و[2 هم تکرار شده است.

جدایی شاره را  و موقعیت سرعت، فشار بدنهطور آزمایشگاهی 

 بردشاو هایافت. همچنین بعدبررسی و به نتایج قابل تاملی دست 

 ]7[  7گلیستال، ]6[ 6وایگنسکیو ف ندورئنئو، ]5[ 5نگوایت، ]4[4 

که در این اند. ی این مسئله تحقیقاتی انجام دادهو بسیاری دیگر رو

ره های عبوری از سطح کوژ تحقیق نیز به بررسی اثر کواندا در شا

ه جدایی و حداکثر فاصله شمع ایم و متغیرهایی همچون زاویپرداخته

5 Guitton 
6 Neoendorf & Wygnanski 
7 Giles et al 
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و با شبیه سازی این پدیده  .ایمدادهاثر کواندا مورد بررسی قرار  را در

 تئورى دست یافته ایم.در نرم افزار کامسول به نتایج همسو با 

  بررسی تئوری اثر کواندا:
های جتی ای است که مطابق آن شارهدر واقع پدیدهاثر کواندا  

، به سمت آن سطح ه از نزدیکی یک سطح کوژ می گذرندهنگامی ک

 ن پدیده، توازن نیروهای وارد شدهاصلی ایایل می شوند. علت متم

 باشد.به شاره می

حی شده در این تحقیق را نمایش نمای کلی از ستاپ آزمایش طرا. 1شکل  

 [1] دهد.می

ی نمایش داده شده است، هنگامی که شاره 1همانطور که در شکل 

دچار  ،گذشتن از کنار سطح کوژ )مانع(هنگام  شود،دمیده میجتی 

موجب افزایش  این ق اصل برنولیبط و کاهش سطح مقطع شده

طبق ، فشار آن شود. با افزایش سرعت شارهبیشتر سرعت شاره می

. ودشاز فشار هوای اطراف میته و کمتر کاهش یافاصل برنولی 

، ایجاد نیرویی از هوای اطراف به بین این دو ناحیهبرابری فشار نا

کند. برخورد د و آن را به سطح خمیده نزدیک میسمت جت می کن

ش سرعت جت ، باعث کاهی جتی با سطح خمیدهو نزدیکی شاره

افزایش سطح مقطع آن ی پیوستگی موجب ی معادلهدر نتیجه و

ن افزایش افزاید. ایی جتی میهمچنین، به فشار شاره د.شومی

برابر  انجامد ودن با فشار هوای اطراف به طول میتا برابر شفشار،

-باعث جدا شدن جت از مانع میشدن فشار جت و هوای اطراف،

 شود.

که  ری عدد رینولدز استیکی از مهم ترین پارامتر های اندازه گی 

 شود:محاسبه میبه شکل زیر 
                            Re =  

uc

v
                                                                         

8 Wake area 

ایره دطول وتری که در  برابر باc  ،سرعت شارهبرابر  uکه در آن 

شاره و انتهای آن محل  که ابتدای آن محل برخورد است )مانع(

گام که هنویسکوزیته جنبشی شاره است.برابر  v جدایی است و

عدد  خواهد شد. مانعبرابر قطر  c ، طول وتردمیدن از مرکز مانع

از این مقاله همواره بیش تر  یآزمایش ها رینولدز محاسبه شده در

1.1 × با  نیومن گذرد.ه و از حد بحرانی شاره آشفته نمیبود 104

و نسبت  104باالیرینولدز  متعدد در اعداد یهاانجام آزمایش

  3ق رابطهطب زاویه جدایی را ،دمنده به شعاع مانع کوچکعرض 

محاسبه کرد. همچنین به تاثیرگذار نبودن جنس سطح در اعداد 

 :2 [1] رینولدز اشاره کرده است.

= 245 – 391. 

𝑏

𝑎

1+
9

8
 ∙ 

𝑏

𝑎

                                        θsep 

 برابر با عرض دمنده است. bبرابر شعاع مانع و a که در آن 

 :ها، شبیه سازی و نحوه انجام آزمایشها و متغیرهاپارامتر

ایم و سپس در مقابل یک مانع کوژ قرار داده شمعی ،در این تحقیق

شاره ، کوانداطبق اثر  از پشت مانع به آن توسط جت هوا دمیده ایم،

شود. به سمت سطح کوژ منحرف و باعث خاموش شدن شمع می

های مختلف از شمع برای تشخیص شاره در مکان تواندر نتیجه می

کاهش فشار در اثر سرعت  ستفاده کرد. علت خاموش شدن شمع ،ا

از موانع یکی  باالی جت و در نتیجه کاهش اکسیژن خواهد بود.

ای گفته ست که در واقع به ناحیها 8ااحی ی، ناحیهاستفاده از شمع

هوا در  وا در پشت بطری،های متفاوت هشود که به دلیل جریانمی

د. اما با دارد و شمع در آن ناحیه خاموش نخواهد شنآن جا جریان 

1.1 در اعداد رینولدز باالی ،مقاله این هایتوجه به اینکه آزمایش ×

 شود.احیا دیده نمیی ناحیه انجام شده است، 104

 

 
 

 

 
دهد ناحیه احیا در که نشان میرفتار شاره در اعداد رینولدز باال برحسب : 2شکل 

 ی این تحقیق وجود ندارد.بازه

 

 

 (2) 

(1) 
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،  (Re)، عدد رینولدزهاشده در آزمایشرهای اندازه گیری پارامت

و حداکثر فاصله ی شمع  (1)شکل θsep  زاویه جدایی شاره 

𝐛: نسبت متغیرها باشد.می

𝒂
عرض دمنده به شعاع مانع هنگام دمیدن  

 دستگاه هنگام دمیدن از مرکز و سرعت   bdفاصله مانع وگوشه از 

همچنین برای فهم بهتر  هنگام دمیدن از مرکز مانع.  aوشعاع مانع

-مولتیکامسول یاز برنامهبا استفاده ، شبیه سازی کامپیوتری پدیده

است که به دلیل  الزم به ذکر .نیز انجام شده است 9سفیزیک

در شبیه  شعاع مانع و سرعت دمنده ،و اجرای آنها امحدودیت کده

-ه و عدد رینولدز در آنها کمتر میها بودسازی ها کمتر از ازمایش

الزم به ذکر  شود.دیده می احیای اشد. به همین دلیل در آنها ناحیهب

بار  5آزمایش  ، هریری شدهگست که در تمام پارامترهای اندازها

اندازه گیری شده است.  انحراف معیارو خطاها با استفاده از تکرار 

هم ارتفاع با شمع  ،ایجاد خطای کمتر دستگاه دمندههمچنین برای 

 بوده و دقیقا رو به روی آن روشن شده است.

 

 

 
 

 

 دهد: شماتیک ستاپ آزمایش و اندازه ها را در این تحقیق نشان می3شکل 

 ها:سازیها و شبیهآزمایشنتایج 

: نمودار تغییرات زاویه جدایی برحسب تغییرات نسبت عرض دمنده به 4شکل 

ها به دلیل دهد. خطای آزمایشرا نشان می شعاع مانع هنگام دمیدن از گوشه

   شود.کوچک بودن دیده نمی

  معادله های مربوط به روند رشد:

( y = -244.9x + 233.37 وR² = 0.9796) 

9 Comsol Multiphysics 

دمنده  آنکه در نمایش داده می شود. 4شکل زاویه جدایی شاره طبق 

𝐛دهد با افزایش وشه ی مانع قرار دارد که نشان میدر گ

𝒂
زاویه جدایی  

 (.2و با تئورى همخوانی دارد )فرمول .دبیاکاهش می

، فاصله دمنده و سرعت شعاع مانعهمچون ها متغیر با تغییر دیگر

 گیری شده است.حداکثر فاصله شمع اندازهپارامتر جت ورودی، 

هنگام افزایش شعاع شودو داده می 5شکل فاصله شمع طبق  حداکثر

د. وشمیحداکثر فاصله شمع دستخوش کاهش  ،3طبق شکل مانع 

ی همچون دیوار برای شاره سطح کوژ به مانع، زیرا با افزایش شعاع

سرعت آن را کند و بیشتر جلوگیری میشود و از چرخش شبیه می

دهد. در نتیجه باز هم شاره کاهش فشار کمتری خواهد کاهش می

ها هم مشاهده شده و در شبیه سازی 6طبق شکل  داشت. این نتایج

 حداکثر فاصله کاهش یافته است.

ی شمع برحسب تغییرات شعاع مانع نمودار تغییرات حداکثر فاصله: 5شکل 

 .دهدرا نشان می هنگام دمیدن ار مرکز

 

 

، تاثیر منفی داشته و با افزایش آنمانند دو متغیر قبل  نیزفاصله دمنده 

زیرا با افزایش فاصله دمنده  کاهش یافته است. شمع حداکثر فاصله

، شاره فاصله بیشتری را تا مانع طی کرده و کاهش 3طبق شکل 

سرعت بیشتری خواهد داشت. در نتیجه کاهش در روند کاهش فشار 

 دهد.نشان می سازی حرکت شاره با افزایش قطر مانع از باال به پایین را: شبیه6شکل 

 

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

3 4 5

m
ax

 c
d

(c
m

) 

a(cm)

150

160

170

180

190

200

210

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

𝜃
𝑠𝑒
𝑝

(d
eg

)

𝑏⁄𝑎
theory Experiment Linear (Experiment)

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

408



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

ها در شبیه سازی 8ایجاد خواهد شد. این نتایج هم طبق شکل 

 مشاهده شده است.

دمنده  فاصلهی شمع برحسب تغییرات : نمودار تغییرات حداکثر فاصله7 شکل

 .دهدرا نشان می هنگام دمیدن ار مرکز

را نشان از باال به پایین  ی دمندهسازی حرکت شاره با افزایش فاصله: شبیه8شکل 

 .دهدمی

سرعت دمنده  راتییشمع برحسب تغ یحداکثر فاصله راتیی: نمودار تغ9 شکل

 .دهدیار مرکز را نشان م دنیهنگام دم

سازی حرکت شاره با افزایش قدرت دمنده از باال به پایین را نشان شبیه: 10شکل 

  دهد.می

 

    

تاثیر  9شکل طبق  متغیر قبل دوسرعت وقدرت دمنده بر خالف 

زیرا با . مثبت داشته و حداکثر فاصله شمع را افزایش داده است

کاهش فشار بیشتری رخ خواهد داد. تاثیر  ،افزایش سرعت ورودی

که از باال به پایین  هاسازیدر شبیه 10طبق شکل  مثبت این متغیر نیز

 مشاهده شده است.نیز  سرعت دمنده افزایش یافته است

  نتیجه گیری
پارامترهای مختلفی همچون فاصله شمع و زاویه  ،در این تحقیق

 ،با افزایش نسبت عرض دمنده به شعاع مانع جدایی بررسی شد.

 .کندویه جدایی کاهش پیدا میزا 4شکل طبق  ،هنگام دمیدن از گوشه

، با استفاده از نتایجهمچنین برای دقت بیشتر و اطمینان از درستی 

 ،ی آن هااست . در نتیجهشبیه سازی انجام شده ،ی کامسولبرنامه

های شکلطبق  ،فاصله ی دستگاه چون قطر مانع وهایی هممتغیرتاثیر 

اکثر فاصله منفی بوده و از حد 8و6 سازیشبیه هایو شکل  7و5

تاثیر سرعت و قدرت دستگاه  . اماکاهدشمع و زاویه جدایی می

افزایش  مثبت بوده و موجب 10و شکل  9 شکلطبق  ،دمنده

 شود.میحداکثر فاصله شمع و زاویه جدایی پارامترهای 
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 پیچه بر راندمان درمان در گرمادرمانی نانوسیال مغناطیسی -حل عددی تاثیر موقعیت تومور
  2پیرا، سروش؛ بُستان1محمد حسین، توکّلی ؛1ظُهرابی، زهرا

 ، همدانه بوعلی سینادانشگا علوم پایه، دانشکده1

   دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم2
 

 چکیده
دما با  عیتوز ( وMNPsی )سینانوذرات مغناط یگرما  شده، دیتول یسیمغناط دانیم یبر رو ای،حلقه10 ییالقا چیپمیبه س نسبت یتومور مغز تیموقع ریمقاله، تأث نیدر ا

 موقعیتبه  ماًیمستق ،شده در تومور دیتول مای، گرما و دیسیمغناط دانیم عیدهد که شدت و توزیدست آمده نشان مبه جیشده است. نتا یبررس محدوداستفاده از روش المان 

 دارد. یبستگ پیچه-تومور

 گرمادرمانی سیال مغناطیسی، توزیع میدان مغناطیسی، توزیع گرمای نانوذرات، دما.  واژه های کلیدی:

 

Numerical study of tumor-coil location on the treatment efficiency in magnetic fluid 

hyperthermia 
 

Zohrabi, Zahra1; Tavakoli, Mohammad Hossein1; Bostanpira, Soroush2 

 
1Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan  

2Department of Physics, Qom University, Qom 
 

Abstract 
 

 

In this article, the effect of a brain tumor location with respect to the induction coil including 10 turns on the produced 

magnetic field, magnetic nanoparticles (MNPs) heating generation and temperature distribution has been studied 

using the finite element method. The obtained results show that the intensity and distribution of magnetic field, 

generated heat and temperature in the tumor depends directly on the tumor-coil orientation.  
Keywords: Magnetic fluid hyperthermia, magnetic field distribution, MNPs Heat distribution, Temperature. 
 
PACS No.   81,87,89. 
 

  مقدمه
های جدید پیشرفته گرمادرمانی سیال مغناطیسی ازجمله تکنیک     

وی در این روش نانوسیال مغناطیسی حاکه  برای درمان سرطان است،

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن  نانوذرات سوپرپارامغناطیس )معموال

4O3Fe شود و سپس با اعمال میدان (، به داخل بافت تومور تزریق می

، کردهمغناطیسی متناوب به محل تومور، نانوذرات شروع به نوسان 

درجه  46-42و دمای بافت سرطانی تا حدود  شدهحرارت تولید 

ند، بدون شوهای سرطانی تخریب میسلول رود وگراد باال میسانتی

  [.1رسان باشد ]اینکه برای بافت سالم اطراف آن آسیب

[ توزیع دما در تومور سرطانی مغز و بافت 2سعیدی و همکاران ]

های سرطانی را ومیر سلولو میزان مرگ سازیرا شبیهنسالم اطراف آ

با استفاده از همبستگی بین دمای محلی بافت و میزان مرگ سلولی 

 محاسبه کردند.

در بسیاری از مطالعات انجام شده، توزیع میدان مغناطیسی ایجاد      

صورت یکنواخت فضایی در محل تومور برای شده توسط پیچه را به

در اند. اما های عددی و برآورد دمای درمان درنظرگرفتهحل مدل

برای  های معمولیپیچسیماز طور گسترده آزمایشگاهی، بهمطالعات 

خوبی ثابت شده به که کنندب استفاده میمغناطیسی متناوتولید میدان 

  . [1یکنواخت نیست ]پیچ سیم که میدان مغناطیسی درون یکاست 

در این پژوهش، میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک مدل      

های گرما و دما در بافتی توزیع بر نحوه پیچ و اثرات آنواقعی از سیم

دالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی که میدان شود. معابررسی می زنده
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کنند و رفتار توزیع دما پیچ توصیف میمغناطیسی را درون یک سیم

در محل تومور و بافت سالم اطراف آن، در یک مدل واحد ترکیب 

 گردند. شده و با استفاده از روش المان محدود حل می

 

 سازی ریاضیمدل
 الف( فرضیات، معادالت و شرایط مرزی     

شود که مدت زمان مورد نیاز له فرض میأسازی مسجهت ساده     

برای پخش نانوسیال در تومور )زمان پایداری( سپری شده و توزیع 

 تمام حالت یکنواختی رسیده است ونانوذرات درون تومور به

مدل حرارتی همچنین در . ندمعادالت مستقل از زمان فرض شده ا

یکنواخت و دمای وریدی  ،در سراسر بافت( bTپنس دمای خون )

(T)،  و رسانایی گرمایی بودهبافت در همان نقطه برابر دمای (k ،)

( Qmet) وساز بدن( و تولید گرمای سوختωbرسانی )میزان خون

 شود. در این مدل یکنواخت فرض می

شود، یک اعمال می پیچهنگامی که جریان متناوبی به یک سیم     

گردد که با میدان مغناطیسی در فضای اطراف و داخل آن ایجاد می

 [: 1شود ]معادله دیفرانسیلی زیر محاسبه می

𝜀0
𝜕2𝐴

𝜕𝑡2 + 𝜎
𝜕𝐴

𝜕𝑡
+ 𝛻 × 𝜇0

−1(𝛻 × 𝐴) = 𝐽𝑒  (1                         )  

 𝜎 جریان خارجی، چگالی 𝐽𝑒پتانسیل برداری،  Aدر این معادله، 

از این رابطه و  Aباشد. با محاسبه زمان می tرسانندگی الکتریکی و 

𝐻 اده از معادله  با استف =
𝐵

µ0
=

(𝛻×𝐴)

𝜇0
توان شدت میدان می 

 ( را محاسبه کرد.Hمغناطیسی )

مغناطیسی به بافت توموری و با اعمال پس از تزریق نانوسیال     

میدان مغناطیسی خارجی، گرمای تولید شده )گرمای هیسترزیس( 

با توجه به [ 3]ی روزنزویگیهنظر ، طبقبرای هر منطقه از مدل

   صورت زیر محاسبه به ،و نانوذرات های میدان مغناطیسیویژگی

   شود:می

𝑃(𝑊 𝑚3⁄ ) = 𝜋𝜇0𝐻0
2𝜒0𝑓

2𝜋𝑓𝜏

1+(2𝜋𝑓𝜏)2 (2                          )  

شدت و  f و 0H توان مصرفی ذرات در واحد حجم و Pکه در آن، 

 [.3باشد ]فرکانس میدان مغناطیسی خارجی می

گرمای تولید شده در ناحیه توموری، منجربه افزایش دمای این      

شود، که توزیع دما درون بافت، با استفاده از معادله انتقال ناحیه می

ل حرارتی در گردد، که بیانگر تعادحرارت زیستی پنس محاسبه می

 [: 2های زنده است ]بافت

ρC
dT

dt
+ ∇ ∙ (−k∇T) = ρbCbωb(Tb − T) + (Qmet +

Qext) (3                                                                          )  

 چگالی خون و چگالی بافت است. همچنین ρو  ρbدر این رابطه، 
Cb  وC  ظرفیت گرمایی ویژه خون و بافت و  Qext گرمای تولید

 ( است. Pشده در بافت ناشی از منبع خارجی )

دو شرط مرزی مهم و اساسی نیز برای حل مساله در نظر گرفته      

شده است: دما و شار حرارتی در مرز تومور و بافت سالم پیوسته 

ت جابجایی در است و در سطح تماس با محیط خارج، انتقال حرار

 [:4شود ]نظر گرفته می

 ℎ(𝑇 − 𝑇∞) = −𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑥
   (4)                                                 

ℎدر این رابطه،  = 8
𝑊

𝑚2∙𝐾 
    ضریب انتقال حرارت جابجایی،

𝑇∞ = dTدمای اتاق و  ℃25

dx
و  xمشتق دما نسبت به هردو محور  

z است  . 

 ب( شرایط محاسبه 

        هدف درمان کامالً در داخل  در مدل در نظر گرفته شده،     

 .گیردقرار می mm120و قطر  mm116 ای، به ارتفاعحلقه10پیچ سیم

ای به بافت سرطانی دایره و ذکر شده 1ابعاد بافت سالم در جدول

میدان مغناطیسی با  و (1فرض شده است )شکل mm30 شعاع

یر مورد مقادشود. [ بر بافت مورد نظر اعمال می2] kHz300فرکانس 

 [6-1] در مراجعانتقال حرارت پنس  نیاز جهت حل معادله گرما و

 ذکر شده است.

ستفاده در این پژوهش، مثلثی بی         نظم )روش  شبکه بندی مورد ا

. این نوع  باشرردعنصررر شرربکه می  29091عناصررر متناهی( با تعداد 

بندی محدودیتی بابت اسرررتفاده از یک نوع سرررلول ندارد و شررربکه

شبکه می شبکه مثلثی     ها بندیتوان از ترکیبی از  ستفاده کرد )ترکیب  ا

شبیه  صورت دوبُعدی     و چهاروجهی(. جهت انجام  ساله به  سازی، م

ضای نرم  ست، که می    در ف شده ا سول طراحی  تواند در یک افزار کام

های فیزیکی، معادالت دیفرانسیل را به روش سازی پدیدهمحیط شبیه

  متناهی( حل نماید. عناصرالمان محدود )
واضح است که میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک مدل      

پیچ، یکنواخت فضایی نیست. بدین منظور در این واقعی از سیم
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های مکان ،پیچسیم-پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل موقعیت تومور

 شود.در نظر گرفته می zمتفاوت بافت روی محور 
 

 .ت سالم اطراف تومورابعاد باف:1جدول
 

 مغز (CSFمایع مغزی نخاعی ) جمجمه

 50 45 40 (mmشعاع بزرگ بیضی)

 40 35 30 (mmشعاع کوچک بیضی)

 

 
 ای.حلقه10پیچ ای از بافت مورد مطالعه و سیمواره: طرح1شکل

 

 نتایج و بحث
 شود:نتایج بدست آمده از محاسبات به سه دسته کلی تقسیم می

 الف( میدان مغناطیسی

به سمت  zحلقه و با جابجایی بافت روی محور10تحت اثر پیچه      

باال، با فرض ثابت ماندن پیچه، میزان بافتی که تحت تاثیر میدان 

همان نسبت، توزیع کند و بهگیرد، تغییر میپیچ قرار میمغناطیسی سیم

شدت میدان مغناطیسی درون تومور تغییر خواهد داشت 

و میزان میدان مغناطیسی موثر بر بافت  شود(تر می)غیریکنواخت

مشهود است، کاهش شدت  2طور که از شکلیابد. همانکاهش می

پیچ غیرخطی است و میدان مغناطیسی با توجه به فاصله از مرکز سیم

  =mm40zشود که در گونی( میمنجربه پارابوالیی )رفتار بیضی

پیچ )حداکثر های دیگر است و در نزدیکی مرکز سیمبیشتر از حالت

متری از مرکز پیچه( میدان مغناطیسی تقریبا یکنواخت میلی 10فاصله

شود، و متقارنی نسبت به محور افقی بافت، به بافت هدف اعمال می

های دیگر بسیار نسبت به حالت Hزیرا اختالف بین بیشینه و کمینه 

 کمتر است.
 

 
نمودار توزیع شدت میدان مغناطیسی درون تومور در امتداد قطر عمودی، : 2شکل

 .zحلقه و به ازای مقادیر مختلف 10تحت اثر پیچه 
 

 )پسماند( ب( گرمای هیسترزیس

ی توموری، وابسته به مکان تومور نسبت به توزیع گرما در ناحیه     

  .بودی توزیع شدت میدان مغناطیسی در تومور خواهد پیچه و نحوه

دهد. توزیع گرمای پسماند درون ناحیه توموری را نشان می 3شکل

به ، به طرف باال zشود که با جابجایی در امتداد محورمشاهده می

حالت  پیچ خارج شده و توزیع گرماتدریج بافت از درون سیم

گرما به سمت پایین  بیشینهو مکان  تر شدهرن و غیریکنواختمتقاغیر

، تحت شدت ای که گرمای بیشتری داردشود. ناحیهتومور جابجا می

تری قرار دارد و همین امر اثر منفی روی درمان میدان مغناطیسی قوی

ای در نزدیکی مرکز خواهد داشت. بنابراین بافت باید در محدوده

صورت پیچ قرار داشته باشد تا شدت میدان مغناطیسی و گرما را بهسیم

 ت کند. تر دریافمتقارن و یکنواخت
 

 
حلقه و به ازای 10پیچ توزیع گرمای پسماند درون تومور تحت اثر سیم: 3شکل

 .zمقادیر مختلف 
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 ج( دما

( برای هر موقعیت بافت، Co46یابی به دمای درمان )برای دست     

 4خاصی در نظر گرفت. در شکل الکتریکی جریانمقدار باید یک 

 بیشینهشود که با تغییر مکان تومور نسبت به پیچه، مکان مشاهده می

)به طرف باال(، تومور  zکه با افزایش  طوریدما تغییر کرده است. به

تر که دارای ی گرمشود و نقطهپیچ خارج میتدریج از داخل سیم به

     طرف پایین جابجا به zاست، روی محور  Co46دمای حدودی 

این امر ناشی از آن است که میزان بافتی که تحت تاثیر میدان شود. می

نیز مشاهده  5مغناطیسی و گرما قرار دارد، در حال تغییر است. از شکل

تقریبا مشابه یکدیگر هستند ولی  =10zو  =0zهای شود که حالتمی

باشند. که همان نتیجه یکنواختی میدان های دیگر متفاوت میبا حالت

میزان  2در جدولکند. پیچ را تایید میمرکز سیم نزدیکیمغناطیسی در 

جریان موردنیاز برای رسیدن دمای تومور به دمای درمان، در هر 

شود که با بیان شده است. مشاهده می zموقعیت بافت روی محور

 یابد.میزان جریان موردنیاز افزایش می zافزایش مقدار 
 

 
به همراه کنتورهای دمایی، تحت اثر پیچه ی توموری :  توزیع دما در ناحیه4شکل

 .zحلقه به ازای مقادیر مختلف 10

 

 

 
: نمودار توزیع دما درون تومور، در امتداد قطر عمودی، تحت تاثیر پیچه 5شکل

 .zحلقه و به ازای مقادیر مختلف 10
 

 .zمختلف : میزان جریان اعمالی بر پیچه به ازای مقادیر2جدول

40Z=  30Z=  20Z=  10Z=  0Z=   موقعیت بافت(mm) 

 (A) جریان  08/3  1/3  2/3  38/3  69/3
 

 گیری نتیجه
دما به  بیشینه به طرف باال، مکان zبا جابجایی بافت روی محور      

شود که منجر به از دست جابجا می zطرف پایین در امتداد محور 

این امر روی راندمان درمان اثر  که شودتوزیع دما می در رفتن تقارن

پیچ میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم .منفی خواهد داشت

توان برای فاصله حداکثر ای و توزیع گرمای پسماند را میحلقه10

پیچ، تقریبا یکنواخت فرض کرد، که این متری از مرکز سیممیلی10

  کند.شرایط درمانی را مهیا می برای بازه مکانی بهتری
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 نانومتر 540و  1064هاي موجطول يبرادوگانه جاذب  یلترف یطراح

 مریم، *قشالقی ؛، سمیهداودي

 
 یکوانتوم يهايو فناور کیپژوهشکده فوتون ،يپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

sdavodi@aeoi.org.ir 
mgheshlaghi@aeoi.org.ir 

 

 چکیده
صورت به MDM نانومتر ساختار 1064موج درصد در طول 50نانومتر و جذب  540موج جاذب کامل در طول یلترف یطراح يبرا مقاله، نیدر ا

/Ag/Air2BK7/Ag/MgF جذب، صفر پاسخ نوري وصد در صد  ،بازتاب ، پاسخ نوريهایهاز ال یکهر  با ضخامت ربع موج در این ساختار شد. در نظر گرفته 
برخی  شد. یبررس يفلز هايیهجنس ال ییرتغ ین) همچنالکتریکيو د فلزي هايیه(ال هایهضخامت ال ییرتغ ساختار فوق، با بازتاب و جذب يپاسخ نور است. درصد

ساختار  ینجاذب مورد نظر بهتر یلترف يبرا از این تغییرات منجر به کاهش یا افزایش درصد جذب و برخی منجر به جابجا شدن پیک جذب شدند.
/50Ag/Air2BK7/150Ag/339MgF حاصل شد. 

 نشانی.، الیهMDM ساختار ،جاذب یلترف واژه هاي کلیدي:

 

Design of double absorption filter for 1064 and 540 nm wavelengths 
 

Davodi, Somaye; Gheshlaghi*, Maryam  
 

Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL) 
sdavodi@aeoi.org.ir 

mgheshlaghi@aeoi.org.ir 
 

Abstract  
In this paper, MDM structure as BK7/Ag/MgF2/Ag/Air was considered as the design of the complete absorption 
filter at 540 nm and 50% absorption at 1064 nm. In this structure, with a quarter-wavelength thickness of each 
layers, the reflective optical response is 100% and the absorption optical response is zero. The optical response 
of reflection and absorption of the above structure was investigated by changing the thickness of the layers 
(metal and dielectric layers) also changing the material of the metal layers. Some of these changes led to a 
decrease or increase in the percentage of absorption, and some led to a shift in the peak of absorption. The best 
structure for the absorption filter was obtained BK7/150Ag/339MgF2/50Ag/Air. 

Keywords: absorption filter, MDM structure, coating. 
PACS No. 73 
 

 قدمهم
 یسیالکترومغناط يپرتوهایا بخشی از د تمام توانیم، جاذبفیلتر 

در  که یمعن ین، به اندنظر جذب ک دموج موررا در طول برخوردي
شوند. در یم حذفطور مؤثر به عبوربازتاب و  فیلتر جاذب کامل،

در  یعال ییتوانا یلدلبه یپالسمون يساختارها یر،اخ يهاسال
 امکان ایجاد ینامتناه يبه تعامل نور و ماده در فضا یابیدست

 يهااز جاذب یاري. بسرا داشتندو جذب خاص  عبوربازتاب، 
را نشان  ییالعاده باالنانو، جذب فوق ياز ساختارها هبا استفاد کامل

1 
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 يهایفتوان طیها م، اندازه و تناوب سازههندسه یماند و با تنظداده
 يبا ساختارها یسهکرد. در مقا یمزمان تنظجذب آنها را هم

-ياز مواد د یلمچند ف یا یکنازك متشکل از  هايیلمف ی،پالسمون
که هندسه  شوندیاستفاده م يابه طور گسترده يفلز یا یکالکتر

 .کندپیروي می Fabry-Perotاثر تداخل  آنها از
تفاوت  ،]1،2[ نسبت به فیلترهاي ساخته شده مشابه در این مقاله

و همچنین تغییر در  الکتریک و فلزيديهاي در جنس الیه
و  1064هاي موجدر طولفیلتر جاذب ها ایجاد شد تا ضخامت الیه

 گردد.   طراحی نانومتر 540

 نظري یمبان
نور از هوا الکتریک روي زیرالیه شیشه، براي دو الیه فلز و دي

)𝑛𝑛1 =  یبو ضر hبا ضخامت  نازك یلمف یک ي) بر رو1
𝑛𝑛�2  مختلطشکست  = 𝑛𝑛2 + 𝑖𝑖𝑘𝑘2با  يفلز الیه یک ي، که رو

 کند.، برخورد میشده است انباشت 𝑛𝑛3مختلط شکست  یبضر
 1با فرمول 𝛽𝛽فرودي با زاویه  ينور s قطبش يبازتاب برا ضریب

  :]3[ محاسبه می شود

�̃�𝑟 = �̃�𝑟12+�̃�𝑟23𝑒𝑒2𝑖𝑖𝛽𝛽

1+�̃�𝑟12�̃�𝑟23𝑒𝑒2𝑖𝑖𝛽𝛽                               (1) 
 که در آن

�̃�𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝�𝑚𝑚−𝑝𝑝�𝑛𝑛
𝑝𝑝�𝑚𝑚+𝑝𝑝�𝑛𝑛

)2(                                

 و
𝑝𝑝�𝑚𝑚 = 𝑛𝑛�𝑚𝑚 cos𝜃𝜃�𝑚𝑚 )3  (                         

𝛽𝛽 = �2𝜋𝜋
𝜆𝜆
� 𝑛𝑛�2ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃�2 )4(                       

𝜃𝜃�𝑚𝑚 = sin−1 �sin𝜃𝜃1
𝑚𝑚�𝑚𝑚

� )5(                          

، فرودي ينور p قطبش يبرا شکل مختلط قانون اسنل است.که 
 :آیددست میبه 6، که از فرمولشودجایگزین می 𝑞𝑞�𝑚𝑚با   𝑝𝑝�𝑚𝑚مولفه

𝑝𝑝�𝑚𝑚 = cos𝜃𝜃�𝑚𝑚
𝑚𝑚�𝑚𝑚

)6(                               

𝑅𝑅 رابطه بازتاب کل با = |�̃�𝑟|2  چون الیه اول شود. میمشخص
روي زیرالیه، یک الیه فلزي با ضخامت زیاد است و عبور نور 

𝐴𝐴نداریم پس  = 1 − 𝑅𝑅 باشد.می 

 Fabryحفره  یک، ايیهتوجه از ساختار سه المورد خاص قابل 

Perot  موج (ربع یلمف یکنامتقارن است که شاملℎ ≅ 𝑚𝑚𝜆𝜆
4 𝑚𝑚2

) بر 
جذب در  یعتوز، ینعالوه بر ا است. دهنده کاملبازتاب یک يرو

 وضعیم کاهشبا فرمول  یمطور مستقتوان بهیگانه را مسه يهایهال
 ]:4[ محاسبه کرد یاهم

𝐴𝐴(𝑟𝑟,𝜔𝜔) = 1
2
𝜀𝜀0𝐼𝐼𝐼𝐼𝜀𝜀(𝜔𝜔)|𝐸𝐸|2 )7(                  

𝐴𝐴 = ∫ 𝐴𝐴(𝑟𝑟,𝜔𝜔)𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 )8                  (  
از  موهومیقسمت  𝐼𝐼𝐼𝐼𝜀𝜀(𝜔𝜔)است،  يایهفرکانس زاو 𝜔𝜔که در آن 
 است.الکتریکی  یدانم E، و است یکالکتريد گذردهی

 
  MDMجاذب  ساختار تیکشما .:1شکل

 

      و بحث یطراح
) M/D/Mفلز ( یک،الکتر يساختار فلز، دیک با  یطراح ابتدا

جنس فلز نقره، ، Mدر این ساختار جنس الیه. )1(شکل دششروع 
. است BK7، یهالیرزجنس و  یزیممندیفلوردی یکالکتريد ،Dالیه

. در مرحله شد یبررسنانومتر  1200تا  500را در بازه  یطراح ینا
 .در نظر گرفته شدموج ربع هاهر یک از الیه یکیاول ضخامت اپت

   
ساختار  ي: نمودار درصد بازتاب و جذب برحسب طول موج برا2شکل

/Ag2Ag/MgF یکیبا ضخامت اپت 𝜆𝜆
4

 

 
بازتاب و جذب  ينشان داده شده پاسخ نور 2که در شکل همانطور
است. از  %0و  %100 یبنانومتر به ترت 1200تا  500در بازه 

 نانومتر 540و  1064هاي موجطول براي فقط ،جاذب یلترف یکهآنجا
ساختار  يبرا یدبا و یستلذا نمودار فوق مطلوب ن مد نظر است

/Air/Ag2g/MgFBK7/A به  از این پس،. کند ییرها تغامتضخ

2 
 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

415



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

زیرالیه، الیه پایینی و به الیه فلزي مجاور با هوا، الیه فلزي روي 
، با تغییر مکلئودنشانی الیهافزار با نرم گوییم. طراحیالیه باالیی می
تا باالخره نمودار  شدمرحله انجام  یندر چندها، ضخامت الیه

در این طراحی  د.گردیحاصل عنوان بهترین نتیجه به 3شکل
 Agترتیب براي الیه نانومتر به 50 و 399، 150ها ضخامت الیه

 باالیی است. Ag و الیه 2MgFالیه  ،پایینی

  
ساختار  ي:  نمودار درصد بازتاب و جذب برحسب طول موج برا3شکل

Ag50/2MgF339 Ag/150  
 

درصد  يمشخص است پاسخ نور 3در نمودار شکل همانطوریکه
 %0و  %50، مقادیر نانومتر  540و  1064موج دو طول يبازتاب برا

حالت فقط  ین. ااستعکس بردرصد جذب  ینطورباشد و همیم
 يفلز یهال Ag2Ag/MgF/است که در ساختار  یرپذامکان یزمان

الیه  یکیضخامت اپت بررسی تاثیر هحال بنازك باشد.  یلیخباالیی، 
ضخامت  ییرتغ 4 نمودار شکل پردازیم.میو الیه فلزي  یکالکتريد
نشان  ،جاذب فوق یلترف ساختار يرا برا یکالکتريد یهال یکیاپت

 دهد.می

 
ساختار  ي: نمودار درصد بازتاب نسبت به طول موج برا4شکل

/Ag2Ag/MgF یکالکتريدالیه ضخامت  ییراتبا تغ 
 

در  4ي شکل: مقادیر درصد جذب و بازتاب هر یک از ساختارها1جدول
 نظر هاي موردموجطول

 %M/D/M R% & A  ساختار
(For 540nm) 

R% & A% 
(for 1064nm) 

150Ag /329MgF2/50Ag 1.3 & 98.7 48.2 & 51.8 
150Ag /339MgF2/50Ag 2.06 & 98.3 50.8 & 49.2 
150Ag /349MgF2/50Ag 2.99 & 96.9 53.2 & 46.8 

 
 شدمشاهده  یکالکتريدالیه  یکیبا اضافه و کم کردن ضخامت اپت

و کمتر  یشترب يهاموجسمت طول ترتیب بهبه بازتاب یکه منحن
مقادیر درصد جذب و بازتاب هر یک از  1جدول .کرد یداپ انتقال

دهد. هاي مورد نظر نشان میموجرا در طول 4ي شکلساختارها
 ساختار يرا برافلزي هاي الیه یکیضخامت اپت ییرتغ 5نمودار شکل

 دهد.نشان می ،جاذب فوق یلترف

  
 ساختار يبازتاب نسبت به طول موج برانمودار درصد  :5شکل

/Ag2Ag/MgF فلزي  هايالیهضخامت  ییراتبا تغ 
 

در  5ي شکل: مقادیر درصد جذب و بازتاب هر یک از ساختارها2جدول
 نظر هاي موردموجطول

 %M/D/M R% & A  ساختار
(For 540nm) 

R% & A% 
(for 1064nm) 

150Ag /339MgF2/50Ag 2.06& 98.3 50.8 & 49.2 
160Ag /339MgF2/40Ag 4.40 &95.6 20.13&79.9  
170Ag /339MgF2/30Ag 26.3& 73.6 0.6 & 99.40 
180Ag /339MgF2/20Ag 53.6 & 46.40 10.03 &90.00  
190Ag /339MgF2/10Ag 77.18 & 22.83 42.85 & 57.14 

 
فلزي پاسخ نوري بازتاب  هايبا تغییر ضخامت الیه مالحظه شد که

-حاصل نمینانومتر  540و  1064موج طولدر مطلوب و جذب 

و کاهش ضخامت  چون با افزایش ضخامت الیه فلزي پایینی شود
کاهش تنها بازتاب  ، نهنانومتر 1064موج ، در طولالیه فلزي باالیی
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-طولبه سمت نانومتر  1064موج از طولمینیمم آن بلکه  یابد،می

با افزایش ضخامت الیه  همینطورکند. پیدا می انتقالهاي باالتر موج
 540موج در طولفلزي پایینی و کاهش ضخامت الیه فلزي باالیی، 

هاي موجطولمینیمم آن به سمت  و یافته بازتاب افزایش نانومتر
مقادیر درصد جذب و بازتاب هر  2جدول کند.پیدا می انتقالباالتر 

-هاي مورد نظر نشان میموجرا در طول 5شکلیک از ساختارهاي 

و ثابت گرفتن هاي فلزي با تغییر جنس الیه 6در نمودار شکل دهد.
 در چهار ساختاربقیه پارامترها 

/AirAg/502BK7/150Ag/339MgF 
/AirAu/502BK7/150Ag/339MgF 
/AirAu/502/339MgFuBK7/150A 
/AirAg/502/339MgFuBK7/150A 

دار پاسخ ونمدر  الیه فلزي از نقره به طال، مالحظه شد که تغییر
، جابجا نانومتر 1064موج در طولبا وجود اینکه  نوري بازتاب،

عالوه  نانومتر 540موج نشد ولی بازتاب افزایش داشت و در طول
هاي باالتر موجطولبر افزایش بازتاب، مینیمم نمودار نیز به سمت 

جذب و بازتاب هر یک از مقادیر درصد  3جدول پیدا کرد. انتقال
 دهد.هاي مورد نظر نشان میموجرا در طول 6ساختارهاي شکل

 
-با الیه ساختار 4 يموج برانمودار درصد بازتاب نسبت به طول: 6شکل

 هاي فلزي مختلف
 

 6ي شکل: مقادیر درصد جذب و بازتاب هر یک از ساختارها3جدول 
 نظر هاي موردموجدر طول

 %M/D/M R% & A  ساختار
(For 540nm) 

R% & A% 
(for 1064nm) 

150Ag /339MgF2/50Ag 2.06& 97.88 50.8 & 49.20 
150Au /339MgF2/50Ag 54.54& 45.14 61.61& 38.40  
150Ag /339MgF2/50Au 21.43 & 78.6 63.3& 36.73 
150Au /339MgF2/50Au 37.2 & 62.72 69.6& 30.42 

 گیرينتیجه
نانومتر و جذب  540جاذب کامل در طول موج براي طراحی فیلتر 

به صورت   MDMنانومتر ساختار 1064درصد در طول موج  50
/Air/Ag2g/MgFBK7/A با در نظر گرفتن ضخامت شد.  طراحی

ربع موج براي هر یک از الیه ها بازتاب کامل و جذب، صفر است. 
همچنین  )الکتریکهاي فلزي و ديالیهها (با تغییر ضخامت الیه

هاي فلزي پاسخ نوري بازتاب و جذب بررسی تغییر جنس الیه
ساختار مورد نظر بهترین  جاذب یلترف يبراشد. 

/50Ag/Air2BK7/150Ag/339MgF  .کاهشو  افزایش با است 
به سمت  ترتیببه بازتاب یمنحن الکتریکيد یهال یکیضخامت اپت

با افزایش ضخامت الیه  کرد. یداپ انتقالکمتر و  یشترب هايموجطول
موج فلزي پایینی و کاهش ضخامت الیه فلزي باالیی، در طول

 1064موج از طولیافته و مینیمم آن کاهش ، بازتاب نانومتر 1064
موج پیدا کرد. در طول انتقالهاي باالتر موجطولبه سمت نانومتر 

یافته و مینیمم آن به  نیز با تغییر فوق، بازتاب افزایش نانومتر 540
هاي پیدا کرد. تغییر در جنس الیه انتقالهاي باالتر موجطولسمت 

 1064مینیمم بازتاب در طول موج مقدار فلزي منجر به تغییر 
-، طولنانومتر 540موج طولمحدوده نانومتر شده در صورتیکه در 

موج مینیمم بازتاب جابجا شد. به این ترتیب می توان براي 
 هاي مختلف از ساختارهایی با جنس و ضخامتهاي متفاوتکاربرد
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 ی کوانتوم یهامیها و سفونون در چاه -برهم کنش الکترون یمحاسبه نرخ پراکندگ

 2یمی، محمد جواد کر1یمهتاب ارت

 رازیش یدانشگاه صنعت ه،یدانشکده علوم پا ک،یزیگروه ف

 چکیده
 وستهی. از مدل پمیکن یبا ابعاد محدود محاسبه م یکوانتوم یهامیها و سفونون در چاه -کنش الکترون برهم یکل و احتمال گذار را برا یمقاله نرخ پراکندگ نیما در ا

 شیکه با افزا دهدینشان م جی. نتامیینمایم دهفونون است، استفا-برهم کنش الکترون ینرخ پراکندگ قیدق یبررس یمدل ها برا نیاز پرکاربردتر یکیکه  کیالکتر ید
 . ابدییکاهش م لینرخ جذب و گس ستمیو ابعاد س یانرژ

 پراکندگی، الکترون، فونون، چاه ها، سیم ها  واژه های کلیدی:

 

Calculation of scattering rate of electron-phonon interaction in quantum wells and wires 
 

Mahtab, Arti 1; Mohammad. J, Karimi 2 
 

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shiraz University of Technology 

 

Abstract  
 

In this paper, we calculate the total scattering rate and transition probability for electron-phonon interaction in 

quantum wells and quantum wires with finite size. We use the dielectric continuum model, which is one of the 

most widely used models to accurately investigate the scattering rate of electron-phonon interaction. The results 

show that as the energy and sizes of the system increase, the rate of the absorption and emission decrease. 
 Keywords: Scattering, Electron, Phonon, Wells, Wires     

 

PACS No. 63, 68  
 

 مقدمه 
ها در آن تیها کوانتش ارتعاشات شبکه هستند که اهمفونون     

حالت جامد مانند انتقال گرما و  کیزیمختلف ف یهانهیزم

ها به دو صورت است. فونونشناخته شده یبه خوب ییابررسانا

 یو طول یهستند که هرکدام با دو مد عرض  یکیستو آکو یکیاپت

باالتر شامل  کانسبا فر یکیاپت ی. مدهاشوندیم داده شینما

 یمدها کهیمجاور است، درحال یونهاینوسانات خارج از سطح 

 ینوسیس یمجاور با منحن یونهایبا حرکت  نییفرکانس پا با یصوت

سبه نرخ محا یبرا یمختلف یها[. مدل1]شوندینشان داده م

 ید وستهپی مدل: ازجمله دارد وجود فونون –الکترون  یپراکندگ

 نیو....پرکاربرد تر(HD) یکینامیدرودی، مدل ه(DC)کیالکتر

 رییتغ فیتوص یمدل برا نیاست. ا کیالکتر ید وستهیمدل، مدل پ

در نانو  خیو فرول کیزوالکتریپ یهابرهم کنش ل،یشکل پتانس

 یو نقاط کوانتوم یکوانتوم میس ،ینتومها از جمله چاه کواساختار

 ندیفرآ کی یقطب یکیاپت یفونون ها یکاربرد دارد. پراکندگ

 یهافونون یپراکندگ ریها نظ یپراکندگ گریناکشسان است و د

کشسان شناخته  یهاندیاز فرآ کیالکتر زویپ یو پراکندگ یکیآکوست

ندازه چاه ا راتیلبرتون و همکارانش تاث 1984[. در سال 2شده اند]

 کیگاز الکترون  یقطب یکیاپت یهافونون یبر پراکندگ یکوانتوم

قرار دادند وبا  یرسانا مورد بررس مهین نیرا در چند عدبعد و دو ب

اندازه چاه  راتیمتوجه شدند که تاث یمحاسبه نرخ پراکندگ

نرخ  فینسبتا ضغ یوابستگ ،یدو بعد یبرگاز الکترون یکوانتوم

و  می[. ک3]دهدیکم ضخامت نشان م یهاهیال یرا رو یپراکندگ
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 قیاز طر کترونال یموضوع پراکندگ 1999در سال همکارانش 

و چاه  یشش گوش ساختار در یکیاپت یبرهم کنش با فونون ها

 یکه در انرژ دندیرس جهینت نیکردند و به ا یرا بررس یکوانتوم

[. 4]ابندییموجود کاهش م یپراکندگ یباالتر همه نرخ ها یها

برهم  یرا بر رو یمطالعات 2016و همکارانش در سال ماسلوو 

ها انجام دادند. آن یکوانتوم یهادر چاه نفونو –کنش الکترون 

   نوع    یکوانتوم یهااندازه جرم پالرون را درچاه تیتوانستند اهم

ZnO-ZnMgO [. محمد احمد و همکارانش در سال 5]کنندانیب

 یمحدود و سطح یکیاپت یاهفونون لیموضوع گس 2019

مطالعه کردند و توانستند  GaN/InGaN یکوانتوم یهادرچاه

ساختار  یو سطح یکیفونون اپت یهامد یها را برروفونون لیگس

 [.7و6کنند] یبررس یشش گوش

 یتئور
 مسی و چاه در را فونون –الکترون  یمقاله نرخ پراکندگ نیدر ا     

ها با  میچاه ها و س بی. در تقرمیدهیقرار م یمورد بررس یکوانتوم

 میو س یچاه کوانتوم یتوابع موج الکترون ،ینامتناه لیسد پتانس

  هستند: ریبصورت ز بیبه ترت یکوانتوم
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را  ستمیس تیتعداد درجات محدود D 2و  D 1 یها سیرنویز

xL که z. Ly> L xL است وبردارموج  یمولفه ǁk. دهدینشان م

)چاه  یدوبعد یالکترون یگازها یاست. احتمال گذار برا میطول س

 [:9و8است] ری( بصورت زیکوانتوم می)س یبعدکی( و یکوانتوم
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کم است. در واقع  یبعد، احتمال گذار دوzL ینامتناه ریمقاد یبرا

فونون رخ  zq یتابع موج الکترون و مولفه عرض نیبرهم کنش ب

احتمال گذار را با  ،یاندازه چاه کوانتوم راتیرو تاث نی. از ادهدیم

بزرگ باشد،  zL اگر نی.همچندهندیکاهش م یدو بعد بیتقر

و  لیکوچک خواهد بود. بردار موج گس نونفو-برهم کنش الکترون

 فرم است:  نیبه ا یجذب فونون دوبعد
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 صورت است: نیبه ا یبعد کی یو برا
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α شودیم فیتعر ریکه به صورت زاست  خیثابت فرول بیضر: 
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و جذب  لیگس ینرخ پراکندگ کم  ریتاث 0L/1=ǁqبا توجه به 
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( 1. شکل)میکنیم یرا بررس یباتوجه به روابط باال نرخ پراکندگ

. دهدیرا نشان م یدر چاه کوانتوم لیجذب و گس ینرخ پراکندگ

نرخ  یچاه کوانتوم یپهنا شیو افزا یانرژ شیشکل با افزا نیدر ا

 دهی. همانطور که دابدییفونون کاهش م لیجذب و گس یپراکندگ

 لیگس یکاهش نرخ پراکندگ یکوانتوم اهچ یپهنا شیبا افزا شودیم

 .جذب است یاز کاهش نرخ پراکندگ شتریب

 
ی  در دما یچاه کوانتوم یو جذب فونون برا لیگس ی: نرخ پراکندگ1شکل 

K300. 

 میس یبرا لیجذب و گس ی( نرخ پراکندگ2شکل) نیهمچن

را نشان  0A150, 100, 50= zLو  0A50= yLبا ابعاد یکوانتوم

نرخ  ستمیو ابعاد س یانرژ شیشکل با افزا نی. در ادهدیم

. کاهش نرخ ابدییو جذب فونون کاهش م لیگس یپراکندگ

 است.  لیگس یاز کاهش نرخ پراکندگ شتریجذب ب یپراکندگ

 
 یکوانتوم میس یو جذب فونون برا لیگس فرآیند ی: نرخ پراکندگ2شکل

 K 003دمای  در  0A50 =yLبا

 

 

 

 

 

 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

420



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 یریگ جهینت
فونون را  -برهم کنش الکترون یمقاله روابط پراکندگ نیما در ا    

 ی. نرخ پراکندگمیامحاسبه نموده یکوانتوم یها میدر چاه ها و س
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177نوکلیدهای محاسبه دز جذبی رادیو
Lu ،153

Sm  166و
Ho  با استفاده از کدMCNPX 

 
 2*سالک، نفیسه ؛ 1سارا،  وثوقی

 

 انتهرانتهای خيابان کارگر شمالي ،  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ،پژوهشکده کاربرد پرتوها1
  تهرانانتهای خيابان کارگر شمالي ،  ته ای،پژوهشگاه علوم و فنون هس ،پژوهشکده مواد و چرخه سوخت هسته ای 2

 

 

 

 چكیده
177سه رادیونوکليد درماني 

Lu ،153
Sm 166و

Ho  های استخوانخواه، در درمان متاستازهای استخواني کاربرد دارند. در طراحي یک در صورت نشاندارشدن با عامل

در این مطالعه، دز جذبي  .آینداز اهداف اصلي به شمار مي جذبي بافت هدفو افزایش ميزان در  های غير هدف پرتوگيری حداقل بافتعامل درماني، 
177رادیونوکليدهای 

Lu ،153
Sm  166و

Ho  کد مونت کارلو  با استفاده از ،ن متاستازهای استخواني در درماMCNPX  محاسبه گردید و نتایج با یکدیگر مقایسه شده

177های سالم از طریق تابش بتا و گامای رادیونوکليد  نتایج نشان داده است که دز رسيده به بافتاست. 
Lu باشد.د دیگر ميبسيار کمتر از دو رادیونوکلي 

    MCNPX.  ،نشاندارسازی، دز جذبي ،متاستازهای استخواني واژه های کلیدی:

 

Dosimetry calculations of 
177

Lu, 
153

Sm and 
166

Ho using MCNPX   
 

Vosoughi, Sara
1
; Salek, Nafise

*2
  

 
1
 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran  

2
Material and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran 

 

Abstract  
 

The radiolabeling of bone seeking agents with   
177

Lu, 
153

Sm and 
166

Ho radionuclides have been used in bone 

Metastases therapy. In design of a therapy agent, it is principal to consider the minimal exposure to the non-

target tissues and increasing the absorbed dose in target tissue. In this study, the adsorbed doses of 
177

Lu, 
153

Sm 

and 
166

Ho radionuclides in bone metastases therapy were calculated using the Monte Carlo MCNPX code and 

the results were compared. The results show that absorbed dose of normal tissue by beta and gamma radiation 

of 
177

Lu is much lower than others. 
 

Keywords: Metastases, labeling ,absorbed dose, MCNPX. 
 

PACS No. 28 

 

  قدمهم
های زنده گردد.  تواند باعث اثرات آسيبي به سيستم تابش مي     

بنابراین ارزیابي این اثرات در انسان برای یک رویه پزشکي 

ای در تجویز درون تني یک رادیودارو ضروری است. اثرات  هسته

بيولوژیکي درمان با رادیونوکليد از طریق کميت فيزیکي دز جذبي 

 -گردد جذب شده در واحد جرم تعریف ميکه به صورت انرژی  -

رادیونوکليدهای با تابش بتا که نفوذ زیادی در بافت  شود. بيان مي
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های ( با توجه به اندازه و موقعيت سلولmm 12-2 )حدود دارند

با تابش بتا با  166-برای نمونه هلميوم .شوندتوموری انتخاب مي

برای  ر بافت نرم،ميليمتر د 3/8انرژی باال و برد متوسط  حدود 

ون های سه ظرفيت  ی .]1[د شوتومورهای بزرگ انتخاب مي

Sm
153 ،Lu

Hoو  177
های اغلب به طور مستقيم به عامل   166

DTPA قوی مثل  1سازشالته
2  ،HEDP 3  ،DOTMP

یا    4

EDTMP
 .]3،2[های زنده سرطان متصل مي شوندبه مولکول 5

رکز خوب، انتخابي و بقاء اساس موفقيت درمان رادیونوکلئيدی تم

-بلند مدت رادیودارو در محل تومور است که آن را از سایر روش

کند. این روش درمان برای بيماران به خوبي های درمان متمایز مي

 خواهد بود.قابل تحمل 

روش مونت کارلو یک روش عددی برای حل مسائل ریاضي بوسيله 

ن یک تکنينک عددی جامع عنوا برداری تصادفي است. این روش به نمونه

های  بعد از ورود کامپيوتر به زمينه محاسبات عددی ظهور پيدا کرد. زمينه

کاربردی این روش با ظهور کامپيوترهای پيشرفته جدید، گسترش زیادی 

مبتني بر روش مونت ای  جمله کدهای هسته از MCNPXپيدا کرد. 

 ای دارند. در این  تهکه موارد استفاده بسيار در زمينه هس باشد کارلو مي

شده  منظور ترابرد ذرات بتا و همچنين پرتوهای گامای گسيل ، به پژوهش

های مورد  و بررسي ميزان دز جذبي بافت نوکليدهای ذکر شدهاز رادیو

 [. 4شده است ] استفاده MCNPXمطالعه از کد 

ای است که بر  یکي از قویترین کدهای محاسباتي هسته MCNPXکد 

کند. این کد در طراحي نوتروني  ونت کارلو کار مياساس روش م

ای و بررسي ایمني آنها، محاسبات مصرف سوخت،  راکتورهای هسته

ای، طراحي هدف  پيمایي هسته طراحي خفاظ، طراحي آشکارسازها، چاه

ها، پرتوپزشکي و....کاربردهای بسياری دارد. این کد برای  دهنده در شتاب

، MCSآالموس، تحت عنوان  آزمایشگاه لوسدر  1963اولين بار در سال 

ارائه گردید و در  MCNPبرای اولين بار با نام  1977تهيه شد ودر سال 

، که تنها ذرات نوترون و فوتون را در نظر B4و  A4های  ادامه نسخه

ذره الکترون به نسخه قبلي آن اضافه  2000گرفت، ارائه شد. در سال  مي

 6و  X ،5های  زار آمد. بعد از آن نسخهبه باMCNP4C گردید و با نام 

                                                 
1 Chelating agent 

2
 Di ethylenetriamine penta acetic acid 

3
 Hydroxyl ethylidene-dipHospHonate 

4
 Ethylene Diamine Tetramethylene PHospHonate 
5
 Ethylene Diamine Tetramethylene PHospHonate 

باشند، از جمله اینکه  های فراواني مي ارائه گردید که دارای قابليت

نوع ذره مختلف را در آنها در نظر گرفت. در این  35توان حداقل  مي

ارائه شده است، استفاده گردید.  2008که در سال  6/2Xاز نسخه  تحقيق

یک فایل ورودی با ساختار مشخص  برای استفاده از این کد بایستي

شامل اطالعات مسئله شامل هندسه، مواد، چشمه، نوع خروجي و غيره 

تهيه گردد. کد با در نظر گرفتن اطالعات فایل ورودی و استفاده از 

ها، مسئله را حل و نتایج را در یک فایل خروجي  کتابخانه سطح مقطع

 [.4کند ] توليد مي

 

 روش کار 
سازی دز جذبي و دز معادل استخوان و سایر  منظور شبيه به

خواه، از  های مجاور آن هنگام تزریق رادیوداروهای استخوان اندام

یک فانتوم ساده متشکل از مغز قرمز استخوان، استخوان و بافت 

ها با یک تا دو ميليون  سازی شود. شبيه نرم اطراف استفاده مي

% 5/0شده کمتر از های محاسبه  تاریخچه انجام شده و خطای تالي

 بوده است. 

 تعریف هندسه فانتوم استخوان ران 

ای  سازی قسمتي از استخوان ران از هندسه استوانه برای شبيه

سازی عضله، استخوان و مغز استخوان  منظور شبيه استفاده گردید. به

سانتيمتر و ارتفاع  2/1و  6/2، 6/7هایي به قطر  ترتيب از استوانه به

تفاده شد. ساختمان فيزیکي استخوان ران با استفاده از سانتيمتر اس 5

 48. طول استخوان ران انسان [6, 5]است  متون علمي تعریف شده 

متر است. فانتوم ران استخوان  سانتي 34/2متر و قطر آن  سانتي

 نشان داده شده است.  1سازی شده در شکل مدل

 
 .[192]سازی شده  هندسه فانتوم مدل  1شکل 
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 تعریف چشمه

MCNPX  برای ترابرد ذرات نياز به تعریف چشمه در فایل

ورودی دارد. چشمه شامل نوع ذره، مکان، انرژی و جهت ذرات 

صورت حجمي و همگن با  سازی به ها در این شبيه است. چشمه

توزیع یکنواخت مواد رادیواکتيو در داخل آنها تعریف شدند. در 

ت داده با دستورات های حجمي در کار ، چشمهMCNPXکد 

ERG ،PAR ،POS ،AXs ،EXT  وRAD شود. این  تعریف مي

ترتيب بيانگر انرژی، نوع ذره، موقعيت، راستا، ارتفاع و  دستورات به

باشد. در این کار، برای تعریف  ای مي های استوانه شعاع پوسته

 .[7]انرژی از طيف پيوسته بتا برای رادیونوکليدها استفاده گردید 

خواه به دليل عامل فسفانات  که رادیوداروهای استخوان از آنجایي

، در این تحقيق فرض شد [8]شوند  روی سطح استخوان جذب مي

تا  1/1ای استخوان از شعاع  که این رادیوداروها در بافت استوانه

طور همگن  سانتيمتر به 5طول  سانتيمتر و کل ارتفاع استوانه به 3/1

 توزیع شوند.

 تعریف مواد و تالی استفاده شده 

استفاده شد. تالي  F8*ها، از تالي  منظور محاسبه دز جذبي بافت به

ازای یک  جا گذاشته شده در سلول را فقط بهنظر انرژی بهمورد 

کند. خروجي این کد برای تالي مورد نظر  تابش فرودی محاسبه مي

شود که با تقسيم عدد بدست آمده بر  ارائه مي MeVبر حسب 

جرم سلول و ضرب عدد حاصل در ضریب تبدیل انرژی به ژول 

(J
13-10×6/1=MeV1ع تابش بر (، دز جذبي مربوط به آن نو

بر هر تاریخچه بدست خواهد آمد. با ضرب  (Gy)حسب گری 

مقدار نهایي بدست آمده بر حسب گری بر تاریخچه، در نسبت 

بدست خواهد آمد.  Gy/Bqانشعاب آن نوع تابش، نتایج بر حسب 

با دانستن اکتيویته تجمع یافته در بافت استخوان و ضرب آن در 

 توان به دز جذبي هر بافت دست یافت.  بدست آمده، ميعدد 

های انساني  ها از داده سازی، ترکيب و چگالي بافت در این شبيه

. چگالي مغز استخوان، [9]بدست آمد  ICRPهای  منطبق بر توصيه

gcmترتيب  بافت استخوان و بافت نرم به
-106/1، gcm

 و 185/1-

gcm
 در نظر گرفته شد. 103/1-

 

 

 نتایج
177توزیععع دز جععذبي بععرای سععه رادیونوکليععد      

Lu ،153
Sm  و

166
Ho   در هندسه تعریف شده با استفاده از کد بدست آمده اسعت

اند. فرض بر این است کعه در صعورت   و با یکدیگر مقایسه گردیده

یونوکليعد  های فسفاناتي با هر یک از این سعه راد نشاندارشدن عامل

با فرض یکسان بودن ليگاند نشاندار شده برای هر سه رادیونوکليعد  

در عضله، بافعت   1MBqميزان جذب اکتيویته تزریق شده به ازای 

است. به دليل جذب سطحي استخواني و مغز استخوان بررسي شده

ای اسعتخوان از  ها در استخوان، چشعمه در بافعت اسعتوانه   فسفانات

ایعم. توزیعع دز   متری استخوان فرض کعرده نتيسا 3/1تا  1/1شعاع 

 F8*ای با استفاده از دستور جذبي حاصل از توزیع اکتيویته استوانه

محاسبه و منحني آنها رسم گردیعد. از آنجعایي کعه رادیوداروهعای     

مورد بررسي، هم بتازا و هم گامازا هستند. بنابراین توزیع دز تابشي 

رون اوژه( و هم فوتعون )گامعا و   برای هم ذرات الکترون )بتا و الکت

 اشعه ایکس( در نظر گرفته شده است.  

هعای بتعا و گامعا را در مغعز     دوز جذبي حاصعل از تعابش  ، 2شکل 

استخوان، بافت استخوان و بافت نرم در راستای شععاع بعر حسعب    

177فاصله از مرکز بعرای سعه رادیونوکليعد    
Lu ،166

Ho  153و
Sm 

177پرتوهای بتا و گامعای  دهد. دز جذبي حاصل از نشان مي
Lu  در

مغز استخوان و همچنين بافت نرم کمتعر از دو رادیونوکليعد دیگعر    

اسععت، درحععالي کععه توزیععع دز در بافععت اسععتخواني بععرای سععه    

رادیونوکليد مشابه یکدیگر است. هر چنعد کعه بعرای رادیونوکليعد     
177

Lu باشد ولي مقعدار  مقدار دز کمتر از دو رادیونوکليد دیگر مي

153با دز  آن
Sm    که رادیونوکليدی است که به طور معمعول بعرای

 کند. گردد، برابری ميدرمان متاستازهای استخواني استفاده مي
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177توزیع دز شعاعي حاصل از ذرات بتا و گامای رادیونوکليدهای  2شکل
Lu ،

166
Ho  153و

Sm. 

-در هریعک از ارگعان   mGyدز کل جذب شده برحسب  1جدول 

دهعد.  اکتيویته نشان معي  1MBqمورد بررسي را برای تزریق های 

177دز کل رسيده به مغز استخوان بعرای رادیونوکليعد   
Lu   کمتعر از

166
Ho  153و

Sm باشد. این زماني که نياز است اکتيویته بعاالیي  مي

کنعد.  از رادیوداروی مورد نظر به بيمار تزریق گردد، اهميت پيدا مي

و مغز استخوان کعه ارگعان بحرانعي بعرای     دز رسيده به بافت سالم 

گععردد، بععرای کاربردهععای متاسععتازهای اسععتخواني محسععوب مععي 

166رادیونوکليد 
Ho  153و

Sm  توانعد ایعن   بسيار باالتر است و معي

ها را مورد آسيب قرار دهد. دز کل رسيده که بافت اسعتخواني  بافت

177که هدف رادیوراداروهای تسکين درد استخوان است بعرای  
Lu 

153و 
Sm     باشعد بنعابراین رادیونوکليعد    بسيار نزدیعک بعه هعم معي
177

Lu  باشعد زیعرا دز   ، کاندیدای مناسبتری برای این کاربردهعا معي

رساند. رادیونوکليد مورد نظر را با کمترین آسيب به بافت هدف مي
166

Ho   با تو جه به انرژی باالی آن برای تخریب مغز اسعتخوان در

 گردد. استفاده ميمراحل پيشرفته سرطان 

 
دز کل جذب شده حاصل از پرتوهای بتا و گاما برای سعه رادیونوکليعد    :1جدول

177
Lu ،153

Sm  166و
Ho 

 

دز کععل رسععيده بععه   

 ارگان

(mGy/MBq) 

177Lu 153Sm 166Ho 

 0002/0 00013/0 49/7×10-5 مغز استخوان

 0136/0 0052/0 0021/0 استخوان

 0039/0 00048/0 0002/0 عضله

 

گعردد،  های هدف و غير هدف ایجعاد معي  ميزان دوزی که در بافت

باشد و از آنجعایي  های الکتروني رادیودارو ميغالباً مربوط به تابش

که نفوذ پرتو بتا به انرژی آن بستگي دارد، دز حاصل از پرتعو بتعای   

های اطراف و مغز استخوان بایعد بيشعتر باشعد کعه     هلميوم به بافت

هعای  کند. سهم مربوط بعه تعابش  را تایيد مي محاسبات این موضوع

باشعد و در  گاما خيلي کمتر از سهم مربوط بعه ذرات بتعای آن معي   

 د.  بررسي رادیوداروها این موضوع باید در نظر گرفته شو

 نتیجه گیری
نشان داد که دز رسيده  MCNPXنتایج محاسبات دزیمتری با کد 

177های سالم برای رادیونوکليد به بافت
Lu سيار کمتر از دو ب

153رادیونوکليد 
Sm  166و

Ho باشد و در صورت استفاده از مي

های باال برای کاربردهای باليني، با رساندن بيشينه دز به اکتيویته

متاستازهای استخواني، کمترین آسيب را در مغز استخوان بيمار 
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   های کوارک و گلوئون در سه برهمکنش مختلفجتبررسی 
 1زمرديان، محمد ابراهيم ؛ 1مقدم، ريحانهصالح

 مشهد، 91775-1436، ميدان آزادي، ه فردوسي مشهدفيزيك دانشگا دانشکده1

 

 چکيده
جداسازي و تفکيك  .يمپردازهاي مختلف ميباردار در برهمکنشهاي کوارک و گلوئون ذرات شدگي در اين مقاله، به تفکيك جتبه منظور محاسبه مقدار ثابت جفت

هاي مرکز جرم نرژيها، چندگانگي ذرات باردار هر جت در ادهيم. سپس با تفکيك آنانجام مي JADEکارگيري الگوريتم هاي کوارک و گلوئون را از طريق بهجت

رکز جرم، چندگانگي ذرات مکنيم که با افزايش انرژي هاي کوارک و گلوئون مشاهده ميچندگانگي جتمختلف را مورد بررسي قرار داده و با توجه به نمودار ميانگين 

ت نيز با محاسبه نسبت هاي کوارک باالتر است. در نهايها نسبت به جتهاي گلوئون همواره در تمامي برهمکنشنيز سير صعودي دارند که البته آمار افزايشي جت
ها بررسيطالعات و ماين بيشتر از جزئيات آوريم. دست ميشدگي را در هر انرژي بهمقدار ثابت جفت (r)هاي کوارک به چندگانگي جتهاي گلوئون چندگانگي جت

 در متن مقاله آمده است.

 

The study of quark and gluon jets in three different interactions 
 

Saleh Moghaddam, Reihaneh1; Zomorrodian, Mohammad Ebrahim1 

 
1Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad, 91775-1436, Mashhad, Iran 

 
Abstract 

 

In this paper, we calculate the values of strong coupling constant by separating the quark and gluon jets in 

different interactions. We use the JADE algorithm for separating jets. Then we study the multiplicity of the charge 

particles in jets for different center of mass energies. By considering the average multiplicity of quark and gluon 

jets, we observe that this multiplicity is rising by increasing energy. Also these values for gluon jets are 

considerably higher than the values for quark jets. By calculating the ratio of multiplicity for quark and gluon 

jets, we obtain the strong coupling constant in different energies as well as different interactions. More details 

will be explained in the main text. 

 

PACS No. 13.66.Bc; 12.38.Bx 
 

 

 مقدمه
 هکوارکي که از واپاشي بوزون واسط زوج ها،انواع برهمکنشدر 

ي هکنند که به نوبهايي ميد، شروع به تابش گلوئونشونتوليد مي

ديگر کوارک  تبديل به زوج و يا هاي ديگر خود تبديل به گلوئون

روش به بارش پارتوني معروف است و بر طبق مدل شوند. اينمي

QCD ها هستند. اينها حامل رنگ بيشتري نسبت به کوارکگلوئون 

هاي هاي گلوئون نسبت به جتباعث افزايش چندگانگي جت

 ن گلوئوهاي شود. بنابراين سهم هر ذره از انرژي در جتکوارک مي

 

کاهش انرژي جت ي خود باعث که اين نيز به نوبهيابد کاهش مي

 .]1[ شودگلوئون نسبت به جت کوارک مي

استخراج شده شده مونت کارلو سازيهاي شبيهدر اين مقاله از داده

پوزيترون، -براي سه نوع برهمکنش الکترون PYTHIA برنامهاز 

 شود.مي استفادهپروتون -پروتون و پروتون-الکترون
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 JADEالگوريتم      

ها که همگي از هادرون ايز مجموعها ستا جت عبارت يك     

ها را به عنوان توان اين جتکنند. ميدر يك جهت حرکت مي

ور طها به ها تعبير کرد. بنابراين کوارکمحصوالت واپاشي کوارک

قابل  هاهاي کوارکي حاصل از آزمايشتصورت جغيرمستقيم به

د کان دارامشود. همچنين اند و رويدادي دو جتي ايجاد ميمشاهده

که  گلوئون تابش کنند از نابودي، کوارک و پادکوارک حاصل که

 ويم.شرو ميجتي و يا حتي چند جتي روبهبنابراين با رويدادهاي سه

باشد. ي آن جت ميهر جت يك محور اصلي دارد که مشخصه

 طولي داد بيشينه مؤلفهمحور تراست، محوري در امتيا  محور اصلي

 ت.ساندازه حرکت ذرّات ا

 براساس (JADE)در اينجا الگوريتم  تده جيابن هايالگوريتم

. اين کندك به يکديگر کار مينزدي ذرات زوج ايخوشه ترکيب

به شدر آن، تشکيل  اند کههشد بنا ذرات شبه تشکيل براي الگوريتم

 زماني تا يابدمي ادامه ذرات ترکيب براي تکراري صورت بهذرات 

 در ناسبم جداشده ذره شبه ندکيا تعداد شامل رويدادها که

 نايقرار گيرند.  نظر مورد الگوريتم در شده تعريف قواعد چارچوب

 براي د. دهنمي تشکيل را خروجي هايجت مانده باقي ذرات شبه

 cutoff  از جت يك درون در يکديگر به ذرات نزديکي تعيين

 نوع رينتلمتداو اساسد. شومي استفاده عرضي حرکت اندازه

 .]2[عبارتست از  ايخوشه هايالگوريتم

 𝑌cut تفکيك پارامتر يين( تعالف
  lو  kذرات جفت از يك هر براي 𝑌𝑘𝑙 متناظر جدايي يمحاسبه ب(

محاسبه شده در قسمت )ب( کوچکتر يا مساوي   𝑌𝑘𝑙ج( اگر مقدار 

باشد، دو ذره در يك جهت يا دسته  𝑌cutي از مقدار در نظر گرفته

 شود. گيرند. به اين ترتيب يك شبه ذره ايجاد ميقرار مي

𝑌𝑘𝑙يابد که د( مراحل )ب( و )ج( تا زماني ادامه مي ≥ 𝑌cut  .شود

اند، در اينصورت ذراتي که در يك دسته )جهت خاص( قرار گرفته

خص هاي مشدهند. همچنين ذرات در دستهيك جت را تشکيل مي

ي هايدهند، به اين ترتيب ذرات در دستهديگر نيز تشکيل جت مي

-شوند و رويدادهاي چندجتي شکل ميموسوم به جت تفکيك مي

 مشخص را رويداد هر هاي جت تعداد ،هااين دسته تعدادگيرند. 

 کنند.مي

 فيزيکی نتايج

هاي کوارک و گلوئون به هدف ما در اين مقاله، بررسي جت

مختلف  شدگي در سه نوع برهمکنشثابت جفت منظور محاسبه

-برهمکنش نابودي الکترون ها عبارتند ازاست. اين برهمکنش

-تون و برهمکنش پروتونورپ-پوزيترون، برهمکنش الکترون

م پروتون. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا به کمك الگوريت

JADE  ،به تفکيك و که در بخش قبل توضيح داده شد

 پردازيم.اي کوارک و گلوئون از يکديگر ميهجداسازي جت

ون، هاي کوارک و گلوئدر ابتدا با استفاده از جداسازي جت  

هاي مختلف مورد بررسي و ها را در برهمکنشچندگانگي آن

دهيم. توزيع چندگانگي متناظر با اين مقايسه قرار مي

شود. مشاهده مي 1در شکل  GeV60ها براي انرژي برهمکنش

هاي همانطور که از نمودارها پيداست چندگانگي براي جت

 هاي کوارک داراي مقادير باالتريگلوئون در مقايسه با جت

 است. 

 

 

 
ر هاي کوارک و گلوئون ذرات باردانمودار توزيع چندگانگي جت : 1شکل

 .GeV60هاي مختلف در انرژي مرکز جرم براي برهمکنش
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ر هاي کوارک و گلوئون ذرات باردادست آوردن چندگانگي جتبا به

 توان باهاي متفاوت، اکنون ميهاي مختلف از برهمکنشدر انرژي

دار گيري از مقادير چندگانگي در هر انرژي مرکز جرم، نموميانگين

هاي کوارک و گلوئون را برحسب انرژي ميانگين چندگانگي جت

 .شده است نشان داده 2مرکز جرم رسم نمود که اين نمودار در شکل 

هاي مشابه، ميانگين از اين شکل نيز مشخص است که در انرژي

هاي گلوئون در هر سه نوع برهمکنش از ميانگين چندگانگي جت

 هاي کوارک باالتر است و اين مقادير با افزايش انرژي مرکزجت

به  جرم نيز در حال بيشتر شدن هستند و سير صعودي دارند. اين امر

ظريه هاي باالست که در نگسيل گلوئون در انرژي دليل احتمال بيشتر

QCD بيني شده است.نيز پيش  

 

 

 
هاي کوارک و گلوئون نمودار ميانگين توزيع چندگانگي جت : 2شکل

 هاي مختلف.برحسب انرژي مرکز جرم براي برهمکنش

 

هاي گلوئون را به در مرحله بعد، نسبت چندگانگي جت

دهيم. اين نسبت مورد بررسي قرار ميهاي کوارک چندگانگي جت

 :]3[ شودمشخص مي rرا که با 

 

𝑟 =
〈𝑁𝐺〉

〈𝑁𝑄〉
                                                              (1)  

 

𝑟از نسبت ضرايب رنگ که مقدار مجانبي آن  =
𝐶𝐴

𝐶𝐹
= قابل 2.25

برحسب انرژي  rنسبت  3گونه که در شکل همانمحاسبه است. 

نشان داده شده است، با افزايش براي سه نوع برهمکنش  مرکز جرم

سير صعودي دارد و چنانچه اين روند براي  rانرژي مرکز جرم مقدار 

ميل مي 25/2مقدار مجانبي به  r  پارامتر يابد هاي باالتر ادامهانرژي

 کند.

 

 
هاي کوارک هاي گلوئون به چندگانگي جتنسبت چندگانگي جت : 3شکل

 هاي مختلف.براي برهمکنش

 

بت توان مقدار ثامي ]3[نسبت و روابط زير از اين با استفاده 

-ها بههاي مختلف در انواع برهمکنششدگي را براي انرژيجفت

 آمده است. 4تا  2در جدول ها مقادير آن .دست آورد

 

𝑟(𝑄) = 𝑟0(1 − 𝑟1𝛾0 − 𝑟2𝛾0
2 − 𝑟3𝛾0

3)                   (2)  

 

𝛾0(𝑄) = √2𝐶𝐴𝛼𝑠(𝑄)/𝜋                                             (3)  

 

𝑟0در اين روابط  =
𝐶𝐴

𝐶𝐹
= برحسب  𝑟𝑖و ضرايب تصحيحي  2.25

 :]4[استخراج شده است  1 ها از جدول تعداد طعم
 

 هاضرايب تصحيحي استفاده شده برحسب تعداد طعم : 1جدول

𝑛𝐹 𝑟1 𝑟2 𝑟3 

3 0.185 0.426 0.189 
4 0.191 0.468 0.080 
5 0.198 0.510 0.041- 
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  هاي مختلفيدر انرژ شدگيمقدار ثابت جفت : 2جدول

 .پوزيترون-الکتروننابودي 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي مختلفيشدگي در انرژمقدار ثابت جفت : 3جدول

 پروتون.-الکترون برهمکنش

𝐸𝑐𝑚(𝐺𝑒𝑉) 𝛼𝑠(𝑒±𝑝) 

20 0.1455 ± 0.027 

40 0.1198 ± 0.002 

60 0.1049 ± 0.014 

91 0.1035 ± 0.015 

100 0.1015 ± 0.017 

130 0.1017 ± 0.017 

250 0.1008 ± 0.018 

 
 هاي مختلفيشدگي در انرژمقدار ثابت جفت : 4جدول

 پروتون.-برهمکنش پروتون 

𝐸𝑐𝑚(𝐺𝑒𝑉) 𝛼𝑠 (𝑝𝑝) 

20 0.1889 ± 0.032 
40 0.1852 ± 0.028 
60 0.1435 ± 0.025 
91 0.1288 ± 0.012 
133 0.1184 ± 0.008 
187 0.1091 ± 0.015 
500 0.1063 ± 0.012 

 
-پيداست، مقادير ثابت جفتدست آمده طور که از اعداد بههمان

که با  هستند 1/0 از مرتبه، آماريشدگي با درنظر گرفتن خطاي 

 ]5[ ليدست آمده در براوردهاي قبو نتايج به QCDبيني پيش

  د.نسازگاري و مطابقت خوبي دار

 
 

 یگيرنتيجه
گلوئون در  جت هاي هاي کوارک ودر اين مقاله، به تفکيك جت

هاي پردازيم. جداسازي و تفکيك جتهاي مختلف ميبرهمکنش

 صورت JADEکارگيري الگوريتم  کوارک و گلوئون از طريق به

، چندگانگي ذرات باردار هر از يکديگر هاجتبا تفکيك گيرد. مي

 دهيم.ميهاي مرکز جرم مختلف مورد بررسي قرار در انرژي را جت

هاي جتهاي کوارک و نمودار ميانگين چندگانگي جتمشاهده با 

نرژي مرکز جرم، چندگانگي م که با افزايش اگيريمي نتيجهگلوئون 

در تمامي شود که مشاهده ميذرات سير صعودي دارند. همچنين 

هاي گلوئون نسبت به جت ، ميانگين چندگانگيهابرهمکنشانواع 

است. در نهايت نيز با  هاي کوارک بيشترجتندگانگي چميانگين 

هاي هاي گلوئون به چندگانگي جتمحاسبه نسبت چندگانگي جت

-دست ميشدگي را در هر انرژي بهمقدار ثابت جفت ،(r)کوارک 

شود نتايج حاصل از نمودارها و نتايج مقدار ثابت . مشاهده ميآوريم

سازگاري و همخواني  QCDشده بينيشدگي با مقدار پيشجفت

 کامل دارند.
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𝐸𝑐𝑚(𝐺𝑒𝑉) 𝛼𝑠(𝑒+𝑒−) 

20 0.1319 ± 0.02 

60 0.1314 ± 0.022 

91 0.121 ± 0.012 

133 0.1174 ± 0.009 

161 0.117 ± 0.031 

183 0.121 ± 0.035 

200 0.1282 ± 0.028 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

429



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

Oهایایزوتوپ تراز زمینه مطالعه
 نوکلئون -نوکلئون های موثرکنشبرهماستفاده از  با 26-22

  2کبری ، آبادیمصطفی امینی ؛ 2جعفر، اسماعیلی ؛2مرتضی ،یسیرئ ؛1احمد، نادری بنی

 تهران، ايران 16761-7963ص. پ.  ،نورپيام ه ، دانشگابخش علوم پايه فيزيك، هگرو 1 

 111شهرکرد  ،شهرکرددانشگاه  ،دانشکده علوم پايه گروه فيزيك،  2
 

 چكیده
انرژی  مورد بررسی قرار گرفته است. مقادير O26-22نوکلئون مختلف انرژی حالت زمينه زنجيره ايزوتوپی -در اين تحقيق با استفاده از برهم کنش های موثر نوکلئون

قرار دارد که با مقادير تجربی سازگار است. در  O22د که مرزگسيل نوکلئونی در ندهنشان میهستند رهيافت تجربی و نيمه تجربی  هایکنشبرهم بر اساسه زمينه ک

و  جديد اندازه گيری هایگيری ازنتايج تجربی حاصل از بهره همچنين با کند.پيش بينی میN =19فراتر از ايزوتوپ  مرز را اين BONN-A کنش واقعيترکه برهمحالی
را در  هاتواند خواص هستهمی بهتر تجربیتجربی و نيمه کنش های برهم مقادير =N 21و 29 هایدر مورد ايزوتوپ ايم کهنشان داده  O22فرض جادويی بودن 

  رت خط گسيل نوکلئونی تفسير کند.مجاو
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Abstract  
 

In this research, the ground state energies of isotope chain O


 were studied by using different nucleon-

nucleon effective interactions. The obtained values show that interactions based on empirical or semi-empirical 

interactions correctly predict nucleon decay line at O which is consistent with the experimental values. 

However, the more realistic interaction of BONN-A predicts this boundary beyond the N= isotope. Also, using 

experimental results from new measurements and the assumption that O is magical, we have shown that in the 

case of isotopes N =and N =, the values of experimental and semi-experimental interactions can better 

interpret the properties of the nuclei adjacent to the nucleon drip line. 

 

PACS No.    

 

 مقدمه

های ها بررسی گافای هستههای مهم ساختار اليهيکی از جنبه

، 8، 2باشد. اعداد جادويی ای میذرهانرژی در طيف ترازهای تك

-ذرهکه بر اساس پر شدن اين ترازهای تك 129و  82 ،28،12، 22

ای در ای هستههای انرژی بين مدارهوجود آمده مبين گافای به

-گاف های ناپايدار،. برای هسته[1] های پايدار استمحدوده هسته

-توان ايزوتوپتوانند دچار تغيير شوند که به عنوان نمونه میها می

های ای از وجود گافکه نتيجه =11N-18به ازای را های اکسيژن 

اخير  بررسی های. [2] است، نام برد انرژی در اين محدوده جرمی

مدار با افزايش نوترون کاهش -کنش اسپينکه برهم دهندمینشان 

. هرچند وابستگی اعداد جادويی به عدد نوترونی و [7] يابدمی

-های پديدهبر اساس مدل کيفیتوان به صورت پروتونی را می

 بهميانگين درک کرد اما ارتباط مستقيم اين وابستگی  شناختی ميدان

و مفهومی  کمیها به صورت پايه ميان نوکلئونهای کنشبرهم

های اخير حاکی از آن است سازینتايج مدل مشخص نشده است.
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يت مجسمی اه-های سهکنشبرهم <12Aهای با که در هسته

هايی ستهترين ههای اکسيژن جزء سنگين. ايزوتوپزيادی دارند

قابل تجربی به لحاظ نوترون سيل گها خط هستند که برای آن

هايی که درون خط ی هستههای پايه. حالت[1] شناسايی هستند

را دارا هستند)   هستند، نوعاً طول عمرهای واپاشی  گسيل

هايی که خارج از محدوده درحدود چند ميلی ثانيه(. برای هسته

-قرار دارند، طول عمرها دارای مشخصه برهم گسيلجرمی خط 

21-12)  (دنباشمیها هسته وهای نامقيد کنش قوی بين نوترون
 s .

يك هسته سنگين  شکسته شدنبنابراين در يك آزمايش که در آن 

بسيار سته اگزوتيك باعث توليد يك هدر اثر برخورد به يك هدف، 

توان را می گسيلهای موجود در داخل خط هسته ،شودمیناپايدار 

به ها را سنج جرمی از هم جدا و لذا خواص آناز طريق يك طيف

اين درحالی شکارساز دور از هدف مطالعه نمود و وسيله يك آ

هدف دچار  در سريعاًايداری ، دره پخارج از های است که هسته

Oشوند. با استفاده از اين تکنيك هسته واپاشی می
در درون خط  21

Oو  گسيل
O [9و 1] 21

O [8و 3] 29
Oو حتی  [6] 23

در  [12] 28

کار حاضر در ابتدا هدف بررسی در  هستند. گسيلخارج از خط 

-کنش های دوجسمی موثر نوکلئون میاين رفتار با استفاده از برهم

های شود. سپس از دادهبرهمکنش استفاده می پنجباشد در اينجا از 

تعيين عنصر برای  =N 21و 29 هایپزوتوجديد مربوط به اي

⟨      | |      ⟩ ماتريسی  و مقايسه آن  ⟨10 33| |10 33⟩ 

 شود.کنش ذکر شده استفاده میبرهم پنجبا 

Oنجام گرفته هسته اسبات ادر مح
به عنوان مغز در نظر گرفته  19

ها به صورت نوترون ظرفيت در فضای بقيه نوترونشده است. 

   2/7d⃘و  2/1d⃘  ، 2/1s1ذره ای که شامل مدارهای تك  sdمدل 

دترمينان اسليتر حرکت می کنند. تابع موج هسته برحسب هستند 

های ظرفيت هستند بسط که مربوط به چينش های مختلف نوترون

شود. با قطری کردن هاميلتونی هسته در فضای پايه ساخته داده می

، ايزواسپين کل ها به ازای اسپين کلمقادير انرژی و تابع موج هشد

شوند. مسئله مهم در اينجا وابستگی و پاريته مشخص محاسبه می

-ماتريسی هاميلتونين به عناصر ماتريسی دوجسمی نوکلئونعناصر 

-، نيمهباشد. اين عناصر بر اساس سه رهيافت تجربینوکلئون می

اند در حالت کلی محاسبه شده G-matrixتجربی و روش واقعيتر 

نتايج مربوط به رهيافت تجربی سازگاری بيشتری با مقادير تجربی 

، پتانسيل تند ازاينجا عبار درهای مورد استفاده پتانسيل دارد.

OBEP 1)نوکلئونِ -و ديگری پتانسيل نوکلئون[ 12] )نيمه تجربی 

Bonn-A  روش(Gmatrix) [17]  .هایپتانسيلاز است USD، 

USDA  وUSDB )در محاسبه انرژی پايه نيز  [11] )تجربی

  است.شده های اکسيژن استفاده ايزوتوپ

ای مدل اليهها در پيکربندیشدگی مخلوطهای پيشين، در سال

های با دو ارائه و اين مدل برای سيستم Gتوسط ماتريس بهنجار 

به کار گرفته شد و توافق قابل قبولی با  [19و11]نوکلئون ظرفيت 

تجربه حاصل گرديد. اين توافق با اين حقيقت همراه بود که 

 2h - p2های ها )حالتمربوط به اين هسته های غيرمعمولحالت

 MeVانرژی با  A=12 از و MeV1با انرژی  A=18( از h1-p1و 

ها توسط مدل های بررسی هستهشود. با ارتقاء روشآغاز می 8/1

های ای، مشخص گرديد که همراه با افزايش تعداد نوکلئوناليه

ظرفيت، توافق نتايج تجربی با مقادير نظری به دست آمده کمتر 

Naطيف تون به عنوان مثال می شود.می
نوکلئون  9)با  [13] 22

Caو طيف  (sdظرفيت در اليه 
نوکلئون ظرفيت در  8)با  [18] 18

نشان داده که بهبود حداکثری در ها بررسیرا نام برد.  (pfاليه 

شود که تغييرات نسبتاً کوچکی توافق با تجربه هنگامی حاصل می

 کنش دوبرهم که بيان کننده ایدر مقادير عناصر ماتريس دو ذرهرا 

شدگی مخلوطکاربرد  .[22و16] اِعمال نماييمهستند،  ایذره

فضای مدل در  های موجودبرای هسته ایمدل اليهدر  هاپيکربندی

، نيازمند استفاده از يك مشخص داده شده و در يك محدوده جرمی

توان است که میجسمی  دسته از مقادير موثر عناصر ماتريس دو

های برای هسته ای به دست آورد.برازش دادهها را از روی آن

د نسمی وجود دارجتوان ديد که تعداد کمی از عناصر دوميانی، می

های تجربی مرتبط هستند. ها به تعداد زيادی از دادهکه مقادير آن

ها به بعضی از هسته پايينِ-های ترازهای مربوط به حالتداده

دوجسمی نسبت به ساير های خطی از عناصر ماتريس ترکيب

                                                 
1 One Boson Exchange Potential 
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توان از ترين ترکيب خطی را میتر هستند. مهمها، حساسترکيب

های ترکيب .[21] روی ويژه مقادير ماتريس برازش مشخص نمود

-های تجربی انرژی مشخص نشدهخطی که به خوبی با کمك داده

 .اندگرديدهمحدود  Gاند، به وسيله مقادير ماتريس بهنجار 

 

 بحث و تحلیل

 
شود، رفتار انرژی جدايی ديده می 1طوری که در شکلهمان

نوترون نسبت به عدد نوترونی يك رفتار نوسانی است و اين به 

شود انرژی هاست که باعث میدليل انرژی زوجيت بين نوترون

زوج بيشتر باشد. همچنين در اين نمودار -های زوجبستگی هسته

های پتانسيلی و را در تمام مدل همواریتوان روند کاهشی می

مقادير انرژی مشاهده نمود به اين ترتيب که  [11]مقادير تجربی 

فرد( با -زوج و چه زوج-های زوججدايی ) چه در ايزوتوپ

 افزايش عدد نوترونی روند رو به کاهشی را دارا هستند.

 

 
تغييرات انرژی جدايی يك نوترون بر حسب عدد نوترونی برای  :(1)شکل

 نوکلئون. -های مختلف موثر نوکلئونکنشبرهم

 

 

و  USDسيل ننکته ديگر در اين نمودارها آن است که دو پتا 

OBEP  16به ازای<N  بينی پيش جدايی را با مقدار منفیانرژی

تواند به عنوان مرز خط می N>16 دهدکنند که اين امر نشان میمی

های با عدد طوری که ايزوتوپقلمداد گردد، به نوترون گسيل

توانند نوترون های ناپايدار هستند و میهسته N>16نوترونی 

انرژی بين دو م ک یتواند ناشی فاصلهاين مطلب میگسيل نمايند. 

و به اين ترتيب بايد  باشداکسيژن  یهسته در   2/7d⃘ و 2/1s1مدار 

O
در قسمت دوم اين مقاله  .درنظر گرفته شود گسيلمرز خط  21

دو  ،جسمیبرای بررسی اهميت و نقش عناصر ماتريس دو

Oايزوتوپ 
Oو  21

دهيم. با توجه به را مورد توجه قرار می 21

خواهيم اختالف انرژی قسمت قبلی مقاله میمطالب گفته شده در 

Oجدايی دو نوترون را برای 
برای  مورد بررسی قرار دهيم. 29

را برای محاسبه انرژی  1رابطه ،ارزيابی عناصر ماتريس دوجسمی

 و داريم [22] دهيمنظر قرار مینوترون مد -جدايی دو

 
(1)                                             (  2)   ( )  

2 7
2
  ⟨33 10| |33 10⟩ 

 

،  منظور از  است و انرژی جدايی دو نوترون   در اين رابطه 

Oباشد که در اينجا ما جادويی( می-مغز )هسته دو
را به عنوان  21

ترتيب انرژی بستگی به (2  )   و ( )  ايم.مغز در نظر گرفته

Oدو ايزوتوپ 
Oو  21

7  و 29
2

ای يعنی ذرهژی تراز انرژی تكران 

Oاز اکسيژن  همان انرژی جدايی نوترون
و باشد می 21

است ای ذره-کنش دوعنصر ماتريس برهم ⟨10 33| |10 33⟩

 باشد.می   2/7d⃘کنش بين دو نوترون در اربيتال که مبين برهم

 
نوکئون موثر -عناصر ماتريس دوجسمی نوکلئونمقادير مقايسه  (:1جدول )

عناصر  و )چهار ستون اول( تجربیتجربی و نيمه هایکنشمربوط به برهم

)روش  BONN-Aواقعی يعنی پتانسيل  کنشماتريس دوجسمی مربوط به برهم

Gmatrix) انددست آمدهه ب 1با استفاده از رابطه با مقدار تجربی. مقاديرجدول. 

 

BONN

-A 
OBEP USDB USDA 

USD 
⟨33 10| |33 10⟩ 

 المان ماتريس

 نظری -6197/1 -7138/1 -3228/1 -2112/1 -7111/1
 تجربی -1192/1
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توان برآوردی از اعتبار مقدار عنصر می 1با استفاده از رابطه

مقدار الزم به ذکر است که  .انجام داد ⟨10 33| |10 33⟩ماتريسی 

O یهسته دونوترون برایجدايی تجربی انرژی 
29،keV 18 است 

7 به جای  .[27]
2

O انرژی جدايی نوترونِ، 
با مقدار تجربی را  21

keV 316 تجربی  مقدارتوان میدر اين صورت  [27] ايمهقرار داد

نظری بدست نتايج با را  ⟨10 33| |10 33⟩برای  به دست آمده

مورد مقايسه قرار  (1رابطه)های مختلف پتانسيلبا استفاده از  آمده

 نمايش داده شده است.  1در جدول مربوطه نتايجداد. 

 

 بندیجمع

 

O در قسمت اول مقادير انرژی جدايی نوترون ايزوتوپ های
26-22 

 نوکلئون -نوکلئون کنش های موثر مختلفِبا استفاده از برهم

-تجربی نشان میکنش های تجربی و نيمهمحاسبه شده است. برهم

Oد نده
22

O هایايزوتوپنسبت به گسيل نوترون پايدار و  
 و 22

O
-که برهمدر حالیناپايدار هستند.  نسبت به گسيل نوترون 26

بينی يشپ [13] (Gmatrix)روش  Bonn-A های واقعيتر مثلکنش

Oکه  کنندمی
O و 22

بينی دوم با نتايج نيز پايدار هستند. پيش26

علت آن  و های اخير ناسازگار استمده در سالآتجربی به دست 

است که   2/3d⃘ و 2/1s1ایکاهش گاف انرژی بين ترازهای تك ذره

Oشود باعث می
O و 22

يك و دو ی آستانهباالی به ترتيب  26

در قسمت دوم انرژی جدايی دو نوترونی  د.ننوترونی قرار بگير

O
Oبا فرض  26

22
 تعيين معياری برای ،عنوان يك هسته جادويیبه 

 OBEP و USDBو  USD، USDAهای کنشدقيقتر بودن برهم

نشان می  1نتايج جدول است. BONN-Aکنش برهمنسبت به 

 -دوجسمی نوکلئون( ⟨10 33| |10 33⟩)دهد که عناصر ماتريس 

با که تجربی کنش های تجربی و نيمهنوکئون موثر مربوط به برهم

محاسبه گرديده، با مقدار  1معادله توسطشده ارائه کنش برهم

سازگاری بيشتری  (⟨10 33| |10 33⟩=-1192/1)متناظر تجربی

های استفاده از پتانسيلآن است که  دارد. بنابراين اين نتيجه بيانگر

ها را توصيف تواند خواص هستهمیبهتر تجربی و نيمه تجربی 

 کند.
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 MO98,97  یها ایزوتوپگذار فاز در 

 
 3هال روح، نژاد رضوی ؛1عباس، ظریفی ؛ 2اعظم، نژاد رحمتی  ؛ 1لیال، زاده االهی

 گاه یاسوج، یاسوجدانشدانشکده علوم، ه فیزیک، گرو1
 بنا، روسیهوای، د موسسه تحقیقاتی هسته 2

 هرانت ،)ع(امام حسین جامع هدانشگا ،فیزیک دانشکده3

 

 چكیده
و  BCS  یبا مدل نظر جی. نتااست شده یبررس MO98,97 یها واهد گذار فاز مرتبه اول در هستهش ،یا ههست یترازها یچگال یتجرب یها با استفاده از داده کار نیدر ا

ها با  نوکلئون نیب یشدگ از شکست جفت یتواند ناش یها م زوتوپیا نیر ادهد که گذار فاز مرتبه اول د یم نشان یبررس نیاند. ا شده سهیمقاCTM  یتجرب مهیمدل ن

 و دمای بحرانی با دمای ثابت انطباق دارد. ثابت بوده MeV 2.5 های باالتر از  انرژی ی اول، آنتروپی در انرژی برانگیختگی باشد. در گذار فاز مرتبه شیافزا

 های هسته. ستن زوجتئوری ابرسانایی، شک گذار فاز، :های کلیدی واژه
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Abstract  
 

In this work, using experimental data on nuclear level densities evidences of a first order phase transition are 

studied for MO98,97  isotopes. The results are compared with the theoretical BCS, and semi-empirical CTM 

models. This investigation shows that the first order phase transition on the considered isotopes can be due to 

breaking of nucleon pairs with increasing excitation energy.In the first order phase transition, the entropy at 

above 2.5 MeV energies is constant, and the critical temperature corresponds to the constant temperature. 

 

 Keywords: Phase transition, Theoretical BCS, Breaking of nucleon pairs. 

 

PACS No: 74, 21          
 

  قدمهم
آنتروپی، انررژی، ررفیرت   ) های ترمودینامیکی کمیت استخراجبرای 

تروان   های آماری متفراوتی مری   گرمایی، پتانسیل شیمیایی( از سیستم

 د.نر ده سانی را در حدود ترمودینامیکی مری استفاده کرد که نتایج یک

بررای  آمراری   ی مجموعره ها در هرر   ممکن است بررسی این کمیت

هرای کوچرک    سر  یکسران امرا بررای سیسرتم     پاهای بزرگ  سیستم

رد بر  ای کوتراه  باشرد. چرون نیروهرای هسرته    وت داشته پاسخی متفا

را برا اررراخ خروده بره اشرترا        خودانرژی   هستههر هستند و 

انتخرا  خروبی بررای     1ادیریزبنرد آنسرامبل  بنرابراین   ؛گرذارد  نمی

نرامیکی  های ترمودی بندادی کمیتریز آنسامبل دری اتم است.  هسته

خیزهرای برزرگ و    و دما و ررفیت گرمایی ممکرن اسرت افرت   مثل 

                                                 
1 Micro-canonical 
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 2بنرردادی آنسررامبلدهررد در حررالی کرره در مقرردار منفرری را نشرران 

دهرد و انتخرا  مناسربی     گیری ساختار سیستم را تغییر مری  نمیانگی

بررای  کمیتری اساسری    نتروپری آ های کوچرک نیسرت.   برای سیستم

بنردادی  ریزآنسرامبل   ای اسرت کره در   ذره هرای بر    بررسی سیستم

 های سیستم در انرژی برانگیختگری  با لگاریتم تعداد حالتمتناسب 

 دباشر  مری وابسته به چگالی ترازها  های سیستم است و تعداد حالت

ای  ی چگالی ترازهای هسته یکی از مدل هایی که برای محاسبه. [1]

 ی ابررسرانایی  ی نظریره  اسرت کره برر پایره     BCSوجود دارد مدل 

(Bardeen, Cooper, Schrieffer) و  [2] ا شرررده اسرررتبنررر

کند. این مدل مستقل  ای را به خوبی توصیف می شدگی هسته جفت

هرای   هرای مربروب بره سیسرتم     های تجربی اسرت و کمیرت   از داده

ی ترمودینرامیکی هسرته را بررسری    ها و کمیتنوترونی و پروتونی 

 ،هماننررد هسررت ونیهررای متنرراهی فرمیرر در مررورد سیسررتم کنررد. مرری

در گرذار   شردگی  ای آماری اهمیت زیادی دارند. جفرت خیزهو افت

برا   یافتره و رود بلکه با افزایش دما کراهش   ناگهانی از بین نمی ،فاز

شوند تا زمرانی کره دمرا بره دمرای       افزایش دما شبه ذرات تولید می

بحرانی برسد و زوج شکسته شود. در واقع در دمای بحرانی گرذار  

افتد. ایرن   گاز فرمی بدون برهم کنش اتفاق میفاز از ابررسانایی به 

 یتجربر  یها از نشانهاول تعبیر کرد.   توان گذار فاز مرتبه گذار را می

 یانررژ  شیبا افزا یآنتروپ یخط اول در هسته، رفتار  گذار فاز مرتبه

از  یاریبسر  یگزاره شرده بررا   یتجرب یها داده است. یختگیبرانگ

ترر از   بزرگ یها یانرژ در موارد ترشیدهد که در ب یها نشان م هسته

 یبرا چگرال   یخروب  قیر ثابرت تطب  یدمرا  مدل  یشدگ گاخ جفت

هسته  444 یرو ،نیشیعات پل[. ما در مطا3] دارد یا هسته یترازها

  CTMثابت به دست آمده با اسرتفاده از مردل   یکه دما میداد نشان

از مردل   اسرتفاده  ه برا دسرت آمرد  ب یبحرانر  یبرا دمرا   یخوب قیتطب

ثابرت   یدمرا  ی سره یکرار برا مقا   نیا در [.4] دارد BCS ییابررسانا

برا   MO98,97مجاور  یها زوتوپیدر ا یآنتروپ یحاصل از رفتار خط

 یبره بررسر   CTM یتجربر  مره یو مدل ن BCS مدل یبحران یدما

 نیر و گرذار فراز مرتبره اول در ا    یشردگ  جفت شکست نیارتباب ب

 ها پرداختیم. زوتوپیا

                                                 
2 canonical 

 محاسبات و تحلیل نتایج

تروان دمرای    مری  U و انرژی ثابت شبه ذره Sبا مقدار آنتروپی 

 [.5بدست آورد ] (1)ثابت گذار فاز مرتبه اول را ربق رابطه 

(1) 

 MoMo

MoMo

SS

UU

S

U
Tc

9897

9897









  

گیرری   برا میرانگین   شرده و  یابی درونها با روه محاسباتی   این داده

 SU  به ترتیب مقادیر  , 2.1,99.0   انرد. بنرابراین    بدسرت آمرده

825.0cT ( مقدار1ربق معادله )  MeV  مردل آیرد.   مری  بدسرت 

BCS  ی تقریبری   را ربق رابطه یشدگ گذار فاز جفت یبحران یدما

 .[6]  کند میبینی  ( پیش2)

(2) 

 
53.3

0crT  

 شدگی گاخ جفت ی در این کار برای محاسبه 
0  از روه سه

[( استفاده شده 7] های زوج و فرد )اختالخ جرم هسته ای نقطه

، Nو نوترون  Zتعداد پروتون  ای با برای هسته [.9و8] است

دو ایزوتوپ  ی هسته  Bاز انرژی بستگی شدگی   شکاخ جفت

 آید. مجاور بدست می
n0 شدگی نوترونی،  گاخ جفت

p0  گاخ

 باشد. می پروتونیشدگی  جفت

گزاره شده  1آمده در جدول  ت باال مقادیر بدستربق معادال 

 گروه یتجرب یها محاسبه شده با استفاده از داده یآنتروپ است.

رور  ن. همااست داده شده شینما 1در شکل  MO98,97 یاسلو برا

 یها یدر انرژ یگفت که هر دو منحن توان یشود م یمشاهده مکه 

 کسانی بایتقر بیبا ش یرفتار خط MeV  5.2حدود بزرگتر از

 یازا به ثابت برانگیختگی یانرژ و یسهم آنتروپ یبه معن نیدارند. ا

گذار فاز مرتبه  یتجرب بوده و از شواهد MO97فرد در  ی ذره شبه

وسط و  یمودارهار ند به ترتیب Uو S شود. یاول محسو  م

 .اند داده شده شینما 1شکل  نییپا

 

(3) 

(4) 

(5) 

 

        ZNBZNBZNBZNn ,2,1,1
2

1
,   

        ZNBZNBZNBZNp ,21,1,
2

1
,   

np 000   
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 با MO98,97 یها هسته یتجرب یآنتروپ یرفتار خط باال:: نمودار 1شکل

آنتروپی دهد. نمودار وسط: تغییرات اختالخ  مقدار خطای آن را نمایش می

تگی بر بر حسب انرژی برانگیختگی و نمودار پایین: تغییرات انرژی برانگیخ

  دهد. حسب آنتروپی را نشان می

 

 یبر حسب انرژ MO98,97مجاور  زوتوپیدو ا نیب یاختالخ آنتروپ

تر از بزرگ یها یدر انرژ یمقدار ثابت اختالخ آنتروپو  یختگیبرانگ

رور که  همان .استنشان داده  یبا خط آب یشدگ گاخ جفت

هر شبه ذره  MeV 5.2 از انرژی شود در این شکل مشاهده می

ای از  نشانهکه  کند  را حمل می2.1S  مقدار ثابتی از آنتروپی

 یاختالخ انرژ نییپا نموداردر ی اول است.  گذار فاز مرتبه

مورد  یبر حسب آنتروپ  MO98,97 زوتوپیدو ا نیب یختگیبرانگ

  MeVثابتمقدار  یانرژ اختالخ نیانگیمو ت بررسی قرار گرف

99.0U  ایم داده شینما یبا خط آبرا. 

 یچگرال  در ی اول کره گرذار فراز مرتبره     رود انتظرار مری  رور  همین

 شیبرا افرزا   ینوکلئون یها از شکست جفت یناش یا هسته یترازها

در دسترس  های نتروپی لگاریتم حالتآ ها باشد. هسته نیدر ا یانرژ

سیستم E در انرژی بینE  وEE  :برابر است با 

(6) 

 
   EKES B  ln  

BK تا آنتروپی بدون بعد است شده  که یک فرض ،ثابت بولتزمن

ها را  چگالی حالتباشد. در این کار  MeV و دما بر حسب 

 کنیم. تعریف می ρچگالی ترازهای تجربی  متناسب با
0  ثابت

   قانون سوم ترمودینامیک بهنجاره است که از رریق

  00 TS صفر  یبا فرض نظم کامل در دما و آید بدست می

75.00مقدار  MO98زوج -زوج هسته یبرا   به دست آمده و

 فرد مجاور استفاده شده است. زوتوپیا یبرا مقدار نیهم

 
 

0

 E
E   (7) 

دمای ثابت  
CTT  مدلربق CTM آید ی زیر بدست می با رابطه 

[14:] 

                                                     

در این رابطه  U وU  های تجربی  دیر بدست آمده از دادهمقا

 مقادیر. گروه اسلو هستند
CTT  0وE   های تجربی  برازه دادهبا

 شده است. گزاره 1در جدول که  اند آمدهبدست اسلو 

چگالی تراز  با انرژی برانگیختگی بعد از نمایی  رفتار 2شکل در 

گزاره  به خوبی MO98,97گاخ انرژی را برای هر دو ایزوتوپ 

 دارد. CTMکه تطبیق خوبی با مدل  کند می

 
 [3گروه اسلو ] توسط گزاره شده یتجرب یترازها یچگال نیب سهیمقا: 2شکل

 .U ˂ یختگیبرانگ یثابت در انرژ یو مدل دما

 

 

 ی، گاخ جفت شردگ CTM مدل یآزاد به دست آمده برا یپارامترها:  1جدول

و  MO98,97یهرا  زوتروپ یا یبررا   BCS مدل محاسبه شده در یبحران یو دما

 .ارائه شده است[ 3ا نتایج مرجع ]مقایسه ب

 

 دمای مدل با BCSهمانطور که انتظار داشتیم دمای بحرانی مدل 

ثابت و دمای ثابتی که بدست آوردیم تقریبا به هم نزدیک هستند. 

های  هایی که در این کار استخراج شده به دلیل استفاده از داده داده

های تعیین  داده تری نسبت به بل استنادتر و دقیقتجربی، نتایج قا

 .باشند ماتیک میشده از رفتار سیست

CTT

EU

CT

e
T

U

0

1
)(



  
  

(8) 

 MeV

E CT0

  [3]  
 MeV

TCT

[3]  
 MeV

Tcr

 
 MeV

TCT

 
 MeV

0

 
 MeV

E0

 

 

 
-0.76 

 

 
0.771 

 

 
0.736 

 
0.912 

 
2.6 

 

-2.696 

 

MO97

 

 

0.147 

 

 

0.752 

 

 

0.892 

 

0.842 

 

3.15 

 

-1.151 
MO98
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 گیری نتیجه

با یک شیفت در رول محور  های همسایه ایزوتوپتراز چگالی 

 با بدست آوردن .کنند یکدیگر را همپوشانی می ،رانگیختگیانرژی ب

  MeVانرژیبت و مقدار ثا 2.1S بت آنتروپیمقدار ثا

99.0U دمای بحرانی گذار فاز مرتبه اولMeV  825.0cT 

ثابت و دمای بحرانی گذار فاز ی دمای  مقایسه. با بدست آوردیم

و  0.771به ترتیب مقادیر   MO97برای  ایزوتوپ  که شدگی جفت

بدست  0.892 و 0.752 مقادیر MO98 ایزوتوپ  و برای0.736 

 ؛مشاهده شد مقادیر هر سه دما نزدیک به هم هستند، ه استآمد

های  ت جفتی اول ناشی از شکس گذار فاز مرتبه بنابراین شاهد

توسط بدست آمده ی تراز ها را با چگال . این دادههستیمنوکلئون 

 ،مقایسه کردیم [3] های قبلی بدست آوردیم و با داده گروه اسلو

 .تر استخراج شدند های تجربی دقیق نتایج با لحاظ داده
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 ها بر هسته یا هپوست اتاثر

 کاردان، اعظم  -امیرزاده، فاطمه - زنگنه، هادی

 دامغان، دانشگاه دامغان، دانشکده فیزیک
 

 چکیده
محاسبه و های پلوتونیوم محاسبه کردیم، سپس انرژی کل برحسب میزان تغییرات شکل را  ما نمودارهای سطوح انرژی پتانسیل و انرژی پوسته ای را برای برخی ایزوتوپ

های انرژی، نقاط تعادل هسته، منفی است. ما به این نتیجه رسیدیم که انرژی پوسته ای به  ای در مینیمم با یکدیگر مقایسه کردیم. در این پژوهش دریافتیم که انرژی پوسته
های یادشده، در  های انرژی ایزوتوپ شود مینیمم وپیکی سبب میهای انرژی در مدل ماکروسک ها در این ایزوتوپ ها، با کاهش انرژی مینیمم سبب منفی بودن در مینیمم

های انرژی ماکروسکوپیک، که خودشان نیز مثبت هستند، سبب افزایش  ای مثبت است و در جمع با ماکزیمم ها، انرژی پوسته تری شکل بگیرند. اما در ماکزیمم انرژی پایین
ای بسیار کمتر از مقدار مثبت بودن آنها در انرژی ماکروسکوپیک است، هر چند به مقدار کمی  ها در انرژی پوسته مشود اما چون مقدار مثبت بودن ماکزیم ها می ماکزیمم

ها، سبب افزایش ارتفاع سد  ها و افزایش ماکزیمم تر شدن مینیمم کند. در نهایت با منفی شود ولی شیب صعودی انرژی ماکروسکوپیک را کم می ها می سبب افزایش ماکزیمم
 یابد. شود و انرژی الزم برای جداسازی یک نوکلئون از هسته، افزایش می ای می کافت هستهش

 

 Puای، سطوح انرژی پتانسیل،  ، انرژی پوستهCNS :ی کلیدیها واژه

 

The effects of shells on the nuclei 

 
Zanganeh, Hadi – Amirzadeh, Fatemeh- Kardan, Azam 

 

School of Physics, Damghan University, Damghan 
 

Abstract 

We calculated the diagrams of potential energy Surface and the Shell energy and total Energy in term of 

deformation for isotopes of Pu, and then compared them. In this study we show that the shell energy is negative in 

the minima of energy or in the equilibrium points of the nucleus. We concluded that the shell energy due to being 

negative in these isotopes, by reducing the macroscopic energy, causes the minimum energies of these isotopes to 

form at lower energy. But at maxima, the shell energy is positive, and together with the macroscopic energy 

maxima, which are also positive, increase the maxima but since the positive value of the maxima in the crustal 

energy is much lower than the positive value of the macroscopic energy, although it slightly increases the 

maximum, it decreases the ascending slope of the macroscopic energy. Eventually, as the minima become more 

negative and the maxima increase, they increase the height of the nuclear fission barrier and increase the energy 

required to separate a nucleon from the nucleus. 

 

Keyword: CNS, Shell energy, Potential Energy Surface, Pu 
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 مقدمه

نیلسون و برخی دانشمندان دیگر بر روی هسته  ۱۹۶۹در سال 

اثرات پوسته ای بر های سنگین و بسیار سنگین تحقیقاتی در زمینه 

 [.۲و۱ساختار هسته ای انجام دادند]

ها گفت  ای بر هسته در مورد اثرات پوسته ۱۹۷۳وونگ در سال 

ای را تنها از دیدگاه مدل قطره مایعی  توان پایداری هسته نمی

ای به  های هسته بررسی کرد. وونگ عنوان کرد که وجود پوسته

ایداری بیشتری در برابر دهد که پ ها این امکان را می برخی هسته

و  ۱۹۹۵در سال های  .[۴و  ۳ای داشته باشند]  تغییرات شکل هسته

هایی  ای طی آزمایش بعد از آن، اثرات تثبیت کنندگی ساختار پوسته

های تغییرشکل یافته  [ که این پایداری به برخی هسته۵اثبات شد]

در نیز تحقیقات   ۲۰۲۰تا سال  ۲۰۰۰از سال [.۶نیز رسیده است]

  [.۸و۷این زمینه ادامه یافت]

های سنگین و  ( در هستهPESای ) سطوح انرژی پتانسیل هسته

دهدکه  فوق سنگین بسیار مهم است زیرا به محقق این امکان را می

ها را تخمین  میزان ثبات هسته در برابر شکافت خودبخودی هسته

های  نسخه [. ما در این مقاله با استفاده از یکی از به روزترین۹بزند]

[ که در باال به برخی از ۱۱و۱۰استروتینسکی]-کد مدل نیلسون

اشاره کردیم،  ۱۹۶۶تحقیقات استروتینسکی و نظریه او در سال 

های پلوتونیوم را مطالعه و بررسی  ای ایزوتوپ اثرات پوسته

 .کنیم می

 روش کار 

هسته ها به عنوان مدلی است که در آن،  CNS [۱۲]مدل 

 یم فیتوص دورانی لیپتانس کیذرات مستقل در حال حرکت در 

های کرنکینگ و قطره  هامیلونی کل کرنکینگ ترکیبی از مدل شوند.

 مایع دورانی است:

𝐻𝜔 = 𝐻 − 𝜔𝑗𝑥                                             (1) 

ز اثرات ا یاریبس است. xحول محور  دوران هستهفرکانس  ωکه 

دوران توان در  یرا م های باال اسپینمورد انتظار در  ایمشاهده شده 

 :اصالح شده نشان داد گر نوسان لیپتانس

H(𝜀2, 𝛾 , 𝜀4) = 
𝑝2

2𝑚
+

1

2
𝑚(𝜔𝑥

2𝑥2 + 𝜔𝑦
2𝑦2 +

𝜔𝑧
2𝑧2)+ −κћ𝜔0[2𝑙𝑡 . 𝑠 + 𝜇(𝑙𝑡

2 −< 𝑙𝑡
2 >𝑁)] +

𝑉4(𝜀4, 𝛾)                                                       (2) 

است  نینشانگر ا𝑙𝑡  یمدار یا هیدر عملگر حرکت زاو tشاخص 

نشان دهنده  ۲معادله  شده است. فیتعر دهیکه در مختصات کش

هامیلتونی اصالح شده نوسانگر هماهنگ ساده براساس پارامترهای 

است.  𝜀4و شانزده قطبی محوری  𝜀2چهارقطبی محوری 

به صورت زیر مربوط  𝛾و  𝜀2های نوسانگر به پارامترهای  فرکانس

 شود: می

𝜔𝑗 = 𝜔𝑗(𝜀2. 𝛾) [1 −
2

3
𝜀2𝑐𝑜𝑠 (𝛾 +

2𝜋𝑣𝑗

3
)]  .  𝑗 =

{𝑥. 𝑦. 𝑧}                                                        (3) 

استروتینسکی در  است. vz =۰و   vy =-۱و    vx=۱که طوریه ب

روش خود ابتدا حالت ماکروسکوپیک هسته را درنظر گرفت و 

ای را به آن اضاف کرد  انرژی آن را محاسبه کرد سپس اثرات پوسته

تا انرژی کل هسته به صورتی نزدیک به واقعیت را بتوان محاسبه 

 کرد:

𝐸𝑡𝑜𝑡(𝜀2, 𝛾 , 𝜀4, 𝐼)= 𝐸𝐿𝐷(𝜀2, 𝛾 , 𝜀4, 𝐼) +

 𝐸𝑠ℎ(𝜀2, 𝛾 , 𝜀4, 𝐼)                                    (6) 

 نتایج
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نمودار انرژی پوسته ای بر حسب پارامتر ، ۲و  ۱در شکل

229را برای  و انرژی کل تغییرشکل چهارقطبی محوری
Pu  و

228
Pu .رسم کردیم

  
 نمودار انرژی پوسته ای بر حسب پارامتر تغییرشکل چهارقطبی محوری :۱شکل

228 برای، ۲مطابق شکل
Pu  در𝜀2 = انرژی کل  0.16

𝐸𝑡𝑜𝑡برابر = 38 𝑀𝑒𝑉 برای این  ۱مطابق شکل است و

𝐸𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ایزوتوپ، = −1𝑀𝑒𝑉 وم در نمودار و در مینیمم د

𝜀2انرژی کل  = و در نمودار انرژی پوسته ای  0.49

𝜀2 = با هم اختالف دارند، از لحاظ  0.04که به مقدار  0.45

𝐸𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙انرژی نمودار انرژی پوسته ای  = −3.2𝑀𝑒𝑉  را نشان

می دهد و نمودار انرژی کل در مینیمم دوم مقدار 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 37.5 𝑀𝑒𝑉 .را نشان می دهد

  
 ای بر روی انرژی ماکروسکوپیک و انرژی کل نهایی هسته مقایسه تاثیرات انرژی پوسته :۲شکل 

 

I.  های  ای در مینیمم ، انرژی پوسته۲با توجه به شکل

نقاط منفی  ۲انرژی، نقاط تعادل، منفی است. ما در شکل 

  ایم. افزایش داده MeV۴۰ای را  و مثبت انرژی پوسته

ها در این  انرژی پوسته ای به سبب منفی بودن در مینیمم

های انرژی در مدل  ایزوتوپ ها، با کاهش انرژی مینیمم

های انرژی  شود مینیمم ماکروسکوپیکی، سبب می

تری شکل بگیرند.  های یادشده، در انرژی پایین ایزوتوپ

ت است و در جمع ای مثب ها، انرژی پوسته اما در ماکزیمم

228Pu 229Pu 

228Pu 229Pu 
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های انرژی ماکروسکوپیک، که خودشان نیز  با ماکزیمم

شود اما چون  ها می مثبت هستند، سبب افزایش ماکزیمم

ای بسیار  ها در انرژی پوسته مقدار مثبت بودن ماکزیمم

کمتر از مقدار مثبت بودن آنها در انرژی ماکروسکوپیک 

ها  است، هر چند به مقدار کمی سبب افزایش ماکزیمم

شود ولی شیب صعودی انرژی ماکروسکوپیک را کم  می

ها و افزایش  تر شدن مینیمم کند. در نهایت با منفی می

ای  ها، سبب افزایش ارتفاع سد شکافت هسته ماکزیمم

شود و انرژی الزم برای جداسازی یک نوکلئون از  می

یابد وسبب افزایش پایداری هسته  هسته، افزایش می

228ل در شود. برای مثا می
Pu  ارتفاع سد شکافت نمودار

است ولی ارتفاع  MeV ۲( LDانرژی ماکروسکوپیک )

سدشکافت در نمودار انرژی کل که حاصل جمع انرژی 

است که  MeV ۴ای است،  ماکروسکوپیکی با پوسته

طبیعتا غلبه بر آن نسبت به سدشکافت ماکروسکوپیک 

بر این مسیر شکافت نیز  تر است. عالوه ایزوتوپ، سخت

ای نسبت به مسیر شکافت  پس از افزودن انرژی پوسته

 انرژی ماکروسکوپیکی، کامال تغییر کرده است.

II. ای سبب دو یا چند کوهانه شدن سد  انرژی پوسته

 ۲د. همانطور که در شکل شو ای می شکافت هسته

( یک LDکنید انرژی ماکروسکوپیکی هسته ) مشاهده می

ای به آن برای  قله دارد ولی با افزودن انرژی پوسته

رسیدن به انرژی کل نهایی هسته، نمودار انرژی کل 

نهایی هسته دو یا چند کوهانه شده است و به عبارتی 

که  دارای چند مینیمم و ماکزیمم شده است در صورتی

 نمودار انرژی ماکروسکوپیک هسته تنها یک قله داشت.

III. ها نیز پس  میزان تغییرات شکل چهارقطبی محوری هسته

ای نسبت به انرژی  از افزودن انرژی پوسته

کند. برای مثال پارامتر  ماکروسکوپیکی هسته، تغییر می

228تغییرشکل چهارقطبی محوری در 
Pu ه تعادل در نقط

هسته در انرژی ماکروسکوپیکی نزدیک به صفر است 

است  ۵/۰ای در  ولی نقطه تعادل در نمودار انرژی پوسته

قرار دارد. ۴۸/۰و در نمودار انرژی کل نیز در
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 دي اکسید تیتانیومالیه نازك  پالسمونی با استفاده ازفیبر نوري  سنسوربهبود حساسیت 
  

 علی، واحدي ؛ *محمد، کوهی
 واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانگروه فیزیک، 

  ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران مرکز تحقیقات بیوفوتونیک  
  

  چکیده
استفاده از الیه  ایده ي . فیبر نوري مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی با الیه ي نقره مورد بررسی قرار گرفته است ضریب شکست یی یک سنسوررآمقاله کادر این 

براي تحلیل عملکرد سنسور پارامترهاي حساسیت، . به منظور افزایش حساسیت سنسور معرفی شده استهاي نازك اکسید روي و دي اکسید تیتانیوم روي نقره 
نتایج نشان می دهند اضافه کردن الیه نازك اکسید روي یا دي اکسید تیتانیوم هردو باعث افزایش حساسیت سنسور . ضریب کیفیت و دقت آشکارسازي محاسبه شد

  .  ید تیتانیوم روي نقره تاثیر بیشتري روي بهبود حساسیت سنسور دارداما الیه ي نازك دي اکس. می شود
 ؛ فیبرنوري؛ پالسمون سطحی؛ حساسیتسنسور   :واژه هاي کلیدي

  

Sensitivity Improvement of Plasmonic Fiber Optic Sensor by Using Titanium Dioxide 

Thin Film 
 

Kouhi, Mohammad*; Vahedi, Ali 
 

Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 
Biophotonic Research Center, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

 
Abstract  

 

In this paper, the performance of a fiber optic refractive index sensor based on surface plasmon resonance with 
the silver layer is investigated. The idea of using thin layers of zinc oxide and titanium dioxide on the silver to 
increase the sensitivity of the sensor has been introduced. To analyze the performance of the sensor, the 
sensitivity, quality factor, and detection accuracy were calculated. The results show that adding a thin layer of 
zinc oxide or titanium dioxide both are caused to increase the sensitivity of the sensor. But the thin layer of 
titanium dioxide on silver has a greater effect on improving the sensitivity of the sensor. 
 

 Keywords:  Sensor; Fiber Optic; Surface Plasmon; Sensitivity 
 

PACS No.  80, 81, 87 
 

   قدمهم
امروزه تشدید پالسمون سطحی در طراحی و ساخت      

به ویژه در . ]3-1[مختلف به کار گرفته می شودسنسورهاي 
ضرورت سنسورهاي زیستی به دلیل نیاز به ابعاد پایین سنسور و 

امکان کنترل از راه دور، سنسورهاي فیبرنوري بیشتر مورد توجه 
درحالت فیبرنوري (حجم کم و قابل انعطاف بودن . ]7-2[هستند

 سنسورهاي فیبرنوري یک مزیت اساسی در کاربردهاي) پالستیکی
برعکس . بیوحسگري این نوع سنسورها محسوب می شود

سنسورهاي پالسمونی منشوري در سنسورهاي پالسمونی 

فیبرنوري نمودار طیف پالسمونی برحسب طول موج نور تابشی 
  .گرفته می شود

یک بیوسنسور فیبرنوري پالسمونی ] 2[نویسندگان مرجع      
پوشش داده شده با گرافن و دي سولفید تنگستن را طراحی و 

آنها نتیجه گرفته اند که اضافه . بصورت عددي مطالعه کرده اند
کردن یک الیه دي سولفید تنگستن بین نقره و گرافن باعث افزایش 

با ] 3[ونگ و همکارانکوي. نسور میشودچشمگیر حساسیت بیوس
افزایش زیادي در باریوم تیتانات روي طال  نشانیاستفاده از الیه 

   .سنسور فیبرنوري پالسمونی را گزارش داده اند حساسیت
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محیط /نقره/هسته فیبر" در این مقاله سه ساختار پالسمونی     
هسته "و  ،"محیط حساس/اکسید روي/نقره/هسته فیبر"، "حساس

بصورت مقایسه اي  "محیط حساس/دي اکسید تیتانیوم/نقره/فیبر
پارامترهاي حساسیت، ضریب کیفیت و دقت . مطالعه شده اند

نتایج نشان می دهند . آشکارسازي این سنسورها محاسبه شده اند
استفاده از الیه نازك دي اکسید تیتانیوم باعث افزایش حساسیت 

  .سنسور مورد مطالعه می شود
  و روش محاسباتی سنسورتار ساخ

مورد مطالعه در  ضریب شکست سنسور یطرح شماتیک 1شکل     
پوشش فیبر نوري در یک ناحیه بطول . این مقاله را نشان می دهد

L=5 mm با ضخامت اي از نقره  برداشته شده و بجاي آن الیه
40nm  محیط براي سنسور معمول پوشش داده می شود، سپس

اما در این کار به منظور بهبود کارآیی سنسور . قرار دارد حساس
از اکسید  nm 10قبل از محیط حساس الیه ي نازکی به ضخامت 

نور لیزر تابشی به  .روي یا دي اکسید تیتانیوم به کار گرفته می شود
بازتابهاي کلی متوالی موقع خروج  بعد ازدرون فیبر نوري 

شدت نور موج تشدید به ازاي طول . آشکارسازي می شود
طول موج تشدید بستگی به . می کندخروجی بطور ناگهانی افت 

 .حساس داردضریب شکست محیط 

] 3- 1[الیه اي  Nدر این مقاله ابتدا با استفاده از مدل ماتریسی       
محاسبه و توان عبوري  Rpضریب بازتاب و سپس بازتابندگی 
   ]:7، 3، 2[نرمالیزه از رابطه زیر برآورد شده است
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 n1و  cr. هسته فیبر نوري استD محیط حساس و قطر Lبه طول 

حد و ضریب شکست هسته فیبر نوري را نشان می  زاویهبه ترتیب 
با محاسبه توان عبوري نرمالیزه برحسب طول موج نور  .دهند

تابشی، طیف پالسمون سطحی سنسور بدست می آید که به ازاي 
با تغییر . طول موج تشدید توان عبوري نرمالیزه داراي مینیمم است

جزئی در ضریب شکسست محیط حساس طول موج تشدید هم 
شکست نسبت تغییر طول موج به تغییر ضریب . تغییر می کند

  :محیط حساس را بعنوان حساسیت سنسور تعریف می کنند
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ضریب کیفیت سنسور بصورت نسبت حساسیت به نیم پهناي      
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  :دقت آشکارسازي سنسور از رابطه زیر بدست می آید      
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  . تغییر طول موج تشدید را نشان می دهند res ه در آنک

و  D=62.5µm سلیکونی نوريدر این مقاله قطر هسته فیبر      
ضریب شکست هسته . انتخاب شده اند NA=0.14 روزنه عددي

  ]:7[با استفاده از ضرایب سئلمیر بصورت زیر نوشته می شود فیبر
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  : 1ثابت دي الکتریک اکسید روي از رابطه زیر بدست می آید
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 مورد مطالعه ضریب شکست سنسورطرح هندسی :  1شکل
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طول موج تشدید برحسب ) b(طیف تشدید پالسمون سطحی ) a(:  2شکل

    محیط حساس/نقره/هسته فیبر براي ساختارضریب شکست 

 نتایج و بحث
 1.37تا  1.33با تغییر دادن ضریب شکست محیط حساس از      

براي سه  توان عبوري نرمالیزه محاسبه و نتایج 0.01در بازه هاي 
 /هسته فیبر "، "محیط حساس/نقره/ هسته فیبر "ساختار پالسمونی 

دي اکسید /نقره/هسته فیبر "و  ،"محیط حساس/اکسید روي/نقره
الف و 3الف، 2در شکلهاي به ترتیب  "محیط حساس/تیتانیوم 

همچنین تغییرات طول موج تشدید  .الف نشان داده شده اند4
ب و 3ب، 2در شکهاي برحسب ضریب شکست محیط حساس 

برازش خطی روي داده هاي این شکلها انجام . رسم شده اند ب4
. گرفته و نمودار خطی به همراه معادله خط نشان داده شده اند

مطابق تعریف حساسیت، شیب این خط ها نشان دهنده حساسیت 
همچنین، ضریب همبستگی برازش خطی نشان می . سنسور هست

 1.33ر ناحیه ي ضریب شکست از د سنسوردهد هر سه ساختار 
  .درصد خطی هست 99با اطمینان  1.37تا 

  حساس الف با افزایش ضریب شکست محیط2با توجه به شکل    

  

  
طول موج تشدید برحسب ) b(طیف تشدید پالسمون سطحی ) a(:  3شکل

    محیط حساس/اکسید روي/نقره/هسته فیبر براي ساختارضریب شکست 
 

یکسان  اما در بازه هاي. طول موج تشدید نیز افزایش می یابد
افزایش ضریب شکست، اندازه افزایش طول موج تشدید ثابت 
. نمانده و با افزایش ضریب شکست محیط حساس افزایش می یابد

این رفتار براي هر سه ساختار پالسمونی مورد مطالعه در این کار 
الف مالحظه 4الف و 3لف، ا2با مقایسه شکلهاي . اتفاق می افتد

می شود با افزودن الیه ي نازك اکسید روي و دي اکسید تیتانیوم 
ناحیه ي طول موجی تشدید پالسمون سطحی از ناحیه ي مرئی به 

  . طرف ناحیه ي مادون قرمز نزدیک انتقال می یابد
 2640ب داراي حساسیت 2معمول مطابق شکل  سنسور     

nm/RIU  بوده و با افزودن الیه نازك اکسید روي حساسیت به
3110 nm/RIU  استفاده از دي اکسید  و )ب3شکل(افزایش یافته

شده است  nm/RIU 3360موجب دستیابی به حساسیت تیتانیوم 
با افزودن الیه ي نازك اکسید روي یا دي اکسید  ).ب4شکل(

             . دشو در حساسیت سنسور حاصل میتیتانیوم افزایش زیادي 
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طول موج تشدید برحسب ) b(طیف تشدید پالسمون سطحی ) a(:  4شکل 

   محیط حساس/دي اکسید تیتانیوم/نقره/هسته فیبر براي ساختارضریب شکست 
 

پارامترهاي حساسیت، ضریب کیفیت و دقت آشکارسازي      
معرفی شده  ضریب شکست سنسوربراي هرکدام از ساختارهاي 

تغییر . نشان داده شده است 1در این مقاله محاسبه و در جدول
تا  1.33بوده و از  0.04ضریب شکست محیط حساس به اندازه 

مالحظه می شود با افزودن الیه ي . تغییر داده شده است 1.37
به  nm/RIU 2650نازك اکسید روي روي نقره حساسیت از 

3125 nm/RIU استفاده از الیه نازك اکسید . افزایش می یابد
تیتانیوم حدود یک ونیم برابر بیشتر از اکسید روي باعث افزایش 

هرچند که الیه ي نازك دي اکسید . حساسیت سنسور می شود
تیتانیوم باعث افزایش حساسیت سنسور می شود اما ضریب کیفیت 

     . و دقت آشکارسازي کاهش می یابد
سنسورهاي مورد مطالعه به ازاي تغییر ضریب  رآییترهاي کاپارام:  1جدول

   37/1تا  33/1از  04/0شکست محیط حساس به اندازه 
 .res(nm)Δλ  0.5(nm)Δλ  S(nm/RIU)  Q(RIU-1)  D.A  ساختار

Ag  106 51  2650  96/51  08/2  
Ag/ZnO  125  68  3125  96/45  84/1  
Ag/TiO2  135  76  3375  41/44  78/1  

  نتایج حساسیت سنسور مورد مطالعه با نتایج مقاالت دیگر مقایسه:  2جدول

  سنسورساختار 
محدوده ضریب 

  شکست
حساسیت 

(nm/RIU) 
  مرجع

Fiber/Au 3710/1-3332/1  2049  ]3[  
Fiber/Au/BaTiO3  3710/1-3332/1  2543  ]3[  

Fiber/Au Nanohole/Si  385/1 -333/1  487  ]5[  
Fiber/Ag/WS2/Graphene  39/1-33/1  3200  ]2[  

Fiber/Ag/TiO2 358/1 -333/1  3800  ]4[  
Fiber/Ag  37/1-33/1  2640  این کار  

Fiber/Ag/ZnO  37/1-33/1  3110  این کار  
Fiber/Ag/TiO2  37/1-33/1  3360  این کار     

نتایج به دست آمده در این مقاله به همراه نتایج بعضی از      
. نشان داده شده است 2مقاالت چاپ شده براي مقایسه در جدول

سنسور فیبر نوري پالسمونی با استفاده از الیه  حساسیتافزایش 
توسط داده  به عنوان یک روش کم هزینه نازك دي اکسید تیتانیوم

   . تایید می شود 2هاي جدول
  نتیجه گیري

فیبر نوري  ضریب شکست سنسوردر این مقاله کارایی یک      
ایده ي  مطالعه و مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی با الیه ي نقره 

دي اکسید تیتانیوم روي  یااستفاده از الیه هاي نازك اکسید روي 
نتایج نشان . شدنقره به منظور افزایش حساسیت بیوسنسور معرفی 

از الیه ي نازك دي اکسید تیتانیوم یک و نیم برابر استفاده می دهند 
سنسور  .بیشتر از مورد اکسید روي حساسیت را افزایش می دهد

ضریب شکست مورد مطالعه در این مقاله می تواند بعنوان یک 
   .بیوسنسور با حساسیت باال مورد استفاده قرار بگیرد

  ها مرجع
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ه روش تهیه شده ب اکسید کادمیومتاثیر آهنگ اسپری بر ویژگی های فیزیکی الیه های نازک 

 اسپری پایرولیزیز

 

 1فدوی اسالم، محمد رضا ؛ 1سیاس، محمد رضا
 ه دامغان، ميدان دانشگاه، دامغانفيزيك دانشگا دانشکده1

 

 چکیده
اليه نشانی و اثر آهنگ اسپری بر ويژگی های ساختاری، ريخت ساختاری، اپتيکی و الکتريکی اليه های نازک اکسيد کادميوم به روش اسپری پايروليزيز 

نور مرئی نجی ، طيف سهای نازک تحقيق شد. نمونه ها توسط پراش پرتو ايکس، ميکروسکوپ روبشی الکترونی گسيل ميدان، ميکروسکوپ نيروی اتمیاليه

را تاييد می کند که با افزايش  CdOيابی شدند. طيف پراش پرتوايکس ساختار بس بلور فاز خالص مکعبی ماوراء بنفش و اندازه گيری الکتريکی مشخصه  –
ريخت  FE-SEMرا نشان می دهند. تصاوير ( 011( و )002، )(022(، )111است. همه اليه های نازک قله های مربوط به صفحات )آهنگ اسپری بهينه شده

 ارائه می کند. گاف اپتيکی مقادير بين nm 9/02و  3/31متوسط زبری نمونه ها را بين  AFMکند. تصاوير ساختاری دانه ای را برای تمام نمونه ها ارائه می
 ند.را تاييد می ک nرا برای تمام نمونه ها نشان می دهد. آزمايشات اثرهال برای تمام نمونه ها رسانش نوع  eV 5/0و  33/0

 

The Effect of the spray rate on physical properties of thin Cadmium Oxide film 

prepared through pyrolysis technique 

 
 1; M. R. Fadavieslam1M. R. Sayyas 

School of physics, Damghan University 1 
 

 Abstract 

Thin Cadmium Oxide films which were deposited through spray pyrolysis method, and the effect of the 

spray rate on the structure, morphology, optical, and electrical properties of the thin films was investigated 

in the present paper. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning 

electron microscopy (FE-SEM), atomic force microscope (AFM), UV–Vis spectroscopy, and electrical 

measurements. The XRD pattern confirms the polycrystalline nature with cubic structure of pure CdO 

phase, which is modified after increasing the spray rate. All thin films show peaks related to (111), (200), 

(220), and (211) planes. FE-SEM images represent grain morphology for all of samples. AFM images 

represent the average roughness between 31.3 and 60.9 for all the samples. The optical band gap values 

were between 2.37 and 2.5eV for all the samples. Hall effect experiments confirm n-type conduction in all 

of the samples. 

  

PACS No. 68 
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 قدمه م
 است. تالشهای پذير تجديد منبع ترين ارزان خورشيدی انرژی     

بيشماری برای باال بردن راندمان تبديل انرژی صورت می گيرد. در 

اين راستا هنوز نياز به تحقيق برای مواد کارآمد جهت تبديل انرژی 

. اکسيدهای رسانای [1]نورانی خورشيد به الکتريکی وجود دارد 

بدليل شفافيت نوری و  CdO و ZnO ،2SnO ،3O2Inشفاف نظير 

 و یر دستگاههای فوتوولتائيك، الکترونيکرسانندگی الکتريکی باال د

با  اکسيد کادميوم. [0و1] مورد توجه می باشند اپتوالکترونيکی

و  eV 3/0با گاف اپتيکی حدود  n، نيمرسانای نوع FCCساختار 

 و نوری دستگاههای در گسترده طور به هدايت الکتريکی باال

. در اين پژوهش [4و3]است  تحقيق قرار گرفته مورد فوتوولتائيك

به روش اسپری پايروليزيز تهيه شدند و تاثير  CdOاليه های نازک 

 مورد مطالعه قرار گرفت. آنها آهنگ اسپری بر خواص فيزيکی 

 بخش تجربی:
 یبسترها یبر رو وميکادم دينازک اکس یها هيپژوهش ال نيدر ا

گرم  از  02/0از حل  یشدند. محلول اسپر ینشان هيال یا شهيش

موالر کادميوم  1/2برای تهيه محلول  ml 122ر د  ومياستات کادم

 یها یاز آلودگ یا شهيش یها، بسترها هيال هيبدست آمد. قبل از ته

صفحه چرخان دستگاه  یشده و بر رو یکار زيتم یعدنو م یآل

با هدف بررسی آهنگ اسپری اليه نشانی در قرار داده شدند.  یاسپر

 atm 3، فشار گاز حامل cm 35شرايط يکسان فاصله نازل تا بستر 

، 12، 5لها با آهنگهای محلوتنظيم شد و سپس  Co 302و دمای بستر 

در طی فرآيند اسپری از مقايسه اسپری شدند.  ml/min 02و  15

مورد ارزيابی آهنگ اسپری  ،حجم محلول اسپری و زمان اسپری آن

 قرار گرفت.

 D8دل م کسياز دستگاه پراش پرتو ا یساختار بلور نييجهت تع 

ADVANCE-BRUKER ص ريخت خوا یاستفاده شد. بررس

 یلکترونا کروسکوپيدستگاه م یريسطح نمونه ها با بکارگشناسی 

 یکيانجام شد. خواص اپت MIRA3 TESCANمدل  دانياثر م

 UV-vis 4220مدل  UV-visکپی ه اسپکتروسنمونه ها با دستگا

double beam spectrophotometer شد یرياندازه گ. 

 گیری:بحث و نتیجه

پراش پرتو ايکس: طيفهای مقايسه ای پراش پرتو ايکس نمونه ها در 

ها ( ارائه شده است. مطالعه اين شکل نشان می دهد که اليه1شکل )

ساختار بس بلوری دارند. شديدترين قله ها در راستای صفحات 

بترتيب متناظر با زاويه های ( 311( و )002(، )022(، )111)بلوری 

مرکز سطحی  یبه فاز مکعب طمربو 40/55و  00/55، 43/32، 15/33

 هستند که با کارت استاندارد اکسيد کادميوم

JCPDS card no. 01-075-0592  قله ها  شدت. ]5[د دارن قيتطب

دارند. عالوه بر آن با افزايش  یشيروند افزاآهنگ اسپری  شيبا افزا

( 022( به )111قله ارجح از ) ml/min 02به  12آهنگ اسپری از

ها با استفاده از رابطه شرر انجام شد کند. محاسبه اندازه دانهتغيير می

[1]: 

𝐷 =
0.94

𝛽 cos𝜃
                     (1)  

 

 طول موج پراش پرتو ايکس انهدازه نهانو بلورکها،    Dکهه در آن  

(nm 154/2 ،) و  نيم پهنا در نصف ارتفاع قله  زاويه در شدت

هسههتند. نتايم محاسههبه اندازه نانو بلورکها بر پايه رابطه  بيشههينه قله

( ارائه شهده اسههت. اين نتايم نشان می دهد که  1شهرر در جدول ) 

( با افزايش آهنگ اسهههپری 022)اندازه نانو بلورکها برای صهههفحه 

 افزايش يافته است.

 هرابطو ميکروکرنشها با استفاده از نانو بلورکها متوسط اندازه 

 :[0]محاسبه شد  هال-ويليامسون

β cos θ =
k

DW−H
+ 4ε sinθ      (0)       

ميکرو کرنش  متوسط اندازه نانو بلورکها و  𝐷𝑊−𝐻که در آن 

( 1ل )در جدو هال-ويليامسونهستند. نتايم محاسبات بر پايه رابطه 

ارائه شده است. اين نتايم نشان می دهد که به طور کلی اندازه نانو 

 بلورکها روند کاهشی دارند.

است. ( نشان داده شده0: اين تصاوير در شکل )FE-SEMتصوير 

ه شده دارای مورفولوژی های تهيدهند که اليهاين تصاوير نشان می

ای هستند و دارای سطح يکنواخت، بدون ترک و با تخلخل دانه

 -اندازه دانه ها با افزايش آهنگ اسپری روند افزايشی باشند.ناچيز می

 .توافق است در XRDی کاهشی داشته است که با نمودار ها
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 : طیفهای مقایسه ای پراش پرتو ایکس نمونه ها1شکل 

 : نتايم مشخصه يابی پراش پرتو ايکس نمونه ها1جدول 

W-H 

(3-11×) 
W-HD 

(nm) 

sD 

((nm 
2θ 
(°) 

(hkl) 
Rate 

(ml/min) 

3/2 50/42 

30/09 214/33 (111) 

5 29/14 501/32 (022) 

91/11 499/55 (002) 

9/2- 04/15 

02/13 150/33 (111) 

12 20/13 205/32 (022) 

25/19 421/55 (002) 

33/4 24/03 

02/13 153/33 (111) 

15 33/00 492/32 (022) 

01/13 400/55 (002) 

5/2 03/00 

30/09 113/33 (111) 

02 30/09 414/32 (022) 

30/14 553/55 (002) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( ج، )11، )ب( 5نمونه ها با آهنگهای اسپری )الف(  FE-SEM: تصاوير 0شکل 

 ml/min 01( دو ) 15

نمونه ها ضخامت آنها  FE-SEMبا استفاده از تصاویر برش عرضی 

 بترتيب مقادير ml/min 02و  15، 12، 5برای آهنگهای اسپری 

 هبدست آمدبا دقت ده نانومتر  nm 1052و  1152، 1112، 092

اين نتايم نشان می  .( نمايش داده شده است3است که در شکل )

دهد که با افزايش آهنگ اسپری ضخامت اليه ها افزايش می يابد. 

اين پديده احتماالً به اين دليل است که در آهنگهای پايين واکنش 

  کامل شيميايی در روی صفحه داغ دستگاه اسپری انجام نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 
، 5با آهنگهای اسپری )الف( نمونه ها  FE-SEM: تصاویر برش عرضی 3شکل 

 ml/min 01و )د(  15، )ج( 11)ب( 

نمونه ها در  یسه بعد AFM  ريتصاو( 4ل )شک: AFMتصوير 

ا ه هيال یزبر نيانگيم دهد. یم شيمختلف را نماآهنگ های اسپری 

ير دبترتيب مقا ml/min 02 و 15، 12، 5ی اسپر یآهنگ ها یبرا

آهنگ اسپری  بدست آمده است. nm 05/40و  32/31، 92/02، 29/30

بر روی آهنگ رشد خوشه ها و نهايتاً زبری سطح تاثير دارد. از طرفی 

 زبری اليه متاثر از زبری زير اليه است.ديگر 

 

 

 

 

 

 

 

 
و  15، )ج( 11، )ب( 5با آهنگهای اسپری )الف(  نمونه ها AFM: تصاویر 4شکل 

 ml/min 01)د( 

ها در گسهههتره طول موج عبوری اليهها: طيف عبور اپتيکی اليه

nm1122-452 ( نمودار مقايسه ای 5گيری شهد. در شهکل )  اندازه

است. مطالعه اين شکل عبور بر حسهب طول موج نشهان داده شهده   

دهد که با افزايش طول موج عبور اليه ها افزايش می يابد نشان می

 ml/min 15و  5و عالوه بر آن اليهه هها بها آهنگ های اسهههپری    

به  یترتيب بيشهههترين و کمترين عبور را دارند. ميزان عبور بسهههتگب

ها، ضههخامت و زبری اليه ها دارد،  سههاختار بس بلوری، اندازه دانه
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بطوری که سهههاختار بلوری بهينه و اندازه دانه های بزرگتر عبور را 

 افزايش در حالی که ضخامت و زبری بيشتر عبور را کاهش ميدهند.

گاف نوری نمونه ها ( 3ا استفاده از معادله )بها: گاف نوری اليه

 : [6]بدست آمد 

(𝛼ℎ𝜗)2 = β(ℎ𝜗 − 𝐸𝑔)                (3)  

 

گاف نوری  gEيك ثابت است و  𝛽ضريب جذب و  𝛼که در آن 

( طيف مقايسه ای تغييرات  بر حسب  اليه های نازک 5است. شکل )

( بدست 3رابطه )را نشان می دهد. گاف نوری نمونه ها با استقاده از 

ف اپتيکی اکسيد گا( نمايش داده شده است. 0آمده و در شکل )

 ( بيشتر استeV 0/0کادميوم در حالت اليه نازک از حالت توده ) 

 . ]2و3[

 

 

 

 

 

 
 

 : طيف مقايسه ای عبور اليه های نازک5شکل 

 
 

 

 

 
 

 
 نمونه ها hνبر حسب  (αhν)2: نمودار مقايسه ای  0شکل 

اندازه گيری مقاومت الکتريکی و اثر هال نمونه ها به روش وندر پاو 

توسط سامانه ای که در آزمايشگاه اليه نازک دانشگاه دامغان تهيه و 

( ارائه شده است. 0ندازه گيری شد و نتايم آن در جدول )اشده بود، 

 را نشان دادند nدر مشخصه يابی اثر هال تمام نمونه ها رسانش نوع 

با افزايش ضخامت بطور کلی اين نتايم نشان می دهد که . ]9و3[

نمونه ها با مقاومت  آنها کاهش يافته است.مت ويژه ونمونه ها مقا

الکتريکی کمتر برای کاربرد در سلولهای خورشيدی مناسب می 

 . ]12[ باشند

 : نتايم مشخصه يابی الکتريکی نمونه ها0جدول 

ρ 
(Ω.cm) 

μ 
/v.s)2(cm 

n 

) 3- cm 1912×) 
t 

(nm) 
Rate 

(ml/min) 

15/2 20/2 59/3 092 5 

19/1 13/2 23/3 1112 12 

30/0 10/2 44/1 1152 15 

1/1 12/2 1/3 1052 02 

 نتیجه گیری
-تهيه شده دارای ساختار نانو می اکسيد کادميوماليه های نازک      

بس  سبب بهينه شدن ساختاربطور کلی باشند. افزايش آهنگ اسپری 

 ها شده و مقاومت الکتريکی آنها را کاهش می دهد.اليه یبلور

-مقايسه مشخصات ساختاری، اپتيکی و الکتريکی نمونه ها نشان می

 ml/min 12دهد که بطور کلی نمونه تهيه شده با آهنگ اسپری 

 دارد.را شرايط بهينه 
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 نظریه تابعی چگالی : رهیافت SiS 2Pنانوورقهخواص اپتیکی مطالعه 
    2پیمان، امیری ؛ 1   سید احمد، کتابی ؛ پروین، بهزادی

 ه دامغان ،دامغاندانشگا ،فيزيك دانشکده 1

 ،اهواز،ايرانگروه فيزيك ، دانشکده علوم ، دانشگاه شهيد چمران اهواز  2

 چکیده
مورد مطالعه  SiS2Pز جمله بخش حقيقی و موهومی تابع دی الکتريك ، ضريب شکست ، ضريب بازتاب و ضريب جذب نانوورقه در اين مقاله خواص اپتيکی ا

 دهد. نتايج بدست آمده نشان میگـرفته استبا تقريب شيب تعميم يافته انجام  تابعی چگالی ۀنظري پايه بربا استفاده از روش شبه پتانسيل  قرار گرفته است. محاسبات

برای راستای درون  های قسمت موهومی تابع دی الکتريكهای پايين و ميانی، ناهمسانگرد است. عمده قلهکه خواص اپتيکی اين نانوورقه، به خصوص در اترژی

دهد که بيشترين ما نشان می ايجشود. نتمربوط می  S-sو Si-p به  Si-sو Si-p,P-p های اپتيکی ازکه به انتقال است eV6صفحه ای از انرژی های پايين تا حدود 

 است. 33برابر با % eV73/8در انرژی  yبازتاب در راستای 

 ، نظريه تابعی چگالی SiS2P نانوورقه، خواص اپتيکی،  واژه های کلیدی:

Study of optical properties of  P2SiS nanosheet: Density functional theory method  

 
Behzadi, Parvin ; Ketabi,  Seyed Ahmad 1; Amiri, Peiman2  

 
1 School of Physics, Damghan University, Damghan 

2 Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of  Ahvaz,Ahwaz,Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, the optical properties of P2SiS compound as a nanosheet such as the real and imaginary parts of 

dielectric function, refractive index, extinction coefficient and absorption coefficient orthorhombic phase have 

been studied. The calculations have been performed using the pseudopotential method in the framework of 

density functional theory (DFT) with generalized gradient approximation (GGA). Our results show that The 

optical properties of this nanosheet especially in the lower and middle energies are anisotropic. The main peaks 

of imaginary part of dielectric function are for in-plane of low energies to about 6 eV which are related to 

optical transition from P-p,Si-p and Si-s to Si-p and S-s. Our results show that the highest reflectance in the y 

direction at energy of 8.37 eV is 77%. 
Keywords: Optical properties, nanosheet, P2SiS compound, Density functional theory 

PACS No.           
 

  قدمهم
در دهۀ اخير بررسی نانومواد دوبعدی به دليل جزئيات ساختاری و 

، بسيار مورد توجه پژوهشگران فيزيك هاآن فرد منحصربهخواص 

ن از مادۀ چگال، مهندسی مواد و شيمی قرار گرفته است. در اين ميا

تر کاربردهای متنوع اين مواد در الکترونيك، همه مهم

که اين مواد را در دهۀ اخير به مرکز توجه . [1]است اپتوالکترونيك

با  2113کينگ زينگ در سال  پژوهشگران تبديل ساخته است.

جانشانی و  BN2Si تجزيه و تحليل ساختار بلوری نانوصفحه

ترکيبات جديدی را پيش VIو   IV  ،Vهای گروه متفاوت از اتم

و   BN2Siبينی کرد. اين ترکيبات با فرمول شيميايی مشابه با 

 هاآن سطح هستند که شبه دوبعدیفسفرين ،با  مشابه یساختار

پايداری اين ترکيبات توسط کينگ  .استخوردگی  دارای چين

زينگ و همکاران با استفاده از نظريه تابعی چگالی مورد بررسی 

توانند ه عنوان ترکيباتی نيمرسانا معرفی شدند که میقرار گرفت و ب

[. 2کانديدای مناسبی برای کاربردهای الکترونيکی و اپتيکی باشند]

دارای  VIو  IV ،Vاز آنجا که ترکيبات نيمرسانای تك لايه گروه 

با توجه به اهميت و کاربرد  ساختاری مشابه فسفرين آبی هستند و

سی و محاسبۀ خواص ساختاری و بالقوۀ نانومواد دوبعدی، برر
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الکترونی اين مواد مورد توجه است. با اين هدف، در نظر داريم که 

 .را بررسی و محاسبه کنيم SiS2Pخواص اپتيکی ساختار نانوورقه 

 روش محاسبه
های تابعی چگالی و با استفاده از پايه ۀاساس نظري محاسبات بر

 نـجام گـرفته استاکوانتوم اسپرسو  افـزارموج تخت توسط نرم

های ساخته شده به روش پتانسيلدر اين محاسبات از شبه .[7]

محاسبات با  .[4]ايماستفاده کرده PBEبا تقريب  نرمبقای 

 Ryانرژی قطع  و 8×8×1برابر  k،تعداد نقاط بهينه  GGAتقريب

درمحاسبات مورد استفاده قرار گرفت  SiS2P برای نانوورقه 31

 11رهم کنش با ساختار مجاور يك لايه خلا برای جلوگيری از ب

در محاسبات اپتيکی از تقريب  .آنگسترمی در نظر گرفته شده است

ی و واهلش يافته ساختار بهينه شده فاز تصادفی استفاده شده است.

 .نشان داده شده است 1 در شکل SiS2Pی نانوورقه

     
  SiS2Pی : ساختار بلوری نانوورقه1شکل 

 بحث نتایج و

اصولا برای بررسی خواص نوری مواد، تابع دی الکتريك بررسی 

شود. در واقع تابع دی الکتريك پاسخ ماده به امواج می

الکترومغناطيس است. تابع دی الکتريك يك تابع مختلط است که 

 شود:به صورت زير تعريف می

)()()( 21  i 1)(که  تابع قسمت حقيقی 

1)(. در ناحيه ای که الکتريك استدی  منفی است، امواج

.  قسمت غالب هستندشود و فرايندهای جذب واتلاف منتشر نمی

موهومی تابع دی الکتريك مستقيماً ناشی از گذارهای بين نواری 

های حقيقی و موهومی تابع قسمت کرونيگ-کرامرز روابط است.

های اپتيکی را کند و تمام ثابتمرتبط می دی الکتريك را به هم

 -با توجه به روابط کرامرز. ها به دست آوردتوان از اين دادهمی

الکتريك بصورت وهوحی تابع دیمهای حقيقی و کرونيك، قسمت

 .[5شوند ]زير داده می
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 های اوليه و نهايیحالت jو  iماتريس دو قطبی،  M(، 2) در رابطه

 انرژی الکترون در iEو ام  iتابع توزيع فرمی برای حالت  ifو 

ای بخش حقيقی و هنمودار 7و2 هایشکل در است. حالت آن 

برای نور فرودی قطبيده  SiS2P نانوورقهالکتريك موهومی تابع دی

رسم  (x)و عمود بر صفحه  (y,z)راستای درون صفحه ای در 

و چينش زيگزاگ در  yکه چينش دسته مبلی در جهت  اندشده

در  الکتريكیمقدار تابع د دانيمیهمان طور که ماست. zراستای 

( را یاستاتيك )الکترون الکتريكیيين، تابع دپا بسيار یهایانرژ

مهم ديگر  یکميتها ی. اين کميت در محاسبه برخکنديمشخص م

 الکتريكیمانند ثابت استتار بار از اهميت برخوردار است. تابع د

اولاً اين  هک شودیاند. مشاهده مخلاصه شده 1جدول استاتيك در

ع دی الکتريك تابمقادير در سه راستا متفاوت هستند و تفاوت 

 قابل توجه است نسبت به دو راستای ديگر xاستاتيك در راستای 

ثانياً  به گونه ای که کمترين ثابت دی الکتريك در اين راستا است.

 از جهات ديگر بيشتر yت استاتيك در جه الکتريكیمقدار تابع د

بنابراين مشاهده می شود که رفتار تابع دی الکتريك است. 

است. اين رفتار ناهمسانگردی برای راستای درون  ناهمسانگرد

 eV6است واز  eV6صفحه ای از انرژی های بسيار پايين تا حدود 

 کاملا بر هم منطبق هستند. zوyبه بعد در دو راستای 

 یو حد انرژاستاتيك، ضريب شکست استاتيك،  الکتريكیتابع د : 1جدول 

 پايين بازتابش

 )%(0Ɛ 0n 0R جهت

x 44/1 2/1 1 

y 84/8 73/2 24 

z 28/6 1/2 21 
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 یاستاتيك مفهوم فيزيک الکتريكیتابع د یحقيق سمتق یهاريشه

در ساختار  یپلاسمون یهایبه انرژ یها از طرفدارند. اين ريشه

انتشار امواج  یو از طرف ديگر بازه ممنوعه برا شوندیمربوط م

دهد که در یمحاسبات ما نشان م .کننديالکترومغناطيس را معين م

 yبرای راستای  eV76/6 تا  eV14/4 در بازه انرژی  yو zراستای 

تابع دی الکتريك  zدر راستای  eV3/3 تا  eV 14/4و از انرژی

در گستره انرژی  zشود که در راستای منفی است. مشاهده می

شود. همچنين در نسبتا بيشتری موج الکترومغناطيس منتشر نمی

 eV11/8 و  eV 17/3های ه در انرژیيك جفت ريش xراستای 

تابع  یقسمت موهوم دانيمیهمان طور که موجود دارد. 

 مربوط یاپتيک یهاجذب و انتقال یبه فرايندها الکتريكید

های اپتيکی در به محتملترين انتقال  2 ɛ(ω) هایقله. شودیم

های جزئی اين چگالی حالت 4شوند. در شکل ترکيب مربوط می

شود شاهده میم 4و7با توجه به شکل آورده شده است.  نانوورقه

تری های پاييندر انرژیz و yهای برجسته در راستای که قله

های ها به انتقالاند.که عمده اين قلهواقع شده xنسبت به راستای 

در  S-sو  Si-pدر زير تراز فرمی و به  Si-sو  Si-p ، P-pاپتيکی 

 .بالای تراز فرمی مربوط هستند
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 SiS2Pنانوورقه  الکتريكحقيقی تابع دی : قسمت2شکل
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 SiS2Pنانوورقه  الکتريكتابع دی موهومی : قسمت7شکل
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 SiS2Pنانوورقه  های الکترونیچگالی حالت: 4شکل

الکتريك در انرژی صفر و با حقيقی تابع دی قسمتبا محاسبه 

)()(استفاده از رابطه  n شکست  بضري توانمی

 SiS2P ساختار.ضريب شکست نانوورقه را بدست آورداستاتيك 

نشان داده شده است. مقايسه  1شکلدر zو y,xسه جهت دردر 

دهد که بالاترين ضريب شکست استاتيك نشان می 1نتايج شکل 

دهد که در بررسی ما نشان می است. 73/2مقدار  با yدر راستای 

به بيشينه مقدار خود  eV 8/1ضريب شکست در انرژی  yراستای 

مقدار بيشينه  zرسد اين در حالی است که در راستای می 8/7يعنی 

 دهد. رخ می eV 7/2و در انرژی  7ضريب شکست 
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 SiS2Pنانوورقه  ضريب شکست: 1شکل

ضريب بازتاب مشخص کننده شدت موج بازتابيده نسبت به موج 

بازتاب را تعيين توان ضريب می 7رابطه با استفاده ازفرودی است. 

 ساختار ج مربوط به ضريب بازتاب نانوورقهنمود. مقايسه نتاي

SiS2P سه جهت درy,x وz بيشترين دهد که نشان می 6شکلدر

 است. 33با % برابر eV73/8در انرژی  yبازتاب در راستای 

مشاهده می شود که در راستای درون صفحه ای تقريبا با افزايش 

اب افزايش نسبی همراه با نوسان دارد و انرژی فوتون فرودی بازت
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بيشترين بازتابندگی ديده می  eV7 تا  eV 8در بازه انرژی حدود

 شود.
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 SiS2Pنانوورقه  ضريب بازتاب: 6شکل

طيف جذبی نشان دهنده گذارهای اپتيکی مجاز الکترون بين 

های اشغال نشده نوار های اشغال شده نوار ظرفيت و حالتلتحا

توان با استفاده از آن ضريب جذب رابطه کلی که می رسانش است.

 شود:مواد را محاسبه کرد بصورت زير داده می

                                              

(4        ) 

در سه ورقه نتايج مربوط به محاسبه ضريب جذب اپتيکی نانو

انرژی آستانه گذار نشان داده شده است.  3شکل در zوx,yجهت 

که است. eV 7/1و eV38/1به ترتيب  zو yدر راستای  نانوورقه 

تقريبا  eV 3/1با مقدار غيرمستقيم با انداز گاف نواری yراستای 

ضريب دارای بيشترين  zدر راستای علاوه بر اين  .[2]مطابقت دارد

 است. eV 27/4در انرژی جذب 
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 SiS2Pنانوورقه  ضريب جذب: 3شکل

 نتیجه گیری
رهيافت نظريه  با SSi2P ی نانوورقهدر اين مقاله، خواص اپتيک

 دهدتابعی چگالی بررسی گرديده است. نتايج بدست آمده نشان می

که رفتار تابع دی الکتريك ناهمسانگرد است. اين رفتار که 

ای از انرژی های بسيار هناهمسانگردی برای راستای درون صفح

 zوyبه بعد در دو راستای  eV6است واز  eV6پايين تا حدود 

کاملا بر هم منطبق هستند. قسمت موهومی تابع دی الکتريك نشان 

تری های پاييندر انرژیz و yهای برجسته در راستای قلهداد که 

ای هها به انتقالاند.که عمده اين قلهواقع شده xنسبت به راستای 

در  S-s و Si-pدر زير تراز فرمی و به  Si-sو Si-p ، P-pاپتيکی 

بالای تراز فرمی مربوط هستند. بررسی بازتابش اپتيکی نشان 

 برابر eV73/8 در انرژی  yبيشترين بازتاب در راستای که  دهدمی

و مشاهده می شود که در راستای درون صفحه ای  است. 33با %

وتون فرودی بازتاب افزايش نسبی همراه تقريبا با افزايش انرژی ف

 دهد کهبا نوسان دارد. بررسی ضريب شکست اپتيکی نشان می

 73/2مقدار  با yدر راستای بالاترين ضريب شکست استاتيك 

ضريب جذب بيشترين  zدر راستای از نمودار ضريب جذب  است.

 SiS2Pنانوورقه .به دست آمده است eV 27/4در گستره انرژی 

د کانديدای مناسبی برای کاربردهای توانکه می ا معرفی شدنيمرسان

کنون هيچ داده تجربی و نظری برای تاد.الکترونيکی و اپتيکی باش

اين ترکيب جهت مقايسه با نتايج حاصل از کار خواص اپتيکی 

 حاضر وجود ندارد.
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سیال در حضور آهنربای ریزذرات مغناطیسی در سیستم های نانومسیر حرکت 

  کروی

 1عرفان، کدیور ؛ 1کشاورز ، زهرا

 شيراز ، مدرس بلوار شيراز، صنعتی دانشگاه فيزيك دانشکده

 چکیده
از معادله حرکت ذرات در حضور نيروهای در اين مطالعه، مسير حرکت نانوذرات مغناطيسی را در حضور آهنربای کروی مورد بررسی قرار می دهيم. با استفاده 

دام افتادن ذرات مغناطيسی و شناوری، مسير حرکت ذرات  مغناطيسی در يك سيستم ريزسيال مورد بررسی قرار می گيرد. نتايج عددی نشان می دهد که احتمال به 

دهد که با افزايش شعاع  یعاد کانال می باشد. نتايج نشان مناطش ذره و ابمغناطيسی در يك کانال ريز سيال مستقيم تابعی از  شدت ميدان مغناطيسی، شعاع ذره، مغ

 ذره و مغناطش اشباع آن، احتمال به دام افتادن ذره شناور در کانال افزايش می يابد.

 

The motion path of magnetic nanoparticles in microfluidic systems in the presence of 

spherical magnet 

 
Keshavarz,  Zahra

 
; Kadivar, Erfan  

 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract 
 

In this study, we investigate the trajectory of magnetic nanoparticles in the presence of spherical magnet. By 

using the equation of motion of particles in the presence of magnetic and fluidic forces, the path of motion of 

magnetic particles in a micro fluid is examined. Numerical results show that the probability of trapping 

magnetic particles in a straight  microfluidic channel is a function of the intensity of the magnetic field, the 

particle radius, the particle magnetization, and the  channel size. The results show that as the particle's radius 

and saturation  magnetization increase, the probability of the floating particle trapping in the channel 

increases. 

 

 

PACS No.          47 

 

 مقدمه
علم ميکروسيال شناسی يك تکنولوژی است که با پديده های سيال 

اغلب فرآيندهايی که به طور در مقياس ميکروسکوپی سروکار دارد.

کوچك به معمول در آزمايشگاه انجام می شود برروی يك تراشه 

با استفاده از ميدان مغناطيسی  صورت مينياتوری درآورده می شوند.

به کار رفته در ناحيه تومور يك شيب مغناطيسی در آن توليد می 

شود که خود باعث اعمال نيروی جاذبه برروی نانوذرات 

مغناطيسی وارد شده در جريان خون می شود که در اين حالت 

نانوذرات به درون تومور راه می يابند. وقتی نيروی مغناطيسی 

رات از نيروی کشش هيدروديناميکی که از طرف جريان وارده به ذ

غلبه کند،در اين  خون به ذرات وارد می شود فراتررود و به آن

ذرات به تومور نفوذ می کنند. در حاليکه عوارض جانبی آن  حالت

 کاهش می يابد.

و جداسازی ذرات مطالعات زيادی بر روی مسيرحرکت  

ژائو و همکاران از  2016در سال مغناطيسی انجام شده است. 

آهنرباهای دائمی راست گوش برای انحراف ذرات مغناطيسی 

استفاده کردند انها نشان دادند که تأثير آهنرباهای راست گوش از 

 در سال . ]1[نيم دايره  و مثلثی روی انحراف ذرات بيشتر است
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مغناطيسی با استفاده از ريز  به جداسازی همکارانبرين و 2014

فرالنی و همکاران  2006درسال .]2[دانه های مغناطيسی پرداختند 

را با پذيرفتاری مغناطيسی ثابت  مسير حرکت نانوذرات مغناطيسی

 . ]3[در حضور آهنربای کروی شکل بررسی کردند

هدف از اين تحقيق بررسی مسير حرکت نانوذرات مغناطيسی با 

يسی وابسته به ميدان مغناطيسی در حضور پذيرفتاری مغناط

 است.آهنربای کروی شکل 
 

 مدل فیزیکی
در اين مطالعه چگونگی مسيرحرکت نانوذرات مغناطيسی در 

آهنربای  حضور آهنربای کروی شکل مورد بررسی قرار ميگيرد.

فرض شده بينهايت  yدر جهت و  magRمورد مطالعه دارای شعاع 

مسير حرکت ذره  قرار دارد. (x,z)است يعنی در صفحه دوبعدی 

fقانون دوم نيوتون  با استفاده از

p

p m

dv
m FF

dt
   پيش بينی

.می شود 0        ·   m p pF V M H  يروی مغناطيسین ، .

   𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7 H/m تراوايی خألثابت ، 𝑉𝑝 ، حجم ذره 

pM وبرابر است با ذره  مغناطش( )p a aM f H H که 

  ( )af H با ميدان و برابرتابعی از که  پذيرفتاری مغناطيسی  

( )    /a sp af H M H .aH و  ميدان مغناطيسی 𝑀𝑆𝑝 

نيروی    𝐹𝑓= - 6𝜋𝜂  (𝑣𝑝−𝑣𝑓) 𝑅𝑝 ست .ا ذره مغناطش اشباع

سرعت  𝑣𝑓سرعت ذره ،  𝑣𝑝، ويسکوزيته سيال 𝜂 ، سيالی است

 [1,2,3]شعاع ذره است.   𝑅𝑝  سيال و 

 w  سانتی متر است 5/3 کانال و مقدار آنپهنای.

(1 ) magw R   است که 5/0و مقدار آن يك ثابت 

 است.

توليد شده توسط يك آهنربای کروی توسط   ميدان مغناطيسی

 [3]روابط زير توصيف می شود:

 

(1                  )( , ) ( , )a ax azH H x z H x z  

(2                )

2 2 2

2 2 2

( )
( , )

2 ( )

s mag

ax

M R x z
H x z

x z




 

(3                       )
2

2 2 2

2
( , )

2 ( )

s mag

az

M R xz
H x z

x z



 

 

مغناطيسی برابر است بنابراين نيروی مغناطيسی وارد بر نانو ذرات 

 با:
 

  (4)                     
( , ) ( , ) ( , )m mx mzF x z F x z F x z 

 

 

(5   )                         

0( , ) ( )

( , )
( , )

( , )
( , )

mx P

ax
ax

ax
az

F x z v f H

H x z
H x z

x

H x z
H x z

z



 
 
 

 
   

 

 

(6      )                      

0( , ) ( )

( , )
( , )

( , )
( , )

mz P

az
ax

az
az

F x z v f H

H x z
H x z

x

H x z
H x z

z



 
 
 

 
  

 

قبل از حل معادله الزم است که کليه  پارامترهای فيزيکی تعريف 

شده در اين مسئله را بی بعد کنيم. برای بدون بعد سازی اين 

 [3] پارامترها از تعاريف زير استفاده می کنيم:

  

(7)                   
v

x
x

R
 

(8   )                                          
(1 ) mag

z
z

R



 

(9)              
2

(1 )

f

mag

t v
t

R



 

(10)            
(1 )

2

mag
x x

f v

R
v v

v R


 

(11)                 
2

z
z

f

v
v

v
 

 

نيروهای مغناطيسی و شناوری در معادله دوم نيوتون با جايگذاری 

برای بدون بعد کردن پارامترهای  11تا  7و استفاده از روابط 

 از تقريب های زير : فيزيکی مسئله و استفاده
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(12      )                                 
2 3

1

(1 )

d x
c

d t z
 


 

(13)               
2

(1 )
d z

x
d t

  

 

(14)           
2 23(1 ) (1 )

d x c

d z z x
 

 
 

 

 به معادله مسير حرکت ذره می رسيم:
 

(15)    

33

0
0

1 1

0

22

0 0

2 2 2 2

0

3 3

3
(tan ( ) tan ( ))

8

(5 3 )1 (5 3 )

8 (1 ) (1 )

XX
X X

z z

c
z zz z

z z

 

  
         

 
 

 
  

        

 

 

در اين معادله مسير حرکت ذره در مويرگ است که  (15)رابطه 

رابطه  0 4 / 1z   ،0 0x  و z بصورت 

4  4mag magR z R    است وc :بصورت زير نوشته می شود 

 

 

(16)         
4

2 2

0 ( )

1 ( α)8 1v f

p a sR f H M
c

R v



 
 

 

𝜇0    در اين رابطه  = 4𝜋 ∗ 10−7 H/m،sMآهنربا مغناطش ،

  pRشعاع ذره ،vRشعاع مويرگ ،𝑣𝑓 و  سرعت سيال 𝜂 

وزيته نسبی و مقدار آن برابر حاصلضرب ويسک ويسکوزيته سيال

ميدان مغناطيسی در داخل کانال را  .ستدر ويسکوزيته پالسما

می سپس مقدار پذيرفتاری مغناطيسی را به دست کرده محاسبه 

( را به روش روش عددی حل می کنيم. برای 15. معادله )يمآور

( دارای سه جواب است که 15، معادله )  هر مقدار داده شده

تلب استفاده از نرم افزار مبا  فقط يکی از آنها جواب فيزيکی است. 

اع ذره ير حرکت ذره را برحسب شعاع ذره ، مغناطش اشبمعادله مس

 .ومغناطش آهنربا حل شده است

 نتایج 

در اين مطالعه چگونگی مسيرحرکت نانوذرات مغناطيسی در 

حضور آهنربای کروی شکل با پذيرفتاری مغناطيسی وابسته به 

که مانطور . هرا مورد بررسی قرار می گيرد مغناطيسی قوی ميدان

 است. zو  xتابعی از  ميدان مشاهده می شود، (3(و)2) رابطه در

است شعاع رگ که  mm/s15 برابرست با  𝑣𝑓مقدار سرعت سيال 

 وcm2.شعاع آهنربا  μ𝑚 75  نشان می دهيم برابرست با 𝑅𝑣با 

رابطه به شعاع ، گرفتيم Ns/ 𝑚2003/0ويسکوزيته پالسما برابربا 

، وابسته است و با تغيير اين عواملذره، مغناطش، ويسکوزيته 

و  مسير حرکت ذره (1شکل )نمودار تحت تأثير قرار می گيرد. 

کانال مورد مطالعه در  هندسه کانال مورد مطالعه را نشان می دهد.

قرار گرفته است. فاصله مرکز کانال تا مرکز ميدان  x,z))صفحه 

 در نظر گرفته ايم. wمغناطيسی را 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار دارد که   (x,z)مرکز آهنربا در صفحه  .هندسه و سيستم مختصات: 1شکل 

M  مغناطش آهنرباست.از سيستم مختصات دکارتی برای نشان دادن مويرگ

  پهنای کانال است. w و قرار دارددر طول مويرگ  zاستفاده می کنيم محور 

 

را در داخل کانال برای مقادير متفاوت  مسير حرکت ذره ( 2شکل)

با افزايش نتايج عددی نشان می دهد که اندازه ذره نشان می دهد. 

در اين شکل  افتادن ذره افزايش می يابد.شعاع ذره احتمال به دام 

تغيير می  شعاع ذرهآهنربا و مغناطش اشباع ذره ثابتند و   مغناطش

  کند. 

 

z

y 

W 

M x

z

pV

z 
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  5/0ثابت و شعاع ذره متغير با آلفا  ار مسير حرکت ذره با مغناطش: نمود2شکل 

 

( مسير حرکت ذره برحسب مغناطش آهنربا  برای شعاع 3شکل )

اشباع ذره ثابت را نشان می دهد. نتايج عددی نشان  مغناطشذره و 

می دهد  که با افزايش شدت مغناطش آهنربا، احتمال به دام افتادن 

 ذره افزايش می يابد.

( مسير حرکت ذره برحسب مغناطش اشباع ذره را نشان 4شکل ) 

می دهد که با افزايش مغناطش اشباع، ذرات در دام نيز افزايش می 

ره ومغناطش آهنربا ثابت ولی مغناطش اشباع ذره يابند. شعاع ذ

 است. 5/0 آلفا ثابت و برابرتغيير می کند . در تمام محاسبات 
 

 
متغير و شعاع ذره ثابت با  آهنربا ار مسير حرکت ذره با مغناطش: نمود3شکل 

  5/0آلفا 

 
 

متغير و شعاع ذره ثابت ذره : نمودار مسير حرکت ذره با مغناطش اشباع 4شکل 

  5/0با آلفا 

 نتیجه گیری
با استفاده از قانون دوم نيوتون و با بی بعد کردن پارامترهای 

فيزيکی مسئله ،معادله مسير حرکت نانو ذره مغناطيسی در ريزسيال 

مسير حرکت نانوذرات مغناطيسی به ويسکوزيته، را حل کرديم. 

از اين مدل در مغناطش، مغناطش اشباع و شعاع ذره ارتباط دارد. 

درمان سرطان از طريق انتقال دارو به جريان عرصه پزشکی برای 

 خون و ناحيه تومور استفاده می شود.
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  MCNPو شبيه سازياشعه گاما  فيبه روش تضع يفاز سه االتيس يكسر حجم تعيين

 ٣يروشن نيغالمحس ،٢يشيستا دي، سع١ينادر وشي، دار١*نژاد يربان يعل

 ، كرمانشاه رازيه دانشگا علوم دانشكدهگروه فيزيك،  ١

  انكبير، تهر صنعتي اميردانشگاه  ،مهندسي انرژي و فيزيكدانشكده  ،مهندسي هسته اي گروه  ٢
  كرمانشاه، كرمانشاه صنعتيدانشگاه  ، مهندسي انرژيدانشكده  ،برقمهندسي  گروه  ٣

  چكيده
 ،يفازچند االتيس يسنج انيجر ازيپارامتر مورد ن نيتر يو اصل نيباشد كه مهمتر يم ياديز تياهم يدر صنعت دارا يچند فاز االتيس يسنج انيامروزه مبحث جر

-عيسه فاز (ما برايو همگن)  يا هيال ،ي(حلقويانيجر ميدر سه رژ MCNPX يپژوهش به كمك نرم افزار مونت كارلو نيدر ا است.هزاز فا كيهر  يكسر حجم

 ٠,٠٢حدود  ان،دميچ نيمتوسط محاسبه شده، در بهتر ينسب يخطا نيانگيكه م ميا اشعه گاما پرداخته فيتضع استفاده با هافاز يكسر حجم نييگاز) به تع-عيما

و بدون استفاده از  ريانباشت از رابطه لمبرت ب بيفقط با كم كردن اثر ضر ذكوراندك م ياست كه مقدار خطا نيپژوهش ا نيدر ا تيحائز اهمآمد. نكته  تسبد

) NaIسوسوزن ( يروبآشكار ساز ع كيپژوهش تنها با استفاده از  نيا شاتيو آزما ها يساز هيالزم به ذكر است كه شب نيحاصل شده است. همچن يهوش مصنوع

  .ه اندسه فاز، انجام شد يراب -Am-241(0.0595MeV) Cs + (MeV 0.662)137ي ژرتك ان يچشمه گامادو و 

  ، اشعه گاما ، مونت كارلو  يچند فاز االتي، س يكسر حجم  اژه هاي كليدي:و
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Abstract 
 

Nowadays, multiphase fluid flowmetry is of great importance in the industry. The most important parameter 
required for multi-phase fluid flowmeter is the volume fraction of each phase. In this study, three flow regimes 
(annular, strafied and homogeneous) for three-phase (liquid-liquid-gas) to determine the volume fraction of 
phases using gamma-ray attenuation were simulated by MCNPX code. That obtained mean relative error, for 
determination of volume fraction in best setup, was obtained about 0.02. The important note in this study is that 
the small error value was obtained only by reducing the effect of the buildup factor on the Lambert-Beer 
relation without using artificial intelligence. It should be noted that the simulations and experiments of this 
study were performed using only a transmission detector (NaI) and two single energy gamma sources Cs-137 
(0.662 MeV) + Am-241 (0.0595 MeV), for three phases. 
 Keywords: Volume fraction, Multiphase Fluids, Gamma ray, Monte Carlo 
 

   قدمهم

، كه يكي از فازها يكسر حجم يريگدقت اندازه تيامروزه اهم

 يهاانيدر جرمهمترين پارامتر هاي مورد نياز سيال سنجي است، 

 نفت و گاز مختلف از جمله در صنعت عيموجود در صناي فازچند

نفت  يها كه از چاه ياليسچرا كه  .]١ [تسين دهيپوش يبر كس

 گاز اي عيما و تك فاز طور خالص به ندرت به شودي م استحصال

. شودي م دهيد يمخلوط چندفاز كي به شكل الياست و اغلب، س

گاز و نفت  سه فاز آب، از يبيشكل ممكن ترك نيتر در ساده

مثل  يمواد جامد مختلف ها ستمياز س ياريبس در ياست ول يعيطب

وجود داشته  توانندي م زين ها نيو آسافالت ها ادراتيماسه ها، ه

 يها اليس يكسر حجم نييتع ياز روش ها يكي .]٢و٣ [اشندب

آن  نيتر قياست كه دق يهسته ا ياستفاده از روش ها ،يچندفاز
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 ،يسنجانيروش جر ني. در ا]٤ [باشد ياشعه گاما م فيها تضع

مثال  يمنبع خاص برا كيكه از  ييگاما يپرتوها ريتحت تاث اليس

و ذرات گاما  رديگ يم قرار شود، ي...) منتشر م ايو  مي(كبالت، سز

آشكار  ها، بهشدت تابش آن فيو تضع اليپس از عبور از س

 نينخست .]٥[شوند يرسند و ثبت م يشده م هيتعب يسازها

چند  يمحلول ها يحجم يدرصد ها ينيب شيپ رامونيپ قاتيتحق

توسط  ١٩٨٠در سال با استفاده از تضعيف اشعه گاما  يفاز

Abouelwafa كه تا امروزه، به دليل  ]٦[ع شدو همكارش شرو

اهميت موضوع، آزمايشات متفاوتي در اين حوزه انجام شده و 

، بعد از پژوهش ١٩٩٥از سال  همچنان نيز در حال انجام است.

Bishop تا امروزه هدف انجام پژوهش هاي اين حوزه به دو ،

از هوش مصنوعي،  دسته جدا از هم تقسيم شده اند؛ دسته اول كه

ت خود استفاده مي كنند و صرفا بكه هاي عصبي، در تحقيقاغالبا ش

روي نتايج و دقت پژوهش بدون در نظر گرفتن روش هاي پياده 

سازي در صنعت مانور مي دهند، و دسته دوم كه اولويت را به قابل 

. ]١٣-٦[اجرا بودن روش هاي مد نظرشان در صنعت داده اند 

ج حاصل از پژوهش شد پر مسلم است كه نتاي همانطور كه ذكر

ه اول داراي دقت بااليي هستند وليكن براي اجرايي شدن، هاي دست

نيازمند هزينه هاي گزافي هستند و لذا به خاورميانه خصوصا در 

مرحله اجرا نرسيده و صرفا گزارش كاري از اين پژوهش ها به 

ل هاي اخير پژوهش هاي دسته دوم، كه در سايادگار مي ماند. اما 

اند، در واقع پايه و اساس روش هاي مورد  مرنگ شدههم خيلي ك

استفاده در صنعت و حتي به نوعي پايه پژوهش هاي دسته اول مي 

باشند كه خطاهاي گزارش شده از اين پژوهش ها بعضا داراي 

ده سازي مقادير بزرگي مي باشند. ما در اين پژوهش ضمن قابل پيا

چند سياالت  گيري كسر حجمي فازهايبودن روش هاي اندازه 

و صرفا به كمك  يبدون استفاده از هوش مصنوعفازي توانسته ايم 

ي، با كم كردن اثر ضريب انباشت از طريق هسته ا كيزيعلم ف

، خوب يهندس يطمسئله به شرا يهندس يطكردن شرانزديك 

را به اندازه قابل توجهي خطاي اندازه گيري كسر حجمي فاز ها 

  دهيم.را افزايش ه و دقت اندازه گيري كم كرد

  رروش كا

 يها ميفازها، در رژ يكسر حجم نييتع يپژوهش برا نيدر ا

با  يمتعدد يها يساز هيو همگن)، شب يا هي، ال ي(حلقو يانيجر

انجام شد. كه با استفاده از  MCNPX يكمك كد مونت كارلو

 ور، شمارش همه ذرات ثبت شده در آشكار ساز به منظ F8 يتال

اشعه گاما  فيمعادالت تضع به يورود و افزار نرم نياز ا يخروج

بير، مربوط به محاسبه كسر  –معادالت، لمبرت . در نظر گرفته شد

فازي به صورت زير بيان مي سه ريانيهاي جحجمي براي رژيم

  شود:

  
     يايهال-١ شده: يساز يهشب يفازياالت سهس يها يم: سطح مقاطع رژ٢شكل

  همگن-٣ يوحلق-٢
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 يشدت فوتون ها هندهنشاند بيبه ترت  2Iو  1I كه در روابط فوق

ها مربوط  0Iو همچنين  اول و دوم است يمستخرج از چشمه گاما

  به شدت اوليه چشمه مورد نظر مي باشند.

  : يحلقو يانيجر ميرژالف)

در ذيل ندگي مايع ، كه طه ماز رابيع با استفاده اكسر حجمي فاز ما

  :]٤[آمده است، قابل محاسبه است

                       (٣) 

  اليه اي: يانيجر ميرژب)

فاز گاز براي رژيم اليه اي دوفازي  ) رابطه كسرحجمي٤معادله (

  :]١٠[است 

كه در آن:    

                              (٥) 

   :همگن يانيجر ميرژج)
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) رابطه محاسبه كسر حجمي فاز گاز براي رژيم همگن ٦معادله (

  : ]١٠[دو فازي است

           (٦)                                     

 از يكه، انجام شد يها يساز هيشبتمام به ذكر است كه در  الزم

اينچي به همراه كارت  ١ر ساز عبوري سوسوزن يدور سديم آشكا

STOP  شبيه سازي هاي ، و در ٠,٠٠٥با تعريف خطاي نسبي

+  Cs 137و در آزمايشات سه فازي از Cs137سياالت دوفازي از 

Am241 دو  سياالت به عنوان چشمه استفاده شد. ضمنا براي

را بعنوان فاز  g/cm3 0.001205يهوا با چگال ،گاز)-ي(مايعفاز

بعنوان   g/cm3 0.826يبا چگال C5H10يكربن درويه عيگاز و ما

 هوا، گاز)-مايع-عي(مايفاز سه االتيس يبراو همچنين  عيفاز ما

C5H100.980و آب با چگالي g/cm3 ه و شبيه در نظر گرفت

سازي شد. در تمام چيدمان هاي آزمايش شده فاصله لوله حاوي 

از آزمايش هم لوله بود.  25cmبرابرثابت و  سياالت از چشمه

و  4.75cm ي، شعاع داخل 2.2g/cm3 يل، با چگا ركسيپ جنس

در ادامه  در نظر گرفته شده است. 0.25cm   وارهيضخامت د

  چيدمان ها تشريح شده اند:

 يساز و حفاظ م يحالت آشكار ساز بدون مواز نيدر ا :١چيدمان 

سطح  ٢كل ت. در ششده اس دهيچسب شيباشد كه به لوله آزما

  شده است. نشان داده دمانيچ نيامقطع 

  
)حفاظ ١: سطح مقطع عمودي هندسه شبيه سازي شده آزمايش كه در آن ٣شكل 

  ) آشكارساز٥) لوله ٤) چشمه ٣) موازي ساز ٢چشمه 

 دهيچســب شيآشكار ســاز بــه لولــه آزمــا دمانيچ نيدر ا :٢چيدمان 

 هيشــب نيــا ياست. سطح مقطع عمود يشده و به همراه حفاظ سرب

  .نشان داده شده است ٣در شكل  يساز

  
)حفاظ ١: سطح مقطع عمودي هندسه شبيه سازي شده آزمايش كه در آن ٤شكل 

  ) آشكار ساز٦) حفاظ آشكار ساز ٥) لوله ٤) چشمه ٣) موازي ساز ٢چشمه 

 يفاصــله ا يآشكار ساز از مركز لولــه دارا ٣ دمانيدر چ :٣چيدمان 

cm 15  كــه ســطح  دحفاظ ســربي مــي باشــبه همراه موازي ساز و

آمــده  ٤در شــكل  يا هيــال ميــرژ يبــرا دمانيچ نيا يمقطع عمود

  است.

  
 )حفاظ١: سطح مقطع عمودي هندسه شبيه سازي شده آزمايش كه در آن ٥شكل 

) ٧) حفاظ آشكار ساز ٦) موازي ساز ٥) لوله ٤) چشمه ٣) موازي ساز ٢چشمه 

  ازآشكار س

  نتايج:

چيدمان ها كسر هاي  براي هر رژيم جرياني در هر يك از     

براي هر رژيم حجمي متفاوتي شبيه سازي شد. در اين پژوهش 

شبيه سازي  ٥٩٤شبيه سازي و مجموعا  ١٩٨جرياني سه فازي 

 متفاوت انجام شد. با جايگذاري پارامتر هاي بدست آمده از شبيه

ر بخش قبل، كسر هاي حجمي سازي ها در معادالت مشروح د

طاي نسبي متوسط براي هر رژيم در هر شبيه سازي شد. ميانگين خ

  چيدمان را محاسبه كرده و در جدول ذيل آورده ايم.

: ميانگين خطاي نسبي كسر هاي حجمي محاسبه شده در سه رژيم ١جدول

  آزمايشگاهيجرياني و سه چيدمان متفاوت 

رژيم  نوع چيدمان

  حلقوي

رژيم   يه ايرژيم ال

  همگن
 ميانگين

  ٠,٦٩١  ٠,٦٧٨  ٠,٧١١  ٠,٦٨٥  سه فازي-١

  ٠,٣٥٩  ٠,٣٦٧  ٠,٣٦٨  ٠,٣٤٣  سه فازي-٢

  ٠,٠٤١  ٠,٠٤٣  ٠,٠٤٥  ٠,٠٣٥  سه فازي -٣

شود كه در  ياستنتاج مبه راحتي اطالعات بدست آمده  ليبا تحل

 ياگر اطراف تنها آشكار ساز عبور كسانيثابت و  ياتيعمل طيشرا

 5cmبه قطر يسرب يرا با حفاظ ها شيده در آزمااستفاده ش

كسر  نييتع يبرا يمتوسط نسب ي)، خطا٣(مانند شكل  ميبپوشان

كه آشكار ساز بدون  ينسبت به زمان %٥٠فاز ها حدودا  يحجم

اگر آشكار  ني. همچنابدي يم لي) تقل٢حفاظ است (مانندشكل 

 ياز مواز و همزمان ميدور كن شيشده را از لوله آزما يحفاظ گذار

استفاده  آشكار ساز يورود يبرا  5cmبه قطر يساز سرب

 نييتع يبرا يوسط نسبمت يخطا ني) نسبت ا٤(مانند شكل ميكن

  با آشكار ساز بدون شياز آزما %٩٥ش از يفازها ب يكسر حجم
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 نيكه در ا ابد،ي ي) كاهش م٢به لوله (مانند شكل  چسبيدهحفاظ و 

محاسبه  عيفاز ما يكسر حجممتوسط  ينسب يخطاميانگين حالت 

كه اين مقدار خطاي  بدست آمد ٠,٠٣حدود  ميشده در سه رژ

اندك نسبت به گزارشات پژوهش هاي مشابه صورت گرفته با 

روش هاي ديگر از جمله استفاده از شبكه هاي عصبي بسيار قابل 

نمودار هاي مربوط به تعيين كسر حجمي  .تامل و مطلوب است

، در ذيل آمده ٣م جرياني مطروح، در چيدمان سياالت براي سه رژي

كسر هاي حجمي محاسبه شده در قياس با ت باالي است كه دق

  كسر هاي حجمي شبيه سازي شده به خوبي نمايان است.

الزم به ذكر است كه  دليل استحصال اين نتايج نزديك كردن 

شرايط آزمايش به شرايط هندسي خوب است. همچنين بايد توجه 

اين ميزان اندك خطاي موجود هم داراي داليل ديگري كرد كه 

ستند از جمله خطاي ناشي از شبيه سازي فانتوم ها، توجيه ه براي

خطاي ناشي از آمار گسيل ذرات و ... است؛ كه  به نظر مي رسد با 

كم كردن خطا هاي ياد شده در بخش شبيه سازي عمال خطاي 

  اچيز شود.ناشي از محاسبات كسر حجمي فاز ها بسيار ن

0
20
40
60
80

100
120

١٠
٠٨٠٧٠۶٠۵٠۵٠۴٠٣٠٣٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠٠٠٠

  
مقايسه اي بين كسر حجمي محاسبه شده و واقعي براي چيدمان  : نمودار٦لشك

سه فازي رژيم حلقوي ؛ نمودار قرمز: كسر هاي حجمي واقعي نمودار آبي:  ٣

 كسر حجمي محاسبه شده.

0
20
40
60
80

100
120

١٠
٠٨٠٧٠۶٠۵٠۵٠۴٠٣٠٣٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠٠٠٠

  
حجمي محاسبه شده و واقعي براي چيدمان : نمودار مقايسه اي بين كسر ٧شكل

ار قرمز: كسر هاي حجمي واقعي نمودار آبي: يه اي ؛ نمودسه فازي رژيم ال ٣

  كسر حجمي محاسبه شده.

0

50

100

150

١٠
٠٨٠٧٠۶٠۵٠۵٠۴٠٣٠٣٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠٠٠٠

  
: نمودار مقايسه اي بين كسر حجمي محاسبه شده و واقعي براي چيدمان ٨كلش
مز: كسر هاي حجمي واقعي نمودار آبي: كسر سه فازي رژيم همگن ؛ نمودار قر ٣

  حجمي محاسبه شده
  :جعارم

1. Jiang, Y., Rezkallah, K., An experimental study of the suitability 
of using a gamma densitometer for void fraction measurements in 
gas-liquid flow in a small diameter tube. Meas. Sci. Technol. 4, 
496, (1993). 
2. Cember, H. and Johnson, T. H. Introduction to Health Physics, 4th ed., 

(McGraw Hill, 2009) 
3. Åbro, E., and Johansen, G. A., Improved Void Fraction Determination 

by Means of Multibeam GammaRay Attenuation Measurements, Flow 
Measurement and Instrumentation, Volume 10, (1999)  

4. Abouelwafa, M. S. A., and Kendall, E. J. M., The Measurement of 
Component Ratios in Multiphase 
Systems using γ-ray Attenuation, J. Phys. E: Sci. Instrum., Volume 13, 
(1980) 
5. Johansen, G.A., Jackson, P., Salinity independent measurement of gas 
volume fraction in oil/gas/water 
pipe flows, Applied Radiation and Isotopes, vol 53, (2000) 
6. Tambouratzis, T., & Pázsit, I, A fuzzy inference system for two-
phase flow regime identification from radiography images, 
International Journal of Nuclear Energy Science and Technology, 
5, 321-334, (2010) 
7. Salgado Cesar M et al, Prediction of volume fractions in three-
phase flows using nuclear technique and artificial neural network, 
Radiation and Isotopes 67 ,(2009) 
 8. Zhao, Y. et al, Recognition and measurement in the flow 
pattern and void fraction of gas-liquid twophase flow in vertical 
upward pipes using the gamma densitometer, Thermal 
Engineering 60,(2013) 
9. G.H. Roshani et al, Prediction of materials density according to 
number of scattered gamma photons using optimum artificial 
neural network, J. Comput. Method. Phys. (2014) 
10. Satre, C., Johansen, G.A., Tjugum, S.A., Salinity and flow 
regime independent multiphase flow measurements, Flow 
Measurement and Instrumentation, vol 21, (2010) 
11. Bishop C. M et al, Analysis of multiphase flows using dual-
energy gamma densitometry and neural networks, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research A, 327, 580-593, 
(1993) 
12. El Abd, A. Intercomparison of gamma ray scattering and 
transmission techniques for gas volume fraction measurements in 
two phase pipe flow, Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research A 735, (2014) 
13. Rabiei, A. et al, Void fraction and flow regime determination 
by means of MCNP code and neural network, NUKLEONIKA 
(2012) 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

461



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 

آالییده شده  4O2ZnFe/2SiOکامپوزیت بررسی خواص ساختاری، نوری و مغناطیسی نانوساخت و 

 با نئودیوم 
    1حامد، مالکی ؛ 1نسترن، شرکانلو علیزاده

  ایران،  کرمان،  دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده فیزیک1

 

 چکیده
سل ژل  سنتز شده به روش4O2FexNdx)-1(Zn/2Sio (25/0 ،20/0 ،15/0 ،10/0 ،05/0 ،0=x ) ت و مغناطیسی نانو کامپوزی خواص ساختاری، نوری این مقاله در

که در پراش اشعه  شداستفاده  برای بررسی خواص ساختاری  (FTIR )سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز فو طی X (XRD). از پراش اشعه گرفتمورد بررسی قرار 

که طبق این آنالیز بعد از  گرفتمورد مطالعه قرار  FE-SEMمورفولوژی ذرات با آنالیز   .گردیدتایید  مونه هان یک فاز خالص از فریت روی در ایکس وجود

ه و برای مطالع DRS. برای بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات از آنالیز شی از خاصیت مغناطیسی نئودیوم باشدنا می تواند  که افزودن نئودیوم ذرات بهم چسبیده اند
در انتها برای خواص مغناطیسی  .با افزایش میزان نئودیوم گاف انرژی نیز افزایش یافتبراساس نتایج به دست آمده، که  استفاده شداز نمودار تاوک  انرژی میزان گاف

 و خاصیت فرو مغناطیسی مواد تایید گردید. سنج نمونه نوسانی استفاده شد نمونه ها از مغناطیس
 

Synthesis and study of structural, optical and magnetic properties of SiO2/Nd:ZnFe2O4 

nanocomposites. 

 
Alizadeh sharkanloo,  Nastaran1; Maleki, Hamed1  

 
1 Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, the structural, optical and magnetic properties of SiO2/Zn(1-x)NdxFe2O4 (x=0,0.05, 

0.1,0.15,0.2,0.25) nanocomposites, synthesized by sol-gel method, was studied. X-ray diffraction (XRD) and 

Furrier transform infrared (FTIR) spectroscopy have been used to study the structural properties.  The X-ray 

diffraction confirms the presence of pure phase of zinc ferrite in all synthesized samples. In addition, 

nanoparticles morphology has been studied by FE-SEM images. According to this analysis, nano particles have 

been strongly agglomerated among all samples which were neodymium-dopan. This could be due to the 

magnetic properties of Nd. To investigate the optical properties of nanoparticles, DRS analysis and Tauc 

diagram were performed to study the optical band gap. As shown in this analysis by increasing concentration of 

neodymium, the band gap increased. According to the VSM spectrum, the particles have ferromagnetic 

properties. 

 

 

PACS No.60.61.75.81 

 

  مقدمه
کامپوزیت ها موادی هستند که از ترکیب دو یا چند ماده با      

. یکی گوناگون ساخته شده اندمکانخواص فیزیکی، شیمیایی یا 

جمله  از مختلف نقش پررنگی در صنایع اخیراً این دسته از مواد

در این بین  .سازی و پزشکی داشته اند ساختمان ، رباتیک،هوافضا

که حداقل یک فاز از  وادی اطالق می گرددبه مکامپوزیت ها  نانو

کاربرد  ندمواد هوشم این مواد به همراه .آن ها از مرتبه نانو باشد
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سازی، انتقال دارو و هوافضا های فراوانی در صنعت اتومبیل 

 .[1]دارند

کم  یک ساختار اسپینلی با گاف انرژی )4O2ZnFe(فریت روی 

ی یا مواد مغناطیس که کاربرد های فراوانی به عنوان می باشد

یا اکسید سیلیسیم با  کاسیلی از طرف دیگر. [3و2]داردکاتالیست ها 

ترکیب اکسیدی موجود در  ترینفراوان 2OSi اییفرمول شیمی

به سه شکل پودری، ژل و  اکسید سیلیسیم .پوسته زمین است

دارای دو ساختار متفاوت در طبیعت است. کلوییدی وجود دارد که 

اولین ساختار، ساختار کریستالی است که در آن یک اتم 

در یک ساختار  (O) توسط چهار اتم اکسیژن  (Si)سیلیسیم

و ساختار دیگر سیلیکا در طبیعت،  ارگوش قرار گرفته اندچه

 [.4]ساختار آمورف است

به روش سل ژل  4O2ZnFe/2SiOکامپوزیت در این مقاله نانو

روی خواص  و اثر جانشانی عنصر نئودیوم با روی بر ساخته شد

 .وزیت های ساخته شده بررسی گردیدکامپفیزیکی نانو

 روش آزمایش

 4O2FexNdx)-1(Zn/2SiO  های نوکامپوزیتنادر این کار      

(25/0 ،20/0 ،15/0 ،10/0 ،05/0 ،0=x) از  .به روش سل ژل سنتز شدند

 نیترات روی، )O2H9.3)3NO(Fe(نیترات آهن 

)O2H6Zn.6O2N( ، نیترات نئودیوم)O2H.69NdO3N( تترااتیل  و

به عنوان مواد اولیه استفاده  با خلوص باال  (TEOS)اورتوسیلیکات

ی نمک ها از یمقادیر مناسب. با استفاده از روابط استوکیومتری دش

آب  سی سی 40 در به صورت جداگانه هر کدامآهن و روی 

 توسط همزن مغناطیسی همزده شدند. همزمان نیترات دیونیزه

سپس محلول  .سی سی آب دیونیزه حل گردید 20م در نئودیو

 5/1. نددو به مدت یک ساعت همزده ش هم ترکیب نمک ها با

به عنوان کاتالیزور سیتریک اسید حل شده در مقدار کمی آب گرم 

به محلول اضافه گردید و به مدت یک ساعت همزده  ،و سوخت

ر اتانول و د TEOSمقدار مناسبی در مرحله بعد  شد.

و به  هیدروکلریک اسید حل و به محلول نمک ها اضافه گردید

پس س اد هم زده شددرجه سانتی گر 75دمای  مدت یک ساعت در

درجه افزایش یافت و ژل قهوه ای رنگی به دست آمد و  90دما به 

درجه سانتی گراد افزایش یافت و پودر  110 در نهایت دما به

درجه سانتی گراد  650ساعت در دمای 3حاصل شده به مدت 

 کلسینه شد.

اختاری نمونه ها از طیف سنجی پراش برای بررسی خواص س

نمونه ها در محدوده  FT-IRطیف های  .ده شداشعه ایکس استفا
1-cm4000-500 سنتز شده  . ریخت شناسی نانوذراتضبط شدند

یدانی مورد مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار م

بازتابی  طیف سنجآنالیز  توسطنمونه ها خواص نوری  .قرار گرفت

اندازه  nm300-1000در محدوده طول موج  (DRS)انتشاری 

خواص مغناطیسی نمونه ها با استفاده از مغناطیس سنج  .گیری شد

در  +KOe15 تا-15اعمالی بین  میداندر   (VSM)نمونه ارتعاشی

 .دمای اتاق بررسی گردید

 نتایج و بحث

 بررسی ویژگی های ساختاری
نشان داده شده  1در شکل  نمونه ها xالگو های پراش اشعه      

با الگوی استاندارد نمونه ر نمودار موجود د است. تمام پیک های

4O2ZnFe  استاندارد با شماره کارت(1012-22.JCPDS No )

 .ص را نشان می دهندلفاز فریت روی خا مطابقت دارند که حضور

 (=θcos hklβ/λ0.94D) برای محاسبه اندازه ذرات از معادله شرر

پهنای کامل در نصف بیشینه پیک  hklβ رابطهاستفاده شد که در این 

زه ذرات محاسبه شده ، اندا XRDبراساس الگو های  پراش است.

  .است nm100تا  80 طه شرر بینبا راب

 
 به ازای 4O2FexNdx)-1(Zn/2SiO نانو ذرات x:الگو های پراش اشعه 1شکل

 25/0-0x=. 
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یکی دیگر از  (FTIR)طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز      

و  زیه تحلیل های ساختاری است که تبلور بلورینگی نمونه هاتج

نمونه های  FTIRطیف  تشکیل پیوند های فلزی را نشان می دهد.

 FTIRبا توجه به تحلیل  .آورده شده است 2در شکل  سنتز شده

مرتبط با دو قله مشاهده شده است که  cm600-400-1 در دامنه

 ارتعاش کششی همچنین می باشند. Zn-Oو Fe-O فلزی های پیوند

 Si-O-Si 1 محدوده در-cm 1090 دیده می شود. 
 

 
 .ی سنتز شده با غلظت های مختلف نئودیومنمونه ها FTIR:طیف 2شکل 

 ها کامپوزیتریخت شناسی نانو

 (FESEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی      

بررسی را مورد مطالعه و  ها نمونهمورفولوژی آنالیزی است که 

خالص نمونه های  FE-SEMتصویر قرار می دهد. 

4O2ZnFe/2SiO 4 وO2Fe0.25Nd0.75Zn/2SiO خته شده به سا

 الف -3نشان داده شده است. شکل  3ژل در شکل -روش سل

کروی  دارای شکل 4O2ZnFe/2SiO نشان می دهد که نانو ذرات

 dNآالییده شده با  4O2ZnFe/2SiOنانو ذرات  در حالی که هستند

به صورت آگلومره و چسبیده می باشند. این تفاوت را می توان به 

در آگلومره شدن نانو ذرات خاصیت مغناطیسی نئودیوم و اثر آن 

  .نسبت داد

 
تصاویری از اسکن میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی برای  :3شکل

 .4O2Fe0.25Nd0.75Zn/2SiO)ب(  4O2ZnFe/2SiOنمونه های )الف( 

 رسی خواص نوریبر
امپوزیت کبه مطالعه خواص نوری نانو در قسمت بعدی کار     

 DRSمی شود. برای این کار از آنالیز  های سنتز شده پرداخته

جذب طیف به ترتیب  5و  4شکل های  استفاده شده است.

و نمودار تاوک نمونه های  مرئی بازتابی انتشاری -ماوراءبنفش

نئودیوم را نشان می  ده شده باآالیی و  4O2ZnFe/2SiO خالص

قابل  ( اندازه گاف انرژی1ک )رابطه تاومعادله  د. با استفاده ازنده

 اسبه است:مح
(1)                                                 )gE-ν=k(h2)νhα(

                                                            

انرژی فوتون  hν، ضریب جذب αیک ثابت،  kکه در این رابطه  

نمونه ها یک جذب نوری  DRSآنالیز  شکاف باند است. gEو 

 گاف انرژی .دهدرا نشان می  nm600-850گسترده در محدوده 

 .به دست آمد eV1/8-2/1درمحدوده 5نمونه ها طبق شکل 

 
به ازای غلظت های  4O2FexNdx)-1(Zn/2SiO نمونه های DRS:آنالیز  4شکل 

 .(x=05/0 -25/0 )نئودیوماوت متف
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، 4O2FexNdx)-1(Zn/2SiO (25/0 ،20/0:نمودار تاوک نمونه های 5شکل 

15/0 ،10/0 ،05/0=x)   

 بررسی خواص مغناطیسی
در نانوکامپوزیت های سنتز شده  مغناطیسی حلقه های پسماند     

. همان طور که در این شکل نمایش داده شده است 6شکل 

و مغناطیسی خاصیت فردارای نمونه ها  یتمام مشاهده می شود

و رفتار سوپر  2SiOمغناطیسی که این بر خالف رفتار غیر هستند

که نمونه  همچنین مشاهده می کنیم .پارامغناطیس فریت روی است

05/0=x منحنی های  6شکل  می باشد. دارای بیشترین مغناطش اشباع

به ازای مقدار  ار )rM (و مغناطش باقی مانده )cH(میدان بازدارنده 

در میان نمونه های سنتز شده، . نشان می دهد غلظت نئودیوم 

آالییدگی نئودیوم دارای بیشترین  %20با  4O2ZnFe/2SiOنمونه ی 

   است. Oe93/292میدان بازدارنده در حدود میزان 

  4O2FexNdx)-1(Zn/2SiOنانو پودر های  H-M:منحنی های پسماند 6شکل 

 x.=05/0 -25/0به ازای 

              به ازای  )rM(و مغناطش باقی مانده  )cH(:میدان باز دارنده 6شکل         

 .غلظت های متفاوت نئودیوم

  نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن نئودیوم، بر روی      

خواص ساختاری، نوری و مغناطیسی نانو کامپوزیت 

4O2ZnFe/2SiO ژل سنتز شده اند. در -است که به روش سل

ی خالص  تمام نمونه های سنتز شده یک فاز فریت رو XRDطیف 

استفاده از رابطه شرر به ذرات با  نشان داده شد. همچنین اندازه

و  Zn-Oوجود پیوند های فلزی  FTIRطیف های  .دست آمد

Fe-O طبق تصاویر  .را نشان دادFE-SEM ذرات بعد از افزودن 

. خود را از دست داده اندکروی  اند و شکل نئودیوم بهم چسبیده

یک جذب نوری گسترده در محدوده طول موج نور  DRS آنالیز

رفتار فرو مغناطیس  M-Hمنحنی های پسماند  و را نشان داد مرئی
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Vibrational Lifetimes of Graphene by Using of Molecular Dynamics and Spectral Energy 
Density 
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Abstract 

In this research we performed molecular dynamics simulations with phonon spectral analysis aiming at understanding 
the thermal transport in graphene. We calculated phonon lifetime using atomic velocities drived from molecular 
dynamics simulation and plotting spectral energy diagram. Calculations showed that acoustical phonons ZA, LA and 
TA phonons have larger lifetimes and so they have more contribution in thermal conductivity. In Optical phonons, ZO, 
out of plane modes, have longer lifetimes respect to LO and TO phonon modes but because of little group velocity their 
contribution in thermal conductivity is negligible.  

Keywords: Graphene, Phonon Lifetime, Molecular Dynamics, Spectral Energy Density    
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و  3BiFeO مغناطیسی نانوذرات و نوری ،های ساختاریر روش ساخت بر ویژگیثیبررسی تا

  3rGO/BiFeOنانوکامپوزیت 
 حامد مالکی، علیرضا؛ بهادر، ؛ننستر ،علیزاده شرکانلو ؛مالها، اقبالی

 ، ایرانکرمان ،کرمانشهید باهنر  هدانشگافیزیک،  دانشکده

 

 چکیده
ژل و  -روش سل تهیه شده به دو 3rGO/BiFeOکامپوزیت و نانو 3BiFeO نوری و مغناطیسی ، ویژگی های ساختاری روش ساخت بر در این پژوهش تاثیر

مورد  (SEM)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (XRD)پراش پرتو ایکسهای آنالیزاری با استفاده از های ساختویژگی همروسوبی مورد مطالعه قرار گرفته است.

یابی نوری با مشخصه . شودباعث کاهش تبلور و افزایش سایز ذرات در هر دو نمونه می کاهش یافته حضور اکسید گرافن شود کهمی مطالعه قرار گرفته است. دیده

فرابنفش، مشاهده شد که با حضور اکسید گرافن  -و با محاسبه گاف نواری از روی نمودار جذب مرئی انجام شد (DRS) انتشاری یبازتاباستفاده از طیف سنجی 
  وسیله مغناطیس سنج نمونه ارتعاشیویژگی های مغناطیسی به  یابد.کاهش یافته گاف نواری در نمونه های ساخته شده در هر دو روش ساخت کاهش می

)VSM(3نانوکامپوزیت  هده شدمشا است و مورد بررسی قرار گرفتهrGO/BiFeO  دهد. از خود نشان می ضعیف در دمای اتاق خاصیت فرومغناطیس 

 

The study of the effect of synthesis method on the structural, optical and magnetic 

properties of BiFeO3 nanoparticles and rGO/BiFeO3 nanocomposites 
 

Eghbali, Elham; Alizadeh sharkanloo, Nastaran; Bahador, Alireza; Maleki, Hamed  

 

faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman. 

 

Abstract 

 
In this study, the effect of synthesis method on the structural, optical, and magnetic properties of pure BiFeO3 

and rGO/BiFeO3 nanocomposite prepared by sol-gel and coprecipitation methods has been studied. Structural 

properties have been studied by using X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM) 
analyses. As a result, the addition of rGO resulted in decreasing the crystallization and increasing the size of 

nanoparticles in both methods. The optical properties were investigated using diffuse reflectance spectroscopy 

(DRS), and it was observed that the band gap decreases with adding rGO, in both methods. Magnetic properties 

were measured by a vibrating sample magnetometer (VSM). According to VSM analysis, rGO/BiFeO3 

nanocomposite exhibits weak ferromagnetic properties at room temperature. 
 
PACS NO. 60.61.75.81  

 

 مقدمه
 مولتی مواد روی بر های متعددی بررسی اخیر های سال در

 موادی ها فروییک مولتی .انجام شده است آنها کاربرد و 1فروییک

 مانند فروییک خاصیت چند دو یا دارای همزمان که هستند

1Multi ferroic 

 با مواد این .[1]باشندمی فرواالسیتیسه و فروالکتریک فرومغناطیس،

 ،الکتریکی میدان اعمال با و قطبیده، مغناطیسی میدان اعمال

 تجهیزات و هاسنسور اطالعات، ذخیرهدر و  شوندمی مغناطیده

 ساختار با بیسموت فریت .[2]روند به کار می ترونیک اسپین

 مواد ترینشده شناخته از یکی c3R تقارنی گروه با 2رمبوهدرال

 2Rhombohedral 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

470



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 کوری دمایپایین  در همزمان طور به که است فروییک مولتی

(κ1100 )نیل دمای پایین در و فروالکتریک خاصیت دارای 

(630κ )داشتن دلیل به. باشدمی فرومغناطیس آنتی خاصیت دارای 

 عنوان به الکترون ولت 18/2 حدود در کوچک گاف نواری

 موردنیز  و ادوات سلول خورشیدی فوتوولتائیک فوتوکاتالیست

 یک عنوان به گرافن ،. از طرف دیگر[3]است گرفته قرار استفاده

 ، حرارتی ، الکتریکیمنحصر بفرد از نظر  خواص دارای کربنی ماده

از آنجا که تابع  .استباالیی  شیمیایی پایداری همچنین و مکانیکی

کار اکسید گرافن در بین گاف نواری نانو ذرات فریت بیسموت 

های بار و جلوگیری از باز است که باعث جدایی حاملقرار گرفته 

عملکرد در  خواص و ویژگی سبب بهبود نایشود، ترکیب آنها می

 پژوهش این درگردد. الیست میهایی نظیر فوتوکاتکاربرد

 و ژل-سل ای مقایسه روش دو به 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو

 ساختاری، خصوصیات بر سنتز روش تاثیر وشد  سنتز همروسوبی

مورد مطالعه  3BiFeOمقایسه با نمونه خالص و  مغناطیسی ،نوری

 قرار گرفته است.

 تحقیق روش و مواد
 گرافن اکسید ساخت

 سنتز یافته اصالح هامر روش به گرافن اکسید پژوهش این در

 سولفوریک، دلیتر اسیمیلی5/67 فرآیند، این در. [4]شد

 گرم 1 و فسفریک اسید لیترمیلی 10 نیتریک،د لیتر اسیمیلی5/22

 شدند مخلوط با یکدیگر حمام یخ ظرف قرار گرفته در در گرافیت

 به پتاسیم پرمنگنات گرم 6 سپس .آید دست به همگن مخلوطی تا

 رنگ مرحله، این در. شد اضافه مخلوط به آرامی به ساعت 2مدت 

 2 مدت به محلول سپس. یافت تغییر تیره سبز رنگ به محلول

 قرار روغن حمام در گرادسانتی درجه 45 دمای در ساعت

 1 مدت به و اضافه محلول به هنیزدوبار یو آب لیترمیلی 100.گرفت

 آب سپس. شد داده قرار گرادسانتی درجه 85 دمای در ساعت

. شد اضافه محلول به اکسیداسیون عمل توقفجهت  30% اکسیژنه

 دهنده نشان که شد تبدیل زرد رنگ به محلول رنگ مرحله، این در

 چندین آمده بدست محلول نهایت در. است گرافن اکسید تشکیل

 مواد تا شد سانتریفیوژ و شستشو با آب دوبار یونیزه و اتانول مرتبه

 دمای در و و پی اچ محلول خنثی گردد شود جدا محلول از اضافه

 .خشک شد ساعت 24به مدت  گرادسانتی درجه 60

 ژل-سل روش بهها نمونه ساخت

 آهن نیترات استوکیومتری مقادیر روش این در

)O2H.93)3Fe(NO( نیترات و اتیلن گلیکولسی سی 100 در 

دو  ،حل شدندآب  سیسی 100در  )O2H.53)3Bi(NO( بیسموت

 1 مدت به مداوم زدنهمو با  ندشد محلول با یکدیگر ترکیب

برای  سپس. آمد دسته ب شفاف محلولی اتاق دمای در ساعت

 10به مدت  گرافن اکسید ،rGO/BiFeO3تولید نانو کامپوزیت 

 3 مدت به سپس شد اضافه محلول به و شده دقیقه اولتراسونیک

 ایقهوه ژل تا گرفت قرار گرادسانتی درجه 70 دمای در ساعت

 درجه 105 روی محلول دمای در آخر .آمد دست به شفاف

 .آمد دسته برنگی  ای قهوه پودری جامد تا شد تنظیم گرادسانتی

 4 مدت به گرادسانتی درجه 600 در پودر بدست آمده در نهایت

  .شد کلسینه ساعت

 ها به روش همروسوبیساخت نمونه

نیترات آهن  استوکیومتری مقادیر روش این در

)O2H.93)3Fe(NO( ، نیترات بیسموت)O2H.93)3Bi(NO(  هر

حل شدند، دو محلول با یکدیگر ترکیب  سی آب سی 100در  یک

محلولی  اتاق دمای در ساعت 1 مدت به مداوم نزدو با هم شد

کامپوزیت برای تولید نانو سپس. شفاف به دست آمد

3rGO/BiFeO ،شده اولتراسونیکدقیقه  10به مدت  گرافن اکسید 

 سپس،. شد هزدهم ساعت 1 مدت به و شد اضافه محلول بهو 

 محلول به قطرهو به صورت قطره آرامی به موالر 2 آمونیاک محلول

پس از اضافه شدن  .برسد 10 به محلول اچ پی تا شد اضافه

رسوب  در محلول رسوب قهوه ای رنگی تشکیل شد. آمونیاک

شست و با آب دوبار یونیزه و اتانول چندین مرتبه  جمع آوری شده

درجه  150 دمای درو  رسید 7 به محلول اچ پی تا شد داده وش

 در پودر خشک شده .شد خشک ساعت 2 مدت به گرادسانتی

به علت ).شد کلسینه ساعت 4 مدت به گرادسانتی درجه 600 دمای

اکسید گرافن به اکسید  ،حرارت موجود در حین فرآیند ساخت

 .(گرافن کاهش یافته تبدیل می شود

 بحث و نتایج
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 ساختاری آنالیز 

 شده کلسینه های پودر یکسا اشعه پراش الگوهای 1شکل

3BiFeO3 کامپوزیتنانو و خالصrGO/BiFeO دو از شده تهیه 

 اشعه پراش الگوی .دهد می نشان را ژل سل و همروسوبی روش

 فاز عنوان به راR3c  فضایی گروه با رمبوهدرال ساختار ایکس

 و کند می تایید در تمام نمونه ها را خالص بیسموت فریت خالص

  کامپوزیتنانو پراش شدت 1مچنین با توجه به شکل ه

3rGO/BiFeO یافته کاهش خالص فاز به نسبتنمونه  دو هر در 

در  کاهش یافته گرافن اکسید وجود دلیل به تواندمی که است

 .شد خواهد کامپوزیتنانو تبلور کاهش باعث که باشد ساختار

جابجایی های قله های پراش به سمت زوایای باالتر در روش 

 به رتیبل به تژ-در روش سل پایینترهمرسوبی و به سمت زوایای 

و انبساطی در نتیجه برهمکنش نانوذرات با اکسید  نشهای انقباضیت

گرافن بر میگردد که به ماهیت روشها و دمای موجود در آنها مرتبط 

. این تنشها سبب تغییر فاصله بین صفحات بلوری شده که است

 اندازه ذرات شود.سبب جابجایی قله ها می طبق رابطه براگ

با استفاده از  3BiFeOو نانوذرات  3rGO/BiFeOکامپوزیت نانو

 د:انقابل محاسبه (1)رابطه شرر فرمول

𝐷 =
0/89𝜆

𝛽 𝐶𝑜𝑠𝜃
      (1 )                                                          

خالص و در  3BiFeO ذرات در طبق این محاسبه اندازه متوسط

ا برابر ب به ترتیب ژل-در روش سل 3rGO/BiFeOنانوکامپوزیت 

 برابر بابه ترتیب و در روش همروسوبی نانومتر  95و نانومتر  71

 .اندنانومتر به دست آمده 118 ونانومتر  94

 
 ، )ب(به روش سل ژل 3BiFeO )الف(از ایکس اشعه پراش 1 شکل

به روش  3BiFeO)ج(  ،ژل -سلبه روش  3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو

 به روش همروسوبی  3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو ، )د(مروسوبیه

 مورفولوژی از روبشی الکترونی میکروسکوپ تصاویر 2شکل در

3BiFeO 3 کامپوزیتنانو وrGO/BiFeO سل روش با شده تهیه-

 دیده که همانطور. است شده داده نشان همروسوبی روش و ژل

 یکوچک ذرات از ها نمونه همهخالص  3BiFeO در شود،می

 در ،کاهش یافته گرافن اکسید کردن اضافه با که اندشده تشکیل

 صورت به ذرات ، ژل-سل روش در 3rGO/BiFeO نانوکامپوزیت

 روی بر کوچک ذرات از بسیاری که هستندتکه های آگلومره شده 

 آنها در نیز ایدانه بین منافذ وجود و اندشده جمع آنها سطح

تولید شده در  3rGO/BiFeO  نانو کامپوزیت در. شودمی مشاهده

 که اندچسبیده همه ب کوچک کروی ذرات همروسوبی روش

 تغییر این. باشد ندگیبچس این باعثتواند می گرافن صفحات

 که دهد می نشان و است وابسته سنتز یندفرآ به مورفولوژیکی

 .است رموث شده تهیه محصوالت ساختار بر سازی آماده روش

 
 3BiFeO( الف) از شده گرفته روبشی الکترونی میکروسکوپ تصویر 2شکل

 سنتز 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو( ب) ،ژل-تهیه شده به روش سل خالص

 ،تهیه شده به روش همروسوبی 3BiFeO( ج)، ژل -سل روش به شده

 همروسوبی روش به شده سنتز 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو(د)

 و گاف نواری ینور آنالیز

 و 3BiFeOمرئی نور-بنفشماورإ  سنجی طیف 3 شکل

 و ژل-سل روش دو به شده ساخته 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو

برای تمام  شودمی دیده که همانطور .دهد می نشان را همروسوبی

 این از توانمی وافتد ها جذب در ناحیه مرئی اتفاق مینمونه

 استفاده های خورشیدیسلول و فوتوکاتالیستی فعالیت در ویژگی

 و  بهتر نور جذب باعث کاهش یافته گرافن اکسید افزودن. کرد
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 کتا معادله از استفاده با .شده است ریاگاف نو اندازه تغییر

 .کرد گیری اندازه را گاف نواری اندازه میتوان (2)رابطه

(αhν)2=k(hν-Eg)                                                   )2(       

جدا از روش  که دریافت توانمی آمده بدست نتایج از استفاده با

  3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو در گاف نواری پهنای، ساخت

 ژل-سل روش در خالص 3BiFeO برای .است یافته کاهش

 والکترون ولت  (12/2) 07/2 اندازه گاف نواری( همروسوبی)

( همروسوبی) ژل سل روش در 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو برای

 .باشد میالکترون ولت ( 08/2) 99/1با برابر

 

 

 و 3BiFeO از شده گرفته مرئی انتشار بازتابی-بنفشماورا  طیف 3 شکل

، نمودار همروسوبی( ب) ،ژل -سل( الف) روش به 3rGO/BiFeO کامپوزیت

 ژل و د( همرسوبی -روش ج( سل ک نانوکامپوزیتهای سنتز شده بهات

  مغناطیسی آنالیز

خالص و  3BiFeO مغناطیسی پسماند های حلقه 4 شکل

 و ژل-سل روش ساخته شده به 3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو

و  با توجه به مقاالت موجود .دهدرا نشان می همروسوبی روش

هر دو روش  در خالص بیسموت فریت های سنتز شدهنمونه

 .[6و5]میدهد نشان خود از را ضعیفی فرومغناطیس خاصیت

 کامپوزیتنانو در ،کاهش یافته گرافن اکسید افزودن

3rGO/BiFeO، دو هر در اشباع مغناطش مقدار باعث کاهش 

 ذرات اندازه تغییر به توان را می موضوع این دلیل .شده است روش

 .نسبت داد روش دو در

 
تهیه  3rGO/BiFeOکامپوزیت نانو خالص و 3BiFeOپسماند  منحنی 4 شکل

 ، )ب( همروسوبیژل-دو روش )الف( سلشده به 

 

 گیری نتیجه 

 ساختاری، خصوصیات بر سنتز روش تأثیر ،در این پژوهش

و  3rGO/BiFeO کامپوزیتنانو مغناطیسی و نوری ،مورفولوژی

 و خالص، 3BiFeO. است شده بررسیمقایسه با نمونه خالص 

 و ژل-سل های روش با  3rGO/BiFeO نانوکامپوزیت 

 که دهدمی نشان ایکس اشعه آنالیز. اندشده سنتز همروسوبی

 3rGO/BiFeOکامپوزیت و نانو خالص 3BiFeO کریستالی ساختار

در روش همروسوبی اندازه ذرات نسبت اند. شده ساخته درستی به

ژل بزرگتر بوده و رشد بیشتری را شاهد هستیم که  -سل روش به

 و تجزیهدهد. تاثیر روش ساخت بر رشد نانوذرات را نشان می

 نمونه تمام که دهد می نشان روبشی الکترونی میکروسکوپ تحلیل

 سنجی طیف .است شده تشکیل چسبیده هم به کوچک ذرات از ها

اندازه گاف نواری با اضافه شدن  که دهدمی نشان انتشاری بازتابی

 .یابدمی کاهش سنتز روش دو هر در کاهش یافته اکسید گرافن

 که دهدمی نشان شده آماده هاینمونه تمام از پسماند هایحلقه

فرومغناطیس  خاصیت دارای روش دو از شده ساخته کامپوزیتنانو

 .باشدمی ضعیف

 مرجع ها
[1] W. Azeem, S. Riaz, A. Bukhtiar, S. Sajjad Hussain, Y. Xu, and 

S. Naseem, ,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 475, no. November 

2018, pp. 60–69, 2019, 
[2] K. S. Kumar, S. Ramu, A. Sudharani, M. Ramanadha, G. Murali, 

and R. P. Vijayalakshmi, Phys. E Low-Dimensional Syst. 

Nanostructures, vol. 115, no. April 2019, p. 113689, 2020,  
[3] P. Hou, B. Liu, Z. Guo, P. Zhou, B. Wang, and L. Zhao, J. Alloys 

Compd., vol. 775, pp. 59–62, 2019, 

[4] M. F. Zainuddin, N. H. Nik Raikhan, N. H. Othman, and W. F. 
H. Abdullah, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 358, no. 1, pp. 

0–6, 2018 

[5] H. Maleki, M. Haselpour, and R. Fathi, J. Mater. Sci. Mater. 
Electron., vol. 29, no. 5, pp. 4320–4326, 2018 

[6] S. Falahatnezhad and H. Maleki, J. Mater. Sci. Mater. Electron., 

vol. 29, no. 20, pp. 17360–17366, 2018 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

473



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 ژل-شده به روش سل تهیه 4O2MgCoبررسی خواص فیزیکی نانوفیبرهای 

 1، فرهاد؛ اسمعیلی قدسی 1، جمال؛ مظلوم 1، ماجدهمهین زاد

 خیابان نامجو، رشتدانشکده فیزیک دانشگاه گیالن، 1

 چکیده

های ساختاری، شیمیایی، ژل تهیه گردید. اثر دمای کلسینه شدن بر ویژگی-سلبا استفاده از تکنیک الکتروریسی  (4O2MgCo(در این پژوهش، نانوفیبرهای کبالتیت منیزیم 
پارامترهای ساختاری نانوفیبرهای  .دهدرا نشان می 4O2MgCoنانوفیبرهای  ساختار اسپینلی الگوی پراش پرتو ایکس ی مورد مطالعه قرار گرفت.مورفولوژی، عنصری و اپتیک

با افزایش دمای کلسینه، افزایش  هاو اندازه بلورک نمونه های پراشدهد که شدت قلهنشان می  XRD . نتایجارزیابی قرار گرفتهال مورد -ده به روش ویلیامسونتهیه ش

 EDSهای طیف شود.ها عالوه بر ایجاد تغییرات روی مورفولوژی، موجب کاهش قطر نانوفیبرها نیز میبیانگر آن است که کلسینه کردن نمونه FESEM تصاویر یابد.می

 دهد. را با افزایش دمای کلسینه نشان می eV 85/3به 88/3پتیکی کاهش مقدار گاف نواری از مطالعات ا .کنندتایید می راO و  Mg، Coحضور عناصر 

 .ویژگی های ساختاری، گاف نواری ژل،-التیت منیزیم، الکتروریسی سلنانوفیبرهای کب  واژه های کلیدی:

Investigation of physical properties of MgCo2O4 nanofibers prepared by sol-gel method 

Mahinzad, majedeh1; Mazloom, Jamal1; Esmaeili ghodsi, Farhad1 

1 Department of Physics, University of Guilan, Namjoo Avenue, Rasht 

Abstract 

In this research, Magnesium cobaltite (MgCo2O4) nanofibers were prepared by the sol-gel electrospinning technique. 

The influence of calcination temperature was studied on the structural, chemical, morphological, elemental, and 

optical properties. The XRD pattern reveals the spinel structure of the MgCo2O4 nanofibers. The structural 

parameters of prepared nanofibers were evaluated by the Williamson-Hall method. The results of XRD show that the 

intensity of the diffraction peaks and crystallite size samples are enhanced with increasing calcination temperature. 

The FESEM images indicate that calcination of samples, in addition to the change in the morphology, causes a 

reduction in the diameter of nanofibers. Energy dispersive spectra confirmed the presence of Mg, Co, and O elements 

in the samples. Optical studies show the decrease of the bandgap from 3.88 to 3.85 eV with increasing calcination 

temperature. 

Keywords: Magnesium cobaltite nanofibers, Sol-gel electrospinning, Structural properties, Band gap. 

PACS NO.  61-78-81 

 مقدمه

یون فلزی است( کات Mکه  4O2MCo) نانوساختارهای کبالتیت   

ها، الیستهای مختلف از جمله فوتوکاتکاربردهای بسیاری در زمینه

نانوساختارهای  د.ندارها ابرخازن های الکتروکرومیک والیه

4O2MgCo احتراقی،  های مختلفی همچون روشی روشوسیلهبه

در کار حاضر،  .[3-1] اندتهیه شده لوترمالسو هیدروترمال و
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ژل و با تکنیک -به روش سل 4O2MgCoنانوفیبرهای 

ی با توجه به مقرون به صرفه بودن آن تهیه شده است. ندگالکتروریس

هدف در این پژوهش، تحقیق در مورد تاثیر افزایش دمای کلسینه بر 

های ساختاری، مورفولوژی و اپتیکی نانوفیبرهای روی ویژگی

4O2MgCo .است 

 یابیکار تجربی و مشخصه

 از 4O2MgCoدر تهیه سل مناسب برای تولید نانوفیبرهای      

 رمامیددی متیل ف ،پلی وینیل پیرولیدون، منیزیم نیترات ،کبالت نیترات

یترات نو حالل استفاده شد. ابتدا  ، پلیمرمادهعنوان پیشبه و اتانول

پس در اتانول حل شد و س 1به  2های مولی کبالت و منیزیم با نسبت

گرم پلی وینیل  1دی متیل فرمامید به آن اضافه شد در ادامه 

و سل حاصل  محلول اضافه گردید صورت تدریجی به پیرولیدون به

نبع برای الکتروریسی آماده شد. اختالف پتانسیل اعمال شده توسط م

متر سانتی 10کننده کیلوولت، فاصله سوزن تا صفحه جمع 17تغذیه 

 ظیم شد. سپستن mLh 4/0-1 و نرخ شارش سل از نوک سوزن

درجه  100ساعت در دمای  12های تولیدشده به مدت نانوفیبر

 2به مدت  رار داده شدند، در پایانسازی قجهت خشکسلسیوس 

  درجه سلسیوس کلسینه شدند. 600و  500ساعت در دمای 

ده ها توسط پراش پرتو ایکس و با استفاخواص ساختاری نمونه     

 Cu-Kαبا تابش   Panalytical X' pert Proمدل XRDاز دستگاه 

ی ژمورد مطالعه قرار گرفت. مورفولونانومتر  15406/0با طول موج 

با استفاده از دستگاه  EDSو  FESEMنانوساختارها از آنالیز 

MIRA3TESCAN-XMU دهای شیمیایی بررسی شد. پیون

ر د Alpha Brukerسنج با استفاده از طیف  FTIRها با آنالیز نمونه

های نوری بررسی شد. ویژگی  cm 4000-1تا  400محدوده عددموج 

 مطالعه قرار گرفت.مورد  Scinco 4100مدل  DRSبا آنالیز 

 نتایج و بحث

کلسینه شده  4O2MgCoالگوی پراش پرتو ایکس نانوفیبرهای      

نشان داده شده است. مطابقت  1در شکل 600℃و  500در دمای 

 81-0667)با الگوی پراش استاندارد  مشاهده شدهی هاخوب قله

JCPDS NO.) گیری های مختلف، نشان دهنده شکلدر نمونه

 MgOفازهای  .[3] باشدبا ساختار اسپینلی می 4O2MgCoفازهای 

( 200) متناظر با صفحات  o17/62و  o82/42برابر با  θ2 در حدود

شود که افزایش دمای مشاهده می ( نیز شکل گرفته است.220و )

شود ها میشدن قلهو باریک موجب تیزتر  Co600به  500کلسینه از 

برای تعیین  .ورینگی ساختار استدهنده بهبود بیشتر در بلکه نشان

کار هال به-ویلیامسون دازه متوسط بلورک و کرنش شبکه، رابطهان

 :[4] گرفته شد

(1) 
Cos ( ) 4 Sin

K

D


    

  

بر ثابتی برا Kها، پهنا در نصف بیشینه هر یک از قله βکه در آن  

9/0 ،λ  آنگستروم 5406/1طول موج پرتو فرودی و برابر ،D ه انداز

، 1طهه براگ است. با استفاده از رابزاوی θکرنش و  Ɛمتوسط بلورک، 

شیب  . با استفاده ازه استرسم شد 4sinθبر حسب   βcosθنمودار 

ه بخط مستقیم برازش شده با نقاط نمودار، بهترین و عرض از مبدا 

ها و کرنش موجود در شبکه به دست آمد. با ترتیب اندازه بلورک

 3/29به  3/26ها از افزایش دمای کلسینه، اندازه متوسط بلورک

دار نانومتر افزایش می یابد. همچنین با افزایش اندازه بلورک، مق

مقدار مثبت کرنش  یابد.کاهش می 00120/0به  00206/0کرنش از 

 کلسینه دارد. یداللت بر انبساط شبکه با افزایش دما

 

.4O2MgCoالگوی پراش پرتو ایکس نانوفیبرهای :  1شکل
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 .4O2MgCoهال نانوفیبرهای -: نمودار ویلیامسون 2شکل

های عاملی به منظور مطالعه پیوندهای شیمیایی و گروه     

از  600℃و  500کلسینه شده در دمای  4O2MgCoنانوفیبرهای 

 استفاده شد. FTIRسنجی طیف

 

 . 4O2MgCoنانوفیبرهای  FTIR: طیف  3شکل

طیف  500℃ کلسینه شده در دمای  برای نمونه 3مطابق شکل     

FTIR 1و  559جذب قوی در  قله دارای دو-cm 666  است که این

و  561به   600℃ های جذب در نمونه کلسینه شده در دماینوار
1-cm 668 شود شدت این طور که مشاهده میاند. همانمنتقل شده

یابد. این ای افزایش میالحظهطور قابل مها با افزایش دما بهقله

های قله است. 4O2MgCoی شبکه اسپینل های جذب مشخصهقله

به ارتعاشات کششی پیوند بین اکسیژن  cm 561-1و  559واقع در 

و  666موجود در  هاین فلزی در جایگاه هشت وجهی و قلهو یو

1-cm 668 ایگاه های فلزی در جبه پیوند میان اکسیژن و یون

 1600های ظاهرشده در حدود . قلهشودچهاروجهی نسبت داده می

و پیوند کششی  H-O-Hیب به پیوند خمشی ترتبه cm 3400-1و 

O-H های آب به دلیل جذب رطوبت توسط نمونه نسبت مولکول

 C=Oهای کششی پیوندهای های مربوط به حالتشود، قلهداده می

اند که ناشی از ظاهرشده cm 1282-1و  1728در حدود  O-Cو 

 هوا روی سطح نانوفیبرها است.  2COجذب 

از  4O2MgCoبرای بررسی مورفولوژی نانوفیبرهای      

 تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد. 
FESEM  4نانوفیبرهایO2MgCo نمایش داده شده  4در شکل

پس از کلسینه قطر نانوفیبرها  شود است. همان طور که مشاهده می

 PVPتوان به تجزیه و احتراق یابد. این کاهش قطر را میکاهش می

ها پس از کلسینه به در دماهای باال نسبت داد. سطح صاف نمونه

  500℃د. نمونه کلسینه شده در دمای وشمیای تبدیل حالت دانه

  تر و یکنواخت شکل گرفته است.صورت منظمبه

  

 

قبل کلسینه و کلسینه  (a)نانوفیبرهای کبالتیت منیزیم  FESEM : تصاویر 4شکل

  . 600℃ (c)و  500℃ (b)شده در دمای 

را نشان  4O2MgCoمربوط به نانوفیبرهای  EDSطیف  5شکل     

را در هر دو نمونه تایید  Oو  Mg ،COدهد که حضور عناصر می
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 .600℃ (b)و  500℃ (a)نانوفیبرهای کلسینه شده در  EDS: طیف  5شکل

از  4O2MgCoهای نوری نانوفیبرهای ویژگیبرای بررسی      

های نمونه بازتاببازتاب پخشی استفاده شد. طیف  سنجیطیف

 (gE) نشان داده شده است. انرژی گاف نواری 6در شکلتهیه شده 

ی یابی قسمت خطها در گذارهای مستقیم مجاز با رسم و بروننمونه

ه و با استفاده از رابطبر حسب انرژی فوتون  d/υh(F(R)(2منحنی 

 :[5] شودتعیین می تاوک

(2) ( ( ) / ) ( )n

gF R h d A h E   
ضخامت  d، مقدار ثابت A، انرژی فوتون hυدر این رابطه      

بسته به ماهیت انتقال الکترونیکی نمونه، گذارهای  nو قرص 

اشد بکوبلکا مانک میتابع  F(R) گیرد.می 2/1مستقیم مجاز، مقدار 

 مدآدستبه 3و رابطه (R)ها که با استفاده از طیف بازتاب نمونه

[5]:        

(3) 2(1 )
( )

2

R
F R

R




  

 
 : طیف بازتاب نانوفیبرهای کلسینه شده در دماهای مختلف ) شکل 6شکل

 الحاقی : نمودار محاسبه انرژی گاف نواری (.

 500کلسینه شده در دمای  4O2MgCoگاف نواری نانوفیبرهای      

طور که . همانمحاسبه شد eV 85/3و  88/3ترتیب  به 600℃ و

ها شود با افزایش دمای کلسینه، انرژی گاف نواری نمونهمشاهده می

ها و تر شدن اندازه بلورکتواند به دلیل بزرگیابد که میکاهش می

 اکسیژنی باشد.جاهای وجود آمدن تهیبه

 نتیجه گیری

ژل و -با روش سل 4O2MgCoدر این پژوهش نانوفیبرهای      

تکنیک الکتروریسی تهیه شدند و اثر دمای کلسینه شدن بر 

شده مورد بررسی قرار های فیزیکی نانوساختارهای تهیهویژگی

ای ها نشان داد که نانوفیبرهگرفت. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه

ها رکارای ساختار اسپینلی هستند. با محاسبه اندازه بلوشده دتهیه

ه افزایش دمای کهال مشخص شد -با استفاده از رابطه ویلیامسون

شود. تصاویر ها میتر شدن اندازه بلورکبزرگ کلسینه موجب

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که کلسینه 

ها را د و سطح صاف آنشوکردن موجب کاهش قطر نانوفیبرها می

حضور عناصر کبالت، منیزیم و  کند.ای تبدیل میبه حالت دانه

نتایج شندگی انرژی پرتو ایکس تایید شد. اکسیژن در آنالیز پا

سنجی بازتاب پخشی نشان داد افزایش دمای کلسینه موجب طیف

 گردد. های تهیه شده میکاهش انرژی گاف نواری نمونه
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 فرینفس یعمود بر صفحه هایبا مغناطش فرومغناطیسیپتانسیل دو سد شامل رسانایی اتصال 
 عبداللهی پور، بابک؛ لیال، دوست خواه هروان

 تبریزه تبریز، دانشگا ،فیزیک گروه فیزیک ماده چگال، دانشکده
 چكیده

دو سد ل از متشکمورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه ما رسانایی اتصال بسیار اخیرا  به دلیل ساختار نواری ناهمسانگردش ای دو بعدی است کهفسفرین ماده

غناطومقاومت  م رفتار همچنینیم. هدمیمورد بررسی قرار ها موازی مغناطشدبرای آرایش موازی و پا رای فسفرین های عمود بر صفحهپتانسیل فرومغناطیسی با مغناطش
میکنیم  همشاهد .یمدهمیمورد مطالعه قرار پتانسیل مختلف سدها  هایانرژیبازای  بین دو سد فرومغناطیسی پتانسیل چاهو پهنای  نسیلرا بر حسب انرژی پتااین اتصال 

 که ترابرد الکترونی و مغناطومقاومت این اتصال با استفاده از پارامترهای چاه پتانسیل قابل کنترل است.  

 مغناطومقاومتوازی، رسانایی پادموازی، فسفرین، رسانایی م  واژه های کلیدی:

 

Conductance of a junction composed of two ferromagnetic potential barriers with 

magnetizations perpendicular to the phosphorene sheet 

Dustkhah Heravan, Leila; Abdollahipour, Babak  

Department of condensed matter physics, Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

 

Abstract  
 

Phosphorene is a two-dimensional material that has recently attracted a great attention due to its anisotropic 

band structure. We investigate conductance of the junction composed of two ferromagnetic potential barriers with 

magnetizations perpendicular to the phosphorene sheet for parallel and antiparallel configurations of the 

magnetizations. We also study the magnetoresistance of this junction in terms of the potential energy and width 

of the potential well between two ferromagnetic potential barriers. We observe that electronic transport and 

magneto resistance of the junction can be controlled by the parameters of the potential well.    

 Keywords: Phosphorene, Parallel conductance, Antiparallel conductance, Magnetoresistance 

 

PACS No. 68,72,75 

 

  قدمهم
از فسفر سیاه است که  تک الیه دو بعدی و همادفسفرین، یک      

-ای جدا میبه روش مکانیکی و توسط چسب نواری از فسفر توده

شود. فسفرین در راستای صندلی ساختار چروکیده و در راستای 

شود. این ماده بدلیل ناهمسانگردی زیگزاگ بصورت دو الیه دیده می

 است و گرفته قرار توجه مورد بسیار تازگی بهاش در طیف انرژی

ر د .[1]باشدداشته  یبسیار کاربردتواند می الکترونیک در صنعت

رجه به عنوان یک د آنعالوه بر بار اسپین الکترون  ،اسپینترونیک

گیرد. این امر به معنای امکان آزادی بیشتر مورد استفاده قرار می

 یکی از مهمترین .است شتریبی ییا انتقال حجم دادهسازی ذخیره

قطعات کاربردی در اسپینترونیک سیستم سوپاپ اسپینی است. در 

این مطالعه ما رسانایی یک سوپاپ اسپینی مبتنی بر فسفرین را 

حاسبه کرده و رفتار مغناطومقاومت این اتصال را مورد بررسی قرار م

  دهیم.می

 معادالت اساسیمدل و 
ه ک است دو سد پتانسیل مغناطیسی شامل مورد مطالعه ساختار  

 ی فسفرینی تک الیهدر راستای عمود بر صفحهآنها  هایمغناطش

هامیلتونی دو نواری فسفرین در  (.1شوند )شکل در نظر گرفته می

 [:2]شودمی نوشتههای کم به شکل زیر انرژی

𝐻0 = 𝑓𝑘𝐼 + 𝑔1𝑘𝑥
𝜏𝑥 + 𝑔2𝑘𝑥

𝜏𝑦                                            

𝑔1𝑘𝑥
= 𝑚 + 𝛼𝑘𝑥

2 + 𝛽𝑘𝑦
2 ، 𝑔2𝑘𝑥

= 𝛾𝑘𝑥       (1)           
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 .های موازیدر حالت مغناطش (: ساختار سیستم مورد مطالعه1شکل)

 𝜏𝑥،𝑦 و هستند های انرژیهای پائولی در پایه نوارماتریس𝐼  ماتریس

 ند:شویداده مصورت زیر  پارامترها بهسایر . استدر این پایه احد و

𝑓𝑘 = 𝑡4(4 − 3𝑘𝑥
2 2⁄ − 𝑘𝑦

2 2⁄ )، 𝑚 = 0.76 eV   
 𝛾 = 2.29 eV، 𝛼 = −0.045 eV، 𝛽 = 0.36 (2)                     

  γ ≫ α ی پاشندگی خطی در امتداد است و این نشان دهنده𝑘𝑥 

 های کوچک است. 𝑘برای  𝑘𝑦در امتداد  لشک و پاشندگی سهمی

ا بفرومغناطیس  -نرمال -[ رسانایی اتصال فرومغناطیس3در مرجع ]

ن . در ایشده استمطالعه فسفرین ی فحههمجهت با ص هایمغناطش

ز اثر جمالت مرتبه دوم در عناصر غیر قطری هامیلتونی مطالعه ا

ا مته شده است. صرفنظر شده است و فقط جمله خطی در نظر گرف

که ی مغناطیسپتانسیل سد  دور رسانایی بار از میان داثر این جمالت 

 ی فسفرینی تک الیهدر راستای عمود بر صفحهآنها  هایمغناطش

های موازی و پادموازی برای آرایششوند را در نظر گرفته می

دهیم. در حضور میدان تبادلی مورد مطالعه قرار میها مغناطش

طیسی هامیلتونی فسفرین در فضای نوارهای انرژی و اسپین فرومغنا

 شود:بصورت زیر نوشته می

𝐻 = 𝐻0⨂𝜎0 + 𝜏0⨂ℎ⃗ . 𝜎 + 𝑈(𝑟)𝜏0⨂𝜎0                             (3)  

= ℎ⃗در اینجا  ℎ𝑧�̂� در راستای  اندرکنش تبادلی𝑧 واحی در ن

است،  طول اتصالواستاتیک در پتانسیل الکتر 𝑈(𝑟)و  یفرومغناطیس

𝜎 = 𝜎𝑧 در راستای  پائولی در فضای اسپینی ماتریس𝑧 است ،𝜎0 

های واحد در فضای اسپین و نواری را نشان به ترتیب ماتریس 𝜏0و 

-همنواحی مغناطیسی جهت مغناطش در اینکه با توجه به . دهندمی

ا از هم رپین باال و پایین اسهای توان حالتبنابراین می، تاسراستا 

توابع موج در نواحی نرمال  کرده و آنها را جداگانه حل کرد. تفکیک 

 شوند:بصورت زیر نوشته میو فرومغناطیس 

(
𝜓𝑐

𝑁↑

𝜓𝑣
𝑁↑

) = (
𝜓𝑐

𝑁↓

𝜓𝑣
𝑁↓

) = (
1

𝜆𝑁𝑒𝑖𝜃𝑁
) 

(
𝜓𝑐

𝐹↑

𝜓𝑣
𝐹↑

) = (
1

𝜆↑𝑒
𝑖𝜃↑

) , (
𝜓𝑐

𝐹↓

𝜓𝑣
𝐹↓

) = (
1

𝜆↓𝑒
𝑖𝜃↓

) (4)                        

 -در اتصال نرمال 𝑥برای بررسی ترابرد الکترونی در امتداد محور

قال نتااز روش ماتریس  نرمال -فرومغناطیس -نرمال -فرومغناطیس

هر رای ب کنیم. ماتریس انتقالبرای محاسبه ضرایب عبور استفاده می

شوند. در بصورت جداگانه محاسبه می یاسپینهای جهتکدام از 

 ز:عبارت است اسد مغناطیسی  برای دو ی ماتریس انتقالکل حالت

𝑁1
↑,↓ = [𝑃2. 𝑀2(0)]−1. [𝑃1. 𝑀1(0)] 

                     . [𝑃1. 𝑀1(𝑑)]−1. [𝑃𝑤. 𝑀𝑤(𝑑)]                
  𝑁2

↑,↓ = [𝑃𝑤 . 𝑀𝑤(𝑑 + 𝑏)]−1. [𝑃1. 𝑀1(𝑑 + 𝑏)] 
             . [𝑃1. 𝑀1(2𝑑 + 𝑏)]−1. [𝑃2. 𝑀2(2𝑑 + 𝑏)] (5)             

در این رابطه به ترتیب به ناحیه نرمال و  𝑤و 2و 1های اندیس

پهنای ناحیه  𝑑اشاره دارند و سیل و ناحیه چاه پتانفرومغناطیس 

موجود  هایماتریس. دهدرا نشان میپهنای چاه پتانسیل  𝑏 وفرومغناطیس 

 شوند: در این رابطه بصورت زیر داده می

𝑃1،2،𝑤 = (
1 1

𝜆1،2،𝑤𝑒𝑖𝜃1،2،𝑤 𝜆1،2،𝑤𝑒−𝑖𝜃1،2،𝑤) 

 

𝑀1،2،𝑤
(𝑥) = (𝑒

𝑖𝑘1،2،𝑤𝑥 0

0 𝑒−𝑖𝑘1،2،𝑤𝑥)     (6)                        

 

𝑘1  و𝑘2  و𝑘𝑤  به ترتیب از حل عددی روابط ویژه مقداری در

ژه آیند. ویبه دست میو چاه پتانسیل نواحی نرمال و فرومغناطیس 

 لی چاه پتانسییهو ناح مقادیر انرژی در نواحی نرمال و فرومغناطیس

 آیند:از روابط زیر به دست می

𝐸𝑁 = 𝑓𝑘1
+ √𝑔1𝑘1

2 + 𝑔2𝑘1

2       

𝐸𝑤 = 𝑈𝑤 + 𝑓𝑘𝑤
+ √𝑔1𝑘𝑤

2 + 𝑔2𝑘𝑤

2  

E𝐹
± = 𝑈 + 𝑓𝑘2

+ √𝑔1𝑘2

2 + 𝑔2𝑘2

2 ± ℎ                                   (7)  

ب در به ترتیانرژی پتانسیل الکترواستاتیک  𝑈𝑤و  𝑈در این رابطه 

اشند. بفرومغناطیسی و چاه پتانسیل بین آنها میپتانسیل  هایسد

𝜆1،2،𝑤  ، 𝜃𝑘𝟏،𝟐،𝑤
 نیز بصورت زیر تعریف می شوند: 
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𝜆1 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐸𝑁 − 𝑓𝑘1
)                     

𝜆𝑤 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐸𝑤 − 𝑓𝑘𝑤
− 𝑈𝑤) 

𝜆2 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐸𝐹 − 𝑓𝑘2
− 𝑈 − ℎ⃗ . 𝜎 )      

tan 𝜃1،2،𝑤 =
𝛾𝑘1،2،𝑤

𝑚+𝛼𝑘
1،2،𝑤
2 +𝛽𝑘𝑦

2                                             (8)  

↓,↑𝑁ماتریس انتقال کل از میان دو سد پتانسیل فرومغناطیسی با  =

𝑁1
↑,↓. 𝑁2

ورت بص اسپین باال و پایین یب عبوراضر شود.داده می ↓,↑

 : آیندزیر بدست می

𝑡↑ =
1

𝑁11
↑ ،  𝑡↓ =

1

𝑁11
↓    (9  )                                            

𝑇بار برابر است با رد ماتریس احتمال عبور ) رسانایی = 𝑡𝑡†) ، 

 شود:گیری میهای عرضی مختلف انتگرالروی مد

𝐺𝑐 = 𝐺0 ∫
𝑑𝑘𝑦

2𝜋
( |𝑡↑|

2
+|𝑡↓|

2
)                                         )11( 

اتصااال  مغناطومقاومت حداکثر رسااانایی اتصااال اساات.   𝐺0که 

 هامغناطشموازی و پاد موازی های حالت اختالف رسانایی بصورت

 شود:تعریف میموازی حالت تقسیم بر رسانایی 

𝑀𝑅 =
(𝐺𝑝−𝐺𝑎𝑝)

𝐺𝑝
                                                     )11( 

 بررسی نتایج 
بازای سه مقدار  زیموازی و پادمواهای حالترسانایی در ادامه    

حیه در نا .دریگمیمورد بررسی قرار سدها متفاوت انرژی پتانسیل 

سد مغناطیسی، اندرکنش تبادلی سبب شکافته شدن نوارهای انرژی 

شکافته شدن  شود.می 2ℎهای باال و پایین به اندازه برای اسپین

موقعیت لبه نوارهای انرژی نسبت به انرژی فرمی را نوارهای انرژی 

نوار  ℎو  𝐸  ،𝑈شود که بسته به مقادیر دهد و سبب میتغییر می

انرژی مربوط به یک جهت اسپینی در مقابل انرژی الکترون فرودی 

قرار گرفته و نوار انرژی مربوط به جهت اسپینی دیگر در موقعیت 

که وجود  رودباالتر از انرژی الکترون فرودی باشد. بنابراین انتظار می

های رسانایی در حالت دلی سبب کاهش ارتفاع پیکاندرکنش تبا

حه بر صف جهت مغناطش عمودبرای رسانایی  البته تشدیدی شود.

رین صفحه فسف باجهت همنسبت به حالتی که مغناطش فسفرین 

بار در حالت رسانایی  (2شکل )در  افزایش پیدا کرده است.، است

ℎموازی برای مغناطش  = 0.3 eV  و انرژی𝐸/2𝑚 = به  0.01

 بازایهای پتانسیل رسم شده است. صورت تابعی از پهنای سد

𝑈/2𝑚 = های شود که شدت پیک( مالحظه می2در شکل )  1.5

تشدیدی نسبت به زمانی که مغناطش وجود نداشت کاهش پیدا کرده 

صفحه فسفرین  باجهت هماما نسبت به زمانی که مغناطش  است

𝑈/2𝑚. بازایافزایش دوبرابری داردباشد  = رسانایی با افزایش   1

رای یابد ولی در مقادیری که بپهنای سد پتانسیل به سرعت کاهش می

د شوهای اسپینی برقرار میشدید برای یکی از جهتتآنها شرط 

هستیم. در نهایت بازای موازی حالت شاهد وجود پیک در رسانایی 

𝑈/2𝑚 = با افزایش پهنای سد، بدلیل وجود مغناطش   0.005

  شاهد هستیم.رسانایی منظمی در ی هاپیک

 
حالت در  یفرومغناطیس سد پتانسیل دوفسفرین تک الیه با برای بار رسانایی : (2)شکل

𝐸/2𝑚موازی، بازای  = ℎو  0.01 = 0.3 eVای ، بر𝑈/2𝑚 = منحنی ) 1.5

𝑈/2𝑚، (پیوسته = 𝑈/2𝑚و  (خط چینمنحنی )  1 = نقطه )منحنی  0.005 

 .(چین

برای مغناطش پادموازی بار در حالت ( مربوط به رسانایی 3شکل )

ℎ = 0.3 eV  و انرژی𝐸/2𝑚 = به صورت تابعی از پهنای  0.01

𝑈/2𝑚های پتانسیل رسم شده است. بازای سد = پیک های   1.5

ازای برسانایی مرتب تر و از شدت رسانایی بیشتری برخوردارند. 

𝑈/2𝑚 = ای سد پتانسیل کاهش سریع رسانایی با افزایش پهن  1

 داشته و یک پیک جزئی با شدت رسانایی خیلی کم را شاهد هستیم.

𝑈/2𝑚در نهایت بازای  =  با افزایش پهنای سد رسانایی  0.005

یابد و برخالف حالت موازی هیچ تشدید و پیکی برای کاهش می

 رسانایی شاهد نیستیم. 

MR ( 4در شکل)  پتانسیل سدهای انرژی برای سه مقدار متفاوت

𝐸/2𝑚بازای انرژی  پتانسیل و = و پهنای سدهای پتانسیل  0.01
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𝑑 = ℎمغناطش  و 5 = 0.05 eV چاه پتانسیل بین  بر حسب پهنای

پهنای چاه حسب  رب MRرسم شده است.  سدهای فرومغناطیسی

ا تیزی است های نسبترفتار متناوب داشته و دارای فرورفتگیپتانسیل 

انایی حالت پادموازی چندین برابر رسانایی که در اطراف آنها رس

  𝑈/2𝑚ها با افزایش حالت موازی است. فاصله بین این فرورفتگی

 یابد. افزایش یافته و ارتفاع آنها نیز تغییر می

 
در حالت  یفرومغناطیس سد پتانسیل دوفسفرین تک الیه با بار برای رسانایی : (3)شکل

𝐸/2𝑚پادموازی، بازای  = ℎو  0.01 = 0.3 eVای ، بر𝑈/2𝑚 = منحنی ) 1.5

𝑈/2𝑚، (پیوسته = 𝑈/2𝑚و  (خط چینمنحنی )  1 = نقطه )منحنی  0.005 

 (.چین

 

 
، (bبرای دو سد پتانسیل مغناطیسی بر حسب پهنای چاه پتانسیل) 𝑀𝑅(: 4شکل )

𝐸/2𝑚بازای  = 𝑑و  0.01 = ℎو  5 = 0.05 eVای ، بر𝑈/2𝑚 = 1.5 

𝑈/2𝑚، (منحنی پیوسته) = 𝑈/2𝑚و  (منحنی خط چین)  1 = )منحنی  0.005 

 نقطه چین(.

 چاه پتانسیلپتانسیل بر حسب انرژی  MR( نمودار 5شکل)در 

(𝑈𝑤/2𝑚 )پهنای چاه پتانسیل برای مقدار مشخص(b=1 ) رسم

نسیل اشود که با افزایش انرژی پتانسیل چاه پتمشاهده می شده است.

از مقادیر منفی به مقادیر مثبت مغناطومقاومت دچار تغییر عالمت 

شود. و بازای مقداری از انرژی پتانسیل چاه یک فرورفتگی نسبتا می

شود. این فرورفتگی نشان بزرگ در مغناطومقاومت مشاهده می

دهنده بزرگتر بودن رسانایی حالت پادموازی نسبت به حالت موازی 

از عمق  𝑈𝑤/2𝑚افزایش مقدار باشود که مالحظه میاست. 

فرورفتگی ها کاسته شده و اندازه رسانایی پادموازی به رسانایی 

بازای مقادیر خیلی بزرگتر و خیلی کوچکتر شود. موازی نزدیکتر می

انرژی پتانسیل چاه پتانسیل مغناطومقاومت بسیار ناچیز است که 

های موازی و پادموازی التدهنده برابری تقریبی رسانایی در حنشان

  است. 

 
ه چا پتانسیل برای دو سد پتانسیل مغناطیسی بر حسب انرژی 𝑀𝑅(: 5شکل )

𝐸/2𝑚، بازای (𝑈𝑤/2𝑚پتانسیل) = 𝑑  و 0.01 = ℎو  5 = 0.05 eVای ، بر

𝑈/2𝑚 = 𝑈/2𝑚، (منحنی پیوسته) 1.5 = 𝑈/2𝑚و  (منحنی خط چین)  1 =

 نحنی نقطه چین(.)م 0.005 

  نتیجه گیری
ی هابا مغناطشما رسانایی اتصال شامل دو سد فرومغناطیسی      

های موازی و را در حالت ی فسفرینعمود بر صفحه تک الیه

 پادموازیحالت رسانایی پادموازی مطالعه کردیم. مالحظه کردیم که 

نین و همچ .تواند بزرگتر باشدمیموازی حالت رسانایی نسبت به 

نشان دادیم که مغناطومقاومت اتصال با انرژی پتانسیل و پهنای چاه 

 ود.شپتانسیل قابل کنترل بوده و با تغییر آنها دچار تغییر عالمت می
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شعاع در ستاره های هیبریدی  -و رابطه جرم  کشندی پذیری تغییر شکلقابلیت قیدهای جدید روی 

FCMدر چارچوب مدل 

احمیدرض، مشفق ؛ هسمی،  خانمحمدی
 تهرانانتهای خیابان کارگر شمالي ،  ،  ه تهرانفیزیك دانشگا دانشکده

چکیده

 همبسته سازهای میداني  غیر اختاللي کوارکي شعاع برای ستاره هیبریدی در چارچوب مدل -و رابطه جرم یکشند پذیری, تغییر شکلبیشینهقیود جدید روی جرم 

FCM  به روش وردشي با کمترین مرتبه قید هادروني مدل ترکیب شده با LOCV  برای مقدار چگالي گلوئوني   .بررسي شده است G2=0.006  GeV ^4  

, بررسي شده شده است.  ستاره های هیبریدیپیش بیني     2.04M󠅜ʘ مي دهد, ستاره هیبریدی پایدار با جرم ماکزیمم Tc~170  MeVگذار فاز را  دمای  که

 .میکنند برقراراستخراج شده  GW170817 ستاره نوترني که از دوتایي آن را و در نتیجه قید روی شعاع ناشي از پذیری کشندیتغییر شکل قابلیت  قید روی
 1ایهای چهچههبرای جرم  کشندی پذیریتغییر شکل قابلیت . کرد را برقرار NICERاز  به دست آمدهشعاع  ستاره های هیبریدی قید جدید  –جرم رابطه   نینچهم

 دهد.پیشنهاد مي  0,08آنتي کوارک را حول و حوش -محاسبات ما مقدار پارامتر پتانسیل کوارک. بررسي شده است و نسبتهای مختلف جرم اجزای دوتایي 

مدل  ,  GW170817 دوتایي –, ستاره نوتروني, ستاره هیبریدی, گذار فاز هادرون پذیری کشندیتغیییر شکل قابلیت واژه های کلیدی:

FCMکوارکي 

New constraints on the tidal deformability and mass-radius relation of hybrid star within 

the frame work of the field correlator method

Khanmohammadi,  Somaye; Moshfegh, Hamidreza 

Department of Physics, University of Tehran, Tehran 

Abstract 

New constraints on maximum mass, tidal deformability and mass-radius relation of hybrid stars within the non 

perturbative frame work of the field correlator (FCM) method combined with the lowest order constraint 

variational (LOCV) method as hadron model, has been studied. For adapted value of gluon condensate, 
G2=0.006  GeV ^4 which gives the critical temperature of about  Tc~170  MeV, stable hybrid star with the 

maximum mass of  2.04Mʘ  is predicted. Hybrid equation of state fulfills the constraints on tidal deformability 

and hence on the the radii of the stars, extracted from the binary GW170817. The mass-radius relation satisfies 

the new constraint obtained from the neutron star interior composition explorer (NICER). Moreover, tidal 
deformability for different chirp masses and different binary mass ratios of hybrid stars has been studied. Our 

calculations suggest the value of quark-anti quark potential, V1, to be around 0.08 GeV. 

 Keywords: Tidal deformability, Neutron star, Hybrid star, Hadron-Quark phase transition, The binary 

GW170817, FCM quark  model    

1 Chirp masses
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 قدمهم
ر مرکز ستاره با توجه به نتایج محاسبات میکروسکوپي, چگالي د

رسد و در برابر چگالي اشباع هسته مي 6  های فشرده به بیش از

ای به ی هستهگذار ماده ها وکوارکچگالي احتمال حضور  بازهاین 

ما این گذار را بررسي ی ستاره وجود دارد. ی کوارکي در هستهماده

ی کوارکي از گذار ای به مادههستهگذار فاز ماده برای توصیفو 

فاز ماکسول که در آن هر فاز به طور جداگانه در حال تعادل بتایي 

در  .ایم, استفاده کردهاست و فازها در تماس مستقیم با هم هستند

های رصدی و قیود استخراج شده از داده به این مقاله با توجه

آزاد مدل کوارکي بررسي شده  برای پارامترهایامواج گرانشي, 

 ای تعیین شده است.محدوده

 مدل هادروني و کوارکي
با پتانسیل دو   LOCVای از مدل ی هستهبرای توصیف ماده

که نیروی سه جسمي اوربانا به آن اضافه شده  AV18جسمي 

استفاده  FCMی کوارکي از مدل شده است و برای توصیف ماده

وردشي است که در آن توابع  یك روش LOCVایم. روش کرده

الگرانژ که از -همبستگي به طور مستقیم با حل معادالت اویلر

داشتي هامیلتوني استخراج شده, به کمینه کردن تابعي مقدار چشم

قید طبیعي بهنجارش برای یافتن از  بندیصورتآید. در این دست مي

کوارکي  . مدل[1]شوددر هر کانال استفاده مي توابع همبستگي مناسب

FCM غیر اختاللي است که در آن از همبسته سازهای  مدلي

ی کوارکي اسنفاده میداني برای به دست آوردن معادله حالت ماده

چگالش گلوئوني,   G2. این مدل دو پارامتر آزاد دارد, [2]شودمي

پتانسیل  V1 و شوداستخراج مي يکه از قواعد جمع کوانتوم

, که از محاسبات شبکه به دست آنتي کوارک-استاتیکي کوارک

 .آید مي

 و نمودارها نتایج
نشان دادیم  98سال  ما در مقاله سال گذشته در کنفرانس فیزیك 

با قیودی که  V1که نتایج به دست آمده برای مقادیر خیلي کوچك 

از مشاهدات تجربي به دست آمده سازگار نیست بنابراین مقادیر 

برای مقادیر خیلي   1- ق شکلرا امتحان کردیم. طب V1بزرگتر 

فاز هادروني و  گذار بین  V1=0.5 GeVحدود ,  V1بزرگ 

دهد بنابراین ما محاسبات را برای مقادیر کوارکي رخ نمي

V1=0.05,0.07,0.08,0.09,0.1 GeV    انجام دادیم و نتایج

پارامتر مختلف  هر دستهبرای شعاع ستاره  - مربوط به نمودار جرم

طور که از نمایش داده شده است. همان 2 - لدر شکFCM مدل 

, مقدار  G2و همچنین  V1شکل واضح است با افزایش مقدار 

عالوه بر آن با افزایش  یابد.جرم بیشینه ستاره هیبریدی افزایش مي

, با ناپایداری ستاره هیبریدی مواجه G2و همچنین  V1مقدار 

عالوه بگردیم که  ایيدسته پارامترهشویم. بنابراین باید به دنبال مي

برابر جرم  2بر اینکه جرم بیشینه ستاره هیبریدی را باالتر از 

کند, پایداری بیني ميهای رصدی, پیشخورشید, منطبق با داده

است,  روشن  2- شکلطور که از همانستاره را هم تضمین کند. 

جرم ستاره هیبریدی را باالتر   V1>0.07 GeVستاره هیبریدی با 

کند و همزمان ستاره هیبریدی بیني مير جرم خورشید پیشبراب 2از 

هم پایدار است ) ناپایداری ستاره خودش را به شکل تیزی در 

بنابراین طبق بررسي ما و از     (.دهدشعاع نشان مي –نمودار جرم 

, دمای   G2=0.006 GeV ^4آنجایي مقدار چگالش گلوئوني

 دهد, مقدارت شبکه ميدرجه منطبق با محاسبا T=170گذار را 

GeV V1=0.08 بیني شده برای توان بهترین مقدار پیشرا مي

آنتي کوارک در نظر گرفت. هرچند -پتانسیل استاتیکي کوارک

V1=0.09 GeV به همراه G2=0.005 GeV ^4   هم جرم

کند. در بیني ميبرابر جرم خورشید پیش 2ستاره هیبریدی را باالی 

پتانسیل بر حسب  Mmax/Mʘ بیشینهنمودار جرم   a -3 شکل

 بیشینهنمودار جرم   b-3 آنتي کوارک. شکل -استاتیکي کوارک

Mmax/Mʘ  چگالي گلوئونيبر حسب G2  و شکل c -3  

  G2 بر حسب چگالي گلوئوني Mmax/Mʘ بیشینهنمودار جرم 

های هیبریدی پایدار به ازای پتانسیل استاتیکي را برای ستاره

محدوده پایداری مختلف رسم شده است.  V1کوارک آنتي-کوارک

به رنگ زرد نشان داده شده است. همچنین قید روی جرم ماکزیمم 

برابر جرم خورشید هاشور خورده است. خط چین مقدار  2باالی 

 دهد.را نمایش مي 170چگالي گلوئوني برای دمای گذار 
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 پذیری کشندیشکلتغییر قابلیت قید 
مواج گرانشي حاصل از یك ستاره ا 2017آگوست سال  8در 

. با بررسي این امواج, قید  [3رصد شد] GW نوتروني دوتایي

ناشي از یکي از  ᴧ پذیری کشندیشکلتغییر قابلیت جدیدی روی 

تغییر قابلیت از آنجایي که  اجزای دوتایي روی دیگری گذاشته شد.

تابع معادله حالت ستاره است بنابراین عمال  کشندی پذیریشکل

 این های نوتروني گذاشته شد.قید جدیدی رو معادله حالت ستاره

های برای ستارهقید روی کمیت بدون بعد تغییر شکل تایدال 

و  ᴧ≥375≤800جرم خورشید برابر  1,4نوتروني خالص به جرم 

جرم خورشید  برابر 1,4های هیبریدی به جرم برای ستاره

800≥ᴧ≥35.5  برای جزییات محاسبه  [4] گذاشته شده است(

ᴧ  از طرف دیگر به شود([ مراجعه 5به مرجع ] مربوطه و روابط .

همانطور که اشاره  پذیری کشندیتغییر شکلقابلیت دلیل اینکه 

شد, مستقیما به معادله حالت و ساختار ستاره وابسته است, از روی 

ستاره نوتروني به جرم   جدیدی روی شعاع محدودیتاین قید, 

بر حسب  جرم خورشید گذاشته شد. این قید روی شعاع برابر 1,4

  جرم خورشید 1,4به جرم  برای ستاره نوتروني خالص کیلومتر

13.45≥R  ≥12   13.74ستاره هیبریدی و برای≥ R ≥8.35 

های هیبریدی پایدار در مدل های ستارهبرای تمام حالت است. 

FCM   ریدی با های هیبشد. برای ستاره برقراراین قیدV1  های

جرم خورشید در  1,4ستاره با جرم که  از آنجایيخیلي کوچك, 

پذیری تغییر شکلقابلیت گیرد, کمیت ی کوارکي قرار ميشاخه

های بزرگ,    V1آید و برای به دست مي یکوچکتر کشندی

مقدار بزرگتری  محاسبه  پذیری کشندیتغییر شکلقابلیت کمیت 

تخمین زده شده  بازهاین کمیت در اما در هر صورت,  شود.مي

های ستاره "شعاع"همچنین گیرد. این کمیت قرار ميبرای 

 به دست آمدهجرم خورشید,  نیز قیود برابر  1,4هیبریدی با جرم 

های کمیتنتایج مربوط به  کرد. برقراررا    GW170817از 

تغییر   کمیتو  Love, عدد  C ,yR , فشردگيR شعاع

در جرم خورشید  1,4برای ستاره با جرم   ᴧ پذیری کشندیشکل

عالوه بر بررسي این قیود,  نمایش داده شده است. 1-جدول 

را برای مقادیر مختلف  پذیری کشندیتغییر شکلقابلیت کمیت 

اجزای   q=M2/M1های مختلف جرمو نسبت ایچهچهجرم 

 یدیده شده است محدوده محاسبه کردیم. ستاره نوتروني دوتایي

1≥q≥0.7 شکل. [6] است a -4  نمودار ,ᴧ   بر حسب جرم

 شکللف ستاره هیبریدی و تهای مخرا برای جرم M/Mʘستاره 

b -4   نمودار ,ᴧ2  بر حسبᴧ1  را برای جرم کوچك و جرم

 GW17018بزرگ دوتایي را به همراه قیود استخراج شده از 

برقرار ا های هیبریدی ما این قیود ردهد. تمام معادله حالتنشان مي

 .کنندمي

 NICERقید ناشي از 

  ناشي از ستارهامواج گرانشي  NICRگروه  2019در سال 

ها, قیود و با تحلیل این داده [7]درا رصد کر 

 - شعاع گذاشته شد. این قید در شکل-جدیدی روی نمودار جرم

های هیبریدی شعاع برای ستاره - به همراه نمودارهای جرم 5

, از روی  [8] مرجععالوه بر آن, در شده است.  پایدار نشان داده

روی شعاع ستاره با جرم  جدیدی , قید دو تایي

برابر جرم خورشید  1,6بیشینه و همچنین شعاع ستاره به جرم 

شته شد. نواحي کنار گذاشته شده ناشي از آن با رنگ قرمز در اگذ

های های خیلي کوچك که شکل نشان داده شده است. در حالت

رسد, این قیود جرم خورشید هم نمي 1,6حتي به  بیشینه جرم

  های قبلي ناشي از این کهیافته ,شود. این نتیجهنميبراورده 

 کندهای خیلي کوچك قیود رصدی روی جرم بیشینه را ارضا نمي

که قبلي ما مبني بر این , یافتهشکلاین  همچنین .کندرا تایید مي

های د رصدی مربوط به ستارهقیو 0,08در حدود های بزرگ  

 کند. را تایید مي کندبرقرار مينوتروني را 

 

 
  ای و کوارکي برای پارامترهای مختلف در حالت تعادل بتایيهای ماده هستهمعادله حالت : 1شکل
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 آنتي کوارک-شعاع برای ستاره های هیبریدی برای مقادیر بزرگ پتانسیل کوارک-نمودار جرم:  2شکل

 
 –نمودار جرم  -bپتانسیل کوارک آنتي کوارک برای تمام حالتهای ستاره هیبریدی.  -نمودار جرم-a: 3شکل

های چگالي گلوئوني فقط برای ستاره-نمودار جرم  -Cچگالش گلوئوني برای تمام حالتهای ستاره هیبریدی. 

هیبریدی با رنگ آبي نمایش  هیبریدی. قید روی جرم ماکزیمم هاشور زرد رنگ خورده و محدوده پایداری ستاره

 داده شده.  

 
  PSRهای هیبریدی پایدار به همراه قیود روی شعاع ناشي از شعاع برای ستاره-نمودار جرم:  4شکل

J0030+451 استخراج شده از به رنگ سبز و قید روی جرم بیشینهPSRJ0740+6620 به رنگ خاکستری و

 دهد.گ قرمز. خط چین مشکي قید علیت را نشان ميبه رنGW170817حذف شده استخراج شده ازناحیه 

 کشندی پذیریتغییر شکلقابلیت , کمیت  Love, عدد  yRهای شعاع, فشردگي, کمیت:  1جدول       

 

 جمع بندی و نتیجه گیری
ی مدل های هیبریدی بر پایهدر این مقاله ما ساختار ستاره  

راه نیروی به هم AV18با پتانسیل دو جسمي  LOCVای هسته

را بررسي  FCM و مدل کوارکي غیر اختاللي سه جسمي اوربانا 

که پتانسیل استاتیکي پارامتر کردیم. بر پایه محاسبات ما, 

با همراه  تعیین شد  0.08آنتي کوارک است, در حدود -کوارک

G2=0.006  GeV ^4  تا همه قیود  دهدمي 170که دمای گذار را

جرم بیشینه ناشي از رصدی  که شامل قید بر روی 

PSRJ0740+6620 پذیری کشندی تغییر شکل قابلیت و قید روی

 GW170817و قید روی شعاع ناشي از  GW170817ناشي از 

هر چند موارد دیگری مثل  است, ارضا شود. PSR J0030+45و  

V1=0.09 GeV به همراه G2=0.005 GeV ^4  هم که جرم

اما  دهد نتایج خوبي بودند.مي برابر جرم خورشید 2باالی بیشینه را 

و   هددميبرابر جرم خورشید  2بهترین حالت که جرم را باالی 

 است ر پیش بیني شده در محاسبات شبکهمنطبق با دمای گذا

V1=0.08 GeV که مقادیر خیلي کوچك نتیجه مشخص آن, است

V1  قیود روی جرم ماکزیمم ناشي ازPSRJ0740+6620   بخشي و

را   GW170817 شعاع ناشي از - ودار جرمقید روی نماز 

با در نظر گرفتن تمام محاسبات باال سناریو ستاره  .برقرار نمیکنند

ای توسط فرمالیسم نوتروني با مرکز کوارکي که قسمت هسته

LOCV  و قسمت کوارکي با مدلFCM  توصیف شود, سناریوی

و  های رصدیقابل قبول با توجه به قیود به دست آمده از داده

 امواج گرانشي جدید است.
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𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖فوق سنگين ي هتهس بررسي تشكيل
 يو جهت گيري هسته تغييرشكل  با در نظر گرفتن  𝟐𝟗𝟕

  هدف
   

    ١بهادر، شريفي ؛ ١، داريوش نادري

  دانشگاه رازي،دانشكده علوم، گروه فيزيك

  چكيده

𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖براي هسته ي فوق سنگين
𝐶𝑎 در واكنش سطح مقطع باقيمانده تبخير    𝟐𝟗𝟕 + 𝐶𝑓 شده است سبه  . محا

پتانسيل بين دو هسته برخورد كننده  را با استفاده از تغيير شكل يافته است.  𝐶𝑓كروي و هسته ي  𝐶𝑎هسته ي 

 ف هد ي جهت گيري  هســـته با در نظر گرفتن و يافته تغيير شـــكلكروي و  هاي حالت برايمدل كولني و مجاورت 

سبه كرده سته  ايم. محا شكل و جهت گيري ه شان مي دهد كه دو پارامتر تغيير  سبات ن سط ي هدفمحا   حبر روي 

سطح مقطع باقيماندي هدف . همچنين اگر هسته هستندمقطع باقيمانده تبخير موثر   هرا به شكل كروي در نظر بگيريم 

   بود.را تغيير شكل يافته در نظر مي گيريم كمتر خواهد  آنتبخير نسبت به حالتي كه 
 پارامتر تغيير شكل ،جهت گيريفوق سنگين،  عناصر ، سطح مقطع باقيمانده تبخير :واژه هاي كليدي

  

Study of the formation of  superheavy nucleus 𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖
𝟐𝟗𝟕  considering the deformation and 

orientation of the target nucleus  
 

Naderi,  Dariush1; Sharifi,Bahador1  
 

1 Razi university, Faculty of science & Department of Physics 
Abstract  

 
For the superheavy nucleus 𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖

𝟐𝟗𝟕 , the evaporation residue cross section in the 𝐶𝑎 + 𝐶𝑓 is 

calculated. The nucleus 𝐶𝑎 is spherical and the nucleus 𝐶𝑓is deformed. We have calculated the 
potential between two colliding nuclei using the Coulomb and proximity potential for the spherical 
and deformed cases and with take into account the orientation of target nucleus. Calculations show 
that two parameters of deformation and orientation of target nucleus are effective on evaporation 
residue cross section.   Also, if we consider the nuclei to be spherical, the residue cross sectional will 
be lower than the state in which it is deformed. 
 Keywords : Evaporation residue cross section , Superheavy elements, Orientation, Deformation parameter         
 PACS No:20 
 
 

   قدمهم

ــنگين تا عدد اتمي       ــر فوق س ــورت تجربي ١١٨عناص بص

امكان تحقيق و پيشــرفت هاي تجربي . ]1,2[توليد شــده اند

توليد عناصــر فوق ســنگين بيشــتر را فراهم كرده اســت. اخيرا 

ــنگين با عدد اتمي  ــته هاي فوق س تالش هاي براي توليد هس

𝑇𝑖توسط واكنش هاي  ١١٩ + 𝐵𝑘 ]٢[ ،𝐹𝑒 + 𝑃𝑢 
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𝐶𝑟و  ]3[ + 𝐶𝑚]4[  ــطح مقطع ــت. س ــده اس انجام ش

مربوط به  𝑓𝑏 50اندازه گيري شـــده براي اين واكنش ها فقط 

𝑇𝑖واكنش  + 𝐵𝑘   سنگين با عدد براي توليد هسته فوق 

سازي  ١١٩اتمي  شكار شاهدي براي آ ست و  شده ا گزارش 

ـــته ي با عدد اتمي  فمن و وجود ندارد. همچنين ها ١١٩هس

𝐶𝑟با استفاده از واكنش  ]5[همكارانش + 𝐶𝑚  تحقيقاتي

ـــته با عدد اتمي  انجام  ١٢٠بر روي توليد و ويژگي هاي هس

  داده اند.

كه مي تواند بر تشكيل هسته فوق سنگين تاثيرگذار  ييكي از عوامل

باشــد،اثرات تغيير شــكل و جهت گيري هســته هاي هدف و پرتابه 

شد. سته  گيراندازي مي با شكل ه سته هدف،  ت سط ه پرتابه تو

ـــكافت از  ـــته مركب در مقابل ش مركب و همچنين بقاي هس

جمله مواردي هستند كه اين اثرات  مي تواند بر آنها تاثيرگذار 

تشكيل  در فوقاثرات  د. در مقاله ي حاضر با توجه به تأثيرباش

ـــنگين، ـــتــه فوق س ـــي همزمــان اين  هس ــــهبــه بررس  س

𝑃پارامتر , 𝜎 )  𝑊  ( له   پردازيم.مي قا در اين م

ستفاده از مدل كولني و  سته برخورد كننده  را با ا سيل بين دو ه پتان

ـــكل و  با در نظر گرفتن تغيير ش مجاورت در دو حالت كروي و 

  . جهت گيري  هسته هاي برخورد دهنده محاسبه كرده ايم
   
  

  روش كار

كننده ســد برهمكنش با توجه به رابطه براي دو هســته برخورد      

 [6]زير تعيين مي شود

         (1)                 V = + 𝑉 (𝑧) +
ћ ( )

µ
                                                                                     

بين مراكز هسته پرتابه  فاصله  rنشان دهنده تكانه زاويه اي و  lكه 

برهمكنش كولني بين دو  جرم كاهش يافته مي باشد. µو هدف و 

  [7]هسته تغيير شكل يافته برابرست با

𝑉𝑐 =
𝑍1𝑍2𝑒2

𝑟
+3 𝑍 𝑍 𝑒 ∑

( )
𝑌

( )
, , (𝜃 ) ×

𝛽 + 𝛽 𝑌
( )

(𝜃 ) (2)  

زاويه جهت  𝛼𝑖و𝜃𝑖 .عدد اتمي پرتابه و هدف هستند𝑍2و𝑍1كه 

گيري وزاويه بين محورهاي تقارن وبردار شعاعي هسته هاي برخورد 

𝛽𝜆𝑖 دهنده هستند.
شكل مي باشدكه ما فقط  رنيز پارامتر تغيي2

نظر ميگيريم.همچنين در ساختار رابراي هسته و هدف در  λ=٢حالت

  درجه تغيير مي كند. ١٨٠تا ٠از زاويه 𝜃𝑖تغيير شكل يافته

ت مي از رابطه زير بدس برخورد كننده پارامتر تغيير شكل هسته هاي 

  [8]آيند

𝑅𝑖(𝛼𝑖) = 𝑅0𝑖 1 + ∑ 𝛽𝜆𝑖𝜆 𝑌𝜆
(0)

(𝛼𝑖) (3)  

𝑅0𝑖 = 1.28𝐴𝑖
1/3-0.76+0.8𝐴𝑖

−1/3 ;i=1,2   
 [9]بدين صورت تعريف مي گردد  𝑉𝑝كه 

      𝑉𝑝=4𝜋𝑅𝛾𝑏Φ(𝑧/𝑏)                                       (4) 
پارامتر پخش  z/bو  فاصله  بين سطوح نزديك پرتابه و هدف zكه 

ش كشضريب  است. b≈1fmشدگي  سطح هسته مي باشد كه در آن 

  بصورت زير تعريف مي شود سطح هسته

γ=0.9517[1 − 1.7826(𝑁 − 𝑍) 𝐴⁄ ]       (5)    
تعداد نوترون هاي   Nتعداد پرتون ها و  Zعدد اتمي و Aكه 

هسته مركب مي باشند.متوسط شعاع انحنا ازرابطه زير بدست مي 

 [8]آيد.
1

𝑅
2 = 1

𝑅11𝑅12
+ 1

𝑅21𝑅22
+ 1

𝑅11𝑅22
+

1

𝑅12𝑅22
𝑠𝑖𝑛2𝜑 +

1

𝑅11𝑅22
+

1

𝑅21𝑅12
𝑐𝑜𝑠2𝜑 

   (6)  
𝑅"(𝛼 𝑅  و  ( (𝛼 𝛼)به ترتيب مشتق   اول و دوم  ( ) 𝑅  نسبت

𝛼به  مي باشد.جزييات و شكلهاي الزم در مرجع موجود مي باشد.   

سطح مقطع  موجود است. [9]در مرجع  ø(𝜉)  فرم  تابع جهاني 

  گيراندازي با رابطه زير تعريف مي شود

𝜎 = ∑ (2𝑙 + 1)∞
𝑇(𝐸, 𝑙)          (7)             

𝑘عدد موج با  =
ћ

جرم كاهش  µمحاسبه مي شود كه در آن  

از فرمول  𝑙ياغته هسته هدف و پرتابه  است. احتمال جذب پاره موج

  [10,11]ويلر بدست مي آيد–هيل 

𝑇(𝐸, 𝑙) = (1 + exp
( )

ℏ
)               (8)                    

  [10]نيز  بصورت زير محاسبه مي كنيمسطح مقطع همجوشي را 

𝜎 = ∑ (2𝑙 + 1)∞
𝑇(𝐸, 𝑙)𝑃 (𝐸, 𝑙)(9) 
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تشكيل هسته مركب از رابطه زير بدست مي  وهمچنين احتمال

  [11]آيد

𝑃 (𝐸, 𝑙) =
 [ ]

 [
∗ ∗

]
                    (10)       

Δ در اين رابطه = 4MeV ،𝐸∗  انرژي برانگيختگي هسته مركب

انرژي برانگيختگي هسته مركب براي حالتي است كه انرژي  ∗𝐸و

 𝑥چارچوب مركز جرم با سد كولني و مجاورت برابر است.  

𝑐شكافت پذيري موثر،  = 𝑥و  82 = مي باشد.   0.69

  با رابطه زيرمحاسبه مي شود  𝑥همچنين كميت 

 𝑥 =
( )

( )
[1 − 𝛼 + 𝛼𝑓(𝐾)]            (11)                                                                          

(   با رابطه زير تعريف مي شود (

( ) = 50.883 1 − 1.7826( )       (12)  
 

  بصورت زير بيان مي شود 𝑓(𝐾)همچنين 

𝑓(𝐾) =                                     (13)  

𝐾كه در آن  = ( )  [11,10]مي باشد/

 [12] .سطح مقطع باقي مانده تبخير از رابطه زير بدست مي آيد

𝜎       

=
𝜋

𝑘
(2𝑙

+ 1)𝑇(𝐸, 𝑙)𝑃 (𝐸, 𝑙)𝑊 (𝐸∗, 𝑙)        
(14)  

در واقع احتمال براي واپاشي هسته مركب به ) 𝑊حتمال بقا(ا

و  ذرات سبك تابشاز طريق  ،حالت پايه ي هسته باقي مانده نهايي

ه شكل باين كميت  اشعه گاما براي اجتناب از فرآيند شكافت است.

 زير نوشته مي شود

Wsur=Pxn ECN
* ∏ ( ) , ∗

imax=x
i=1          (15)  

 
 𝑃برابرست با تعدادنوترون هاي منتشر شده و  iكه در آن انديس 

  وترون است.نتا  xاحتمال تابش 

P (E∗ ) = P[x] − P[x + 1]               (16)  
    Γ Γو   .شده اند يمعرف  [13]در مرجع P[x]و  

  نتايج

 محاسبات را براي سيستم  اين مقالهدر 

𝐶𝑎 + 𝐶𝑓   .اين واكنش  هسته ي انجام داده ايم𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖
𝟐𝟗𝟕 

نشان داده شده اند.  ٤تا ١نتايج در شكل هاي را بوجود مي آورند. 

تغييرات انرژي پتانسيل بصورت تابعي از فاصله بين هسته  ١در شكل 

گيري  با جهتپرتابه و هدف براي حالت كروي و تغيير شكل يافته 

  نشان داده شده است.  هاي مختلف هسته هدف

  

  
  

  انرژي پتانسيل برحسب فاصله پرتابه و هدف.تغييرات :  ١شكل

  
  

تغييرات احتمال تشكيل هسته مركب برحسب انرژي. مربع هاي توپر و :  ٢شكل

 ١٨٠ري (جهت گيتوخالي به ترتيب مربوط به حالت كروي و تغيير شكل يافته 

  مي باشند.درجه) 
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 3nسطح مقطع گيراندازي با انرژي براي كانال  :تغييرات ٣شكل 

  
  

  
                                       

 4nسطح مقطع گيراندازي با انرژي براي كانال  تغييرات: ٤شكل

 
  يارتفاع سد پتانسيل در حالت ،استمشخص   ١همانطور كه در شكل 

در مقايسه با  مي باشد، )٠-٩٠زاويه جهت گيري پرتابه و هدف (كه 

هم چنين كمترين سد   .استحالت كروي داراي ارتفاع بيشتري 

مي باشد.  )٠-١٨٠(مربوط به حالت تغيير شكل يافته با جهت گيري 

تغييرات احتمال همجوشي با انرژي  برانگيختگي هسته  ٢در شكل 

كامال واضح است كه احتمال تشكيل  مركب نشان داده شده است.

شتر يافته نسبت به حالت كروي بيهسته مركب در حالت تغيير شكل 

) مي توان به اين نتيجه رسيد كه مقدار ١٤با توجه به رابطه (است كه 

اكنش در مورد و 4nو 3nسطح مقطع باقي مانده تبخير در كانالهاي 

ي در ويافته نسبت به حالت كر بررسي شده در حالت تغيير شكل

تغييرات سطح  ٤و  ٣هاي  در شكل انرژي هاي مختلف بيشتر است. 

ژي هاي مختلف  به تر تيب در كانال مقطع باقي مانده تبخير در انر

3n  4وn  .توپرو نقطه چين به ترتيب   منحني هاي رسم شده است

نگين گيري با ميامربوط به ساختار كروي و ساختار تغيير شكل يافته 

توپر هم مربوط مربع  د.نمي باشبر روي  همه ي جهت گيري ها ، 

  .گرفته شده است [14]از مرجع ر تجربي مي باشد كه به مقدا

  
  

   نتيجه گيري

𝐶𝑎با بررسي واكنش  + 𝐶𝑓   ي هسته شكيلبراي تكه  

𝑶𝒈𝟏𝟏𝟖
طع باقي سطح مق اين نتيجه ميرسيم كه  بكار رفته است به 𝟐𝟗𝟕

. همچنين بيشتر مي باشد 4nنسبت به كانال  3nدر كانال مانده تبخير

هت ج دو پارامتر تغيير شكل و كه با در نظر گرفتنمشخص گرديد 

 و همخواني بهتري بين نتايج تجربيمي توان  گيري هسته ي هدف
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  GaN هیفرابنفش بر پا لینورگس ودید یبر مشخصه ها یکسر مول ریتاث
  ۳ییرضا ی؛ معصومه، موس ۲؛ داود، کلهر ۱بهروز، کلهر 

 ، تهران فیشر یصنعت یجهاد دانشگاه ک،یمرکز اپت1  
 دامغان دانشگاه دامغان؛ ک،یزیدانشکده ف ۲

 ، قزوینینیدانشگاه امام خم ک،یزیدانشکده ف ۳ 

 

 چكیده
 یبر رو الکترون سد کننده هیال در یکسر مول ریتاث و شده یساز هی)اتلس( شب لواکویبا استفاده از نرم افزار س GaN هیبر پا لینور گس ودید کی قیتحق نیا در 

ها در ساختار این شت الکتروناز ن یریجلوگ باشد و به منظورمی Nx-1GaxAlاز جنس  سد کننده الکترون هیشده است. الزم به ذکر است که ال یعملکرد آن بررس

شبیه  Nx-1GaxAlدر ترکیب  Al یمولکسر  ه ازای مقادیر مختلف ازب نور گسیل ودید نسانسیو لوم یتوان نور خروج چگالی شدت .دیود نورگسیل قرار گرفته است

  .باشدمی =۳/۰x لی شدت توان نور خروجی به ازایو بیشترین مقدار چگا =۳۳/۰x بیشینه لومینسانس به ازای ،است. طبق نتایج بدست آمدهسازی شده و 
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Abstract  
 

In this study, a light emitting diode (LED) based on GaN has simulated by using Silvaco (Atlas) software. The 

effect of mole fraction of blocking layer on the properties of LED was studied. It should be mentioned that the 

the AlxGa1-xN has chosen as the blocking layer. The electron-blocking layer has been used for preventing of 

electron leakage. The optical power output and luminescence of LED with respect of increasing the Al mole 

fraction in the composition of AlxGa1-xN was simulated. The Al mole fraction has assessed from x=0.05 to x=0.3  

The results show us, maximum luminescence and output power is obtain in x=0.35 and x=0.3 respectively. 

 

PACS No.  78 

 

  مقدمه
محدوده طول  GaN پایه ساخته شده بر(LED)  نورگسیلدیودهای      

عمر کارایی و طول  علت. به [1]دهندپوشش میرا  فرابنفش تا سبزموجی از 

استفاده از این نوع دیودهای نور گسیل به صورت تجاری گسترش یافته  ،باال

. در این میان بهینه سازی دیودهای محدوده فرابنفش به دلیل کاربردهای [۲]است

گوناگون در صنایع شیمیایی، بیوتکنولوژی، تصویربرداری پزشکی، پاکسازی آب 

. [۳-1]وجه محققان استو هوا، ساخت نمایشگرها و حسگرها بسیار مورد ت

های مهم در این نوع از دیودهای تحقیقات اخیر منجر به بهبود برخی از مشخصه

با این وجود هنوز مشکالتی در راه ساخت و بهینه . [۳]نورگسیل شده است

ها وجود دارد که باید حل شود. برخی از این مشکالت عبارتند از سازی آن

های نوری. ضعیف بودن نرخ بازترکیب ینهمچن پایین بودن توان نور خروجی و

برای این استفاده از ساختارهایی با چند چاه کوانتومی به عنوان راه حلی 

های . مهمترین مزیت استفاده از ساختار چاه[۳]شودپیشنهاد می مشکالت

ها، افزایش باز ترکیب سطحی حاملهای بار الکتریکی و به LEDکوانتومی در 

که در  یکی از معایبی اما .[۴]باشدنور خروجی می دنبال آن ارتقاء توان

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

490



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

هنگام تزریق الکترون  هاساختارهایی با چاه کوانتومی وجود دارد، نشت الکترون

های نوری و در نتیجه باشد که باعث کاهش بازترکیبو حفره از آند به کاتد می

ه با نام . به همین منظور در ساختار آنها یک الی[۳-۴]گرددمی کاهش لومینسانس

شود تا های کوانتومی قرار داده میبعد از چاه (EBL)الیه سد کننده الکترون 

ها شود. با توجه به اینکه هدف از الیه سد کننده الکترون مانع از نشت الکترون

ها و در نتیجه افزایش شدت نور خروجی از جلوگیری از نشت الکترون

الیه که شامل جنس، ضخامت، مشخصات این  ، لذاباشددیودهای نورگسیل می

  حائز اهمیت است. باشدمیچگالی آالیش و کسر مولی 

در محدوده طول موج  GaNیک دیود نورگسیل بر پایه ابتدا در این مقاله     

ولتاژ و نمودار طول موج آن گزارش -فرابنفش شبیه سازی شده و نمودار جریان

بدست آمده از شبیه سازی  برای اطمینان از صحت شبیه سازی، نتایجشده است. 

ای از در دیود شبیه سازی شده الیه. اولیه با یک مقاله تجربی مقایسه شده است

در نظر گرفته شده  EBLنانومتر به عنوان  ۳۰و به ضخامت  AlGaNجنس 

در ترکیب  Alنسبت  ) Fraction)Mole با توجه به اینکه کسر مولی است. 

Nx-1GaxAl الیه ر های موثر دیکی از مولفهEBL باشد لذا در ادامه اثر می

مورد بررسی قرار شبیه سازی شده  LEDهای تغییرات کسر مولی بر مشخصه

 گرفته است.

 

 سازی شبیهوش انجام ر

باشد. زیر ( می1سازی استفاده شده مطابق شکل ) ساختاری که در این شبیه    

 و  GaNها از جنسو بقیه الیه (Sapphire) الیه از جنس سافایر

AlGaN   این اند. محیط فعال نظر گرفته شدهدرLED  از چهار چاه

های و سه دیوار که بین چاه GaNنانومتر از جنس  ۳کوانتومی به ضخامت 

و به  GaN0.2Alکوانتومی قرار دارند تشکیل شده است. دیوارها از جنس 

ها، محل اتصال آند و کاتد و باشند. مشخصات الیهنانومتر می ۷ضخامت 

، در شکل نمایش داده (EBL)مچنین محل قرار گیری الیه سد کننده الکترون ه

 شده است.

، بازترکیب نوری در شبیه سازی لحاظ LEDبرای مشاهده نور گسیل شده از 

شده است. با توجه به اینکه وجود ناخالصی در نیمرساناها باعث ایجاد ترازهای 

اد بازترکیب های غیر نوری می انرژی در محدوده نوار ممنوعه و در نتیجه ایج

( در شبیه سازی در نظر گرفته 1هال طبق رابطه )-رید-لذا پدیده شاتکی [۴]شود

 شده است.

 

 است. شبیه سازی شده لینورگس ودید: ساختار 1شکل
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 (1           )  

ی اختالف انرژی مرکز بازترکیب و انرژی فرمی ذات ETRAP (1)در رابطه 

(ET-EI) ،TL  دمای شبکه بر حسب کلوین وTAUN0  وTAUP0  مقادیر

به ترتیب چگالی  pو ni ، nباشند. همچنین طول عمر الکترون و حفره می

باشند. در دیودهای نورگسیل با ها میها و حفرههای ذاتی، چگالی الکترونحامل

چگالی حاملهای باال، پدیده اوژه به عنوان یک بازترکیب غیر تابشی بر عملکرد 

. به همین دلیل این پدیده نیز در این [۳-۴]دیودهای نورگسیل اثر نامطلوب دارد

 ر لحاظ شده است.شبیه سازی مد نظر قرار گرفته و طبق رابطه زی

(۲)  

به ترتیب طول عمر الکترون و حفره  AUGPو  AUGN (۲در رابطه )    

باشند. با توجه به اینکه در شبیه سازی، چگالی حامل های بار الکتریکی متغیر می

کند که برای انتقال بار مدل انتخاب شده است، لذا اختالف چگالی بار ایجاب می

عمال پتانسیل الکتریکی و در نتیجه وجود میدان پخشی لحاظ شود. همچنین با ا

ها در هدایت الکتریکی نیز در الکتریکی ضرورت دارد که سهم سوق الکترون

 نظر گرفته شود.

 

 بحث و تحلیل نتایج
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ولت  ۴در ابتدا مشخصات دیود نورگسیل شبیه سازی شده به ازای اعمال ولتاژ 

دهد. طبق این شکل ان میرا نش I-Vالف( نمودار -۲گزارش شده است. شکل )

 .[۶]است AlGaNباشد که معادل گاف انرژی ولت می ۴/۳ولتاژ آستانه هدایت 

 

 .بیه سازی شدهبرای دیود ش نمودار طول موج )ب(و  I-Vنمودار )الف( : ۲شکل

شبیه سازی شده در محدوده فرابنفش و با  LEDنشان میدهد که ب( -۲)شکل

( که بیانگر ۲شکل)ت موجود در االعاطباشد. نانومتر می ۳۳۰طول موج 

 یک مقالهکه  [1]شبیه سازی شده است با مرجع دیود نورگسیل  مشخصات

تجربی در زمینه ساخت دیودهای نورگسیل در ناحیه طول موج فرابنفش 

در ترکیب  Alدر ادامه به ازای مقادیر مختلف کسر مولی  باشد مطابقت دارد.می

Nx-1GaxAl  که به عنوان الیهBLE  ،ها شبیه سازیمورد استفاده قرار گرفته

 (۳)در شکل بدست آمده گزارش شده است.  نتایجمجدد انجام گردیده و 

داده شده  نمایشبدست آمده به ازای مقادیر مختلف کسر مولی  I-Vنمودار 

 است.

 

 .برای کسرمولی های مختلف I-V: نمودار تغییرات ۳شکل

مقدار جریان به   =۳/۰xتا =x 1/۰از  Al( با افزایش کسر مولی ۳طبق شکل )

از  Alولی با بیشتر شدن کسر مولی کند طور محسوس شروع به کاهش می

در مقدار ولتاژ آستانه این تغییرات ازطرفی  شود.تغییرات جریان کم می ۳/۰مقدار

 I-Vو همچنین خللی در رفتار نمودار ایجاد نکرده هدایت تغییر محسوسی 

  .شودمشاهده نمی

( تغییرات لومینسانس را به ازای مقادیر مختلف کسر مولی نشان ۴کل )ش

تا  =۰۳/۰xمقدار از  Alدهد. بر اساس این شکل با افزایش کسر مولی می

۳۳/۰x=  کسر مقدار ولی با افزایش  .کندافزایش پیدا میبا شیب زیاد لومینسانس

بنابراین  کند.لومینسانس با شیب کمی شروع به کاهش می =۳۳/۰xاز  Alمولی 

 قابل دستیابی است.  =۳۳/۰x( بیشینه لومینسانس به ازای ۴طبق شکل )

 

 

 .: نمودار تغییرات لومینسانس برای کسرمولی های مختلف۴شکل
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: نمودار تغییرات طول موج و چگالی توان خروجی برای کسرمولی های ۳شکل

 .مختلف

دهد. طبق نشان می( تغییرات طول موج وچگالی شدت نور خروجی را ۳شکل )

تاثیر محسوسی بر طول موجی خروجی  Alاین شکل افزایش کسر مولی 

ولی چگالی شدت توان نور  باشدنانومتر می ۳۳۰در محدوده و  نداشته است

بر اساس  تقریبا دو برابر شده است. Alخروجی با افزایش مقدار کسر مولی 

  =۳/۰xه ازای ( بیشترین مقدار چگالی شدت توان نور خروجی ب۳شکل )

 مشاهده شده است.

 

 گیرینتیجه
های یک در این مقاله با استفاده از شبیه سازی، تاثیر کسر مولی بر مشخصه    

طبق بررسی شد.  GaNج فرابنفش بر پایه ودیود نورگسیل در محدوه طول م

در ترکیب  Alنتایج بدست آمده در الیه سد کننده الکترون با افزایش کسر مولی 

Nx-1GaxAl  ۰۳/۰از=x  ۳۳/۰تا=x  مقادیر لومینسانس و توان نور خروجی

د ولی با افزایش کسر مولی از نرسشروع به افزایش یافته و به حالت بهینه می

بیشینه  بنابراینکند. مقدار لومینسانس شروع به کاهش می =۳۳/۰xمقدار 

ازای بیشینه چگالی شدت توان نور خروجی به  و =۳۳/۰xلومینسانس به ازای 

۳/۰x =  باشد.قابل دستیابی می 
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آنتیموان با استفاده از نظریه و بیسموت  نانوساختارهای خواص اپتیکی و الکترونی بررسی

 تابعی چگالی

 3کاظم پور، علی  ؛ 2 رهبریزدی، شیوا ؛1صابر،کورش

 فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارشناسی ارشد 1

 مهریزکارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز  2

 زاستادیار،فیزیک،دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز مهری 3

 چکیده

سبات ایم. محا، به بررسی خواص ساختاری و الکترونی دو ماده بیسموت و آنتیموان در حالت حجیم و تک الیه در فاز پایدار پرداختهمقاله در این

هدف اصلی مطالعه و بررسی خواص اپتیکی از جمله  .انجام شده است بر نظریه تابعی چگالی های محاسباتی کوانتومی ابتدا به ساکن مبتنیشبا استفاده از رو

رسی تابع باشد. با برهای حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک، ضریب جذب، انعکاس، ضریب شکست، رسانندگی و تابع اتالف برای این دو ماده میقسمت

وی آنها نیز ی دیگر خواص اپتیکی است رباشد و چون تابع دی الکتریک پایهیدا تحت تاثیر ابعاد مواد میدی الکتریک نشان دادیم که این تابع اپتیکی شد

روند پیش می های باالتریسمت انرژی فوتون های بخش موهومی تابع دی الکتریک بهای که با تبدیل به حالت دوبعدی مکان قلهباشد. به گونهتاثیرگذار می

یابد. در پی آن رسانندگی اپتیکی و ضریب شکست و همچنین انعکاس حالت دهند، ضریب جذب نیز افزایش میها جذب را نشان میهاز آنجایی که این قل

یه این نتایج پا .هنددشود. باتوجه به نتایج به دست آمده دیدیم که با کاهش ابعاد، مواد رفتار متفاوتی از خود نشان میدوبعدی نسبت به حالت حجیم بیشتر می

 کند.فیزیکی برای کاربرد بالقوه در وسایل اپتوالکترونیکی فراهم می

 خواص اپتیکی و الکترونیآنتیموان، : نظریه تابعی چگالی، بیسموت، های کلیدیواژه

Investigation  of optical and Electronic properties of Bismuth and Antimony 

monolayer Using Density Function Theory 

 
                    3Ali, Kazempour ; 2 ahbar Yazdi, ShivaR ;1Saber,Korosh 

1MSc.Medical physics, Yazd shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services 

  2 MSc.,Physics, Department of Mehriz, Payame Noor Universiy 

Professor,Physics, Department of Mehriz, Payame Noor UniversiyAssistant  3 

 

. Abstract 

In this paper, the structural and electronic prosperities of Bismuth and Antimuan in the massive state 

and single layer were studied in a stable phase. The calculations have been done using quantum calculating 

methods based on the density functional theory. The main aim of this study is to study and investigate the 
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optical properties such as the real and unsubstantial parts of dielectric function, absorption coefficient, 

reflex, refractive index, conductivity and damp function for these both materials. Through studying the 

dielectric function, we indicated that this optical function is strongly under effect of the dimensions of 

materials and since the dielectric function is another base of the optical properties, it also affects on them. 

In the manner that by converting to the two dimensional state, the peak place of the unsubstantial part of 

dielectric function goes toward the energy of the higher photons, since these peaks indicate the absorption, 

the absorption coefficient is also increased. Subsequently, the optic conductivity and refractive index as 

well reflection of two dimensional state is increased more than massive state. Considering the obtained 

results, we observed that with decrease in the dimensions, material show different behavior. These results 

provide the physical base for the potential application in the optoelectronic means.  

Keywords: Density functional theory, Bismuth, Antimuan, Optical and electronic properties 

PACS. 70,78 

 مقدمه
و  های بیسموتتک الیه بیسموت و آنتیموان متشکل از اتم

آنتیموان دارای ساختاری النه زنبوری با پارامتر خمیدگی 

 Å57 /1  و Å89/1 ی و ثابت شبکه Å 03/4   و Å85/0 

بلور بیسموت و آنتیموان همپوشانی ضعیفی بین هستند.

نوارهای ظرفیت و هدایت آنها وجود دارد که به تعداد محدود 

 شود.ها مربوط میهای آزاد و حفرهالکترون

 

 روش و جزئیات محاسبات

 ازی سبا بهینه شم-ی محاسبات بوسیله رابطه کوهنکلیه

 و ی تابعی چگالینظریه ساختار الکترونی در چارچوب

 ی نرم افزاری متریالاز بسته CASTEPبا استفاده از کد 

 

 خواص الکترونی
 ی ترازهای انرژی مجازی ساختارهای نواری، نشان دهنده

تواند داشته باشد. اگر می kهستند که الکترون با بردار موج 

فرمی برهم مماس باشند،  نوارهای رسانش و ظرفیت در تراز

 .]1[ماده شبه فلز است 

 

 

 

   
 :ساختار النه زنبوری اتمی تک الیه بیسموت و آنتیموان 1شکل

استودیو انجام شد. با استفاده از محاسبات اصول اولیه، 

های بیسموت و الیههای ساختاری و الکترونی تکویژگی

 آنتیموان مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

 خواص اپتیکی

 خواص اپتیکی یک رابطه بین توضیح میکروسکوپی و

 ماکروسکوپی برهمکنش بین ماده با پرتو الکترومغناطیسی در 

 .]2[باشدمنطقه مرئی می
زیع بار شود که توخواص اپتیکی از تابع دی الکتریک استخراج می

 مجموع گذارهای دهد. تابع دی الکتریک بهالکترونی را نشان می

جذب( و داخل نواری)ناشی  هایبین نواری)ناشی از تحریک در لبه

سته  الکتریک وابتابع دی ها( مربوط است.تحریک پالسمون از

 باشد.می (ω)نسبه فرکا

(ω) = 𝜀1+i𝜀2(𝜔)                                                (1)                                                                                                          
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 (2)      𝜀2(𝜔) = 8/2πw
2

∑  ∫|p
nń

 (k)| 
2

 𝑛�́́�
ds

k

 

𝛻w
nń

 (𝑘)
                                                                                     

∫
𝛚´𝛆𝟐(𝛚´)

𝛚´
𝟐

−𝛚𝟐

∞

𝟎
dω´                    (3)   p = 1 +

𝟐

𝛑
 𝜀1(𝜔) 

-ی کرامرزتواند با استفاده از رابطهمی 𝜀1(𝜔)بخش حقیقی

به قطبش الکترونی مواد و بخش  که استخراج شودکروینگ 

شامل همه گذارهای الکترونی از حاالت  𝜀2(𝜔)موهومی 

 باشد.اشغال شده به اشغال نشده می

نور  یک پرتو چه مقدار که دهدضریب جذب نشان می

ماده جذب شود. زمانیکه پرتو تواند توسط می

الکترومغناطیسی انرژی کافی برای باالبردن الکترون در میان 

 .[3]گاف نواری را ندارد جذب صورت نگرفته است

(4)                                            a(ω) = 
4𝜋k (ω)

𝜆
 

و مکمل جذب دهنده پراکندگی در ماده نشانتابع بازتاب 

. بازتاب به طول موج نور، مسیر نور ورودی، قطبش باشدمی

نور، نوع ماده )فلز، نیمه فلز، ...(، وضعیت شیمیایی و ساختار 

ماده، حالت ماده و سطحش ) دما، ناهمواری سطح، درجه 

 .[4]اکسایش و آالیش( بستگی دارد

R(ω)=| 
�̂�−1

�̂�+1
 |=

(n−1)2+K2

(n+1)2+K2                                         (5) 

انرژی اتالف شده بعلت عبور سریع الکترون در تابع اتالف 

-. اتالف انرژی ناشی از ترکیب پیچیده الکترونباشدماده می

( های جمعی )پالسمونهای برانگیخته منفرد و برانگیختگی

 می باشد.

L(ω) = 
𝜺𝟐(𝝎)

𝜺𝟏
𝟐(𝝎)+𝜺𝟐

𝟐(𝝎)
                                            ( 6)   

های های الکترونی اشغال شده به سمت حالتوقتی حالت

ای هالکترونی اشغال نشده در باالی سطح فرمی بوسیله فوتون

 ندگینجذب شده برانگیخته شدند به این گذار بین نواری رسا

 شود.اپتیکی گفته می

 =  
2𝑊𝑐𝑣ħω

(E₀²) 
                                                  (7)(ω)𝜎                                                                                                

 

 نتیجه گیری

 اثر محدود شدگی کوانتومی بر ابعاد:

ترازها و  شودرسانا تبدیل میماده ازحالت رسانا به نیمه

شود و گاف فاصله ترازها بیشتر می ،دشور میتگسسته

.آیدنواری بوجود می   

ها بسمت انرژی در بخش موهومی تابع دی الکتریک پیک

ثابت دی الکتریک  و های باالتری خواهند رفتفوتون

.یابدافزایش می  

یابد.جذب اپتیکی افزایش می  

رسانندگی اپتیکی باالتر در انرژی فوتون کمتر خواهیم 

 داشت.

 .شودتر میطیف تابع اتالف گسسته

.دهندها با شدت کمتری رخ میپالسمون  

های بیشتری ها بسمت انرژی فوتونفرکانس پالسمون

.کندشیفت پیدا می  
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−)ی بریلوئن آنتیموان در اولین منطقه: الف(  ساختار نواری ب( چگالی حاالت  در حالت حجیم ماده 2شکل
𝝅

𝑳
,

𝝅

𝑳
) 

                                       

 : الف ( ساختار نواری ب( چگالی حاالت تک الیه انتیموان  3شکل 
 

                                

−)ی بریلوئن : الف(  ساختار نواری ب( چگالی حاالت  در حالت حجیم ماده بیسموت در اولین منطقه4شکل
𝝅

𝑳
,

𝝅

𝑳
) 

                                         
 : الف ( ساختار نواری ب( چگالی حاالت تک الیه بیسموت  7شکل 
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 قم به روش فعالسازی نوترونی  دریاچه نمکنمونه از عناصر یک  کیفیبررسی سریع و 

 

 3؛ قربانی؛ پرویز2؛ دیوانی ویس، نازیلا1بیات، اسمعیل

 دانشگاه آزاد، واحدعلوم و تحقیقات3گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، 2پژوهشگاه علوم و فنون، سازمان انرژی اتمی ایران، 1
 

 چكیده
 

وسط آنالیز ع مواد در زمینه های تحقیقاتی و صنعتی گوناگون همواره مورد نیاز است. نمونه ارایه شده از دریاچه نمک قم، جهت آنالیز سریع عنصری، تآنالیز سری

ت گرفت. طیف صور 20Ciبا اکتیویته  Be-Am241گامای تاخیری حاصل از فعالسازی نوترون بطور کیفی مورد بررسی قرار گرفت. فعالسازی توسط یک چشمه 
درصد ثبت گردید. کل طیف، جهت دقت بیشتر، بطور دستی آنالیز گردید. در نمونه بجز عناصر سدیم و  04با بازده نسبی  HPGeگامای نمونه توسط یک آشکارساز 

 بود.  کلر، عنصر شاخص دیگری وجود نداشت. زمان صرف شده از دریافت نمونه تا ارایه نتایج آنالیز طیف، کمتر از سه ساعت

 .HPGeنمک، آشکارساز  نمونه آنالیز کیفی، فعالسازی نوترونی،   واژه های کلیدی:

 

Quick and qualitative study of the elements of a sample of Qom salt lake by neutron 

activation method 
 

Bayat, Esmaeil 1; Divani Veis, Nazila 2; Ghorbani, Parviz 3 

 
1 Research Institute of Science and Technology, AEOI, 2 Physics Dep., University of Birjand, 3 Sciences & Research Branch 

of Azad University 
 

Abstract  
 

Quick analysis of materials in various research and industrial fields is always needed. The sample presented 

from Qom Salt Lake, for quick elemental analysis, was qualitatively evaluated by delayed gamma analysis 

resulting from neutron activation. Activation was performed by a 241Am-Be source with an activity of 20Ci. The 

sample gamma spectrum was recorded by an HPGe detector with a relative efficiency of 40%. The whole 

spectrum was manually analyzed for greater accuracy. In the sample, there was no other significant element 

other than sodium and chlorine. It took less than three hours from receiving the sample to presenting the results 

of spectrum analysis. 

Keywords: Qualitative Analysis, Neutron Activation, salt Sample, HPGe detector.     
 

PACS No.  29         

 
 

  قدمهم
ک روش قدرتمند ( یNAAآنالیز به روش فعالسازی نوترونی )      

ها و تعیین کیفی و کمی عناصر موجود در برای آنالیز نمونه

آنهاست. اساس این روش بر پایه تبدیل عناصر مختلف موجود در 

های رادیواکتیو آن است که در اثر پرتودهی با نمونه به ایزوتوپ

شود. ای انجام میراکتور هستههای نوترونی یا چشمه

برحسب اینکه پرتو گامای حاصل از فعالسازی در  NAA روش

دتی بعد از اتمام پرتودهی حین پرتودهی با نوترون و یا م

بندی تقسیم DGNAAو   PGNAAگیری شود به دو روش اندازه

سازی آشکارساز به دلیل نیاز به حفاظ PGNAAشود. تکنیک می

های واکنشی مختلف و نیز بازشدن کانال ترون ودر مقابل تابش نو

[. روش 3و2و1] ایجاد تداخل، پیچیدگی بسیار بیشتری دارد
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 DGNAA پذیر است. چنانچه حساسیت نسبت به زمان انعطاف

عمر کوتاه رادیونوکلوئید با نیمه عمر بلند باوئید با نیمهرادیونوکل

شی رادیونوکلوئید توان با گذر زمان و واپاتداخل داشته باشد، می

 کوتاه عمر، آنالیز را بهبود داد. 

باشد در اکتشاف معادن، زمین که عمومًا کیفی می آنالیز سریع

های دستگاههایی از باشد. اخیرا نمونهمورد کاربرد می شناسی و ...

XRF  [. اما نفوذ 0اند ]شدهپرتابل بدین منظور ساخته و بکار گرفته

گردد و بعضاً نمونه می آنالیز سطحیکم اشعه ایکس، منجر به 

کند. نوترون ایجاد می اشتباهاتی در تخمین عناصر موجود در نمونه

به علت نفوذ بسیار بالا، عمق زیادی از نمونه را مورد تابش قرار 

داده و گامای حاصل از فعالسازی نیز، انرژی کافی جهت خروج از 

هایی ایسهزمینه مقنمونه و ثبت توسط آشکارساز را دارد. در این 

 سیلداز یک مولد نوترون [. در صورتی که5نیز انجام شده است ]

توان آنالیز نمونه را در محل و با دقت استفاده شود، به راحتی می

امکان  گذاری آشکارسازظخوبی انجام داد. در این حالت با حفا

نیز وجود دارد. در این پژوهش، آنالیز  PGNAAسازی روش پیاده

یک نمونه نمک از دریاچه نمک قم و شناسایی عناصر  سریع

مورد بررسی قرار گرفت.   DGNAAموجود در آن توسط روش 

هدف از آنالیز، بررسی کیفی و سریع نمونه بوده است تا بتوان به 

. لذا نوعی، عملکرد سامانه را در حالت پرتابل ارزیابی نمود

انتخاب آشکارساز، باشد. برای نیاز نمی سازی در این حالتنمونه

سازی و ، نیاز به خنکبا درنظر گرفتن قدرت تفکیک، بازدهی

های مختلفی وجود دارد که بطور معمول در این زمینه گزینههزینه، 

  [.6شود ]یاستفاده م HPGeاز آشکارساز 

 

 روش کار 
گرم نمونه نمک بدون فرآیند خشک کردن، داخل 554مقدار     

رار داده شد. آشکارساز مورد استفاده، یک ظرف پلاستیکی نازک ق

HPGe  پرتابل نوعnم بود. ودرصد و پنجره بریلی04، با بازده نسبی

گذاری برای کاهش تابش زمینه بود تا اثر حفاظ آشکارساز فاقد

زمینه روی طیف و امکان آنالیز پرتابل بررسی گردد. سخت افزار 

باتری قابل شارژ،  الکترونیک از نوع دیجیتال بوده و با استفاده از

مدارات ثبت داده را تامین مورد نیاز آشکارساز و تغذیه  HVمقدار 

و  Co60 ،Cs137های توسط چشمه کند. کالیبراسیون انرژیمی

Am241  انجام گرفت. فعالسازی عناصر نمونه توسط چشمه نوترون

Be-Am241  20با اکتیویتهCi  و شار نوترونn/s 74.4x10  صورت

اتیلن و گرافیت به عنوان پلیقرار دادن صفحات پذیرفت. با 

[. در ابتدا 7] بازتابنده، شار نوترون در محل نمونه افزایش داده شد

[. 8] طیف گامای حاصل آنالیز گردید GASافزار با استفاده از نرم

ها، جهت دقت بیشتر برای این قله اما با توجه به احتمال همپوشانی

یابی شده و تطابق آن با عناصر قله نمونه، طیف بصورت دستی نیز

[ مورد بررسی 14و  9مختلف با استفاده از جداول گامای تاخیری ]

قرارگیری نمونه نمک را در مقابل آشکارساز  1قرار گرفت. شکل

 دهد. نشان می

 باشد:مراحل انجام کار به شرح ذیل می

 ثبت طیف تابش زمینه  -

 ازی(ثبت طیف گامای نمونه نمک )قبل از فعالس -

 پرتودهی نوترونی نمونه نمک به مدت دو ساعت -

قراردادن نمونه مقابل آشکارساز و ثبت طیف گامای  -

 ای متوالی ثانیه 1244تاخیری نمونه در دو بازه زمانی 

 

  
 .. نمونه نمک و قرارگیری آن در مقابل آشکارساز1شکل

 

 نتایج
 K40مای طیف نمونه قبل از فعالسازی، در ناحیه گا 2در شکل     

 3289ثبت شده ) K 40شود که با میزان ده میآورده شده است. دی

شمارش( برای تابش زمینه محیط اختلافی ندارد. میزان سطح زیر 

 3107و  3187قله بعد از فعالسازی طی دو بازه زمانی شمارش، به 

دهد نتیجه می کاهش یافت که کمتر از مقدار تابش زمینه است و

های طبیعی است. در دیگر نمونهنمک در حد پتاس، داخل نمونه 

ثانیه  1244های نمونه بعد از پرتودهی در دو زمان طیف 3شکل

متوالی و مقایسه آن با طیف قبل از پرتودهی آورده شده است. 
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شوند. شمارش دیده می عناصر رایج در تابش زمینه در طیف ها

 نداشتند.  ها در سه حالت ذکر شده اختلاف معنا دارییر قلهسطح ز

 
  .محیط K40قبل از پرتودهی و مقایسه آن با  K40. طیف گامای 2شکل

 
 .های نمونه قبل از فعالسازی و بعد از فعالسازی در دو زمان متوالی. طیف3شکل

 
 سدیم.    keV 2754. طیف گامای نمونه در ناحیه قله0شکل

 
 .کلر keV 2167. طیف گامای نمونه در ناحیه قله 5شکل

 

های طبیعی در نمونه اکتیو شده، اهش شمارش سطح زیر قلهک

ناشی از افزایش اثر زمان مرده آشکارساز، به دلیل افزایش آهنگ 

ناحیه  5و  0های های اکتیو شده است. در شکلشمارش در نمونه

طیف مربوط به عناصر کلر و سدیم آورده شده است. بنابراین 

ها بخوبی رفت، این قلهمی همانگونه که از یک نمونه نمک انتظار

 باشند.قابل مشاهده می

 

 بحث و نتیجه گیری
در آنالیز طیف گامای تاخیری مربوط به نمونه دریاچه نمک      

های عناصر کلر و سدیم بطور شاخص وجود دارند. بطور ، قلهقم

باشد. با توجه به وضوح قابل مشاهده می 1643keVمثال قله انرژی 

ثانیه اول،  1244ثانیه دوم نسبت به  1244 به کاهش شمارش در

دقیقه خواهد بود. این انرژی و قله  34عمر تلاشی حدود نیمه

است که  min 37.24عمر با نیمه Cl38 ناشی از  2168keVانرژی 

باشد. مقایسه زمینه پرتویی با می Cl37نتیجه گیراندازی نوترون در 

 1461keVکه قله انرژی دهد طیف نمونه قبل از فعالسازی نشان می

بدون تغییر مانده است و این یعنی اینکه نمونه نمک  K40مربوط به 

 باشد. حاضر فاقد پتاسیم می

بررسی کل طیف نشان داد عنصر معدنی خاصی مانند منگنز، 

گوگرد، آرسنیک و... در نمونه وجود ندارد. این پژوهش نشان داد 

ول را شناسایی کرده که می توان به سرعت عناصر یک نمونه مجه

در صورت نیاز، به آنالیزهای زمان بر و پر هزینه اقدام آنگاه و 
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سیلد، امکان آنالیز به این جود یک مولد نوتروننمود. در صورت و

این  .ای از کشور قابل انجام استهر نقطهروش در محل و در 

برتری روش آنالیز نوترونی در محل،  پژوهش با هدف بررسی

 bulkپرتابل است که از کل حجم  XRFش هایی مانند نسبت به رو

ها، معدنیابی و بررسی غنای رگهشود و لذا در اطلاعات تولید می

های مختلف در دانشگاه. با توجه به اینکه باشدکاربردی می تواند 

کشور، چشمه نوترون و آشکارساز وجود دارد. این مقاله سعی 

پیشرفته مانند بیم نوترونی  نموده نشان دهد بدون نیاز به امکانات

ها )معمولًا معدنی( توان آنالیز اولیه )کیفی( برخی نمونهراکتور، می

 ترجهت آنالیز دقیق نمونه نیاز را بسرعت انجام داده و در صورت

 د.شوبه مراکز مربوطه ارسال 
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رات سنگین برپایه اث-های همجوشی یونمطالعه سیستماتیک رفتار وابسته به انرژی سطح مقطع

 هسته-ها: ارائه مدلی جدید برای پتانسیل هستهشدگی کانال-جفت
 نمعی رضا؛ شهرکی فرخنده، قرائی،

 دانشگاه حکیم سبزواریگروه فیزیک 
 

 چکیده
در هر دو هسته پرتابه و هدف، به مطالعه سیستماتیک  3-و  2+های برانگیخته کم انرژی شدگی با حالت-جفتها و با فرض شدگی کانال-برپایه دیدگاه جفت

ایم. نتایج بدست سنگین پرداخته-های همجوشی یونبرروی رفتار وابسته به انرژی سطح مقطعها هسته نقش اثرات فیزیکی ضریب کشش سطحی و شعاع میانگین

همجوشی را  های آزمایشگاهی سطح مقطعدهد که قادر است دادههسته را در چارچوب فرمالیزم مجاورت ارائه می-ز پتانسیل هستهای اآمده نسخه اصالح شده

 سنگین با دقت خوبی بازتولید کند.  -های یونبرای تعداد قابل توجهی از واکنش

 هاشدگی کانال-، اثرات جفتمجاورتپتانسیل ، مدل های همجوشیسطح مقطعسنگین، -های یونواکنش های کلیدی:واژه

 

A systematic study of the energy-dependent behavior of heavy-ion fusion cross sections 

using the coupled-channel effects: a new nucleus-nucleus potential  

 

Gharaei, Reza; Shahraki Farkhonde, Moein 
 

Department of Physics, Hakim Sabzevari University  
 

Abstract 

Using the coupled-channel approach and by assuming the couplings to the low-lying 2+ and 3− states in both 

target and projectile, the role of the nuclear surface tension coefficient and mean radius of interacting nuclei is 

systematically analyzed in the heavy-ion fusion cross sections The obtained results present a modified version of the 

nucleus-nucleus potential within the framework of the proximity formalism that can reproduce the experimental 

data of the fusion cross sections for different heavy-ion reactions with good accuracy.  
 

Keywords: Heavy-ion reactions, fusion cross sections, proximity potential model, coupled-channels effects 

PACS No.  24 

  قدمهم
سنگین همواره از موضوعات -های همجوشی یونمطالعه واکنش     

های اخیر بوده ای در طول سالمورد توجه محققان فیزیک هسته

در این زمینه حاکی از آن است که پتانسیل است. مطالعات انجام شده 

-ترین ابزارهای تئوری برای آنالیز واکنشیکی از مهم هسته-هسته

باشد. چراکه ثابت شده است هر اندازه مدل های همجوشی می

تر باشد، قهسته دقی-کنش هستهپتانسیل بکاررفته در توصیف برهم

ح های تجربی سطهای ارائه شده برای دادهبینیبه همان نسبت پیش

ن ترین و در عیتر خواهد بود. یکی از کاربردیمقطع همجوشی دقیق

مدل "رویکردهای تئوری برای محاسبه این پتانسیل ترین حال ساده

ترین مزایای این مدل، وجود پارامترهای . از مهم[ است1] "مجاورت

های مختلف آن است که امکان آنالیز نقش اثرات قابل تنظیم در بخش

یزیکی مختلف همچون شعاع مؤثر، کشش سطحی و پخشیدگی ف

کند. محققان در ها در طول فرایند همجوشی را فراهم میسطح هسته

های اخیر بواسطه بررسی نقش چنین اثراتی موفق به معرفی طول سال

ای . نکته[3,2اند ]های مجاورت شدههای متعددی از پتانسیلنسخه

آن توجه داشت این است که در اکثر بایست به که در این بین می

د این های جدیمطالعات سیستماتیکی که تاکنون برای معرفی نسخه

های تئوری و تجربی مدل پتانسیل انجام شده، همخوانی میان داده

ارتفاع و محل سد همجوشی مالکی برای تعیین برتری یک مدل 

های . این درحالی است که یافته[4,3] نسبت به سایرین بوده است

های همجوشی تنها سازند که سطح مقطعآزمایشگاهی آشکار می
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گیری مستقیم آنها در طی آزمایش کمیتی هستند که امکان اندازه

وجود دارد. در این شرایط اطالعات مربوط به سدهای همجوشی در 

های تجربی دادهبایست بعنوان های مختلف را میواکنش

راج های آزمایشگاهی استتخطعغیرمستقیمی تلقی کرد که از سطح مق

شوند. با علم به این مفاهیم، بدیهی است که تالش برای دستیابی می

-به یک نسخه جدید از فرمالیزم مجاورت برپایه همخوانی میان داده

تواند از ارزش های تئوری و تجربی سطح مقطع همجوشی می

فیزیکی باالتری نسبت به مطالعات انجام شده برخودار باشد. 

وضوعی که در مقاله حاضر آنرا دنبال کرده و تالش کردیم تا با م

های تئوری و تجربی کمیت مذکور محوریت همخوانی میان داده

سنگین در محدوده جرمی -واکنش همجوشی یون 181برای تعداد 

< 2460 2Z130 < Z به بررسی نقش اثرات فیزیکی پخشیدگی ،

رداخته و نسخه ها پها و همچنین کشش سطحی هستهسطح هسته

 جدیدی از فرمالیزم مجاورت را ارائه دهیم. 

 روش کار:
و برپایه نظریه  1711نخستین نسخه فرمالیزم مجاورت در سال    

 . برپایه این مدل که با نام[1] نیروهای مجاورت معرفی گردید

"Prox.77" کنشی کل ای پتانسیل برهمشهرت دارد، بخش هسته

 شود،بصورت زیر تعریف می

(1)                                 )
r−C1−C2

b
bФ(R̅ (r)=4πγNV 

ی بخش وابسته به شکل و هندسه 4πγbR̅ ضربحاصلکه در آن 

)Φباشد و کنشی میهای برهمهسته
s

b
یک تابع بدون بعد به نام  (

[ قابل محاسبه 3( مرجع ]6تابع جهانی است که از طریق معادله )

خواهد بود. بخش هندسی این فرمالیزم شامل پارامترهای ضریب 

است که  R̅و شعاع کاهش یافته  b، ضخامت سطح γانرژی سطحی 

[ قابل 3جزئیات مربوط به نحوه محاسبه هر یک از آنها در مرجع ]

ازد سباشد. نتایج مطالعات سیستماتیک مختلف آشکار میمی مشاهده

که نسخه اصلی پتانسیل مجاورت مقادیر ارتفاع سد همجوشی را 

رایط کند. تحت این شبینی میهای تجربی متناظر پیشباالتر از داده

همجوشی حاصل از این انتظار خواهیم داشت که مقادیر سطح مقطع

آزمایشگاهی متناظر قرار گیرند، بعنوان مثال های تر از دادهمدل پایین

نمایید. برای اصالح این نقیصه، براساس  [ را مالحظه5,3مراجع ]

و ضریب  R̅[، تعاریف جدیدی از دو بخش شعاعی 1,6,2مراجع ]

ایم. اعمال نموده Prox. 77را در فرمالیزم مدل  γکشش سطحی 

 "Prox. New 2020"ای تحت این شرایط، فرم اصالح شده

شود که در این مدل اصالح شده ایم. خاطر نشان مینامگذاری کرده

 [،6,2ایم ]از تعریف زیر بهره گرفته R̅ شعاع میانگینبرای تعیین 

(2)                      𝑅 = 𝐶1𝐶2 (𝐶1 + 𝐶2)⁄        

 شود،ها بصورت زیر تعریف میبرای هر یک از هسته iC آن که در

(3                                          )       𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 (1 −
𝑁𝑖

𝐴𝑖
𝑡𝑖
2)   

(4 )                                    𝑐𝑖 = 𝑅𝑖 (1 −
7𝑏

2𝑅𝑖
−

48𝑏4

9𝑅𝑖
4 ) 

 برحسب پارامتر عدم تقارن  2Rو  1R برای شعاع مؤثردر این تعریف، 

sA ،هم داریم 

(5 )   𝑅𝑖 = (1.2332𝐴𝑖
1/3

+ 2.8961𝐴𝑖
−2/3

− 0.18688𝐴𝑖
1/3

𝐴𝑠)    

 Prox. New 2020در مدل  γعالوه براین، ضریب کشش سطحی 

 [،1گردد ]به شکل زیر تعریف می

(6)                         γ = 1.86109(1 − 0.2885(
𝑁−𝑍

𝑁+𝑍
)) 

به ترتیب به عدد نوترونی و پروتونی هسته مرکب  Zو  Nدر اینجا 

واکنش  181اشاره دارد. نتایج محاسبات انجام شده برای مجموعه 

دهند که اعمال هر یک از تغییرات معرفی انتخابی حاضر نشان می

شده در بخش شعاعی و ضریب کشش سطحی، باعث کاهش ارتفاع 

افق میان و بهبود تو Prox. 77سدهای همجوشی حاصل از مدل 

شود. تحت های تئوری و تجربی در محدوده جرمی انتخابی میداده

این شرایط قابل درک خواهد بود که احتساب همزمان این دو تغییر 

، موجب دستیابی به Prox. New 2020در غالب استفاده از مدل 

های مربوط به سدهای همجوشی خواهد شد. تری از دادهنتایج دقیق

(، درصد 1دستیابی به درک بیشتر، در شکل ) با این وجود برای

اختالف نسبی میان مقادیر تئوری و تجربی ارتفاع سد همجوشی 
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را  Prox. New 2020و  Prox. 77های پتانسیل حاصل از مدل

های همجوشی انتخابی سیستم 2Z1Zضرب بصورت تابعی از حاصل

، ک استایم. همانگونه که از این شکل هم بخوبی قابل دررسم نموده

در نسخه  γو ضریب  R̅استفاده از تعاریف جدید شعاع میانگین 

-اصلی مدل مجاورت موجب کاهش قابل توجه اختالف میان داده

شده است. بطوریکه میزان انحراف  BVهای تئوری و تجربی 

 .Proxدر مدل  σ=40.1های تئوری از تجربی، از حد استاندارد داده

کاهش  Prox. New 2020در مدل اصالح شده  σ=1078به  77

σ در اینجا، یابدمی = {
1

𝑛
[∑ (𝑉𝐵𝑖

Exp
− 𝑉𝐵𝑖

Theor)𝑛
𝑖=1 ]}

1/2
. 

                
 

 

 

 

 

 
 

میزان انحراف بین مقادیر تئوری و تجربی ارتفاع سد همجوشی  :1شکل

 های اصلی و اصالح شده پتانسیل مجاورت.برپایه نسخه 2Z1Z حسببر
 

بدست آمده، اما همانگونه که قبالً نیز بدان اشاره  هایبا وجود توافق

شد تمرکز محاسبات انجام شده در این تحقیق برروی آنالیز رفتار 

های مختلف های همجوشی در واکنشوابسته به انرژی سطح مقطع

است. بنابراین برای دستیابی به این هدف، مقادیر تئوری سطح مقطع 

ایم. اساس محاسبه نموده [8] 1هاشدگی کانال-دیدگاه جفترا برپایه 

این مدل که بعنوان یکی از پرکاربردترین رویکردهای تئوری در زمینه 

سنگین شناخته -های یونهای همجوشی واکنشمطالعه سطح مقطع

شدگی میان درجات آزادی ذاتی -مبتنی بر اثرات جفتشود، می

یان ها )همانند مدهای ارتعاشی و دورانی( و فاصله نسبی مهسته

توانستند کد برنامه  1777آنهاست. هاگینو و همکارانش در سال 

های سطح مقطع و تعیین CC نویسی دقیقی را برای حل معادالت

1. Coupled-channel (CC) 

همجوشی به ازای مقادیر مختلف انرژی فرودی ارائه دهند که امروزه 

. شاید به جرات بتوان گفت [8] شناسندمی CCFULL آنرا با نام کد

ین اتفاق سیستماتیک برای بررسی رفتار که مطالعه حاضر نخست

-های همجوشی یونواکنشدر ها وابسته به انرژی سطح مقطع

باشد که اساس آن مبتنی بر مدل پتانسیل مجاورت و می سنگین

است. چراکه در اکثر تحقیقات صورت گرفته بر پایه  CC دیدگاه

نفوذ از هایی نظیر وانگ و یا مدل فرمالیزم مجاورت، محققان از مدل

ند اسد تک بعدی برای محاسبات سطح مقطع همجوشی بهره گرفته

-ها در اینگونه از مدلکه با توجه به فرض بدون ساختار بودن هسته

از  CCهای تئوری نتایج حاصل از آنها نسبت به دیدگاهی همچون 

اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود. در ادامه جزئیات مربوط به 

، CCFULL های همجوشی در چارچوب کدمحاسبات سطح مقطع

دگی ش-نیاز است تا اشاره نمائیم که در تحقیق حاضر اثرات جفت

برای هر دو را  [7,.1] 3-و  2+انرژی های برانگیخته کمبا حالت

ای را مقایسه ،3و  2های ایم. شکلهسته پرتابه و هدف لحاظ نموده

تئوری حاصل های تجربی سطح مقطع همجوشی و مقادیر میان داده

را بصورت تابعی از  Prox. New 2020و  Prox. 77 هایاز مدل

کنشی دلخواه نمایش سیستم برهم 24برای تعداد  c.m.E انرژی فرودی

های تئوری دهند. نتایج حاصل به وضوح عدم همخوانی میان دادهمی

و تجربی این کمیت براساس نسخه اصلی پتانسیل مجاورت را در 

کنند. پس از اعمال اثرات شعاعی و ف تأیید میهای مختلسیستم

کشش سطحی در فرمالیزم این مدل و انجام محاسبات سطح مقطع 

شاهد ، Prox. New 2020 همجوشی برپایه مدل اصالح شده

ویژه های متناظر بافزایش مقادیر این کمیت و بهبود توافق آنها با داده

 های زیرسدی هستیم.در محدوده انرژی

  گیرینتیجه
ها با اعمال اثرات اصالحی ناشی از کشش سطحی و شعاع هسته

نسخه جدیدی از فرمالیزم مجاورت را معرفی کردیم که نسبت به 
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های تری را برای سطح مقطعهای دقیقبینیپیش Prox. 77مدل 

دهد. نتایج بدست سنگین ارائه می-های یونهمجوشی در واکنش

 Prox. New 2020دهد مدل معرفی شده آمده همچنین نشان می

در ارزیابی ارتفاع سد همجوشی نسبت به نسخه اصلی پتانسیل 

 دهد.مجاورت عملکردی بهتری را از خود نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ای ه: مقایسه مقادیر تئوری و تجربی سطح مقطع همجوشی براساس مدل2شکل 

 های مختلف.مجاورت برای واکنشاولیه و اصالح شده پتانسیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ای ه: مقایسه مقادیر تئوری و تجربی سطح مقطع همجوشی براساس مدل3 شکل

 های مختلف.اولیه و اصالح شده پتانسیل مجاورت برای واکنش
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بسزسی  بٍ زيش فًتًشیمیایی ي (RGO/SnO2)قلعاکسید-اکسیدگسافه واوًساختاز سىتص

 خًاص فًتًکاتالیستی آن

 2سیدمُدی،بیضایی ؛1اکسم،زضائیٍ

 سفسٌجاى داًطگاُ ٍلی ػػش)ػج(، داًطکذُ ػلَم گشٍُ فیضیک،1،2

 کیدٌچ

سٌتض  فَتَضیویایی، تِ سٍش تسیاس سشیغ تاتص ًَس فشاتٌفص ّای هختلف دسهذت صهاى( RGO/SnO2)اکسیذقلغ-دس ایي پظٍّص ًاًَساختاس اکسیذگشافي

ٍ پشاش سٌجی  EDX، پاضٌذگی اًشطی اضؼِ ایکس  UV-Vis، عیف سٌجی FTIRّا تا استفادُ اص عیف سٌجی تثذیل فَسیِ هادٍى قشهض ًاًَساختاسذ.ضذً

دسغذ  60دس هقایسِ تا اکسیذ گشافي  RGO/SnO2هطخػِ یاتی ضذًذ. ًتایج تحلیلْا ًطاى داد کِ فؼالیت فَتَکاتالیستی ًاًَ ساختاس  XRDاضؼِ ایکس 

 .ًاًَهتش اًذاصُ گیشی ضذ 22حذٍد افضایص داضتِ است ّوچٌیي اًذاصُ ًاًَرسات 

 اکسیذ گشافي، اکسیذ قلغ، فؼالیت فَتَکاتالیستی  َای کلیدی:ياضٌ 

 

Synthesis of graphene oxide-Tin oxide (RGO / SnO2) nanostructure by 

photochemical method and study of its photocatalytic properties. 

 
Rezaeyeh, Akram

1
; Baizaee, Seyyed Mahdy

2
  

1,2
 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran 

Abstract  

In this study, graphene-oxide-nanoparticle nanostructures (RGO / SnO2) were synthesized in a very fast 

photochemical method during different times of ultraviolet radiation. Synthesized nanostructures were 

characterized using Fourier transform-infrared (FTIR), UV-Vis spectroscopy, Energy dispersive x-ray 

spectroscopy (X-EDX) and X-ray diffraction spectroscopy (XRD). The results showed that the 

photocatalytic activity of RGO/SnO2 structure increased by 60% compared to graphene oxide and the 

nanoparticle size was measured at about 29 nm. 

Keywords: Graphene oxide, tin oxide, photocatalytic activity. 
 

PACS No.71. 

 

سیذ قلغ تِ دلیل قاتلیت یشًاًَرسات اکّای اخدس دِّ:مقدمٍ

تَجِ  خَاظ فَتَکاتالیستیهغٌاعیسی ٍ  ًَسی، ،الکتشیکی

ى ًاًَ رسات هیادس  .[6-1اًذ]تسیاسی سا تِ خَد جلة کشدُ

 ،تِ دلیل داضتي گاف ًَاسی پْي SnO2اکسیذ فلضی،

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

506



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  

کاستشد  ،هٌاسة تشای ًاخالع ساصی غیشسوی تَدى،

ّای خَسضیذی سلَل ّای الکتشًٍیکی، حسگشّا،دسدستگاُ

 .اًذهَسد تَجِ خاغی قشاسگشفتِ ،ٍ فؼایت فَتَکاتالیستی

ّای ًاًَساختاس گشافي اکسیذ تقلیل دس ایي پظٍّص ًوًَِ

اص عشیق فَتَضیویایی (RGO/SnO2)اکسیذ قلغ -یافتِ 

 ساختِ ضذًذ.

سا  تیگشاف ذیاکس اتتذا تا سٍش ّاهش:  ساختازتصواوًسى

تطش  کیسا دسٍى  ضُیًَیآب د تشیل یلیه 50کشدُ. سپس  ذیتَل

ٍتِ هذت  ختِیسا دسٍى آب س SnCL4گشم اص   1/0 ختِیس

قشاس دادُ ضذ تا کاهل حل ضَد  َطیفیدس ساًتش قِیدق 20

 25قشاس دادُ تا کاهال حل ضَد. سپس  شسیاست یسپس تشسٍ

)تِ ػٌَاى ػاهل  کَلیگل ليیات یپلهحلَل  تشیکشٍلیه

اص  تشیل یلیه 000( تِ هحلَل اضافِ ضذُ سپس یپَضط

NaOH تا  ختِیسا دسٍى هحلَل سPH 50ضَد.ٍ  11هحلَل 

سا  GOگشم اص  1/0ٍ  ختِیگشسید یآب دسٍى تطش تشیل یلیه

دادُ  َطقشاسیفیداخل ساًتش قِیدق 20ٍ هذت  ختِیدسٍى تطشس

سا تا ّن  GO  ٍSnCL4 لَلهح تیضذ تاحل ضَد دس ًْا

ّوضى قشاس دادُ ضذ تاّن تخَسد  یهخلَط کشدُ ٍ تش سٍ

 20دس فاغلِ هحلَل حاغل سا دس هؼشؼ ًَس فشاتٌفص 

 َُیقشاس دادُ کِ تا استفادُ اص الهپ پشفطاس جهتشی ساًتی

تحت ػٌَاى ًَس فشاتٌفص قشاس دادُ سپس هحلَل  یٍات 250

سسَب دادُ ٍ سسَب حاغل سا  یسا تا استفادُ اص کاغز غاف

آى  یرکش ضذُ سا سٍ یضّایخطک ضَد ٍ آًال نیگزاس یه

 نیسٌتض سا اًجام داد ضیً ذسٍتشهالی. اتِ سٍش ّنیدّ یاًحام ه

حوام سٍغي داؽ  ذسٍتشهالیدسّ یتفاٍت کِ هٌثغ اًشط يیتا ا

 است.

 زيش تجسبی

هحیظ آتی  تِ سٍش فَتَضیویایی دس ًاًَتلَسّای اکسیذ

ًیاصجْت اًجام ٍاکٌص الهپ  هٌثغ اًشطی هَسدسٌتض ضذ 

اتتذا هحلَلی تا ًَسفشاتٌفص تَد. ٍات پشفطاس جیَُ هَلذ 250

غلظت هؼیي تا استفادُ اص پیص هادُ هٌاسثی اص قلغ ساختِ 

ای اص ػاهل پَضطی ضذُ ٍ سپس تا اضافِ ًوَدى هقذاس تْیٌِ

 (PEG هقذاس )PH اصهحلَل یک هَالس هحلَل سا تا استفاد ُ

ّای هحلَل .ضَدتٌظین هی 2ّیذسٍکسیذ سذین سٍی ػذد 

 الهپ پشفطاس جیَُ تا هتشی اصساًتی 20س فاغلِ ًْایی د

 گیشد.دقیقِ قشاسهی15 ّای فاغلِ صهاًی سٍات د250َاى ت

 ی الصم تشای ضکستي پیًَذّای اٍلیِ ٍطتاتص فشاتٌفص اًش

 سثة تطکیل ٍ کشدُ ٍفشاّن  سا تطکیل پیًَذّای جذیذ

 ضَد. ًاًَ رسات هی سضذ

فَتَکاتالیست یک  :کاتالیستی ازشیابی فعالیت فًتً

فؼالیت  . تاتحت تاتص ًَس است )کاتالیضسٍ( کاتالیست

ًتیجِ تاػث  دس ضَد ٍفَتَکاتالیستی جزب هَاد تیطتش هی

ظگی ست ّا تااستفادُ اصٍیی. کاتالهی ضَدتیطتش تخشیة 

ٍاکٌص آالیٌذُ ّای آلی ساتجضیِ هی  یک دس ًیوشساًاّا

اکسیظى  سیستن فَتَکاتالیستی تا تشکیثات آلی دس کٌٌذ.

سٍی تشضًَذ ٍاتن ّای اکسیظى جزب ضذُ تشکیة هی

سساًص کاّص هی  فَتَکاتالیست تَسظ الکتشٍى ّا دسًَاس

 شاکسیذ ٍ،سادیکال سَپکاتالیستی فَتَ عَل فشآیٌذ دس یاتٌذ

تِ دلیل ٍاکٌص تااکسیظى تَلیذ زیش دیگش گشٍُ ّای ٍاکٌص پ

 .هی ضًَذ
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 یاستاًذاسد تشا یسٍض کسیا ی پشاش اضؼِ :وتایج يبحث

هادُ ٍ ًَع  کیهَجَد دس  یفاص یساختاسّا عیتطخ

قلغ تِ  ذیاکس ی. ًاًَتلَسّاضَد یآى هحسَب ه ةیتشک

 دّذ یًطاى ه XRD جیسٌتض ضذًذ. ًتا ییایویسٍش فَتَض

(، 200(، )101(، )111(. )110دس ) ذیقلِ پشاش ضذ يیچٌذ

قلِ پْي  کی.  جَدداسد(112ٍ(، )202(، )311(، )310)

 RGOدسجِ ٍجَد داسد کِ هشتَط تِ  25 کیدسًضد

هطاّذُ  یا دسجِ قلِ 12 یکیدس ًضد يیّست.ّوچٌ

است  ضذُ لیتثذ RGOتِ  GO دّذ یکِ ًطاى ه ضَد یًو

قلغ است. تا  ذیساختاس اکس ی ّا ًطاى دٌّذُ قلِ ِیٍتق

( قلِ اٍل FWHMًػف هاکضسون ) یاستفادُ اصپٌْا

ضشس اًذاصُ ًاًَرسات ساتِ دست  یدتا ی ٍساتغِ

  .نیآٍس یه
  

     
صاٍیِ  θاًذاصُ ًاًَ رسات,  D کِ 

 عَل هَج اضؼِ ایکس 𝛌(, 2/0ثاتت) ضشیة Kتشاگ, 

ی  ًین پٌْای قلِ β( ًاًَهتش است. 154056/0)

ًاًَهتش 22اًذاصُ ًاًَ رسات ( است. کِ FWHM)پشاش

تِ دست آهذ ٍاًذاصُ ًاًَرسات دسسٍش  ذسٍتشهالیدسسٍش ّ

 ًاًَهتش تِ دست آهذ. 35 ییایویفَتَض

 

( ًاًَساختاسّای XRDی ایکس ) پشاش اضؼِ : عیف 1ضکل

RGO/SnO2 

عیف جزتی  2ضکلآوالیص طیف جرب واوًذزات:  

ِ هحلَل ت اٍساًظ هتیلٌّگاهی کِ ّای سٌتضضذُ ساختاسًاًَ

تاثیش فؼالیت فشاتٌفص گزاضتِ ضذُ، ًَس صیش ٍ ضذُاضافِ 

 دّذ. ًطاى هی هتفاٍت ّای سٌتضی صهاىشات فَتَکاتالیستی سا

سضذ  افضایص صهاى سٌتض ٍ ضَد تاعَس کِ هطاّذُ هیّواى

تش ّای تیطلثِ جزب تِ سوت عَل هَج ًاًَتلَسّا

ى است کِ دلیل ایي اًتقال آ یاتذ.ّای کوتش اًتقال هیٍاًشطی

ّا کاّص ف ًَاسی آىتش ضذى اًذاصُ ًاًَرسات گاتضسگ تا

تش عَل هَج تضسگ ًشطی کوتش ٍتا ا ًتیجِ ًَس دس ٍیاتذ هی

هطاّذُ  2ضکل عَس کِ دسّواى ضَد.ّا جزب هیتَسظ آى

ؼٌی جزب ضَد. یگزضت صهاى جزب تیطتش هی تا ضَدهی

آخش کوتش ِ دقیق 15دس  ًسثت تِ جزبدقیقِ اٍل 15دس 

 است.

  

 RGO/SnO2: عیف جزتی ًاًَساختاسّای 2ضکل

 تؼذاصفؼالیت فَتَکاتالیستی 

ّای ػاهلی تٌَع گشٍُ FTIRعیف:FTIR طیف آوالیص

 3تا تَجِ تِ ضکلدّذ ًطاى هی سا گشافي اکسیذ دس هَجَد

، 1020دس C-O-Cحضَس پیًَذ ، 244دس C-Oپیًَذ  حضَس

دس  C=Oحضَس پیًَذ  1303ٍدس C-OH حضَس پیًَذ

کِ  اص  C-C تؼاضاتقلِ هشتَط تِ اس 1250دس 1626ٍ

. ضَد هطاّذُ هی،ّای گشافیتی ًاضی ضذُ استحَصُ

قلِ  ،ل آب جزب ضذُ دس سغح اکسیذ گشافيدلیچٌیي تِ  ّن

 ٍجَد داسد 3422پٌْی دس هحذٍدُ 
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 RGO/SnO2ًاًَساختاسّای  FTIR: عیف 3ضکل

عیف (:EDXپاشىدگی اشعٍ ایکس)یف وگازی ط

 ًگاسی اضؼِ ایکس سٍش تحلیلی تشای تشسسی ػٌاغش

جضیِ ٍ تحلیل خَاظ ساختاسی آى ت هَجَد دس ًوًَِ ٍ

( EDXعیف ًگاسی پاضٌذگی اضؼِ ایکس ) 4است ضکل

عَس کِ هطاّذُ ّواى دّذ.طاى هیسا ً RGO/SnO2ًوًَِ 

هطخع ّای تضسگ ضَد ػٌػش کشتي تِ عَس کاهل تا قلِهی

قلغ،  جا کِ تٌذی قلِ ػٌاغش ًیتشٍطى،آىصضذُ است ٍا

داسًذ ًاخالػی دیگشی دس  کشتي دسضکل حضَس اکسیظى ٍ

دس  SnO2حضَس ًاًَ رسات  دیذُ ًطذُ است ٍ EDXآًالیض 

هَسد تاییذ است. ایي رسات ًاًَهتشی  RGO/SnO2ّیثشیذ 

پَضص دادُ RGO سٍی سغح ٍسقِ ای تِ عَس یکٌَاخت 

 اًذ.ضذُ

 

 
 ًاًَساختاس( EDXعیف ًگاسی پاضٌذگی اضؼِ ایکس ) 4ضکل

RGO/SnO2 

تِ سٍش  RGO/SnO2ّای ساختاسًاًَ :گیسی وتیجٍ

ًاًَ تلَسّا کاّص ایي گاف اًشطی  سٌتض ضذًذ.فَتَضیویایی 

ًاًَتلَسّا اًذاصُ  سضذ یافت. دلیل ایي کاّص گاف ًَاسی،

صهاى  فضایصتا ا تاضذ.هی ّافشاتٌفص تِ آى حیي تاتص ًَس دس

ّای  جزب تِ سوت عَل هَج ًاًَتلَسّا، سضذ ٍسٌتض 

ًتایج تحلیلْا ًطاى داد کِ  سفت.تش  اًشطی کن تش ٍ تیص

دس هقایسِ  RGO/SnO2فؼالیت فَتَکاتالیستی ًاًَ ساختاس 

ّوچٌیي  دسغذ افضایص داضتِ است 60اکسیذ گشافي  تا

 22حذٍد ی دتای ضشس  استفادُ اص ساتغِ تااًذاصُ ًاًَرسات 

 .اًذاصُ گیشی ضذ ًاًَهتش
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 Geant4-DNAبا کد  زنده یبرای ساختارهای میکروسکوپها طیف میکرودوزیمتری پروتون محاسبه

 2حسین  ،معینی ؛1، مجتبیمکاری

 بهبهان، صنعتی خاتم االنبیاء )ص( بهبهانه دانشگا گروه فیزیک 1
 شیراز ،شیرازه دانشگا ،دانشکده علوم بخش فیزیک2

 چکیده
هایی از کیفیت بندی، میکرودوزیمتری معطوف به شاخصدر معرض پرتو ارتباط داده شوند میکروسکوپی که بتوانند به ابعاد ساختارهایصادفی های تکمیت تعریف با

-μ هکارگیری مفهوم مسافت آزاد میانگین تصادفی مشهور بهدر این پژوهش، با بگردد. اثرات تابش می ژرف از یبینش ل شدنصاباشد که منجر به حپرتو می

randomness، پی زنده مثل وبرای ساختارهای میکروسکهای میکرودوزیمتری تعدادی از کمیتDNA ،ه توسط ای از آب کدر کره نیکرومات برینوکلئوزوم و ف
4Geant-توسط کد  ه در آب مایعو نیز ذرات ثانویه تولید شد MeV 010تا  5/0ها در محدوده انرژی ترابرد کامل پروتونمحاسبه شده است.  ،ها پرتودهی شدهپروتون

DNA نتایج حاصل با نتایج  ،کنشی و اثرات آن در ساختارهای زیستی ریزهای برهمو به منظور اعتبارسنجی این کد و رسیدن به درکی بهتر از مکانیزمسازی شده شبیه
پرتو داده شده چقدر باشد، مقادیر میانگین  پروتون و حجم استوانۀدهد که فارغ از اینکه انرژی پرتو نشان می مقایسهاین است. مقایسه شده نیز  KURBUCکد 

بدین ترتیب، برای حجمی با جرم و طول یال قابل برخوردارند.  شتری نسبت به مقادیر میانگین دوزدست آمده توسط دو کد از سازگاری بیهفرکانسی انرژی ویژه ب

 .ه استشدمشاهده  DNA 2ایرشتهشکست دو 1بازدهطولی میانگین با نتایج نرژی ا، تناظر آشکاری بین نتایج انرژی ویژه و DNAقیاس با 
 Geant4-DNA سازی مونت کارلو،انرژی طولی، شبیه انرژی ویژه، تصادفی، کمیت میکرودوزیمتری،  واژه های کلیدی:
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Abstract  

Through introducing stochastic quantities that can be connected to the dimensions of the microscopic structures 

exposed to radiations, microdosimetry is concerned with the substantive specifications of radiation quality that 

could help gain insight into radiation effects. Employing the concept of mean-free-path randomness, known as 

μ-randomness, we calculated some microdosimetric quantities, for living microscopic structures like the DNA, 

nucleosome, and chromatin, as the result of radiating a spherical body of water with protons. Hence, we used 

the Geant4-DNA Monte Carlo simulation toolkit for the transportation of particles and calculation of the 

associated energy depositions. We compared our results with those obtained with the KURBUC code, in an 

attempt to validate the code and gain more insight into the interaction mechanisms and their effects on 

microscopic living structures. Irrespective of both proton energy and volume of the cylinder under study, we 

observed a generally better agreement between our frequency-mean, than dose-mean, specific energy results 

and the KURBUC results. As such, for a volume with comparable mass and mean chord length to the DNA, we 

could observe a clear correspondence of the mean lineal and specific energy results with the DNA double-

strand-break yields of protons. 

 
 Keywords: Microdosimetry, stochastic, specific energy, lineal energy, Monte Carlo simulations, Geant4-DNA 

PACS No.          20, 87. 

1 Yield 

2 Double Strand Break (DSB) 
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 مهقدم
ای از بافت محدود دوز جذبی را به ناحیه توانندمیپرتوهای یونی 

های سالم بافتبر حجم غده سرطانی باشد و که منطبق بر کرده 

وزیع انباشت انرژی و تمیزان . نیز بگذارندکمی مجاور آن تأثیر 

ذره در ماده رفتاری  هایی در امتداد مسیرفضایی چنین تابش

توانند فاکتورهای تابشی که میدهد. خود نشان می ازتصادفی 

 نرژیاساختارهای زیستی را تحت تأثیر قرار دهند عالوه بر مقدار 

بستگی نقاط توزیع و همشکل شامل دوز جذبی، تعداد،  ،انباشت

 از عمدتاًهای زنده از آنجا که سلولباشند. انباشت انرژی نیز می

پرتوها هم فیزیکی و  کنشهماند، برهای آب تشکیل شدهمولکول

آسیب  شاملزیستی اثرات تواند هم شیمیایی خواهد بود که می

DNA  به همراه داشته پرتودهی  زماندر و ساختارهای زیستی

کلیه از آنجا که احتساب کامل ساختارهای زیستی و د. نباش

از پذیر نیست، امکانراحتی با آنها بههای ممکن پرتوها کنشبرهم

ط دادن قادر به ارتبانیاز به معرفی مفاهیمی است که رو  این

. بدین های اصلی جذب پرتو با ابعاد و نوع بافت باشندمشخصه

بر  غلبه برای  ]1 [و همکاران Rossiجهت میکرودوزیمتری توسط 

ا میکرومتری پهای حجموسط گیری دوز دریافتی تمشکالت اندازه

های تصادفیِ توزیعاصولی مطالعه  زمینه تا به عرصه ظهور گذاشت

 نرژی در سطح میکروسکوپیزمانی فرایندهای انباشت ا فضایی و

نرژی ویژه ارو با معرفی پارامترهایی نظیر  از این. ]2 [را فراهم کند

z  و انرژی طولیyزان ، مفاهیم میکرودوزیمتری برای ارزیابی می

ریف این مفاهیم و تعا) بودن مسیر پرتویی توسعه یافتندتصادفی 

 . (اندهشرح داده شد ]4 [و ]3 [عمراج درشکل مفصل ای به پایه

برای  ،Geant4-DNAکد از گیری با بهره، این پژوهشدر 

، نوشته شده با زبان پایتونو الگوریتمی  ،سازی مونت کارلوشبیه

فضایی انرژی انباشت  توزیع و پارامترهای میکرودوزیمتری

عنوان جایگزینی هب ،ای نانومتریهحجم در داخلپرتوهای یونی 

 ،در کره آب های فیبر کروماتین، نوکلئوزوم، و تکهDNAبرای 

( F)اندیس بدین ترتیب مقادیر میانگین فرکانسی . شوندمی محاسبه

 ، و ، ،  و ویژه های طولیانرژی( D)اندیس و دوزی 

ای با ابعاد در سه هدف استوانه MeV 100تا  5/0های برای پروتون

 . شوندمیمقایسه  محاسبه ومتفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد و روش ها 
 یبرا Geant4-DNA (Geant4 v10.05p1) مونت کارلوی کد

و  از کد مادر توسعه داده شده یکیولوژیب یهاطیمح یسازهیشب

در  ییایمیو ش یکیزیف یهاشبرهمکنتحت  ذرات قادر به ترابرد

های انباشت و از این طریق اطالعاتی شامل انرژیو  باشدمیآب 

ر را د هیو ثانو هیذرات اولهای کنشزمانی برهم-تاریخچه مکانی

در این کد ها کنشبرهمبندی دسته .]5[ دهداختیار کاربر قرار می

الکترونی(، االستیک )یونیزاسیون و برانگیختگی االستیک، غیر شامل

برانگیختگی غیراالستیک )برانگیختگی ارتعاشی و پیوند -و ریز

 یتا انرژ هاپیش فرض، الکترون صورتبه. ]6 [باشدمیمولکولی( 

 یذرات با انرژی کمتر از انرژ سپسو  ترابرد شده eV 4/7 برش

 کنند.یانباشت م یک نقطهخود را در  یجنبش یانرژ یتمامبرش، 

پراکندگی  شاملدر این کار  ورد استفادهمهای الکترونی مدل

 xدر امتداد محوور   MeV 100های سازی که در آن پروتون: محیط شبیه1 شکل

از ذرات ثانویوه بوا مسویرهایی    تعودادی   .کننود میکرومتری آن را طی می 6قطر 

چنوین  اند. هوم ها به رنگ آبی نشان داده شدهتصادفی حول امتداد تابش پروتون

بوه   ،اندصورت تصادفی در محیط کره پراکنده شدههکه ب( chord)یال ریز  100

هوایی  گیری شده حول چنوین یوال  اند. هر استوانه نمونهرنگ قرمز قابل مشاهده

های سبز رنگ بوا ابعواد طوولی و    وح بهتر، این استوانهبرای وض) گرددایجاد می

 .(اندآنگستروم ترسیم شده 3000قطری 
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 - MeV 1(، برانگیختگی الکترونی )MeV 1 - eV 4/7االستیک )

eV 9( یونیزاسیون ،)MeV 1 - eV 11( برانگیختگی ارتعاشی ،)eV 

های مدلچنین هم و (eV 13 - 4(، و پیوند مولکولی )2 - 100

 MeV 1ندگی االستیک )پراک شامل (های هیدروژنو اتمپروتونی )

- eV 100( برانگیختگی الکترونی ،)MeV 100 - eV 10 ،)

 MeV(، و جذب الکترونی )MeV 100 - eV 100یونیزاسیون )

100 - eV 100) ومتر میکر 6 قطربه کره ای  هندسه محیط .هستند

های انسان سلولهسته  قطر میانگین معادلدر نظر گرفته شده که 

چشمه پرتوها  .اشدبمی (]mμ 1/11] 7تا  2بین قطر هسته سلول )

های اولیه از سطح کره در امتداد قطر آن پروتونبه شکلی است که 

سازی شبیه شامل کار در این پژوهشمراحل  اند.تولید شده

برون در محیط آب )با های فیزیکی ذرات اولیه و ثانویه کنشبرهم

-Geant4از کد  یانباشت انرژ با یکنشمختصات نقاط برهمکشی 

DNA) پارامترهای برای محاسبه  آنهااستفاده از نتایج  و

  .باشدمی با الگوریتم نوشته شده در این کار میکرودوزیمتری

های شده برای محاسبه کمیت انتخاب ایی استوانههاهدف

، و 50×100، 23×23 (قطر×ارتفاع)ابعاد  بهمیکرودوزیمتری 

و شده صورت تصادفی در آب پراکنده هبکه  هستند 300×300

تعداد  ،گیری آماری قابل قبولنمونه بابرای داشتن توزیع مناسبی 

شکل ) نداهتوزیع شد μ-randomnessقابل توجهی از آنها به روش 

 .است هشدگیری با دو معیار بررسی نمونه تایید چنینهم .]8 [(1

 به حجم آن را باکره  معیار اول تساوی نسبت انرژی انباشت داخل

د. کنبه حجم کل آنها بررسی می هادر استوانهنسبت انرژی انباشت 

را محاسبه و  میانگین فرکانسی انرژی ویژه مقدار  دوم معیار

)یعنی تحقیق  های انباشترا با فرکانس انرژی تساوی معکوس آن

کند. برای هر دو معیار، حداکثر ( بررسی میشرط 

در صورت و  است 5اختالف قابل قبول مقادیر دو طرف تساوی %

مقادیر میکرودوزیمتری برای ذکر شده، تایید همزمان دو شرط 

 .]9 [شودمیحجم و انرژی مربوطه محاسبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
را  شکلهر های آب با ابعاد متناظر ذکر شده در برای استوانه ]10 [دست آمده در این پژوهش با نتایج نیکجو و همکارانهای میکرودوزیمتری به: مقایسه کمیت2 شکل

 انرژی پژوهش دراین  و  دهد که به نتایج توسط پروتون را نشان می DNAای های دو رشتههای توخالی نتایج بازده شکستج ضلعیپنچنین هم. دهدنشان می

MeV 1 نتایج بازده در کار قبلی ما برای یک مدل نرمال شده( اندDNA-B  11 [استآنگستروم محاسبه شده  23و قطر  4/734به طول[.) 
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 نتایج

ازی میکرودوزیمتری این پژوهش را در سنتایج شبیه 2شکل 

که با استفاده از کد  ]10 [با نتایج نیکجو و همکاران هسیقام

KURBUC بازده چنین، نتایج همدهد. نشان می ،بدست آمده

قابل  ،اندنرمال شده MeV 1های ای که به دادهشکست دو رشته

این نتایج، از لحاظ مقدار و روند، از سازگاری . استمشاهده 

های میکرودوزیمتری استوانه میانی برخوردار بیشتری با کمیت

. این موضوع در مورد نتایج انرژی ویژه با مقایسه حجم و است

 .شودمشاهده میهای مختلف به روشنی با استوانه DNAجرم 

دست آمده برای ههای میانگین بچنین، با توجه به طول یالهم

DNA  200، 25، 3/15، 6/22زرگ )استوانه کوچک، میانی و ببا 

)نسبت (، این نتیجه حاصل شد که نتایج انرژی طولی آنگستروم

نیز به نتایج متناظر استوانه میانی  DNAانرژی انباشت به طول یال( 

 تر است. نزدیک

 

 نتیجه گیریبحث و 
های ساختار مشابهای با ابعادی با در نظر گرفتن سه حجم استوانه

نوکلئوزوم، و فیبر کروماتین در محیطی  ،DNAزیر سلولی نظیر 

کروی از آب با اندازه قابل مقایسه با سلول انسان، پارامترهای 

از  MeV 100تا  5/0پروتونی میکرودوزیمتری مربوط به پرتوهای 

 μ-randomnessگیری آماری به روش سازی و نمونهطریق شبیه

ازای هدست آمده برای انرژی ویژه، به. نتایج بمحاسبه شد

های های مختلف پروتونی، حساسیت بیشتری در استوانهانرژی

چنین البته . دادندهای بزرگتر از خود نشان کوچک نسبت به حجم

های الگویی برای میانگین فرکانسی انرژی طولی تنها برای پروتون

از اینکه انرژی صرف نظر . شدمشاهده  MeV 2با انرژی بیش از 

 MeV 1های پروتون به جزدر باشد )پروتون و حجم استوانه چق

گذرنده از کوچکترین استوانه( سازگاری بهتری بین نتایج میانگین 

فرکانسی )تا میانگین دوزی( انرژی ویژه در این کار با نتایج متناظر 

رابطه نسبی بین طور کلی به. شدمشاهده  ]10 [نیکجو و همکاران

طولی مشاهده  نتایج میانگین فرکانسی و میانگین دوزی انرژی

تنها برای استوانه با حجم میانی، نتایج میانگین دوزی و  نگردید

انرژی طولی در هر دو مطالعه سازگاری بسیار خوبی با یکدیگر 

های مشاهده شده بین نتایج پژوهش . در مجموع، تفاوتنشان داد

در تفاوت دلیل تواند بهمی نتایج نیکجو و همکاران حاضر و

سازی و شده در دو شبیهدرنظرگرفته های قطعپارامترهای سطح م

نیز معیارهای در نظر گرفته شده برای انباشت انرژی نظیر انرژی 

چنین، در بررسی دیگری که زمینه مقایسه . همباشدبرش 

 DNAای دو رشته هایشکستبازده های میکرودوزیمتری با کمیت

یج انرژی و نتابازده ، سازگاری بهتری بین نتایج ساختهم ارا فر

 نتیجۀکه  ویژه و طولی برای استوانه با حجم میانی مشاهده گردید

مورد مطالعه دارای  DNAمستقیم این واقعیت است که حجم 

تری به استوانه میانی نسبت به دو میانگین جرم و طول یال نزدیک

 باشد.استوانه دیگر می
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CSTافسارگیریببریکهخروجیازتفنگالکترونیگرهبیونیبباستفبدهازنرمسبزیوانذازهشبیه
 1عوبر،قرببنی؛1عطبییسرشت،الله؛1هرین،اکبری؛1ههذی،بخشزادهحوودی؛1*،زهرهدهقبنی

 تْشاىخياتاى كاسگش ؿوالي، اًتْای   پظٍّـگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّؼتِ ای ،پظٍّـکذُ پالػوا ٍ گذاخت ّؼتِ ای1



چکیذه
 ػظ ًشم افضاسدس ایي كاس، ؿثيِ ػاصی ٍ هـخصِ یاتي هؼيش حشكت الکتشٍى ّای تَليذی تِ سٍؽ گشهایًَي اص تفٌگ الکتشًٍي ٍ دس حضَس هيذاى هغٌاعيؼي، تَ

CST-Particle Studio ِّای تاسیکِ  تيي دٍ الکتشٍد ٍ اػوال هيذاى هغٌاعيؼي، ٍیظگي اًدام گشفتِ اػت. تا تغييش دس پاساهتشّای هختلف عشاحي اص خولِ فاصل

 ّای الیِ ًـاًي داسد، تشسػي ؿذُ اػت. الکتشًٍي اص ًظش هيضاى اًشطی خشٍخي كِ اّويت صیادی دس دػتگاُ

 .CSTتفٌگ الکتشًٍي، اًشطی تاسیکِ خشٍخي، ًشم افضاس   واشههبیکلیذی:
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Abstract  
 

In this paper, a thermionic electron gun is simulated and fabricated. Several parameters characterize electron 

beams, including current, energy, electrical potential, perveance in this simulation. Moreover, electron beam 

energy of electron gun has been investigated by changing the various design parameters such as the distance 

between the two electrodes and applying the magnetic field. 

 Keywords: Electron gun, Energy beam, CST STUDIO 

 

PACS No.  50 

 

قذههه
ّای الکتشًٍي  كاستشد تفٌگ ،اهشٍصُ تا پيـشفت تکٌَلَطی     

. دس تفٌگ الکتشًٍي تِ ٍػيلِ ٍػؼت چـوگيشی پيذا كشدُ اػت

ّای  ؿَد، ػپغ الکتشٍى یک چـوِ الکتشًٍي الکتشٍى تَليذ هي

تَػظ تفٌگ  یّای تَليذ ؿًَذ. الکتشٍى تَليذ ؿذُ ؿتاب دادُ هي

ّای  الکتشًٍي ػشػت ٍ اًشطی تاالیي داسًذ، تِ ّويي دليل دس صهيٌِ

شد گًَاگًَي هثل صٌؼت، پضؿکي، َّافضا، كـاٍسصی ٍ غيشُ كاست

تا كاًًَي كشدى تَػظ لٌضّای  ّا، دسایي تفٌگ داسًذ. پشتَ الکتشًٍي

ّای  ّذف سا تش سٍیهغٌاعيؼي ٍ الکتشیکي، تَصیؼي كاًًَي 

. گشدًذ آٍسدُ ٍ دس كاتشدّای هختلف اػتفادُ هيتِ دػت  هختلف

، ّای الیِ ًـاًي دػتگاُدس تفٌگ ّای الکتشًٍي اػتفادُ ؿذُ دس 

تَس تَدُ ٍ اًتـاس الکتشٍى اص كاتذ  10-5فـاس هحفظِ كوتش اص 

 .]3-1[صَست هي پزیشد داؽ اص خٌغ تٌگؼتي یا تاًتالين،  يفيلواً

الکتشٍى ٍخَد داسد.  يذتَل يٌِدس صه يهختلف ٍ هتٌَػ یّا سٍؽ

 يالکتشًٍ یکِتاس دس ًَع ٍ اتؼادّا، تفاٍت  سٍؽ یياص ا یکدس ّش 

تَليذ تاسیکِ  یکي اص كاستشدّای تفٌگ الکتشًٍي ٍتاؿذ.  يه

ّای الیِ ًـاًي  الکتشًٍي هي تَاى تِ، اػتفادُ اص آى دس دػتگاُ

یکي اص هْوتشیي اؿاسُ كشد. ّواًغَس كِ هي داًيذ، الیِ ًـاًي 
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تخؾ ّای هٌْذػي ػغح اػت كِ اهشٍصُ تا پيـشفت صٌؼت الیِ 

ّای ًاصک ٍ پَؿؾ دّي، ایي فٌاٍسی ٍاسد تخؾ ّای گًَاگَى 

تَاى تِ كاستشد آى دس ادٍات اپتيکي،  صٌؼت ؿذُ اػت كِ هي

سٍؽ ّای . هيکشٍالکتشًٍيک، هؼواسی ٍ ػاختواى اؿاسُ كشد

هختلفي تشای ػاخت الیِ ّای ًاصک تِ كاس گشفتِ هي ؿَد. یکي اص 

اػت كِ دس خال اًدام هي  1فيضیکي ایي سٍؿْا، الیِ ًـاًي تخاس

كوک  ، تثخيش تِفيضیکي ؿَد. یکي اص سٍؿْای الیِ ًـاًي تخاس

 .]2[ اػت 2تاسیکِ الکتشًٍي

ّای هتفاٍت  اص ایي سٍؽ هي تَاى الیِ ّا سا تا ًشخ ُتا اػتفاد     

ًاًَهتش دس ّش دقيقِ تا چٌذیي هيکشٍهتش دس ّش  1پَؿؾ دّي اص 

دقيقِ اًدام داد. كٌتشل ػاختاس ٍ هَسفَلَطی )سیخت( پَؿؾ ّا 

. ایي سٍؽ دس هقایؼِ تا ػایش سٍؽ ّای الیِ ًـاًي تيـتش اػت

الیِ ًـاًي دس صٌایغ هختلف صٌؼتي هاًٌذ پَؿؾ ّای ًَسی ٍ 

الکتشًٍيکي ٍ پَؿؾ ّای حشاستي ٍ هکاًيکي دس َّا ٍ فضا 

 .]5ٍ 4[ كاستشد گؼتشدُ داسد

تئوریشبیهسبزی
دس ایي كاس تشای تثخيش ٍ اػتفادُ دس دػتگاُ الیِ ًـاًي، تفٌگ      

ؿَد.  ؿثيِ ػاصی هي STUDIO CSTالکتشًٍي تَػظ ًشم افضاس 

هذل گؼيلي هَسد اػتفادُ دس ایي كاس اص ًَع گؼيل گشها یًَي هي 

تاؿذ كِ تش اػاع گشم ؿذى فيلواى ٍ گؼيل الکتشٍى اص آى كاس 

كٌذ. ّذف اص ایي تشسػي، تَليذ اًشطی تاسیکِ خشٍخي تا حذٍد  هي

تاؿذ. ًکتِ هْوي كِ دس عشاحي تفٌگ الکتشًٍي  كيلَ ٍلت هي 1

داسد ایي اػت كِ ػؼي ؿَد كل ػيؼتن عَسی عشاحي  اّويت

گشدد كِ خشیاى هَسد ًظش تا حذ اهکاى كوتش تاؿذ. صیشا خشیاى صیاد 

 ّای ػاخت هٌثغ تغزیِ سا افضایؾ هي دّذ. تاسیکِ ّضیٌِ

اص خولِ ًشم افضاس ؿثيِ ػاص هؼيش تاسیکِ  CST STUDIOًشم افضاس 

ی تفٌگ الکتشًٍي دس آى یًَي یا الکتشًٍي اػت كِ تشای  ؿثيِ ػاص

الصم اػت ًخؼت ؿکل اتتذایي الکتشٍدّا سػن ؿذُ ٍ ػپغ 

پتاًؼيل ّای ّش الکتشٍد تؼييي ٍ ًَع هذل گؼيل ٍ ًَع رسات 

تؼشیف گشدًذ. ؿشایظ هشصی تؼييي ٍ ػپغ دقت هَسد ًظش 

                                                 
1 Physical Vapor Deposition ) PVD( 
2 Electron Beam Evaporation 

ای هٌاػة تا تْتشیي  هـخص گشدد. تِ هٌظَس دػتياتي تِ تاسیکِ

 لکتشیکي اص اّويت صیادی تشخَسداسًذ. ؿکل، خغَط ّن پتاًؼيل اا

آٍسدُ  1ای اص اخضای تفٌگ الکتشًٍي گشهایًَي دس ؿکل  عشحَاسُ

هيلي هتش  8/0ؿذُ اػت. دس ایي كاس، اص كاتذ تٌگؼتٌي تِ ضخاهت 

 اػتفادُ ؿذُ اػت. 

 

 : عشحَاسُ ای اص تفٌگ الکتشًٍي گشهایًَي عشاحي ؿذُ.1ؿکل 

شبیهسبزیونتبیج
تخؾ هشاحل ؿثيِ ػاصی  تفٌگ الکتشًٍي ٍ ًتایح آى  دس ایي    

آٍسدُ ؿذُ اػت. دس ایي عشاحي تا تَخِ تِ اّذاف دس ًظش گشفتِ 

 -1020كيلَ ٍلت ٍ پتاًؼيل ٌٍّلت  -1ؿذُ دس كاس، پتاًؼيل كاتذ 

ؿَد. ّوچٌيي فاصلِ  ٍلت ٍ پتاًؼيل آًذ صفش دس ًظش گشفتِ هي

 تاؿذ. هيلي هتش هي 40كاتذ تا آًذ 

 يٍ ؿکل پشتوَ خشٍخو   یگزاس دس اًشط شيتاث یاص پاساهتشّا يکی    

 ،2تاؿوذ. دس ؿوکل    يكاتذ ٍ آًذ هو  ييفاصلِ ت ،يدس تفٌگ الکتشًٍ

دس  يتفٌوگ الکتشًٍو   یتوشا  ليپشتَ ٍ ؿکل خغَط ّن پتاًؼو  شيهؼ

هختلوووف كاتوووذ ٍ آًوووذ آٍسدُ ؿوووذُ اػوووت.     یفاصووولِ ّوووا 

 
 )الف(
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 )ب(

  
 )ج(

 
 )د(

دس  يتفٌوگ الکتشًٍو   یتوشا  ليپتاًؼو  ٍ ؿوکل خغوَط ّون   پشتوَ   شي: هؼو 2 ؿکل

 40)ج(  ،هتوش  يلو يه 20هتوش، )ب(   يليه 10هختلف كاتذ ٍ آًذ. )الف(  یّا فاصلِ

 هتش. يليه 00)ج( ٍ  هتش يليه

 ييفاصلِ ت ؾیًـاى دادُ ؿذُ اػت، تا افضا 2كِ دس ؿکل  ّواًغَس

ِ یاص آًذ كاّؾ  يخشٍخ یّا الکتشٍى یكاتذ ٍ آًذ اًشط قغوش   ٍ افتو

 ؿَد.  يه ادیص ضيً يشًٍتالک کِیتاس

ّای هتفواٍت دس تفٌوگ   فاصلِ كاتذ توا آًوذ   یتشا یػاص ِيؿث حیًتا

 ؿذُ اػت. آٍسدُ شیص 1دس خذٍل  الکتشًٍي

 : ًتایح ؿثيِ ػاصی تشای فاصلِ ّای هتفاٍت كاتذ تا آًذ1خذٍل 

 ؾیتا افضا ،هـخص اػت 1 ٍ خذٍل 2 عَس كِ اص ؿکل ّواى    

 يدس حال يیكوتش ؿذُ ٍ ا ًغُ اكاتذ ٍ آًذ پاساهتش پشٍ ييفاصلِ ت

كاّؾ  ضيكاتذ ٍ آًذ ً ييت یذيتَل يالکتشًٍ اىیاػت كِ خش

هـخصات تا دس ًظش گشفتي ُ تذػت آهذ حی. تا تَخِ تِ ًتااتذی يه

 40تا  20 ييفاصلِ كاتذ تا آًذ ت دس ایي كاس ،دیگش تفٌگ الکتشًٍي

دس ایي  ضيً يالکتشًٍ کِیتاس يیتاؿذ. ػالٍُ تش ا يهتش هغلَب ه يليه

 . ؿَد هيهتوشكضتش حالت 

ػالٍُ تشآى، تشای كٌتشل توشكض ٍ قغش پشتَی الکتشًٍي، تا افضایؾ 

شتای هغٌاعيؼي اػتفادُ ؿذُ اػت. ایي اًشطی خشٍخي اص یک آٌّ

ؿَد. هَلفِ ی  ستایي اػت كِ دسػت پغ اص آًذ قشاس دادُ هي آّي

هيذاى هغٌاعيؼي ًاؿي اص ایي آٌّشتا، دس ساػتای هحَس اپتيکي ٍ دس 

تاؿذ. چٌيي هيذاى هغٌاعيؼي، ًْایتا ػثة توشكض  هي zخْت 

 ؿَد. پشتَّای الکتشًٍي هي

گَع سا تا اػتفادُ اص  1000يؼي اػوال هيذاى هغٌاع 3ؿکل 

آٌّشتای هغٌاعيؼي، تش سٍی تاسیکِ الکتشًٍي خشٍخي اص تفٌگ 

الکتشًٍي گشهایًَي ٍ دس ؿشایغي كِ فاصلِ تيي كاتذ ٍ آًذ دس 

دّذ. دس ایي تشسػي پتاًؼيل كاتذ  كٌذ، سا ًـاى هي تفٌگ تغييش هي

فش ٍلت ٍ پتاًؼيل آًذ ص -1020كيلَ ٍلت ٍ پتاًؼيل ٌٍّلت  -1

 ؿَد.  دس ًظش گشفتِ هي

 
 )الف(

 
 )ب(

 فاصلِ آًذ تا كاتذ

(mm) 
10 20 40 00 

25/0 (mA) خشیاى  25/0 1/0 004/0 

 پشٍُ اًغ

(μprev) 
00821/0 00818/0 00344/0 00132/0 
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 )ج(

: ؿکل هؼيش پشتَ ٍ خغَط ّن پتاًؼيل تشای تفٌگ الکتشًٍي تا 3ؿکل 

گَع )الف(  1000ّای هختلف كاتذ ٍ آًذ ٍ تا اػوال هيذاى هغٌاعيؼي  فاصلِ

 هتش.  هيلي 00هتش ٍ )ج(  هيلي 20هتش، )ب(  هيلي 10

هيذاى هغٌاعيؼي ًاؿي اص  ؿَد، دیذُ هي 3ّواى عَس كِ اص ؿکل 

تا تغييش  ؿَد. آٌّشتا ػثة توشكض پشتَ خشٍخي ٍ كاّؾ قغش آى هي

ّا، هيذاى هغٌاعيؼي  فاصلِ تيي كاتذ ٍ آًذ ٍ افضایؾ فاصلِ تيي آى

ؿَد ٍ قغش آى سا كاّؾ  ػثة توشكض تْتش پشتَ خشٍخي هي

 دّذ.  هي

 
 : تصَیش تفٌگ الکتشًٍي گشهایًَي ػاختِ ؿذ4ُؿکل 

، 5تاؿذ. ػالٍُ تش آى ؿکل  تفٌگ الکتشًٍي ػاختِ ؿذُ هي 4ؿکل 

ًتایح تدشتي ًاؿي اص تغييشات خشیاى گؼيلي سا تا تغييش ٍلتاط 

اػوالي تِ كاتذ ًـاى هي دّذ. ّواى عَس كِ هـاّذُ هي ؿَد، 

خشیاى تاسیکِ كِ تَػظ تفٌگ الکتشًٍي تَليذ هي گشدد، دس 

كاهل تا ًتایح تذػت آهذُ  هحذٍدُ هيلي آهپش هي تاؿذ كِ دس تَافق

اص ؿثيِ ػاصی اػت. ػالٍُ تش آى تا افضایؾ ٍلتاط اػوالي تِ كاتذ 

 .خشیاى گؼيلي اص آًذ ًيض افضایؾ هي یاتذ

 

 : تغييشات خشیاى گؼيلي تا تغييش ٍلتاط اػوالي تِ كاتذ.5ؿکل 
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 تِ يالکتشًٍ شيهٌثغ تثخ يؼيهغٌاع ذاىيه قیپظٍّؾ، اص عش يیدس ا

 ی،ػاص ِيؿث حیؿذُ ٍ تش اػاع ًتا يعشاح CSTًشم افضاس  لِيٍػ
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تَاًذ  يهتِ ّويي دليل، ٍ قغش پشتَ سا داسد .  یطاًش شييتغ تيقاتل

هَاد هختلف تا ًقاط رٍب هتفاٍت هَسد  يًـاً ِیٍ ال شيتثخ یتشا
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The numerical study of electronic properties of carbon single-walled nanotube 
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Abstract 
 

In this research, the electronic properties of chiral single-walled carbon nanotubes have been numerically 

studied. Using tight-binding model, Green function theory and Landauer formalism, we numerically investigate 

the density of states, electronic conductance of chiral single-walled carbon nanotubes under different diameters. 

Our calculations show that changing diameter of carbon nanotube has remarkable effect on its electronic 

properties and energy gap. 

 

PACS No. 81 

 

 قدمهم
 کرتٌي، ّايًاًَلَلِ ّايٍيصگي ترييتَجِ قاتل از يکي

ي ّاًاًَلَلِ. [1-3] اظت آًْا فرد تِ هٌحصر الکترًٍي خَاؾ

تا تؼريف  تر اظاض ظاختار تِ ظِ دظتِتَاى هيرا       کرتٌي

ٍ    ) کردتقعين  صَرت زير تِ   يک تردار تِ ًام تردار کايرال 

 .(اػذاد صحيح  

(1      )                 ⃗    ⃗  

يکي از ظِ دظتِ تِ . [2] ّاي ؼثکِ گرافي ّعتٌذتردار  ⃗ ٍ   ⃗ 

 کرتٌي ّايًاًَلَلِ. ظتا       کرتٌي کايرالًام ًاًَلَلِ

گيري غير ذ دٍ جْتٌتَاًٍ هي ّعتٌذکايرال از لحاظ ًَري فؼال 

تذيي جْت تررظي چٌيي  .[4] ذهارپيچي داؼتِ تاؼٌ هؼادل

    حاصلٍقتي ّوچٌيي . ّايي هَرد تَجِ اظتًاًَلَلِ

 
ػذد  

ٍيصگي صَرت  ٍ در غير ايي يفلسٍيصگي ًاًَلَلِ ، صحيح تاؼذ

 . [5] رظاًايي داردًيوِ

ّاي الکترًٍي،رظاًٌذگي در ايي پصٍّػ چگالي حالت

 ديَارُ ًَع کايرالتک کرتٌيالکترًٍي ٍ هيساى گاف اًرشي ًاًَلَلِ

تِ ازاي قطرّاي هختلف هحاظثِ ؼذُ اظت.رٍؼْاي ػذدي تکار 

رّيافت تاتغ  ات هثتٌي تر ّاهيلتًَي تٌگ تعت،رفتِ در ايي هحاظث

 . اظتگريي ٍ فرهَل تٌذي الًذاٍر 

 محاسبات روش

 تٌذيلفرهَ ترطثق الکترٍى-الکترٍى کٌػّنتر غياب در

 کل ػثَر احتوال تا صفر دهاي در، g، الکترًٍي الًذاٍر،رظاًٌذگي

 [6] اظت هتٌاظة،  T(E)الکترًٍي،

(2)                     
   

 
,          
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[ 7] ين ٍ هحاظثات طثق هرجغگيرهي ًظر در 1 ؼکل طثق تر هذلي  

 (R) راظت الکترٍد ٍ  (L)چپ الکترٍد ؼاهل کِاًجام ؼذُ اظت، 

 .اظت (D) هرکسي تخػ ٍ

 
 Dٍ قطؼِ  L  ٍRهذل طرحَاري تراي ظيعتوي ؼاهل دٍ تخػ  :1ؼکل

 تِ ظيعتن ّاهيلتًَي تٌذي،هاتريطتقعين ايي تِ تَجِ تا

 دؼَهي ًَؼتِ زير صَرت

(3)                    (
          
        

           

) 

طَر ِ ّاي چپ ٍ راظت تکٌين الکترٍددر ايي هذل فرض هي

 صَرت تِ گريي تاتغ هاتريط کٌػ ًذارًذ.ّنتر تا ّنهعتقين 

 زيراظت

(4)                    (
        

        

        

) 

 تَاى ّر يک از هاتريط ّاي تاال راتا حل هؼادلِ زير هي

 تذظت آٍرد

(5        )                       

(6)          (                )
   

-خَد          الکترٍى، ًرشيا  Eدر هؼادالت تاال کِ

 صَرت زير اظتتِ )راظت( اًرشي الکترٍد چپ

(7  )                               

(8  )                              

(       )         در رٍاتط تاالکِ 
دٌّذُ تاتغ ًؽاى   

 گريي الکترٍدّا اظت.

ٍ  T(E)ي فرهَل تٌذي الًذاٍر، احتوال ػثَر کل الکترًٍتا کوک 

 ػثارت اظت از( DOSي )ّاي الکترًٍچگالي حالت

(9 )                     
                

(10  )               
 

 
  {         } 

 الکترٍدّا اًرشي-خَد هََّهي قعوت          تاال راتطِ در

 .اظت

 ػثارت اظت از تعتتٌگ هذل در کرتٌيًاًَلَلِ ّاهيلتًَي

(11)    ∑     
      ∑            

      
        

   کِ
 جايگاُ در الکترٍى يفٌا ٍ خلق ّايػولگر ترتيةتِ     , 

iجايگاّي اتن اًرشي هَضؼي     ٍ امi،اًتگرال اًتقال         ام

گاف  [8] طثق هرجغّا تراي الکترٍى اظت.ًسديکتريي ّوعايِ

 ػثارتٌذ از   قطر ًاًَلَلٍِ     ياًرش

(12      )                   
     

 
 

(13  )                
   √           

 
 

اًتگرال    ٍ کرتي فاصلِ تيي دٍ اتن               کِ

 .اظتّا تراي الکترٍى ّوعايِاًتقال ًسديکتريي 

 ايجبحث و نت

ًَع  ديَارُتکّاي ًاًَلَلِثير تغيير قطر أتررظي تجْت 

 کرتٌيَلًِاًَل 15 هحاظثات تر رٍي الکترًٍي، کايرال تر خَاؾ

 (،2،5) (،2،4) (،2،3) (،1،6) (،1،5) (،1،4) (،1،3) (،1،2) کايرال

 10 تا طَل (3،8) ٍ (3،7) (،3،6) (،3،5) (،3،4) (،2،7) (،2،6)

 (3،6) ٍ (2،5) (،1،4) ّااظت کِ ًاًَلَلِ ظلَل ٍاحذ اًجام ؼذُ

 اًتخاتي (n،1) ّايظلَل ًاًَلَل10ِ طَل ٍيصگي فلسي دارًذ.

 26/4د اًتخاتي حذٍ (n،2) ّايتراي ًاًَلَلِ هتر،ًاًَ 13/2 حذٍد

ًاًَهتر  39/6د ( اًتخاتي حذn،3ٍ) ّايتراي ًاًَلَلًِاًَهتر ٍ 

ظلَل ٍاحذ 5 طَل ّاي راظت ٍ چپ تاّر يک از الکترٍداظت. 

تِ ّواى صَرت هَلکَل تک ديَارُ از ًَع کايرال  کرتٌيًاًَلَلِ

 اًذ.فرض ؼذُتيي دٍ الکترٍد 

 هقادير ّوچٌيي ٍصفر  کرتي ّاياتن جايگاّييهَضؼ ّاياًرشي

 2 ؼکلٍ  ؼذُ گرفتِ [7] ازهرجغ -eV3 تراتر اًتقال اًتگرال

 ذ.دًّؽاى هيرا ًَع کايرال  ديَارُتک کرتٌيلَلًِاًَ يک طرحَارُ

 ترحعة الکترًٍي ّايحالت چگالي ّايًوَدار 5 ٍ 4 ،3 ؼکل

 ّايًاًَلَلِ الکترًٍي رظاًٌذگيلگاريتن  8ٍ  7 ،6 ؼکل ٍ اًرشي

هقايعِ تغييرات  9 ؼکلدر  دٌّذ.کرتٌي ًَع کايرال را ًؽاى هي

)راتطِ  يهيساى گاف اًرشي قاتل هؽاّذُ اظت کِ تا دٍ هقذار تحليل

تا تَجِ تِ  ت.رظن ؼذُ اظ( DOS)طثق ًوَدارٍ هحاظثاتي ( 12

ّاي قلِ ،تر حعة اًرشيًوَدار لگاريتن رظاًٌذگي الکترًٍي 

 ي هَلکَليتؽذيذ زًيي تًَلپذيذُ يدٌّذًُؽاىهؽاّذُ ؼذُ 

ّاي چگالي الکترًٍي ّواًطَر کِ ًوَدار ٍ کرتٌي اظت يًاًَلَلِ

کرتٌي ًاًَلَلِتغييرات قطر  ،ذٌدًّؽاى هيالکترًٍي رظاًٌذگي ٍ 

 .ثير تعسايي داردأاًرشي تهيساى گاف در 
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 ديَارُ ًَع کايرال.تک کرتٌي ي يک ًاًَلَلِطرحَارُ .2ؼکل 

 
 اظت. 6تا  2هقذار  n، (n،1)چگالي ًاًَلَلِ کرتٌي ًَع کايرال .3ؼکل 
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  .اظت 7تا  3هقذار  n، (n،2)کايرالچگالي ًاًَلَلِ کرتٌي ًَع  .4ؼکل 
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 اظت. 8تا  4هقذار  n(، n،3) چگالي ًاًَلَلِ کرتٌي ًَع کايرال. .5ؼکل 

 

 
هقذار  n، (n،1) رظاًٌذگي الکترًٍي ًاًَلَلِ کرتٌي ًَع کايراللگاريتن  .6ؼکل 

 اظت.  6تا  2
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هقذار  n، (n،2ًَع کايرال )رظاًٌذگي الکترًٍي ًاًَلَلِ کرتٌي لگاريتن  .7ؼکل 

 اظت. 7تا  3

 
هقذار  n(، n،3ًَع کايرال )رظاًٌذگي الکترًٍي ًاًَلَلِ کرتٌي . لگاريتن 8 ؼکل

 اظت. 8تا  4

 

تَاًذ تِ دليل هي 9 ػلت اختالف ًقطِ ظياُ ٍ آتي در ؼکل

رٍغ ًيوِ تجرتي تا در  تعت تِ ػٌَاى يکاظتفادُ از رٍغ تٌگ

کٌػ ًسديکتريي ّوعايِ ّا ٍ ًيس تقرية در ًظر گرفتي ترّن

تعت تاؼذ. اگر از ّاي اظتفادُ ؼذُ در رٍغ تٌگاًتخاب پاراهتر

ظلَل اظتفادُ ؼَد، ًتايج تْتري رٍغ اصَل اٍليِ تا هذل اتر

 حاصل خَاّذ ؼذ.
 

 تِ صَرت تاتؼي از . تغييرات گاف اًرشي 9ؼکل 

 
-قطر ًاًَلَلِ  کِ در آى  ، 

( ٍ ًقاط هرتغ آتي از رٍي 12دايرُ ظياُ طثق راتطِ ) ًقاط اظت. کرتٌي کايرال

 تاؼذ.ّاي الکترًٍي هيؼکل چگالي حالت

 نتيجه گيري 
ّاي کرتٌي در ايي تحقيق خَاؾ الکترًٍي ترخي ًاًَلَلِ

ّاي از ًَع کايرال هَرد تررظي قرار گرفت. چگالي حالت

تٌذي الًذاٍر ٍ الکترًٍي ٍ رظاًٌذگي الکترًٍي آًْا طثق فرهَل

-ًوَدار دّذ کِ دٍرّيافت تاتغ گريي هحاظثِ ؼذ. ًتايج ًؽاى هي

-ّاي الکترًٍي ٍ رظاًٌذگي الکترًٍي از ًظر قلِّاي چگالي حالت

ّا تطاتق خَتي تا ّن دارًذ. ّوچٌيي تغيير گاف اًرشي از طريق 

( 12ّاي الکترًٍي ٍ راتطِ )گالي حالتهقذار از رٍي ًوَدار چ

 کٌٌذ. تررظي ؼذ ٍ ًؽاى داد کِ تا حذٍدي يک رًٍذ را دًثال هي
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  laser backwritingطی فرآیند شیشه  های ایجاد شده درمیکروموجبر بررسی اثر تعداد پالس بر
   2هدیه، پازکیان ؛2محسن، منتظرالقائم ؛2داوود، رزاقی ؛ 1محمدرضا،  جعفرفرد ؛ 1شبنم،  عباسی

 ايران، تهران ، ه علم و صنعت ايراندانشگا ،فيزيك دانشکده1

  های کوانتومی، تهران، ايرانپژوهشکده فوتونيك و فناوری، ایهستهپژوهشگاه علوم و فنون   2

 

 چکیده
ی هدف استيل انجام شده است. برای اين منظور از ليزر ی شفاف شيشه با استفاده از نمونهروی زيراليه برlaser backwriting (LBW )در اين مقاله فرآيند  

استفاده شده است.  126و  96، 06، 06های و تعداد پالس Hz 16،  نرخ تکرار 2J/cm  9/2ر، شاريدگینانومت 1601ا طول موج ب Nd:YAGی کيوسوئيچ شده

های مختلف است. نتايج به دست آمده در تعداد پالس دهی شدهتابش cm16 ی کانونی ای با فاصلهی استيل توسط عدسی استوانهی شيشه به همراه نمونهزيراليه

ی ها به تعداد پالس ليزر است. برای بررسی ميزان جذب يون بر روی زيراليهداخل زيراليهی وابستگی مستقيم نرخ نفوذ يوندهندهشانبررسی شده است. نتايج ن

 استفاده شده است.  EDXو  SEMعناصر موجود در سطح کانال از آناليزهای  نوع و درصد برای بررسی و UV-Visibleسنجی شفاف از طيف

  Nd:YAGی ی هدف استيل، ليزر کيوسوئيچ شدهی شيشه، نمونه، زيراليهlaser backwritingفرآيند  واژه های کلیدی:

 

The effect of laser pulse number on microchannels formed on glass by laser backwriting 

process  
 

Abbasi, Shabnam1; Jafarfard, Mohammad reza1; Razaghi, Davoud2; Montazerolghaem, Mohsen2; Pazokian, 

Hedieh2  

 
1 Physics Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran  

2 Photonic and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, the laser backwriting (LBW) process on glass via ablation of steel as a metal target is studied. A 

Q-switched Nd:YAG laser worked at 1064 nm, Fluence of 2.9 J/cm2, repetition rate of 10 Hz and pulse numbers 

of 30, 60, 90 and 120 is used. The glass substrate with steel target is irradiated by a cylindrical lens with the 

focal length of 10 cm. The LBW process is investigated under different pulse numbers of laser and the results 

show that the penetration rate of ions in glass depends on the pulse numbers of laser. The UV-Visible 

spectroscopy is used for studying the absorption rate of ions on glass and SEM and EDX analysis are used for 

investigating the concentration and kind of ions on the channels.     

 Keywords: laser backwriting process, glass substrate, steel target, Q-switched Nd:YAG laser 
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  قدمهم
نوری های روشی برای ساخت ميکروموجبر LBWفرآيند       

جهت استفاده در کاربردهای پزشکی و صنعتی است که برای 

ی فرآيند کاشت به عنوان روشی بر پايه 2660نخستين بار در سال 

اين فرآيند به دليل کم هزينه بودن و سرعت  .[1] شديونی مطرح 

مناسبی برای ساخت موجبرها به  تواند جايگزينمی ی ساختباال

. در اين [2] در نظر گرفته شود های ديگرجای استفاده از روش

ی شفاف به کيوسوئيچ شده پس از عبور از زيراليه ر ليزرتکنيك نو

ی هدف فلزی برخورد کرده و باعث کندگی و ايجاد سطح نمونه

شود. مواد کنده شده از سطح فلز به دليل پالسما از سطح فلز می

باعث تغيير نشنين شده و ی شفاف تهفشار و دمای باال در زيراليه

های يگزين اتمنشين شده جاضريب شکست در نقاطی که مواد ته

با تغيير ضريب شکست  شود.می ،اندشده ی زيراليهی شبکهاوليه

ابراين بن .[0] شودتشکيل میی موجبر ای از زيراليه، هستهدر منطقه

-نياز به دانشی درباره LBWها به روش برای ساخت ميکروموجبر

ليزر و اثر آن بر ميزان مواد کنده شده از سطح هدف پارامترهای  ی

، مواد کنده شده از سطح فلز و انرژیاست. با دانستن نرخ  فلزی

توان ، میاين مواد هنگام برخورد با سطح شيشه یسرعت و زاويه

مواد  درصدی شيشه و همچنين داخل زيراليهيون به نفوذ  نرخ

  .[1] مشخص کرداز سطح شيشه را  درگير در فرآيند کندوپاش
تعداد پالس ليزر بر نتايج تجربی حاصل از تغيير در اين مقاله      

يجاد شده در زيراليه های امواد نفوذ يافته به داخل کانال نرخ

   بررسی شده است.

 

  چیدمان آزمایش

در اين مقاله توسط  laser backwritingيابی فرآيند مشخصه     

و   ns8الس نانوثانيه با پهنای پ Nd:YAG یکيوسوئيچ شده ليزر

ای مورد ی شفاف الم شيشهبر روی زيراليه nm1601طول موج 

 %22ای مورد استفاده بررسی قرار گرفت. ترکيبات مولی الم شيشه

2SiO  % ،5/6 3O2Al  .و درصد کمی از اکسيدهای ديگر است

ای با در نظر ميليمتر است. الم شيشه 65/1ای ضخامت الم شيشه

ی باال و ضريب بسط حرارتی پايين، ی نرم شوندگگرفتن نقطه

 LBWهای حرارتی مناسب برای انجام فرآيند ای با ويژگیماده

در اين مقاله از فلز استيل به عنوان فلز هدف استفاده شده است. 

 فلز بايد رسانندگی گرمايی پايينی داشته باشد تا انرژی ليزر است.

 باال رفتن داشته و باعثنگه  شده دهیرا در محل تابش بيشتری

دهی شده از فلز  شود و ی موضعی تابشدر نقطه انرژیچگالی 

درنتيجه  باعث کندگی بيشتر پالسما از سطح شود. استيل از جمله 

دارای  w/m.k 11فلزاتی است که با داشتن رسانندگی گرمايی 

رسانندگی گرمايی بسيار پايينی است. ميزان رسانندگی گرمايی 

های مختلف تواند برای نمونهار رفته میبسته به آلياژهای به ک

عامل ديگری که در ميزان چگالی پالسمای  تاحدی متغير باشد.

ی جوش توليد شده توسط فرآيند کندگی ليزری مهم است، نقطه

ی جوش استيل مورد استفاده در اين پروژه به طور نقطه فلز است.

بر  :YAGNdدهی ليزر است. در اين مقاله تابش co 2806 تقريبی

با عدسی  ی شيشهی استيل و با استفاده از زيراليهروی نمونه

 1است. شکل  انجام شده cm16ی کانونی ای و با فاصلهاستوانه

در اين آزمايش  دهد.میشماتيکی از طرح چيدمان آزمايش را نشان 

ها از دو عدسی به عنوان به منظور جلوگيری از صدمه به آينه

ی استفاده شده است. نور ليزر از يك آينه پرتو ليزر انبساط گر

درجه بازتاب شده و پس از عبور از  15ی تخت تحت زاويه

  .رسدمی فلززيراليه به سطح 
 

 
 طرحی از چيدمان آزمايشگاهی مورد استفاده در اين پروژه:  1شکل

    

با نرخ تکرار  2J/cm 9/2دهی در شاريدگی در اين مقاله تابش  

Hz16 انجام شده است.  126و  96، 06، 06های السو تعداد پ 
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 گیری و بحثنتیجه
حاصل از  پلوم پالسمایکنش کندگی از سطح فلز و برهم     

 LBWدو فرآيند کليدی در تئوری  ی شيشهبا سطح زيراليه کندگی

طی برهم کنش پلوم پالسما با سطح شيشه، روند. به شمار می

شود ذرات پلوم با اعث میفرآيندهای مختلفی شکل ميگيرد که ب

، هنگام برخورد با شيشه تی برخورد و سرعتوجه به انرژی، زاويه

در عمق کانال ايجاد شده در زيراليه نفوذ کنند و يا طی فرآيند 

شوند. هرچه  کانال پرتاب کندوپاش از سطح کانال به سمت اطراف

انرژی ذرات برخوردی به سطح شيشه بيشتر باشد، نفوذ ذرات به 

يابد و اگر انرژی ذرات کمتر باشد، اين اخل شيشه افزايش مید

و به سمت اطراف کانال  کنندذرات در فرآيند کندوپاش شرکت می

  .[5] شوندپرتاب می
های ايجاد شده سنجی مربوط به نمونهدر شکل زير نتايج طيف     

و  Hz16و نرخ تکرار  2J/cm 9/2بر روی شيشه با شاريدگی 

شود که به دليل مشاهده می 126و  96، 06، 06های تعداد پالس

-سنج نسبت به پهنای کانالبزرگتر بودن قطر پرتو موجود در طيف

ی عناصر قرار ، طيف موجود نشان دهندهدر شيشه های ايجاد شده

اطراف و عمق کانال ايجاد شده است. پيك موجود در  گرفته در

ی استيل است که نهها  مربوط به يون آهن کنده شده از نموطيف

 به سمت شيشه هدايت شده است.

 

 
های ايجاد شده بر روی شيشه با شاريدگی نمودار طيف جذبی نمونه:  2شکل

2J/cm 9/2  و نرخ تکرارHz 61 

    

مشخص است با تغيير تعداد پالس،  2همانطور که از شکل   

های شيشه وجود ندارد تغييری در ميزان جذب يون آهن در نمونه

ی به اشباع رسيدن فرآيند جذب در شيشه ه اين نشان دهندهک

های موجود در شيشه طبيعی است. با توجه به شدت باالی پيك

است که ميزان جذب در شيشه بسيار باال بوده و در نتيجه نفوذ يون 

 اشباع شده است. 

را  EDXو نتايج حاصل از آناليزهای  SEMتصاوير  0شکل      

 دهد. نشان می هادر اطراف کانال

 

 
های ايجاد شده نمونه EDXو  SEMنتايج حاصل از آناليزهای :  0کلش

و تعداد پالس الف(  Hz61و نرخ تکرار  2J/cm 9/2برروی شيشه با شاريدگی 

  126د(   96ج(   06ب(   06

    

شکل باال مشخص است، آناليزهای مربوط به همانطور که از        

EDX ی ايجاد شده که در تصاوير هادر اطراف کانالSEM  قابل

مربوط به  Siو  Oمشاهده هستند، انجام شده است. عناصر 

ی هدف استيل است که طی مربوط به نمونه Fe ترکيبات شيشه و

برروی شيشه قرار گرفته است. از استيل جدا شده و فرآيند کندگی 

 (XRFی استيل توسط آناليز پرتو ايکس )عناصر موجود در نمونه

با آهن است.  80/08 %به دست آمده است که ترکيبات آن حاوی 
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با افزايش تعداد پالس از  EDXو  SEM  توجه به نتايج حاصل از

ها افزايش پالس، ميزان عناصر موجود در اطراف کانال 126به  06

 2يافته است. اين درحاليست که با توجه به نتايج حاصل از شکل 

ها در ميزان جذب يون در کانال با افزايش تعداد پالس تغييری

با توجه به ثابت بودن ميزان جذب يون  شود. بنابرايننمیمشاهده 

در اطراف و داخل کانال در طيف سنجی  و تغيير ميزان يون در 

چنين نتيجه گرفت که با توان می EDXاطراف کانال طی تحليل 

 که در فرآيند کندوپاش از سطح موادی نرخپالس افزايش تعداد 

شيشه شرکت کرده اند افزايش يافته و ميزان موادی که در عمق 

اند کاهش يافته است، بدين ترتيب در مجموع مواد کانال نفوذ کرده

  ماند.ها ثابت باقی میدر داخل و اطراف کانال نشين شدهته

وارد شده  انرژی چگالیبا افزايش تعداد پالس به دليل بيشتر شدن 

يابد و با واد کنده شده از استيل افزايش میبه سطح استيل، ميزان م

استيل کنده  بيشتری از افزايش حجم مواد کنده شده، مواد از عمق

اند، مسافت بيشتری موادی که از استيل کنده شدهشوند. بنابراين می

ها آنو سرعت و انرژی  رسندمی را طی کرده و به سطح شيشه

بنابراين به دليل کمتر  يابد.هنگام برخورد به سطح شيشه کاهش می

شدن انرژی ذرات، توان نفوذ ذرات به عمق زيراليه کاهش يافته و 

 شوند. طی فرآيند کندوپاش به سمت اطراف کانال پرتاب می

 

  نتیجه گیری
 laserدر اين مقاله اثر تعداد پالس ليزر بر فرآيند      

backwriting ی ی شفاف شيشه و نمونهبا استفاده از زيراليه

هدف استيل مطالعه شده است. با افزايش تعداد پالس، ميزان 

ی کنده شده از سطح استيل توسط ليزر کيوسوئيچ شدهپالسمای 

Nd:YAG  افزايش يافته و در نتيجه باعث کاهش انرژی ذرات

شود. با کاهش انرژی ذرات، هنگام برخورد به سطح شيشه می

و ميزان موادی که در ميزان نفوذ ذرات به داخل شيشه کاهش يافته 

و به سمت اطراف کانال پرتاب  اندفرآيند کندوپاش شرکت کرده

 يافته است. افزايش ، اندشده
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          در طیف جرمی  فوق سنگینایزوتوپ های  یآلفازا مطالعه واپاشی

 سید امین،  سیدی
 

 دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه فیزیک، تهران، ایران 

  

 چكیده
انرریی    .مطالعه شده است بوگولیوبوف -فاک -هارتریبا استفاده از مدل           در ناحیه جرمی  برای هسته های فوق سنگینواپاشی آلفازا در این تحقیق، 

ی های بدست آمده و فرمول های نیمه تجربی به محاسبه نیمره  یهای حاصل از واپاشی این هسته های فوق سنگین مورد محاسبه قرار گرفته است. با استفاده از این انر

پرداخته ایم. نتایج بدست آمده با داده های تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته است. نترایج  عمر واپاشی های آلفازای هسته های فوق سنگین در بازه مورد بررسی 
در مقایسه با سایر پارامتر بنردی هرای مرورد    در توافق خوبی با داده های تجربی  SkP توابع چگالی انریی بدست آمده نشان می دهند که انریی های واپاشی مبتنی بر

 مدل هرای  بین از نین با مقایسه بین نتایج بدست آمده در خصوص نیمه عمرهای واپاشی آلفازا با نتایج تجربی موجود نشان داده شده است کههمچ . قرار دارند مطالعه
 .داده های تجربی را در مقایسه با سایر مدل های تحت مطالعه دارا می باشد به نسبت معیار انحراف کمترین mB1مدل  ،بررسی مورد

 

 .بوگولیوبوف -فاک -، مدل هارتریتوابع اسكریمواپاشی آلفازا،  کلیدی:واژه های 

 

Alpha Decay Study of Superheavy Isotopes in the Mass Range           
 

Seyyedi,  Seyyed Amin 

Sciences Faculty, Physics group, Payame Noor University, P. O. Box 19395-4697, Tehran, Iran 

 

Abstract  
 

In this study, the Alpha decay for superheavy nuclei in the range of 106 10Z≤118 was studied using the Hartree-

Fock-Bogoliubov model. The decay energy of these superheavy nuclei has been calculated. Using these 

obtained energies and semi-empirical formulas, we have calculated the half-lives of alpha decay of superheavy 

nuclei in the study range. The results are compared with the available experimental data. The results show that 

the decay energies based on the SkP energy density functional are in good agreement with the experimental 

data. Also, by comparing the results obtained for Alpha decay half-lives with existing experimental data, it has 

been shown that among the studied models, mB1 model has the lowest standard deviation compared to 

experimental data. 

  
Keywords: Alpha decay, Skyrme functions, Hartree-Fock-Bogoliubov model.        

 

PACS No.: 21.10.Dr , 21.10.Tg, 21.60.Jz          
 

  قدمهم
ته های واقع در نواحی عناصر فوق هسدر دهه های اخیر مطالعه 

موضوعات مورد توجه و  دور از جزایر پایداری، جزء سنگین

سوال مهمی که در .  [7-1]قرار گرفته است هسته ایجالب فیزیک 

توانند  این است که نهایتا چند نوکلئون می این حوزه وجود دارد

 ؟ت داشته باشنددر تشکیل یک هسته فوق سنگین پایدار مشارک

 و سنگین های هسته واپاشی مدهای ترین یکی از مهم واپاشی آلفازا

ست ا یبه عنوان نشانه تجربی مهم زاواپاشی آلفا است. سنگین فوق

ایزوتوپ فوق سنگین جدید و  عناصرکه منجر به شناسایی تجربی 

به لحاظ تجربی مشاهده گر این فرایندهای  .شود آن می های

واپاشی، نیمه عمرهای واپاشی و انریی ذره آلفای ساطع شده است. 

پس تفسیر داده های موجود برای پیش بینی آزمایشات جدید 
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 و این اهمیت در طراحی آزمایشات جدیدکرده است اهمیت پیدا 

 اشیو مد واپبه نیمه عمر است چون تکنیک های انتخاب شده 

د انریی نتوان های موجود می درک اینکه چقدر مدل .ابسته استو

پیش بینی و تفسیر کنند را به دقت   عمرهای واپاشی و نیمه    

در  نیمه عمرهای واپاشی،و    مشاهده پذیرهای این  مهم است.

مختلفی مورد  نظری طول چند سال گذشته توسط فرمالیسم های

با استفاده از مدل خودنگهدار این مقاله در .  [8]بررسی قرار گرفتند

زای واپاشی آلفا   برای مقادیر بوگولیوبوف  -فاک  -هارتری

مطالعه  هسته های فوق سنگین و نیمه عمرهای مرتبط با آن

این محاسبات بر اساس برنامه های  .سیستماتیک خواهیم داشت

بوگولیوبوف –فاک -رتریمحاسباتی مختلف برای حل معادالت ها

دلیل  .مختلف قرار دارد اسکریما تقارن محوری و اندرکنش های ب

این است که  مهای مختلف اسکری کنشاندر جستجوی نتایج

و  یافته شکل تغییر به اثرات پوسته   بررسی سیستماتیک مقادیر 

 است. وابسته هامیلتونی پارامترهای به نیز و است وابسته کروی

 وزنی تابع با کدام هر که داردپارامتربندی اسکریم وجود  چندین

 تعیین موجود ای هسته ساختارهای خواص روی بر تاکید و مختلف

مقادیر انریی و نیمه عمر هسته از این نتایج برای پیش بینی  شدند.

در جستجوی  نتایج این تحقیق امیدواریم استفاده شده است. ها

 باشد.مفید فایده ناشناخته های فوق سنگین هسته تجربی 

 مبانی نظری تحقیق
ظریه ساختارهای هسته ای در یک چارچوب میکروسکوپیک ن

جامع می تواند خواص هسته ای پایه، برانگیختگی های هسته ای 

و واکنش های هسته ای را توصیف کند. یک چارچوب مناسب 

 فاک-هارتریبرای توصیف این سیستم های چند جسمی نظریه 

 می مجاز رایب میدان میانگین تقراستفاده از این نظریه  . [9]است

کند. در این روش، هامیلتونی دو جسمی یک سیستم چند فرمیونی 

C,Cبر حسب مجموعه ای از اپراتورهای تولید و نابودی 
نوشته  †

 می شود:

  ∑      
   

    
     

 
 

 
∑  ̅        

   

    

    
   

   
        

 

        ̅ در این رابطه 
عناصر  ⟨         | |    ⟩ 

اپراتور . ماتریسی اندرکنش دو جسمی پادمتقارن شده می باشند

    
 
اپراتور تولید و نابودی شبه ذره هستند که با تبدیل   

 بوگولیوبوف به اپراتور های متناظر ذره واقعی مرتبط می شوند:

   ∑     
       

   
     

 
 

  
  ∑ (           

 )
 

    

به صورت تابع انریی زیر  1مقدار چشمداشتی هامیلتونین رابطه 

 نمایش داده شده است:

 [   ]  
⟨ | | ⟩

⟨ | ⟩
   [   

 

 
   ]  

 

 
  [   ]    

     
 ∑  ̅        
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و مینیمم کردن انریی فوق می توان به  با استفاده از روش وردشی

در محاسبات حاضر، از کد  .ویژه مقادیر انریی دست پیدا کرد

 همچنین استفاده شده است. HFBTHO v2.00d [10]فرترن 

هارمونیک  از تابع حالت پایه تک ذره به صورت تابع نوسانگر

بر اساس  فاک-هارتریتبدیل یافته استفاده شده است. هامیلتونین 

الی های انریی اسکریم تعمیم یافته نوشته شده است. از توابع چگ

مختلف اسکریم به عنوان تابع نیروی موثر استفاده شده است. در 

این کار برای حالت پایه نوسانگر هارمونیک تعداد پوسته های 

. با توجه به اینکه تالش ها در ه استانتخاب شد 02نوسانگر برابر 

ی ه ای در جریان است ایزوتوپ هاجدول هست فوق سنگیننواحی 

انتخاب شده است. برای این هسته های  Z<118>106در طیف 

در این . چارقطبی اعمال شده استشکل ذاتی  تحت بررسی تغییر

نیمه تجربی زیر استفاده  هتحقیق برای محاسبه نیمه عمر از رابط

 شده است:

        
 
                       

، aبرابر عدد اتمی هسته مادر و مقادیر ثابت های  Zدر رابطه فوق 

b،c  وd  0.20228−,8.5166 ,1.66175 عبارتند از:به ترتیب 
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زوج در نظر گرفته -برای هسته های زوج hlog. کمیت 33.9069

این رابطه  شده در این تحقیق برابر صفر در نظر گرفته شده است.

 همچنین در این تحقیق از روابط  مشهور است. VSSبه رابطه 

semFIS2،mB1  .جزئیات بیشتر در مرجع نیز استفاده شده است

 آمده است.  [11]
 نتایج و بحث

در  SkP, SKM*, Sly4, Sly7توابع اسکریمحاضر  تحقیقدر 

به عنوان تابع  فوق سنگینتوصیف خواص حالت پایه هسته های 

  نیروی موثر استفاده شده است.

بوگولیوبوف  -فاک -انریی های بدست آمده از مدل هارتری :1جدول شماره  

خر آمبتنی بر نیروهای اسکریم مختلف. داده های تجربی جهت مقایسه در ستون 

عدد های اتمی و نوترونی هسته های مادر در ستون اول و  . [12]تارائه شده اس

  دوم نشان داده شده اند.

استفاده شده  نوگامی -صحیح لیپکینت ای فرد از در مورد هسته 

 مرکز صحیحاتو ت سطحیانریی  ،این نیروها در جرم موثر .است

در نظر گرفته  MeV 02انریی قطع برابر . متفاوت هستند جرم

جدول  Z>100با توجه به اینکه تالش ها در نواحی  است.شده 

هسته ای برای درک ساختارهای هسته ای و جستجوی ایزوتوپ 

βپارامتر تغییر شکل چارقطبی . های پایدار در جریان است
 

برای  

هسته های مادر و دختر در محاسبات انریی بستگی آنها لحاظ شده 

را برای هسته های  واپاشی آلفازامقادیر انریی واکنش . است

بی آنها موجود است مورد که داده های تجر          

بستگی با  های از روی انریی   مقادیر  ه ایم.بررسی قرار داد

 :استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است

                                 

 انریی بستگی هسته های            و        که  

برابر   α. انریی بستگی برای ذره هستندبه ترتیب مادر و دختر  

   مقادیر در نظر گرفته شده است.                   

به  1چهار نیروی مختلف در جدول شماره به دست آمده توسط 

انحراف معیار داده های محاسبه شده با  نمایش در آمده است.

 مقادیر تجربی محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده

  تجربیرا با داده های کوچکترین انحراف معیار  SkPپارامتر بندی 

با استفاده از پارامتر  در حالی که  دهند نشان می 25.0به مقدار 

 1510بدست آمده برابر با انحراف معیار  بیشترین *SKMبندی 

و برای مدل  2500انحراف معیار برابر  SLY4برای مدل است. 

SLY7  این مرحله، با استفاده از پارامتر بندی در  است. 2500برابر

SkP  که کوچکترین انحراف معیار را نسبت دیگر اندرکنش های

  آلفازای واپاشی عمر نیمه محاسبه به مورد بررسی، نشان می دهد

Z N     
           

           
           

             

118 176 11.76 11.14 13.02 12.14 11.81 

117 177 11.08 10.96 11.71 10.68 11.07 

117 176 11.47 11.38 12.37 9.41 11.18 

116 177 10.62 10.56 11.45 10.82 10.67 

116 176 10.85 11.36 10.58 11.48 10.8 

115 175 10.12 10.11 11.32 9.96 10.4 

115 174 10.09 10.64 10.37 9.55 10.52 

114 175 9.74 9.61 10.22 10.34 9.96 

114 174 10.45 9.81 10.51 10.7 10.09 

113 173 10.5 10.46 8.99 10.41 9.77 

113 172 10.55 10.25 9.84 10.82 10.03 

112 173 9.91 9.94 9.08 10.27 9.29 

112 171 10.79 10.31 9.62 11.52 9.67 

111 171 10.17 9.86 9.39 11.42 9.5 

111 169 10.45 10.77 9.64 11.61 9.87 

110 169 10.15 10.41 10.28 11.26 9.84 

110 167 10.39 10.7 11.25 11.38 10.84 

109 169 9.55 9.8 9.65 10.6 9.46 

109 167 10.15 10.05 8.44 10.79 9.85 

108 167 9.66 9.63 9.75 10.32 9.44 

108 165 9.82 9.34 8.96 10.24 9.73 

107 165 9.39 12.6 11.85 9.98 9.15 

107 164 9.57 8.98 9.57 10.21 9.49 

106 159 9.8 9.28 8.51 10.11 9.05 

106 153 10.23 9.64 10.66 10.99 9.8 
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: نیمه عمرهای آلفازا محاسبه شده بر اساس فرمول های نیمه 0جدول شماره 

آخر جهت مقایسه لیست شده  تجربی مختلف. نیمه عمرهای تجربی در ستون

 ترتیب لیست شده اند.ه عداد اتمی و نوترونی در ستون اول و دوم ب. ا [13]اند

 

نیمه  محاسبات از مدل هایفوق پرداخته ایم. در این  های هسته

مقادیر این  .استفاده شده است VSS, mB1, semFIS2 تجربی

به نمایش  0فوق در جدول شماره  هسته هایها برای نیمه عمر

محاسبات حاضر  وجدول  بر اساس داده های این. درآمده است

و مدل  5.0.به مقدار  کمترین انحراف معیار mB1 مدل

semFIS2 نسبت به داده  ..5.به مقدار را  انحراف معیارترین یشب

را با  05.0نیز انحراف معیار  VSSمدل  .کند های تجربی تولید می

 داده های تجربی دارد.

 نتیجه گیری:

بوگولیوبروف و   -فراک  -هرارتری با استفاده از مدل در این مطالعه، 

نوکلئون واقعی مبتنری برر توابرع    -اده از اندرکنش های نوکلئوناستف

 هسته های فوق سرنگین  اسکریم مختلف به بررسی واپاشی آلفازای

انررریی هررای  پرداخترره ایررم.           در ناحیرره جرمرری 

حاصل از واپاشی این هسته های فوق سرنگین برا محاسربه انرریی     

واپاشری مرورد محاسربه    بستگی هسته های دختر و مادر حاصرل از  

قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از این نتایج و نیز فرمول هرای  

نیمه تجربی به محاسبه نیمه عمرهای واپاشی هرای آلفرازای هسرته    

های فوق سنگین در بازه مورد بررسی پرداخته ایرم. نترایج بدسرت    

 آمده در توافق خوبی با داده های تجربی موجود قررار دارنرد. ایرن   

نترایج   همچنرین  نشان داده شده انرد.  0و  1نتایج در جدول شماره 

توابرع   بدست آمده نشان می دهند که انریی های واپاشی مبتنی برر 

در مقایسه را با تقریب خوبی داده های تجربی  SkP چگالی انریی

 همچنرین  . بازتولید می کنند با سایر پارامتر بندی های مورد مطالعه

 بررسی، مورد بین مدل های ازان می دهند که بدست آمده نشایج نت

داده هرای تجربری را    بره  نسبت معیار انحراف کمترین mB1مدل 

 .و از توافق خوبی با داده های تجربی برخوردار است دارا می باشد

 ها مرجع
[1] Y. Lim, Jeremy W. Holt, Phys. Rev. C 95 (2017) 065805. 

[2] E. Shin, Y. Lim, C. Hyun, Y. Oh, Phys. Rev. C 94 (2016) 02430. 

[3] H. C. Manjunatha, Nucl. Phys. A, 945 (2016) 42-57. 

[4] C. Samanta, P. Roy, D. N. Basu, Nucl. Phys. A, 789 (2007) 142-154. 

[5] H. C. Manjunatha, N. Sowmya, Nucl. Phys. A, 969 (2018) 68-82. 
[6] D. T. Akrawy, H. Hassanabadi, S. S. Hosseini, K. P. Santhosh, Nucl. 

Phys. A, 975 (2018) 19-28. 
[7] P. Roy, C. Samanta, D. N. Basu, Phys. Rev. C 77 (2008) 044603.  

[8] O. N. Ghodsi, M. Hassanzad, Nucl. Phys. A 987, (2019) 369–381. 
[9] M.V. Stoitsov, J. Dobaczewski, W. Nazarewicz, P. Ring, Comp. Phys. 

Commun, 167 (2005) 43. 
[10] M. V. Stoitsov et al., Comp. Phys. Commun, 184 (2013) 1592 

[11] V. E . Viola, G.T. Seaborg, J. Inorg. Nucl. Chem 28 (1966) 697. 

[12] Yu.  Ts .  Oganessian, V.K. Utyonkov, Yu . V.  Lobanov,  Phys. 
Rev. C 74 (2006) 044602. 

[13] M. Wang, G. Audi, A.H. Wapstra, F.G. Kondev, M. MacCormick, 
X. Xu, B. Pfeiffer, Chin. Phys. C 36 (2012) 1603. 
 

Z N   
 

             
 

         
 

         
 

     
    

118 176 1.32E-03 7.47E-04 8.33E-04 8.90E-04 

117 177 3.86E-01 7.00E-02 2.50E-01 5.10E-02 

117 176 8.57E-03 6.66E-03 1.20E-02 1.40E-02 

116 177 5.19E-01 1.79E-01 1.68E+00 5.30E-02 

116 176 3.70E-02 1.95E-02 3.63E-02 1.80E-02 

115 175 2.89E+01 3.44E+00 2.21E+01 1.60E-02 

115 174 7.31E+00 2.41E+00 1.20E+01 2.20E-01 

114 174 8.51E-02 5.38E-02 9.75E-02 8.00E-01 

114 173 1.76E+00 5.13E-01 4.68E+00 4.80E-01 

113 173 5.43E-01 1.73E-01 4.74E-01 2.00E+01 

113 172 8.19E-02 7.88E-02 1.54E-01 5.50E+00 

112 173 1.81E+00 1.02E+00 8.12E+00 3.40E+01 

112 171 1.29E-02 1.11E-02 3.79E-02 3.80E+00 

111 171 8.47E-01 3.52E-01 8.59E-01 5.00E-01 

111 169 2.16E-01 8.29E-02 1.55E-01 3.60E+00 

110 169 1.20E-01 1.03E-01 4.13E-01 2.00E-01 

110 167 3.74E-02 2.95E-02 9.47E-02 4.10E-03 

109 169 8.85E+00 3.77E+00 1.06E+01 7.60E+00 

109 167 2.65E-01 1.35E-01 2.15E-01 7.20E-01 

108 167 5.25E-01 5.20E-01 2.09E+00 1.90E-01 

108 165 2.59E-01 2.14E-01 7.43E-01 7.60E-01 

107 165 6.72E+00 3.13E+00 6.29E+00 9.80E+00 

107 164 4.41E-01 6.95E-01 8.99E-01 1.20E+00 

106 159 8.72E-02 8.17E-02 1.83E-01 2.88E+01 

106 158 4.28E-02 5.08E-02 3.13E-02 1.03E-01 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

529



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  

  Z)5مدل ( در قالب Pt178-184 زنجیره ایزوتوپیانرژي  ترازهاي مطالعه
 2هادي، صبري ؛ 1مسعود، صیدي

 ایالم ،ایالمگروه فیزیک، دانشگاه  1
  ، تبریزدانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز  2

  چکیده
با جداسازي هامیلتونین به دو قسمت  مطالعه گردید.ماتلسون  - مدل هندسی تجمعی بوهر  Z)5(حد تقارنیدر قالب  Pt 178-184هسته  زنجیره ایزوتوپی طیف انرژي

. نتایج حاصل انطباق مناسب پیش بینی هاي و پتانسیل مورس براي حل قسمت شعاعی استفاده گردید نوع پتانسیل چاه مربعی نامتناهی دو از شعاعی  و زاویه اي،
با استفاده از پتانسیل  بصورت ویژه در خصوص ترازهاي باند پایه انتخابیشان میدهد. افزایش دقت مدل ن را نتایج تجربی و انتخابی با هر دو نوع پتانسیل شعاعی مدل

  . نمود ارزیابی  Z)5(به عنوان بهترین نمونه براي نقطه بحرانی Pt 178را میتوان براي انتخاب هسته  نتایج حاصل نیز مشهود میباشد. چاه مربعی نامتناهی
 .باند پایه ، Z)5مدل ( ،ماتلسون - بوهر  اي انرژي، مدل هندسی تجمعیترازه  واژه هاي کلیدي:

  
 Investigation of energy levels of 

178-184
Pt isotopic chain by Z(5) model 
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Abstract 
 

The energy spectrum of 178-184Pt nucleus is studied in the Z(5) dynamic limit of Bohr-Mottelson geometric 
collective model. By separating the Hamiltonian of model into radial and angular parts, two infinite square well 
and Morse potentials are used to solve the radial part of model.  The results of model by using both potentials 
show satisfactory agreement in comparison with experimental counterparts. The high accuracy of considered 
model by infinite square well potential is obvious in description of the energy levels of ground band. Our results 
can use to introduce 178Pt nucleus as the best candidate for Z(5) critical point. 
Keywords: energy levels, Bohr-Mottelson geometric collective model, Z(5) model, ground band. 
 
PACS No.  21 
 

  قدمهم
طیف انرژي هسته هاي مختلف را میتوان منبع اساسی استخراج      

به دلیل پیشرفت  غنی. اطالعات تجربی دانست هااطالعات پنهان آن
گیري از یک سو و همچنین افزایش دقت -روشهاي اندازه

ترازهاي انرژي هسته هاي  ۀمحاسبات عددي از سوي دیگر، مطالع
سالیان اخیر نموده است.  یعاتمختلف را تبدیل به موضوع مطال

هایی از ترکیب چند تقارن در ساختار هسته ها، موضوع نشانه
شکل هسته همچون مدل تجمعی بوهر توسعه مدل هاي منطبق بر 

نقطه بحرانی گذارهاي  دقیق تعیین .را توجیه مینماید 1ماتلسون –
شکلی با استفاده از مدل تجمعی و استفاده از سطوح انرژي  –فازي

  .]2-1[بب افزایش کاربردهاي این مدل شده استس
زنجیره  بطور خاص درو  Z=  82هاي نزدیک به الیه بسته هسته

رقابت دو نیروي جفت شدگی  و اندرکنش  به دلیل Ptایزوتوپی 
و  2، نشانه هاي متعددي از پدیده هاي همزیستی شکلیچهار قطبی

ی سطوح بررس هسته اي را نشان میدهند. 3شکلی –گذار فازي 

                                                
1
. Bohr- Mottelson geometric collective model (BMM) 

2 . Shape coexistence 
3 . Quantum – phase transition (QPT) 
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، یعنی نقطه بحرانی Z)5انرژي این هسته ها، تطابق آنها را با حد (
شکلی بین شکل هاي کشیده و تخت را نشان میدهد.  –گذار فازي 

هاي متعدد با در نظر گرفتن مشاهده بررسیاز طرف دیگر، 
پذیرهاي مختلف همچون احتمال گذارهاي الکترومغناطیسی، 

ایزوتوپی را با حد  ةاق این زنجیر، انطب، وغیرههاي جدائیانرژي
دینامیکی  O   .]4- 3[نشان میدهدرا مدل برهمکنش بوزونی  6

 BMMدر قالب مـدل   Pt178-184در این مطالعه طیف انرژي هسته 
بررسی گردیده است. مقایسـه بـا اطالعـات     Z)5حد دینامیکی (و 

ز پتانسیل هـاي مختلـف   استفاده ا تجربی و همچنین نتایح مدل با 
  م میسازد.هآنها را فرا تواناییامکان ارزیابی براي قسمت شعاعی، 

   روش کار

(زاویه اي) در  γ(شعاعی) و  β، دو پارامترBMMهندسی  مدلدر 
بعدي براي مطالعه  5، فضاي کنار سه پارامتر متناظر با زاویاي اویلر

سته ها با ایجاد مینماید. در این مدل شکل ه اهساختار هسته 
 5و تخت 4پارامتر توصیف میشود. دو شکل کشیده 5استفاده از این 

متناسب با هسته هایی هستند که علیرغم خروج از حالت کروي، 
هسته هاي تغییر شکل یافته  تقارن محوري خود را حفظ نموده اند.

 Ptدر ناحیه گذار فاز بین این دو حدود همچون خانواده ایزوتوپی 
در این  این مدل بررسی میشوند. Z)5حد تقارنی ( با استفاده از

  :]2[مدل هامیلتونین بصورت زیراست
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,با ( kQپارامتر ,k  1 2 اندازه حرکت زاویه اي  و  هايمولفه ) 3
B زوایاي .پارامتر جرمی میباشد    و0 متناسب با دو 3

یا همان حد دینامیکی  بحرانی ۀشکل کشیده و تخت بوده و لذا نقط
)5(Z با مقدار  با تعریف دو متغیر توصیف میشود.  6

BE/انرژي کاهش یافته  22 انسیل کاهش و پت  

                                                
٤ prolate 

٥ oblate 

u/یافته BV 22  امکان جداسازي هامیلتونین به دو بخش ،
  شعاعی و زاویه اي حاصل میشود:
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مقدار متوسط تغییر 2اندازه حرکت مداري، Lدر این رابطه، 
با مقدار انرژي راستاي شعاعی میباشد. ξ(β) شکل چهار قطبی و

wnتغییر متغیر  L   ) به شکل زیر در میآید.3معادله ي (  

)۴(   
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,که ,....w wL n n  wnاست. براي باند پایه 2   بامیباشد.  0
   زیر است: فرض تابع موج سیستم بصورت

, ,( , , ) ( ) ( ) ( )
L

L M iD           
   زیر میباشد: به صورتمعادله شرودینگر بخش زاویه اي 
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 گذاريیحاصل میشود. با جا  و صفرشدن جمله دوم و 6
  زیر: ز پتانسیل نوسانگر هماهنگی به صورتالبته استفاده ا


   6
   و ( ) ( )u c c    2 21 1

2 6 2
  

  شکل معادله بخش زاویه اي بصورت زیر حاصل میشود:
  
  

نوسانگر هماهنگ بوده و ویژه مقادیر انرژي را  ۀمعادلاین که 
  :بصورت زیر حاصل مینماید

,                  , , ,...
c n n  


    
 2

2 1 0 1 22
  

و ثابت  ویژه تابع بخش زاویه اي ( چند جمله اي هاي هرمیت)
  نرمالیزاسیون آن نیز عبارتند از:
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w پتانسیل مورس است. شکل رض چاه پتانسیل مفروضع 
  عبارت است از:

     w wa au e e        2 2  
ــانبی  ــرار مجـــ ــتفاده از روش تکـــ ــا اســـ ــین 6بـــ ، همچنـــ

ــاي 2kتغییرمتغیرهـ  وz k ــر 3/2وتغییـ
( ) ( )     ،

  :د) به شکل زیر درمیآی4معادله (
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گذاري هر کدام از پتانسیل هاي باال معادله به تابع مولد چند یجابا 
میگردد. چاه پتانسیل نامتناهی به چند جمله منجر  خاصیجمله اي 

اي هاي بسل و پتانسیل مورس به چند جمله اي هاي الگر منجر 
متناسب با صفر هاي این چند  ،میگردد که ترازهاي انرژي مختلف

  جمله اي ها میباشند.
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,sx  هستند.یا الگر  بسل هاي معرف صفر هاي چند جمله اي 
انرژي کل هسته از ترکیب دو بخش شعاعی  و زاویه اي حاصل 

  : ]2[میشود

   ,
, , ,  sE s n L n E A x Bn     

2
0  

ثابت هاي بهنجارش میباشند که در مقایسه  E0و A ،Bکمیت هاي 
  تعیین میگردند. ]5[با اطالعات تجربی 

   تایجن

شکلی  –در ناحیه گذار فازي  Ptدر این مطالعه، زنجیره ایزوتوپی 
مورد بررسی قرار گرفت. کشیده و تخت هسته اي بین حدود 

ارزیابی توانایی دو نوع پتانسیل متفاوت براي هدف این مطالعه 
ازیابی طیف انرژي هسته هاي انتخابی می باشد. بدین منظور ب

  :انحراف معیار کمیت

 
1/2

exp2

1 i i
th

i
E E
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٦ Asymptotic Iteration Method  

در ادامه  را به عنوان معیار ارزیابی دقت محاسبات در نظر میگیریم.
نتایج حاصل براي ثابت هاي برازش و همچنین میزان انحراف 

را براي هر دو  تجربیمعیار محاسبات تئوري در مقایسه با نتایج 
  گزارش نموده ایم.  2و  1پتانسیل انتخابی در جداول 

) با فرض پتانسیل چاه .keVثابت هاي برازش( بر حسب . 1جدول شماره 
  نامتناهی.

  
  A                B               E0                 σهسته                      

  
178Pt               41/20-            43/3            2/14            2/89  
180Pt               50/17-            15/7           55/8            47/104  
182Pt               64/18-           32/6           63/11           62/115  
184Pt               32/14-           18/9           87/10           25/147  

  
   با حل معادله شعاعی با پتانسیل مورس. 1مشابه حدول . 2جدول شماره 

  
  A                B               E0                 σهسته                      

  
178Pt               57/9-            11/5            61/10            37/92  
180Pt               48/7-            83/6            07/16            66/142  
182Pt             25/11-            99/2            37/8             41/107  
184Pt             74/13-            74/1            15/12            32/126  

  
انطباق مناسبی بین نتایج هر دو پتانسیل در مقایسه با اطالعات 

مشاهده میشود. همچنین وجود کمترین مقدار تجربی موجود 
ت نظري با استفاده از هر دو پتانسیل انتخابی براي خطاي محاسبا

Ptهسته 
، این هسته را به عنوان بهترین نمونه براي توصیف 178

معرفی مینماید. این نتیجه را میتوان  Z)5تقارن هاي متناظر با مدل (
نزدیکتر بودن این هسته در مقایسه با سایر هسته هاي این به دلیل 

ته نوترونی مرتبط نمود. کاهش میزان زنجیره ایزوتوپی به الیه بس
نیروي جفت شدگی به دلیل تعداد کمتر نوترون هاي بیرون الیه 
بسته، سبب افزایش میزان اندرکنش چهار قطبی و لذا تولید نشانه 

با حد  Z)5هایی از تغییر شکل میشود. انطباق نقطه بحرانی (
مدل برهمکنش بوزونی که براي توصیف هسته  O)6دینامیکی (
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هاي تغییر شکل یافته غیر محوري استفاده میشود، این نتیجه را 
  .]6[ تایید میکند

، دو پتانسیل انتخابی به σ، ما در ادامه وابستگی دقت محاسبات
مقدار تغییر شکل چهار قطبی و همچنین نیمه عمر حالت پایه 

، تغییرات انحراف 1میکنیم. در شکل  بررسیزنجیره ایزوتوپی را 
  نامتناهی را بر اساس این دو کمیت ارائه نمودیم.تانسیل پچاه معیار 

.  
بررسی وابستگی انحراف معیار چاه پتانسیل مربعی به میزان تغییر شکل  . 1شکل 

  ).T1/2) و نیمه عمر تراز پایه (β2چهار قطبی  (

میزان تغییر  محاسبات براي هسته اي با بیشترین کاهش خطاي
   است.جفت شدگی مشخص کمترین میزان نیروي  لذاشکل و 

  
  بر اساس انحراف معیار چاه پتانسیل مورس. 1مشابه با شکل . 2شکل 

میزان تغییر شکل چهار  در این شکل نیز کاهش خطا با افزایش
شکست در مقدار  کقطبی مشخص است. در پتانسیل مورس، ی

ن نشانه اانحراف معیار مشاهده میشود. این نتیجه را میتوان به عنو
که نیازمند بررسی هاي ] 7-6[ رکیب تقارن ها ارزیابی نموداي از ت

  بیشتر در خصوص سایر زنجیره هاي ایزوتوپی هم میباشد.

  نتیجه گیري
ماتلسون در  –در این مطالعه توانایی مدل هندسی تجمعی بوهر 

 براي بازیابی طیف انرژي زنجیره ایزوتوپی Z)5حد دینامیکی (

Pt
ع پتانسیل متفاوت ارزیابی گردید. با استفاده از دو نو 178-184

افزایش دقت محاسبات با افزایش سهم تغییر شکل چهار قطبی در 
هسته ها مشهود میباشد. از این نتیجه میتوان براي بررسی تناظر بین 

مدل برهمکنش بوزونی با محاسبات این مقاله  O)6حد دینامیکی (
  استفاده نمود.
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 چكیده
تاثير زمان پير سازي و جدا از آن اثر  .ساخت و مشخصه يابی شد ژل-آالئيده و آالئيده به نيتروژن به روش سل ان آئروژل دي اکسيد تيتانيومدر اين پژوهش 

و همچنين  که به صورت ميکرو متري و نانومتري از نمونه ها  FESEMتصاوير. آاليش در ميزان تخلخل و حجم حفره ها مورد ارزيابی و آناليز قرار گرفتند 
اين ايزوترم ها بيانگر حالت ژله اي نمونه و وجود منافذ مزوپوري نوع .باالي آئروژل هاي ساخته شده داردنمودارهاي ايزوترم اخذ شده حکايت از کيفيت 

سانتی متر مربع بر گرم و حفره هاي نانومتري  055حاکی از مساحت ويژه اي  بالغ بر  دهنمونه هاي سنتز شBET نتايج آناليز ..استوانه اي و مخروطی می باشد
 .آنگستروم بود 210در ابعاد 

 ژل-ساختار مزوپوری،روش سلآئروژل تیتانیا،مساحت سطح ویژه، :واژه های کلیدی
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Abstract 
 

In this study, nitrogen dioxide and non-alloyed titanium alloy titanium dioxide aerosol was manufactured and 

characterized by sol-gel method. The effect of aging time and separately the effect of pollution on porosity and 

volume of cavities were evaluated and analyzed. FESEM images taken as micrometers and nanometers of the 

samples as well as isothermal diagrams indicate the high quality of the built-in aerogels. The synthesized BET 

samples showed a specific area of 500 cm
2
/g and nanometer sized holes measuring 215 angstroms. 

 Keywords: Titania aerogel,Specific surface area,Mesoporous structures,Sol-Gel method 

 

PACS No.    86,61 
 

  قدمهم
علم و فناوري نانو توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد  

هاي اين بعد  و بهره برداري از خواص و پديده( مولکولی)نانومتري 

 و با طبيعتفناوري نان. هاي نوين استسامانه در مواد ، ابزارها و 

، در آينده در برگيرنده بخش ميان رشته اي و فرا رشته اي خود

هاي  وسيعی از فناوري ها خواهد بود و به جاي رقابت با فناوري

در اين ميان  ]1[.، مسير رشد آنها را در دست خواهد گرفتموجود

ر کم و خصوصيات ظاهري آئروژل هابه دليل داشتن چگالی بسيا

، به عنوان ه براي عايق کاري حرارتی و صوتیژ، به ويفوق العاده

 (TiO2) تيتانيوم اکسيد دي ]2[.مواد کامالً انقالبی ظاهر شده اند

 اپتيك، زمينه کاربردي در رسانا با نيمه مواد يکی از پرکاربردترين
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بررسی  .است. ..دي و غيرهخورشي سلولهاي و آرايشی لوازم

ئيده شده باشد در دستور لی آنها که با نيتروزن نيز آالخواص آئروژ

 سه در عمدتاً TiO2 کپهنمونه  .پروژه قرار داشته استکار اين 

 .بروکيت و روتيل آناتاز، :شود می يافت مختلف کريستالی شکل

آناتاز پرکاربرد ترين نوع مورد استفاده در صنعت و مراکز تحقيقاتی 

حداکثر سطح ويژه گزارش شده از فاز آناتاز تيتانيا  .است

mادلمع
2
g

-1
خواص کاتاليزوري اين اکسيد فلزي  ]3[.می باشد 00  

ناهمگن  با توجه به اثر بخشی آنها در تخريب آالينده هاي آلی 

سمی موجود در هوا و هم در محيط هاي آبی  توجه زيادي را به 

تی اکسيد سيبدون شك خواص فوتوکال .خود جلب کرده است

بی از جمله پايداري تيتانيم عالی است و اين ماده خواص مطلو

قدرت  غير سمی بودن، مقاومت در برابر خوردگی ، شيميايی،

 ]4[. اکسيد کنندگی قوي و مقرون به صرفه بودن را دارا می باشد

روش تراکم فاز  شاملها  هاي سنتز آئروژل روش از ميان عمده

هاي پرانرژي،  بخار، روش آلياژسازي مکانيکی يا برخورد با گلوله

ژل داراي -روش سل هاي الکتروشيميايی و روش پالسماروش 

هاي  محبوبيت و کاربرد صنعتی باالتري نسبت به ساير روش

 ]3[. استموجود

 

 کار تجربی
 .ژل سنتز شدند-به روش سل ي تهيه شده در اين مقالهمه ژل هاه

اولين نوع از نمونه ها ژل هايی بودند که با هيچ ماده ثانويه و 

ل ها با اين ژ .د و ژل معمولی نام گرفتنديدگی نداشتنخارجی آالي

نمونه دوم  .پايه تيتانيا در نهايت آئروژل تيتانيا را تشکيل می دادند

بودند که اوره به عنوان منبع نيز ژل هايی با ترکيبات نيتروژنی 

دليل اصلی افزودن  .نيتروژنی در آنها مورد استفاده قرار گرفت

مواد  .توکاتاليسی آن می باشدنيتروژن به تيتانيا افزايش خاصيت ف

به  (TTIP) ايزوپوروپوکسايد تيتانيم ،در سنتز مورد استفاده اوليه

و اتانول با خلوص  Aldrichساخت  شرکت  عنوان منبع تيتانيم،

بسيار باال به عنوان حالل ساخت شرکت ايرانی زکريا جهرم و اسيد 

و  Merckبه عنوان کاتاليزور ساخت شرکت (درصد80)نيتريك 

به  6/8، 56/5، 1،21با نسبت مولی  مواد اين .آب ديونيزه بود

آب  ترکيب شدند  اسيد نيتريك ، ،TTIPترتيب براي مواد اتانول،

با افزودن اسيد نيتريك به محلول . را ايجاد کردنداوليه  ژل خيسو 

به شفاف ( شيري) شيري رنگ توليد شده اوليه رنگ محلول از کدر

 در آخربراي انجام فرايند هيدروليز مقدار .کردمايل به زرد تغيير مي

نمونه ها . ميلی ليتر آب را به اين محلول اضافه ميکنيم 10/2

روز  قرار گرفتن در محيط اطاق فرآيند پيرسازي  45حداقل پس از 

ماه  4-3مشاهدات نشان داد که ژل ها بيش از  .را طی می کنند

 فتد تغييرات فيزيکی وکه اگر اين اتفاق بيا نبايد پيرسازي شوند،

لودگی موجود در ژل ساختاري در نمونه رخ می دهد و ميزان آ

کربن دي اکسيد  خشك سازي ابر بحرانی ]4[. افزايش می يابد

 Suprex MPS/225توسط دستگاه فاز آخر سنتز است که  سرد

 0روزه و 45معمولی شامل دو نوع نمونه هاي  .صورت پذيرفت

برچسب خوردند و به نمونه  j5و  nبا که به ترتيب ماهه بودند 

 .داده شد j7و  j4 هاي آالئيده با نيتروژن عنوان

 

 نتایج و بحث
يکی از ويژگی هاي بارز آئروژل ها مساحت سطح ويژه باالي 

آنهاست و هم چنين وجود حفره هاي هوايی فراوان  در ساختار 

ناليز يکی از آ .اال در اين مواد می باشدآئروژل حاکی از تخلخل ب

 BET بررسی اين ويژگی کمك می کند آناليز در جهتهايی که 

می باشد که با بررسی ميزان جذب و واجذب گاز نيتروژن روي 

 .ومتري از حفرات سطح نمونه می دهدسطح نمونه اطالعات نان

نتايج مربوط به تخلخل سنجی سه تا از نمونه هاي ذکر شده در 

 .است 1 بخش تجربی به شرح جدول
 ويژگی هاي کلی تخلخل سنجی:  1جدول

  مساحت سطح مخصوص نمونه ژل

SBET(m2g-1) 

 حجم کل حفره ها

(cm3g-1) 

 اندازه حفره ها

(A) 

Normal(n) 1/335 22/2 4/222 

J5 2/024 11/3 232 

J7 2/053 21/2 4/210 

J4 - - - 

به اين  مطرح شده 1که در جدول  در مورد حجم کل حفره ها

از  ه منظور حفره هايی است که اندازه آنها کم ترنکته توجه شود ک

 .می باشد 5926و فشار نسبی  (نانومتر 1حدود )آنگستروم  262

 BET به دليل اين که جرم ناچيزي داشت قابليت بررسی J4نمونه 
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و به همين  تهيه گرديد  FESEMرا متاسفانه نداشت و از آن فقط

همان  .شاهده می شودمقابل اين نمونه خط تيره م 1دليل در جدول 

ن مساحت کمتري با n نمونه طور که از اين جدول بدست می آيد،

و  j5 ايیدر مقايسه با نمونه تيتانيسطح مخصوص و حجم حفرات 

و اين  کيفيت مناسبی برخوردار نمی باشد از ، j7همچنين آالئيده 

به معنی آن است که پيرسازي وقتی بيش از حد اتفاق بيافتد ژل به 

اکنش هاي شيميايی بين مولکولی خود می رود و تغيير سمت و

در مقايسه با   nنکته اي که کامال از رنگ نمونه  .وضعيت می دهد

اما به نظر می رسد اين نمونه  .ديگر ژل ها قابل مشاهده بود

حفرات بزرگی در مقايسه با ديگر نمونه ها دارد که شايداز جهاتی 

بهترين کيفيت  .ب شوديك مزيت نسبی براي اين نمونه محسو

از اين  .توان مشاهده کرد می j5تخلخل و حفرات را در نمونه 

جهت که نمونه به دقت سنتز شده و مدت پيرسازي در آن کامال 

رعايت شد و طبق دستورالعمل هاي مربوطه عمليات خشك سازي 

توان اين ادعا را نمود  نيز می  j7در مورد نمونه روي آن انجام شد،

مقداري از آالئيده شدن نمونه به نيتروژن توسط اوره،جه به با تواما 

که اين دور از انتظار  سطح ويژه و تخلخل آئروژل کاهش يافته ،

را به  مراحل خشك سازي ابر بحرانینمونه هاي مذکور  .نبود

 .خوبی طی کرده اند

 

 نمودار های ایزوترم
 روي يك سطح متخلخل جذب( N2)مولکولهاي گازي  هنگامی که

جذب صورت ( تخلخل)  شوند، ابتدا روي ديواره هاي حفره می

در حفره ها  Poدر يك فشاري کمتر از فشار مرجع . گيرد می

، در فرايند از آنجا که بعد از حذف چگالش. هدد چگالش روي می

ايزوترم واجذب . شود واجذب يك سطح جديدي درست می

پس  گيرد و يك معموال در سمت چپ ايزوترم جذب قرار می

خيلی بزرگ  P/Poکه نسبت  هنگامی .دهد جذب روي می-ماند

توان نتيجه گرفت که نمونه داراي منافذ بسيار باريك و به  باشد می

 .شود صورت موئين است وگاز جذب شده روي سطح متراکم می

 .شود  ناميده می  bو حالت   IV اين ايزوترم از نوع 

Relative Pressure (p/p°)
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 normalايزوترم نمونه : 1شکل 

Relative Pressure (p/p°)
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 j5ايزوترم نمونه  :2شکل 

Relative Pressure (p/p°)
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 j7ايزوترم نمونه :3شکل 

به هر سه نمونه داراي ايزوترم بسيار شبيه  3و2و1با توجه به شکل

بيانگر حالت ژله اي نمونه و وجود  ها اين ايزوترمنوع  .هم هستند

شيوه سنتز و هم چنين .منافذ مزوپوري استوانه اي و مخروطی است

ايزوترم و  يري بر روي نوعمواد به کار برده شده براي سنتز تاث

از طرفی همين  .و ويژگی هاي کلی تخلخل نمی گذارد بالتبع ابعاد 

قابل استناد ه در آنها وجود دارد نيز نتايج براي نمونه هايی که اور

مشاهده می شود  nاما يك اختالل در نمودار واجذب نمونه  .است

ايط خود به نظر می رسد ناشی از حفرات متزلزلی هستند که شر که

را حفظ نکرده اند و در اثر فشار نسبی متراکم شده اند و گاز 

و چنين وضعيتی را ايجاد کرده محبوس در خود را بيرون رانده 

تاثير پيرسازي بلند مدت را در اين ژل به اين صورت می  که.اند

 .انجام شد MIRA3TESCANبا دستگاه  FESEMتصاوير  .بينيم
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را   که روند خشك ساازي   J4 از  نمونه FESEMميکرومتري  تصوير :2شکل 

از اين تصوير فقط براي مقايسه سااختار آن باا تصااوير     .بخوبی طی نکرده است

 .نمونه هاي بعدي استفاده کرده ايم

 
 normalنمونه از  FESEM  نانومتري تصوير:3شکل 

 
 J5نمونه از  FESEM  نانومتري تصوير:4شکل 

 
 J7مونه ناز  FESEM تصوير :0شکل 

 با توجه به اين تصاوير و بررسی ابعاد و اندازه ها و مقياس تصوير،

کاه در   ا را ميتاوان در حاد ناانو تخماين زد،    ابعاد تخلخل نمونه ه

در مقايسه با تصاوير   .توافق قابل انتظار با آناليز هاي قبلی می باشد

FESEM  از نمونهJ4  در تشاکيل آئاروژل هاا    نقش خشك سازي

 .استبخوبی آشکار 

 

 گیرینتیجه 

و آالئيده به نيتروژن  معمولی تيتانيادر اين پژوهش آئروژل هاي    

و ژل سنتز و بررسی شدند  -بطور موفقيت آميزي به روش سل

مترمربع بر گرم  055نتايج به دست آمده حاکی  از تخلخل باالي 

به  2، نمونه ها مقدار TTIPنسبت مولی آب بر ماده . نمونه ها بود

تصاوير نانومتري و ميکرومتري  .بهترين کيفيت شناخته شد عنوان

از نمونه وضعيت خوبی از تخلخل ها در نمونه ها را نشان داد و 

 عمال بخش زيادي از ،نمونه که با افزايش مدت زمان پيرسازيِاين 

 45براي ژل هاي خيس  .تخلخل ژل هاي خيس از دست می رود

ماه خواص فيزيکی و  0ز روز پيرسازي مدت مناسبی است و بعد ا

 .آن تغيير اساسی می کندساختار نانومتريك 
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١ 
 

 موجک در مطالعه افکار خوشایند و ناخوشایند 

    2علیایی مقدم، حمیدرضا ؛ 1، اردشیر رابعی

 کرمانشاهابریشم ،  باغ،  ه رازيدانشکده علوم دانشگاگروه فیزیک  1

 شیرازمیدان ارم ، ،  ه شیرازدانشکده علوم دانشگاگروه فیزیک 2 

 

  چکیده

بررسی سیگنالهاي غیرپایاي الکتروآنسفالوگرام به کمک آنالیز موجک می باشد. ما نیز در این کار به بررسی افکار یکی از روش هاي تصویر برداري از مغز، 

سیگنال  19) می باشد. این ضریب که ارتباط rخوشایند (دلپذیر) و ناخوشایند می پردازیم. کمیتی که براي این مطالعه انتخاب می نماییم ضریب همبستگی (

. ه بوسیله الکترودهاي الکتروآنسفالوگرام را نشان می دهد می تواند بعنوان معیاري براي تشخیص حالتهاي عاطفی خوشایند و ناخوشایند باشداندازه گیري شد

 استفاده می نماییم.  R2013aدر نرم افزار متلب   4البته به منظور اجراي برنامه، ما از تبدیل موجک دوبشی مرتبه 

  .الکتروآنسفالوگرام، تبدیل موجک پیوسته، ضریب همبستگی  کلید واژه:

  

 

Wavelet in study of pleasant and unpleasant thoughts  
 

Rabeie,  Ardeshir1; Oliaei Moghaddam, Hamidreza2  
 

1 Department of Physics, Razi University, Kermanshah,  
2 Department of Physics, Shiraz University, Shiraz.  

 

Abstract 
 

The study of non-stationary signals of the Electroencephalogram by using the wavelet analysis, is one of the brain 
imaging techniques. In this work we also study the behavior of brain about pleasant and unpleasant thoughts. The 
quantity that we choose for this study is the correlation coefficient (r). This coefficient that shows dependency of 
19 signals recorded by Electroencephalogram electrodes can be used as a scale for cognition of pleasant and 
unpleasant emotional modes. Of course, for running the our programs we use the continuous wavelet transform 
of  Matlab R2013a with the Daubechies wavelet of orders 4.  
 
PACS No. 80-87-89 
 

  مهمقد

مختلف  يدر شاخه ها دانانیاضیو ر کدانانیزیدو دهه است که ف

) موجک پیوسته لیاز موجک (و تبد یدر علوم پزشک ژهیبه و یعلم

،  پیوستهموجک  لیکار با استفاده از تبد نیدر اکنند.  یاستفاده م

 يها گنالیس .میکن یم یافکار بررس یرفتار مغز را در واکنش به برخ

 جادیمغز ا یکیالکتر تیتوانند فعال ی) مEEGالکتروانسفالوگرام (

قشر مغز را منعکس کنند. مطالعه  یعصب يشده توسط سلول ها

در مورد عملکرد مغز به  یتواند اطالعات مهم یم EEG يگنالهایس

 یهستند و م غیر ایستا يها گنالیس EEG يها گنالیما بدهد. س

  .میکن لیو تحل هی) تجزCWT( پیوستهموجک  لیبدآنها را با ت میتوان

مغز با  يرا بر رو ندیو ناخوشا خوشایندمقاله ، اثر افکار  نیا در

 نییتع ي، ما برا نهیزم نی. در امیکن یم یبررس CWTاستفاده از 

،  EEG يضبط شده توسط الکترودها يگنالهایس نیب یوابستگ

 گنالهایس يبر رو CWT. میکن یم استفاده را  یهمبستگ بیضر

 نیانجام ا ي]. برا1شود [ یاعمال م 4 دوبشی موجک مادر توسط

 EEG يها گنالی. سمیکن یاستفاده م Matlab  نرم افزاراز  لیتبد

  شده است. يسال جمع آور 29-24 نیدر سن آقا 3از 
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٢ 
 

  

 EEGمروري مختصر بر 

EEG نقاط  نیب یکیالکتر لیمداوم اختالف در پتانس يریاندازه گ

 یکیالکتر تیفعال جهیاختالفات ولتاژها نت نیپوست سر است. ا يرو

-میکروشده در محدوده  يریاندازه گ ي]. ولتاژها2در مغز است [

به  مکان روي پوست سر نیهستند و به طور معمول در چند ولت

 انیاز جر یناش یکیالکتر تیفعال نیشوند. ا یطور همزمان ضبط م

مغز  الیگل يسلولها يو تا حدود یعصب يدر درون سلولها یونی

 به یفرکانس يباندها یکیولوژیزیو ف ینیبال در مطالعات است.

 14 تا 8آلفا ( ،هرتز) 8 تا 4تتا ( ،هرتز) 4کوچکترازدلتا ( ریتمهاي

 يطبقه بند هرتز) 30 بزرگتر ازگاما (و  هرتز) 30تا 14بتا ( ،هرتز)

 تمیکار ، محدوده فرکانس مورد استفاده شامل ر نیا در .]3[شود یم

 دلتا ، تتا و آلفا است. يها

 

  تبدیل موجک تاتبدیل فوریه از

در علم و  گنالیابزار پردازش س نیتر ياحتماالً کاربرد هیفور لیتبد

 ینشان نم ز محدودیت هاي این تبدیل این است کهااست.  یمهندس

 يراه حل ساده برا کی فرکانس با زمان چگونه تغییر میکند.دهد که 

با  زیپنجره آنال کی ی، معرف هیفور لیتبد يها تیغلبه بر محدود

تبدیل فوریه سیگنال زمانی را محدود و سپس است که  نیمع عرض

) WFT( يپنجره ا هیفور لیبا نام تبد دیجد تبدیل. آن را اعمال کند

 توسط STFTشود.  یم دهی) نامSTFTزمان کوتاه ( فوریه لیتبد ای

 رابطه زیر به دست می آید:

��(�, �) = ∫ �(�)�(� − �)���������.
�

��
 (1) 

 اسیمق لیتبد نیا تابع پنجره اي می باشد. gدر این رابطه تابع 

 لیتحل اسیمق نیا دیرا از د گنالیکرده و س ی(عرض پنجره) را معرف

 اسیفرکانس مهم در خارج از مق اتیجزئ يدارا گنالیکند. اگر س یم

 اگر .]4[داشت میمشکل خواه گنالیس لیو تحل هیباشد ، ما در تجز

 اتیکوچکتر شود ، جزئ اریاز عرض پنجره بس گنالیس اتیجزئ

 اتیاگر جزئ  کند. ینم موضعیآنها را  لیتبد شوند اما یمشخص م

 یداده نم صیتشخ یاز عرض پنجره بزرگتر شود ، به درست گنالیس

  شوند.

تابع  ونیعملکرد مدوالس یمشکالت با معرف نیموجک ، ا در آنالیز

 لیتبد میتوان ی، م f (t) گنالیهر س ي. براموج برطرف میشود

 :میکن فیتعر ریموجک آن را به شرح ز

��(�, �) =
�

√�
∫ �(�)�∗(

���

�
)��.

�

��
  (2) 

 نیدهد. همچن یفرکانس) را نشان م ای( اسیمقs   که در آن

2( ) ( )t L R داراي موضعیت  ، موجک مادر نام دارد که

∫میانگین آن صفر است ( و خوبیست �(�)��
�

��
= 0(. 

     

   

     EEGآنالیز اهمیت موجک در

با گذر زمان به سرعت تغییر میکند  EEG يها گنالیسفرکانس در 

 سیگنالهاي سري لیتحل يکه برا ی. روش سنت(سیگنال غیر ایستا)

 گنالیس کیفرکانس  فیطمیشود تبدیل فوریه است. استفاده  یزمان

اطالعاتی از زمان وقوع فرکانسهاي مختلف را  هیفور لیتبد جهیدر نت

مناسب تر و قدرتمندتر  يموجک ابزار لی. در مقابل ، تبدنمی دهد

هم فرکانس  رایز میباشد غیر ایستا يها گنالیس لیو تحل هیتجز يبرا

توان بدست  یم مربوط به فرکانس را ) و هم اطالعات زماناسیق(م

  آورد.

فرکانس زمان  لیتحل ياز روشها گرید یکی هیکوتاه مدت فور لیتبد

پنجره زمان  کیتوسط ، اطالعات زمان و فرکانس  STFTاست. در 

شوند. در مقابل  یم موضعیهمه محدوده فرکانس  يبرا کنواختی

کند.  یم میموجک اندازه پنجره را با توجه به فرکانس تنظ لی، تبد

و در  دیآ یخوب بدست م ریتصو وضوحباال ،  يدر فرکانس ها

آن  يشود تا محتوا یبلند استفاده م يکم ، از پنجره ها يفرکانس ها

 هیتجز يموجک برا لیکه از تبد ی. هنگامردیفرکانس را در برگ

شود ، موجک به عنوان پنجره خاص خود در هر  یاستفاده م گنالیس

، وضوح  لیتحل اسی، با کاهش مق نیکند. بنابرا یعمل م اسیمق

برتر  زین STFTموجک از  لی، تبددلیل نی. به همابدی یزمان بهبود م

  است.

 

  پژوهشروش انجام 

  الف) جمع آوردي داده:
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شده  يسال جمع آور 29-24 نیدر سن آقا 3از  EEG يها گنالیس 

نمونه  کیهر شخص ثبت شده است. در  يبراداده نمونه است. دو 

خود فکر کنند  ریاز افراد خواسته شده است که درباره خاطرات دلپذ

خود  ندیخاطرات ناخوشا از آنها خواسته شده تا به  گریو در نمونه د

  است. قهیدق کیهر حالت  ي. زمان ثبت شده براشندیاندیب

  

  : EEGب) ثبت 

 ,   SCAN LTبا  250 برداري نمونه نرخبا  EEG يها گنالیس

Inc) (Neurosoft  ستمیبا س مطابقها . الکتروده استثبت شد 

 الکترودهاي  پوست سر قرار گرفتند. گاهیجا 21 در 1020 یالملل نیب

Fp1  ،Fp2  ،F7  ،F3  ،Fz ،F4 ،F8 ،T3 ،C3 ،Cz ،C4 ،T4 ،

T5 ،P3 ،Pz ،P4 ،T6 ،O1 ،O2، و الکترودهاي دو الله گوش 

A1  وA2  نشان  1شکل  درمرجع مشترك  يالکترودها به عنوان

 داده شده است.

  

  : EEGپ) تبدیل موجک سیگنال 

استفاده  گنالیس زیآنال يبرا پیوستهموجک  لیمطالعه از تبد نیدر ا

 انتخاب شده براي آنالیزشده  ثبت يگنالهایساز  هیثان 15شده است. 

 دوبشی موجک استفاده شده براي آنالیزاند. 

  
  سیستم قراردادن الکترودها روي سر.:  1شکل

 
 Matlabاز نرم افزار   لیتبد نیانجام ا يبرامی باشد.  4مرتبه  

R2013a مد نظر انجام تبدیل  اسیمق محدوده. میاستفاده کرد

محدوده معادل با  یاسیمق محدوده  نی. امی باشد 12-128 موجک 

، فقط  گری(هرتز) است. به عبارت د 14,9تا  1,4 بایتقری فرکانس

به کار موجک  لیتبد نیا در(هرتز)  14,9تا  1,4 نیب يفرکانسها

آلفا ، تتا  يمحدوده فرکانس شامل امواج مغز نی. اگرفته شده است

 نیب اسیبا استفاده از مق اعمال شده روي سیگنال لیتبد و دلتا است.

 بیاضر سیماتر کی، 250با نرخ  هیثان 15و مدت زمان  128تا  12

 گنالیس هیثان 15کند. به عنوان مثال ،  یم دیتول 3750*  117با ابعاد 

EEG نشان داده شده  2در شکل  بیمقدار مطلق مرتبط با ضرا با

  .است

  
  

  (الف)

  
  (ب)

. ب) اندازه ضرایب تبدیل موجک   EEGیک نمونه سیگنال  الف): 2شکل

  وابسته به سیگنال در مقیاس ها و زمانهاي متفاوت.

  بعدي 2ت) ضریب همبستگی 

ضبط شده توسط  گنالیس 19،  یهر فرد در هر حالت احساس يبرا

 سیماتروابستگی بین  قرار گرفته است. سپس یالکترودها مورد بررس

 گنالیس 18با  گنالیس لیو تحل هیبه دست آمده از هر تجز بیضر

 یهمبستگ بیتوان از ضر یرا م یوابستگ. مقایسه شده است گرید

 توسط Bو  A سیدو ماتر نیب یهمبستگ بیکرد. ضر يریاندازه گ

  :]5[ شود یمحاسبه م رابطه زیر

�

=
∑ (��� − �̅)(��� − ��)�,�

�∑ (��� − �̅)��,� ∑ (��� − ��)��,�

																												(3) 

هستند.  Bو  Aمقدار میانگین ماتریسهاي  Bو  Aدر این رابطه 

 1می باشد. عدد  1و  1-داراي مقداري بین  rضریب همبستگی 

نشان دهنده ي بیشترین  -1نشان دهنده ي بیشترین همبستگی و عدد 

  ناهمبستگی بین ماتریس ها میباشد.

  

  نتایج
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موجک استفاده  لیدر تبد نییپا اسیمق در این پژوهش از آنجا که

وجود  بیضر يها سیباال در ماتر يفرکانس ها ریشود ، تأث ینم

در محدوده فرکانس باال قرار  نویزها نیشتریب و به دلیل اینکه ندارد

 ریتأث ییمحاسبات نها يرو زیگرفت که اثر نو جهیتوان نت یدارند، م

 .ستیها ن گنالیس حذف نویزبه  يازین گریگذارد. به عبارت د ینم

ضبط شده از قسمت  يها گنالیس لیو تحل هیو تجز یاز بررس پس

 میترس ریز يبه صورت نمودارها جیمختلف پوست سر ، نتا يها

معادل  يالکترودها تیها موقع رهینمودارها (دا نیشده است. در ا

 ینشانگر همبستگو پیوسته  اهیدهند) ، خطوط س یرا نشان م 1شکل 

خط ضبط شده و  يها گنالیس بیاضر سیماتر نیب 0,9از  شیب

  .است 0,3ر از کمت یقرمز نشان دهنده همبستگ چین هاي

نشان داده شده است.  3در شکل ساله  24 آقاي کی یهمبستگ گراف

و  37 بیو قرمز به ترت اهیتعداد خطوط س ، ریحالت دلپذ يبرا )الف

عدد  27 اهی، تعداد خطوط سشایندناخوحالت  ب) براي  می باشد 8

  .می باشد  33و خطوط قرمز 

  
  (الف)                          (ب)                 

 ساله.الف) حالت احساس خوشایند.  24گراف هبستگی یک آقاي : 3شکل

 ب)حالت احساس ناخوشایند.

 الف) .دارد ساله 28 آقاي کی یهمبستگ گرافاختصاص به  4شکل 

می  7و  9 بیو قرمز به ترت اهی، تعداد خطوط سریحالت دلپذ يبرا

عدد و  2 اهیتعداد خطوط س ، شایندناخوحالت  براي ب)  باشد

  .می باشد 18خطوط قرمز 

  
  (الف)                     (ب)      

ساله.الف) حالت احساس خوشایند.  28گراف هبستگی یک آقاي : 4شکل

  ب)حالت احساس ناخوشایند.

نشان  5شکل  ساله در 29 آقاي کی یهمبستگ گراف هاي نیهمچن

و  اهیتعداد خطوط س ، ریحالت دلپذ يبرا الف) . داده شده است

تعداد  ، ندیناخوشاحالت  می باشد  ب) براي 1و 22 بیقرمز به ترت

   .می باشد 16خطوط قرمز  و  13 اهیخطوط س

 
  (الف)                     (ب)  

ساله.الف) حالت احساس خوشایند.  29گراف هبستگی یک آقاي : 5شکل

  ب)حالت احساس ناخوشایند.

   نتیجه گیري

 ی) در حالت احساس.<9r( اهیکه تعداد خطوط س میما نشان داد

است. برعکس ، تعداد  ندیناخوشا حالتاز  ترشیب (خوشایند) ریدلپذ

است. با  شتریب ندیناخوشا ی) در حالت عاطفr <0.3خطوط قرمز (

 شهیهم میتوان ی) ، ما میستهم سخت ن یلیبرنامه (که خ کی ياجرا

کار  نی. امیمشاهده کن وتریکامپ توریمان يو قرمز را رو اهیخطوط س

که قادر  یروان مارانیب يالزم را برا يدهد مراقبت ها یبه ما امکان م

  . میری، در نظر بگ ستندیبه صحبت کردن ن

 

   سپاسگزاري

و پرسنل بخش  سیکرمانشاه ، رئ یدانشگاه علوم پزشک یاز معاون پژوهش       

EEG و قدردانی را داریمتشکر کمال  امام رضا کرمانشاه  مارستانیب. 
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 AlN/GaN/AlNمدهای فونونی نیم فضا و انتشاری در چاه کوانتومی 
 3کریمی، محمد جواد ؛ 2مهتاب، ارتی ؛ 1زهرا،  صادقی جوان

  رازیش یدانشگاه صنعت ه،یدانشکده علوم پا ک،یزیگروه ف 

 

 چكیده
بدست  نیم فضا یو مدها انتشاری یمدها یروابط پاشندگ ست.شده ا یبررس AlN/GaN/AlN یدر چاه کوانتوم یقطب یکیاپت یفونون ها یمقاله پاشندگ نیدر ا

رفتار افزایشی یا کاهشی با بردار موج پادمتقارن  و متقارن یمدهااست و فرکانس  یشامل خطوط گسسته ا نیم فضا یمد ها فیدهد که ط ینشان م جیآمده است. نتا

 دارند. 

 

Propagating and half-space phonon modes in AlN/GaN/AlN quantum well  
 

Sadeghi Javan, Zahra; Arti, Mahtab2; Karimi, Mohammad Javad3  

 

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shiraz University of Technology 

 

Abstract  
 

In this paper, the dispersion of polar optical phonons in AlN/GaN/AlN quantum wells is investigated. The 

dispersion relationships of the propagating and half-space modes are obtained. The results show that the half-

space modes spectra include discrete lines and the frequency of the symmetric and asymmetric modes have 

increasing or decreasing behavior with increasing the phonon wave vector. 

Keywords: phonon, quantum, well, propagating, half-space. 
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 مقدمه
 یساختار بلور کیها در اتم  ِیهماهنگ همه یهانوسانفونونها 

ها بلور بسیاری دارند.اهمیت  مختلف یهانهیهستند که در زم

 ی مانند سولفید روی، ساختار شش گوشی و...ساختار گوناگون

برهم بیشتر ر نانو ساختارها منجر به درک د فونون ها مطالعه .دارند

ساختارهای . دنشودر چاه های کوانتومی میفونون  -کنش الکترون

مدهای نیم فضا، فونونی از قبیل شش گوشی دارای چندین مد 

فصل مشترک و مدهای محبوس مدهای مدهای انتشاری 

موضوع مد  یبر رو 2004و همکارانش درسال  جان. [1]هستند

فونون در چاه  - و برهم کنش الکترون یکیفونون اپت یارانتش یها

ا انجام دادند و ب یمطالعات GaN/AlGaN یشش گوش یکوانتوم

فونون  یپراکندگ یرابطه  کیالکتر ید وستهیمدل پاستفاده از 

و  ائوی. [2]دنمودنقطبش را محاسبه  ادلهو مع یانتشار یکیاپت

ناشی از فونون  شات قطبتاثیرموضوع  2005در سال  همکارانش

 یشش گوش یر چاه کوانتومد های اپتیکی فصل مشترک

GaN/AlN  یکیالکتر نادیم ریآن ها توانستند تاث. دنده کرمطالعرا 

و همکارانش در سال  انگی. [3]کنند یقطبش را بررس یبر انرژ

 چاه کوانتومی کین در نوموضوع جذب فو یبر رو 2005

AlN/GaN وجه شدند که فرکانس انجام دادند و مت یمطالعات

و همکارانش در سال شو . [4]جذب موثر است ندیفونون در فرآ

 برهم و یکیفصل مشترک فونون اپت یموضوع مد ها یبر رو 2010

 GaN/ZnO یشش گوش یکنش الکترون فونون در چاه کوانتوم

فصل مشترک فونون  یانجام دادند. آن ها توانستند مد ها یمطالعات

هانگ . [5]نمایند لیو تحل یبررس یلف فرکانسمخت یرا در بازه ها
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 یفونون ها اشندگیموضوع پ یبر رو 2012و همکارانش در سال 

 یفونون در چاه کوانتوم -کنش الکترون و برهم یانتشار یکیاپت

 جفتانجام دادند و توانستند  یمطالعات GaN/ZnO یشش گوش

 [.6]کنند یرا بررس یانتشار یفونون یمد ها باالکترون  شدگی

طبش ق راتیموضوع تاثروی بر  2013و همکارانش در سال  ایورنت

که  افتندیانجام دادند و در یمطالعات یشش گوش یدر چاه کوانتوم

 یشش گوش یقطبش چاه کوانتوم یو انتقال انرژ هیحالت پا یانرژ

در ما . [7]کنند سهیمقا یرو دیسولف یتوانند با چاه کوانتوم یرا م

پاشندگی مدهای نیم فضا و مدهای انتشاری  مقاله به بررسی نیا

می  AlN/GaN/AlNفونون های اپتیکی در چاه های کوانتومی 

 . پردازیم

 تئوری
در جهت محور  dبه پهنای  AlN/GaN/AlNچاه کوانتومی یک 

z  .بصورت وابسته به فرکانس  کیالکتر یتوابع ددر نظر می گیریم

 :[ 8و1]زیرهستند

𝜖𝑧 𝜔 = 𝜖𝑧
∞

𝜔2 − 𝜔𝐿𝑧
2

𝜔2 − 𝜔𝑧
2

 . 𝜖𝑡 𝜔 = 𝜖𝑡
∞

𝜔2 − 𝜔𝐿𝑡
2

𝜔2 − 𝜔𝑡
2  

 که میکنیم فرضمولفه مماسی است و  نشان دهنده tکه اندیس 
∞

tϵ=∞
zϵ  .اعمال شرایط مرزی بر روی مولفه ی توجه به با است

z بردار جابجایی و مولفه ی مماسی میدان الکتریکی در فصل ،

 :به این صورت هستند (±d /2مشترک های )

−𝜖2𝑧 𝜔 
𝜕𝛷2 𝑧 

𝜕𝑧
|
𝑧=∓

𝑑
2

= −𝜖1𝑧 𝜔 
𝜕𝛷1 𝑧 

𝜕𝑧
|
𝑧=∓

𝑑
2
 

  
Φ2 𝑧 |

𝑧=∓
𝑑
2

= Φ1 𝑧 |
𝑧=∓

𝑑
2
 

 
 یکوانتومسد  2و شاخص  (GaN) یچاه کوانتوم 1شاخص 

(AlN .را نشان می دهد )یمولفه z  ،بردارموج فونونzk ،ای 

 :  [9و 2]میداربنابراین ، استموهومی  ای حقیقی

𝜖𝑧 𝜔 𝜖𝑡 𝜔 > 0  𝑅𝑒 𝑘𝑧 =   امواج میرایی   0

 

𝜖𝑧 𝜔 𝜖𝑡 𝜔 < 0   𝐼𝑚 𝑘𝑧 =  امواج نوسانی   0
 

فونونی در چاه های کوانتومی شش گوشی به صورت زیر  مدهای

 : [ 15و1]هستند

 (P) انتشاری یمدها)الف( 

در فرکانس های فونون  ختصهم (Propagating)مدهای انتشاری 

به دو صورت متقارن و پاد متقارن  بازه های مختلف است که

. این مدها در چاه کوانتومی و سد کوانتومی رفتار نوسانی هستند

ی زیر را درنظر رابطه ی پاشندگیمحاسبه رابطهبرای ند. دار

 :[ 10و1]گیریممی

𝐾𝑍

𝜕𝛷 𝑟 

𝜕𝑞
− 𝑞

𝜕𝛷 𝑟 

𝜕𝑧
= 0 

 

𝑘𝑧 =  𝜖𝑡 𝜔 /𝜖𝑧 𝜔 𝑞 
 

ی مماسی میدان الکتریکی اینگونه روابط باال مولفه با توجه به

 :است

1

2𝛽

𝜕Φ2 𝑧 

𝜕𝑧
|
𝑧=+

−𝑑
2

−
1

2𝛼

𝜕Φ1 𝑧 

𝜕𝑧
|
𝑧=+

−𝑑
2

= 0 
 

α =   
𝜖1𝑡 𝜔 

𝜖1𝑧 𝜔 
  

  
𝜉1 =   𝜖1𝑧 𝜔 𝜖1𝑡 𝜔   

 

𝜉2 =   𝜖2𝑧 𝜔 𝜖2𝑡 𝜔   β =
1

2
  

𝜖2𝑡 𝜔 

𝜖2𝑧 𝜔 
  

 
رابر با رابطه های زیر ب 2و  1پتانسیل در محیط  3و  2از معادله 

 :ندسته

Φ1 𝑧 = 𝐴 cos 2𝛼𝑄𝑚𝑧/𝑑  
 

Φ2 𝑧 

=

 
 
 
 ±  𝜇

𝜉1

𝜉2
cos 𝛽𝑄 sin 𝛼𝑄 − cos 𝛼𝑄 sin 𝛽𝑄  𝐴

+  𝜇
𝜉1

𝜉2
cos 𝛽𝑄 cos 𝛼𝑄 + sin 𝛽𝑄 sin 𝛼𝑄  𝐵

 
 
 
 

 

× sin  
2𝛽𝑄𝑧

𝑑
 

+ 

 
 
 
  𝜇

𝜉1

𝜉2
sin 𝛼𝑄 sin 𝛽𝑄 + cos 𝛼𝑄 cos 𝛽𝑄  𝐴 ±

 𝜇
𝜉1

𝜉2
cos 𝛼𝑄 sin 𝛽𝑄 − sin 𝛼𝑄 cos 𝛽𝑄  𝐵

 
 
 
 

 

× cos  
2βQz

d
  

 
است.  zپایینی مطابق با جهت مثبت و منفی محور عالمت باالیی و 

 :[ 12و11]نوشتاین شکل را می توان به  5رابطه  در این صورت
χ A sin αQ +B cos αQ  =0 

 
χ -A sin αQ +B cos αQ  =0 

 

(1) 

a

b
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 ای انتشاری برابر است با:دهی پاشندگی برای مسراانجام رابطه
 

Q
m
' =

m'π

2α
 

 
     m′=1, 3, 5  

6, 4, =2′m     

 (HS) نیم فضا یمدها )ب(

در فصل مدهایی هستند که  (Half Spase) مدهای نیم فضا

در چاه دارای پتانسیل صفر هستند. این مدها  2و 1مشترک محیط 

ایی و در سد کوانتومی رفتار نوسانی دارند. کوانتومی رفتار نم

پادمتقارن هستند. برای به دو صورت متقارن و  ی نیم فضامدها

به  b3و  a3ی پاشندگی آنها الزم است که شرط ی رابطهمحاسبه

به  2و 1صدق کنند. پتانسیل در محیط  2و  1ترتیب در محیط های 

 : [ 13و1] صورت زیر است
 

Φ1 z =A cosh  
2αQz

d
 +B sinh  

2αQz

d
  

 

Φ2 z =a cos  
2βQz

d
 +b sin  

2βQz

d
  

 
ی پاشندگی برای های موجود، رابطه و پتانسیل 3با توجه به معادله 

طوالنی به صورت با انجام محاسبات مدهای متقارن و پادمتقارن 

 : دست می آیند زیر به

βQ
m

a
-μ arctan  

ξ
2

ξ
1

tanh αQ
m
a   -mπ=0 

βQ
m

s
+μ arctan  

ξ
1

ξ
2

tanh αQ
m
s   -mπ=0 

 
 است.  μ=1و  =m 0و 1و 2و 3و 4....  ی باالدر رابطه

 AlNو  GaNپارامترهای ساختاری  : 1جدول 

∞ε )1-(cmtω )1-(cmLt ω )1-(cm zω 
 

)1-(cmLzω 

 
Material 

۵.۲۹ ۵۶۱ ۷۴۳ ۵۳۳۴ ۷۳۵ GaN 

۴.۶۸ ۶۷۳ ۹۱۶ ۶۶۰ ۸۹۳ AlN 

 

  نتایج
  , ω)(t1ϵω).(z1ϵ تواباععالمات  1با استفاده از مقاادیر جادول 

ω)(t2ϵ.ω)(z2ϵ و ω)(z2ϵω).(z1ϵ  در شاکل بر حساب فرکاانس

، نیم فضاارسم شده است. با توجه به شرایط مربوط به مدهای ( 1)

کاه در شاکل  دهناداین مدها در بازه های فرکانس خاصی رخ می

 نشان داده شده است. 

مدهای نیم فضا اعم از مدهای متقارن و مدهای پاد  2شکل  

تبعیت  3دهد که به دلیل آنکه از شرط معادله رن را نشان میمتقا

 2همانطور که شکل دارند.  قرار ] t2ω , z2ω [ یکنند دربازهمی

های متقارن و د با افزایش بردار موج فرکانس مدنشان می ده

به مقدار  mو با افزایش عدد کوانتومی پادمتقارن کاهش می یابد 

z2ω های نیم فضا متقارن و پاد متقارن مد 3 شکل شوند.نزدیک می

. با توجه قرار دارند ] Lt2ω , Lz2ω [ یدهد که دربازهرا نشان می

، فرکانس مد های متقارن و پادمتقارن با افزایش بردار  3به شکل 

به  زیاد شود، mموج افزایش می یابند و زمانی که عدد کوانتومی 

 نزدیک می شوند.   tL2ωمقدار 

 
 و ω)(t1ϵω).(z1ϵ, ω)(t2ϵω).(z2ϵ عالمت توابع : 1شکل

 ω)(z1ϵ.ω)(z2ϵ برحسب فرکانس.

10
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 .] t2ω ,  z2ω [ مدهای پاد متقارن و متقارن مدهای محبوس در بازه : 2شکل

 
 .] Lt2ω , Lz2ω [ : مدهای پادمتقارن و متقارن مدهای محبوس در ناحیه 3شکل

 نتیجه گیری
 چاه کوانتومی ی نیم فضا انتشاری و ما در این مقاله مد های

 

AlN/GaN/AlN  را بررسی کردیم و رابطه پاشندگی هرکدام را

چاه کوانتومی را در این  محاسبه نمودیم. همچنین مدهای نیم فضا

به دو صورت متقارن و  نیم فضاشبیه سازی کرده ایم. مدهای 

 نیم فضایپادمتقارن هستند. نتایج ما نشان می دهد که مدهای 

بازه های  و ] t2ω , z2ω [ های فرکانسیمتقارن و پاد متقارن در بازه

با قرار دارند و به ترتیب در این بازه ها  ] Lt2ω , Lz2ω [فرکانسی 

  یابد.فرکانس آنها کاهش و افزایش می، افزایش بردار موج
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 توکامک دماوند شگاهیسخت آزما کسیا یدز تابش ها دو بعدی توزیع ینقشه بردار
 1چاپار، رسولی؛  1بنفشه،  پورشهاب

  ، ایرانانتهای خيابان كارگر شمالی ، تهران ران،یا یاتم یسازمان انرژ ،یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا ،یپژوهشکده پالسما و گداخت هسته ا1

 

 چکيده
تواند  یشود، م یم لیسخت تبد کسیچشمه پر قدرت ا کیبه  زانیگر یها هيكوچک جهان كه در طول  تخل زیسا یاز توكامک ها یکیبه عنوان  توكامک دماوند

سخت پر شدت و  سکیا ید تابش هايتول جهيو در نت زانیگر یها هيانجام تخل نکهیدستگاه به دنبال داشته باشد. با توجه به ا یاپراتورها یرا برا ییباال یپرتو سکیر

 ییها شیآزما یمطالعه ط نیخواهد بود. در ا یضرور یامر شگاهیآزما نیتابش ها در ا قيداشتن نقشه دز دق نیاست بنابرا ریدر توكامک دماوند اجتناب ناپذ یپر انرژ

 یداده ها یابیجهت درون  یاضیر یو با اعمال روش ها دماوند شگاهیمانقطه از آز 100در  یمتریو انجام دز نسانسيترمولوم رفعاليغ یمترهایبا استفاده از دز
حفاظ  این برنامه یاصل یاز كاربردها یکی .توكامک دماوند انجام شده است شگاهیسخت در آزما کسیا یدز تابش ها عیاز توز قيدق ینقشه بردار کی ،یشگاهیآزما

 .خواهد بود یهسته ا یحساس به تابش ها زاتيادوات و تجه یبرا اسبمن یحفاظ ها یطراح نيدستگاه و همچن یمحل كار اپراتورها یساز

 رفعاليغ یمترهایسخت، دز کسیدز، ا یتوكامک دماوند، نقشه بردار  واژه های کليدی:

 

2D Mapping of hard x-ray radiation dose distribution of Damavand tokamak 

laboratory 
 

1Pourshahab, Banafsheh; 1Rasouli, Chapar 

 
1 School of Plasma Physics and Nuclear Fusion, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 

Damavand tokamak as one of the small size tokamak in the world which turns into an intensive and powerful x-

ray source during the runaway discharges, it can lead to high radiation risk for machine operators. Since the 

runaway discharges and as a result the production of high-intensity and high-energy x-rays are inevitable in 

tokamak, therefore having an accurate dose map of these radiations will be necessary in this laboratory. In this 

study, by applying passive thermoluminescence dosimeters and performing dosimetry at 100 points of 

Damavand laboratory during some experiments and then using mathematical methods to interpolate laboratory 

data, an accurate mapping of dose distribution of X-ray radiation in Damavand tokamak laboratory has been 

performed. One of the main applications of this program will be shielding the workplace of the machine 

operators and designing efficient shields for devices and equipment sensitive to nuclear radiations. 

 Keywords: Damavand Tokamak, dose mapping, hard x-ray, passive dosimeters 

 

PACS No.  52 

 

  قدمهم
است  یسيمغناط یمحصورساز یهانياز ماش یکیتوكامک دماوند 

دستگاه جزء  نیشود. ا یداغ در آن انجام م یپالسما قاتيكه تحق

 یپالسما ديتول ییكوچک جهان است كه توانا زیسا یهاتوكامک

، شعاع cm36توكامک  نیا یدارد. شعاع اصل دهيبا سطح مقطع كش

 یباشد. دما یم T2/1آن  یاصل یسيمغناط دانيو م cm7آن  یفرع

بوده و  eV150آن  یهاونی یو دما eV300پالسما  یهاالکترون
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در مدت زمان  kA35 نهيشيبا ب ییالسماپ انیجر ديقادر به تول

ms22 (1)باشد  یم .     

 یمناسب برا یهااز بستر یکیكوچک به عنوان  زیسا یهاتوكامک

 یهاروند. الکترون یبه شمار م زانیگر یهاو مطالعه الکترون ديتول

 دانيم ريپالسما هستند كه تحت تاث یهااز الکترون یتيجمع زانیگر

-یتوكامک شتاب گرفته و وارد محدوده انرژ یچنبره ا یکیالکتر

-ها در توكامکالکترون نیا یانرژ نهيشيشوند. ب یم یتينسب یها

از  یانيم زیسا یها، در توكامکMeVكوچک از مرتبه چند  یها

بزرگ از مرتبه چند  زیسا یهاو در توكامک MeVمرتبه چند ده 

ها توكامک یسيمغناط دانيم نکهیباشد. با توجه به ا یم MeVصد 

 نیابرانشده اند بن یطراح ییهایانرژ نيچن یمحصورساز یبرا

 نیتوكامک، شعاع حركت ا یدر داخل پالسما ديپس از تول

كنند.  یمحفظه خالء برخورد م وارهیو با د افتهی شیها افزاالکترون

در لحظات  زان،یگر یهاالکترون یباال یبا توجه به حد انرژ

موجود در  یباال یبا عناصر با عدد اتم یذرات پرانرژ نیبرخورد ا

مجاور با پالسما، در اثر  زاتيو تجه دواتمحفظه خالء و ا وارهید

شده و به خارج  ديسخت تول کسیا یپرتوها یتابش ترمز دهیپد

  شوند. یم لياز پالسما گس

ها به عنوان است كه توكامک یهیبر اساس مطالب گفته شده بد

شوند.  یسخت شناخته م کسیا یچشمه پر شدت و پر انرژ کی

 طیكوچک بسته به شرا زیسا یهاتابش ها در توكامک نیدز ا

( تا μSv)حدود چند  نیيپا اريبس ریتواند از مقاد یمحفظه خالء م

 ري( در هر شات متغμSvباال )حدود چند ده هزار  اريبس ریمقاد

محل  واره،یجنس د قتيمحفظه خالء در حق طیباشد. منظور از شرا

گوناگون مرتبط  زاتيادوات و تجه دمانيو چ ترهايميل یريرگقرا

  باشد.یمتعدد م یاچنبره یایبا محفظه خالء در زوا

ها سخت توكامک در تمام جهت کسیا یهاتابش نکهیبا توجه به ا

 نیدز ا عیاز توز قيدق یبردارانجام نقشه نیشوند بنابرا یم ليگس

مهم مانند  ینواح ژهیبه و شگاهیآزما یهاقسمت یها در تمامتابش

 یهادستگاه، محل نصب سامانه یاپراتورها یريگمحل قرار

و محل نصب  یاهسته یهاتابشدر برابر  ریپذبيآس یصيتشخ

خواهد بود.  یضرور اريحساس به تابش بس یکيالکترون زاتيتجه

 هياز الزامات اول یکیها تابش نیا قيدق یريگاندازه نیعالوه برا

محل كار  یسازمنیا یمناسب برا یپرتو یهاحفاظ یجهت طراح

  باشد. یدستگاه م یاپراتورها

سخت ابزار  کسیا یهادز تابش یريگاندازه یامروزه در جهان برا

. دو پارامتر مهم رنديگیمورد استفاده قرار م یمتنوع رفعاليفعال و غ

ابش و شدت ت یزمان یپهنا ،یريگگذار در انتخاب ابزار اندازهريتاث

فعال در  یريگپاسخ ابزار اندازه نکهیباشد. با توجه به ا یم یليگس

بوده و از  تیمحدود ی( داراmsكوچک ) اريبس یزمان یاهبازه

و كوتاه  یالحظه یهاتابش یلذا برا ست،يبرخوردار ن یدقت كاف

شود كه یفعال استفاده م ريغ یريگمدت معموال از ابزار اندازه

ها را داشته باشند. تابش نیاز ا یادیدر تعداد ز انباشت دز ییتوانا

 شگاهیپركاربرد كه در آزما رفعاليغ یمترهایاز انواع دز یکی

 رنديگیتوكامک دماوند بطور گسترده مورد استفاده قرار م

TLDیها LiF یها یهستند كه همراه با ناخالص Mg ،Cu  وP 

 مترهایزد نیشوند. مشخصات ایشناخته م -200GR یبا نام تجار

از  یامطالعه مجموعه نیآورده شده است. در ا (3و2)در مرجع 

 یاشده نييتع یمذكور در نواح یمترهایاستفاده از دز اها بشیآزما

 ليتوكامک دماوند انجام گرفته و پس از قرائت و تحل شگاهیاز آزما

 کسیا یهادز تابش عینقشه جامع از توز کیبدست آمده  یهاداده

   .دیدماوند استخراج گرد شگاهیسخت در آزما

 چيدمان آزمایشگاهی
-جهت اندازه -200GR یهاTLDها  شیمجموعه آزما نیدر ا    

شده از  نييتع یسخت در نواح کسیا یهادز تابش عیتوز یريگ

 یژگیو نیتوكامک دماوند بکار گرفته شدند. از مهمتر شگاهیآزما

ون و آستانه دز به نوتر تيتوان به عدم حساسیابزار م نیا یها

موجود  تيبه عدم قطع توجهاشاره كرد. با  یريگقابل اندازه نیيپا

از دقت  یجهت برخوردار نسانس،يترمولوم یمترهایدر پاسخ دز

دز در  یريگجهت اندازه ییسه تا یهامعموال از بسته جینتا یكاف

نقطه مورد  100ها كه شیآزما نیشود. در ا یهر نقطه استفاده م

 عدد قرص 300مجموعا  رديگ یقرار م یريگاندازهو  یبررس

200GR- بکار گرفته شد.  ییتاسه یهاشده و در بسته یسازمادهآ

 ینواح هيانجام شده است كه كل یابه گونه یهابسته دمانيچ

 ريهمسانگرد بودن و غ ريرا پوشش دهد. با توجه به غ شگاهیآزما

تراكم نقاط در از توكامک،  یليگس یهابودن تابش کنواختی
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مختلف،  یچنبره ا یایدر زوا نيفواصل مختلف از دستگاه و همچن

 شگاهیدر آزما یريگنقاط مورد اندازه عیاز توز ییمتفاوت است. نما

 یريگنشان داده شده است. ابعاد منطقه اندازه 1دماوند در شکل 

 نکهیبا توجه به ا باشد. یم m20m5/34ها شیآزما نیشده در ا

پس از هر بار قرائت  TLD یمترهایشده در دز رهياطالعات ذخ

انجام  یابزار مجددا برا نیا نیشوند، بنابرایو صفر م هيتخل

 TLD یمترهایبا دز یريگقابل استفاده هستند. اندازه یمتریدز

بر اساس دستورالعمل استاندارد انجام  دیاست كه با یشامل مراحل

به  زيرا ن جینتا یابزار، دقت باال بر سالم ماندن وهتا عال ردیپذ

دستگاه قرائتگر،  ونيبراسيمراحل شامل كال نیهمراه داشته باشد. ا

ها قبل از بسته  TLDها، صفر كردن قرص ECC بیضرا نييتع

جهت نصب در نقاط  ییتاسه یهابسته یسازآماده نيو همچن یبند

مانند  یحلانجام مرا ،یتودهپس از پر نيباشند. همچنیشده م نييتع

 یضرور مترهایقرائت و صفر كردن مجدد دز ،یگرماده شيپ

 .(3و2)خواهد بود

 
گيری آزمایشگاه توكامک دماوند كه چيدمان نقاط مورد اندازهنقشه :  1شکل 

گيری شده در فواصل روی آن نمایش داده شده است. به دليل تراكم نقاط اندازه

 نشان داده شده است. 2ل نزدیک به دستگاه، چيدمان این نقاط در شک

سخت برخورد  کسیا یهاتابش ديمنشاء تول نکهیبا توجه به ا

 زاتيموجود در ادوات و تجه نيبا عناصر سنگ زانیگر یهاالکترون

اجزاء  یكه برخ یدر نواح نیباشد بنابرایداخل محفظه خالء م

اتصال بخش  یهاو محل یصيتشخ یهاادوات سامانه تر،يميمانند ل

دهنده محفظه خالء در مجاورت پالسما حضور دارند،  ليکتش یها

 نیخواهد داشت. بد یريچشمگ شیافزا یهاتابش لياحتمال گس

گذار بر شدت رياز عوامل تاث کیسهم هر  نييتع یبرا بيترت

دز،  عیتوز یريگوضوح اندازه شیسخت و افزا کسیا یهاتابش

توكامک  به کیها در فواصل نزدTLD دمانيالزم است تراكم چ

كوچک  یهاییجادز با جابه عیدستگاه توز یکی. در نزدابدی شیافزا

چيدمان نقاط نصب شده تا گردد. یم یبزرگ راتييدستخوش تغ

الزم نشان داده شده است.  2متری از توكامک در شکل  1فاصله 

ها در شیمجموعه آزما نیها در ا یريگاندازه هيبه ذكر است كل

 .رنديگیدماوند صورت متوكامک  ییصفحه استوا

 
 متری از دستگاه 1در فواصل مختلف تا  TLDهای چيدمان بسته:  2شکل 

شده در  نييبر اساس نقشه تع TLD یهاپس از نصب بسته 

اعم از قدرت  یكار طیشرا هيكل تنبا ثابت نگه داش شگاه،یآزما

و ...، معموال  طيمح یدستگاه، دما یفشار كار ،یخازن یهابانک

ها اجرا  یريگاندازه نیا یبرا یدو روز كار یط یشات متوال 100

در  منیا طیمجدد شرا یها و برقرارهيتخل انیشود. پس از پایم

 وشده و مورد قرائت  یآورجمع TLD یهابسته شگاه،یآزما

 نکهیها با توجه به اشیآزما نی. در ارنديگیمحاسبه دز قرار م

اطراف توكامک  طير كل محها دتابش ییفضا عیبدست آوردن توز

شده، استفاده از  یريگلذا عالوه بر نقاط اندازه ،نظر بوده استمد

 ینقاط فضا ضرور ریدز سا نيجهت تخم زين یابیدرون یهاروش

شده  نيينقاط تع یريگحاصل از اندازه جیتان 3باشد كه در شکل یم

نشان  هکپارچیبطور  شگاهیها در نقشه آزماقسمت ریسا یابیو درون

  داده شده است.
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های ایکس سخت توكامک دماوند در نقشه دو بعدی توزیع دز تابش:  3شکل 

( اتاق كنترل B( سالن اصلی توكامک دماوند، )Aكل محيط آزمایشگاه. )

نتایج ثبت شده  ( نواحی حاشيه سالن اصلی توكامک دماوند.Cتوكامک دماوند، )

 باشند.به ازای یک شات می

 بررسیبحث و 
سخت توكامک دماوند را  کسیا یهادز تابش عیتوز 3شکل      

دهد. یاست نشان م ms22آن  یزمان یشات كه پهنا کی یبه ازا

 یمتر 4ها تا تابش نیدز ا عیشود توزیهمانطور كه مشاهده م

بودن  رهمسانگرديبودن و غ کنواختی ريتوكامک با وضوح باال، غ

با  یوجود نواح ،یتئور اسبر اس نيمچندهد. هیها را نشان متابش

 زانیگر یهابرخورد با الکترونپر ینواح قتيدز باال، كه در حق

 زين  (3ها )شکل یرياندازه گ جیشود كه نتا یم ینيب شيهستند، پ

كند. در شکل فوق  یم انيها بینيبشيپ نیرا با ا یخوب اريتطابق بس

دز  عیشوند و توزیم از تشعشع كه بطور واضح مشاهده ییهازبانه

 انگريب متغير است، µSv35000تا  µSv12000در آنها از حدود 

ثابت و متحرک،  تريميل یهاغهيهستند كه در آنها ت یخاص ینواح

 کروموجيسنج متداخل یهاهورن ،یسيمغناط یهاپروب یهاداكت

  محفظه خالء قرار دارند. یهااتصال بخش یهاو محل

 یحد دز در سالن اصل نیآمده كمتربدست  جیبر اساس نتا

هر شات بوده كه  یبه ازا µSv10( از مرتبه Aمنطقه توكامک )

منطقه ممنوعه و عدم امکان حضور افراد در هنگام  انگريب نیا

 زيباشد. همانطور كه از نقشه دز بدست آمده نیدستگاه م اتيعمل

 cm5به ضخامت  یحفاظ سرب کیاست حضور  صيقابل تشخ

( توانسته است از Bمنطقه توكامک و اتاق كنترل ) یاصلسالن  نيب

 یاپراتورها بصورت مطلوب یريها به محل قرارگنفوذ تابش

حد دز در اتاق كنترل دستگاه تا مرتبه  کهیبطور دینما یريجلوگ

 است. افتهیهر شات كاهش  یبه ازا Svدهم 

دد گریدز انجام شده حاصل م یبرداركه از نقشه یگریمهم د جهينت

( است Cمناطق توكامک ) یسالن اصل هيحاش یدر خصوص نواح

به عنوان مناطق تحت  ینواح نیكه با توجه به حد دز بدست آمده ا

دستگاه  اتيشناخته شده و حضور افراد به هنگام عمل یكنترل پرتو

 یهایريگكه اندازه یممنوع است. موضوع مهم ینواح نیدر ا

 یهاسامانه هيكل یسازحفاظ ندیمان یم ديبر آن تاك زيانجام شده ن

 یاهسته یهاحساس به تابش یکيو ادوات الکترون یصيتشخ

در منطقه  زاتيتجه نیاز ا یبخش بزرگ نکهی. با توجه به ااست

شوند، یبه دستگاه نصب م کینزد اريممنوعه و در فواصل بس

تواند یمطالعه م نیانجام شده در ا یهایريگاندازه جینتا نیبنابرا

ها بکار سامانه نیاز ا کیهر  یبرا مناسب یهاحفاظ یجهت طراح

 برده شود.
 

 نتيجه گيری
های گيریبرداری دقيق بر اساس اندازهدر این مطالعه یک نقشه     

های آزمایشگاهی یابی دادهشات متوالی و درون 100تجربی طی 

كی برای آزمایشگاه توكامک دماوند انجام شد. نتایج بدست آمده حا

از وجود نواحی خاص با دز بسيار باال، از مرتبه چند ده هزار 

μSvباشد كه به عنوان منطقه ممنوعه ، در سالن اصلی توكامک می

توان در های توليد شده میشود. با توجه به دادهدر نظر گرفته می

های ای موردنياز، حفاظهر فاصله از دستگاه و هر زاویه چنبره

ای های هستههای حساس به تابشسامانه مناسب برای ادوات و

 طراحی نمود.
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 Fe2YGaهویسلر تمام  آلیاژ محاسبات ابتدا به ساکن
 1؛ اسدی، احمد1؛ فروزانی، قاسم1رسولی، مرضیه السادات

 ، تهران، ایران16761-7963گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی  1

 

 چكیده
فته است. محاسبات با اسبات ابتدا به ساکن مورد مطالعه قرار گرمح به کمک  Fe2YGa تمام هویسلر در این مقاله خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژ

افزاری کوانتوم اسپرسو بر پایه نظریه تابعی چگالی و با در نظر گرفتن تقریب شیب تعمیم یافته انجام شده است. نتایج به دست  از بسته نرم  pwscf استفاده از کد

پاولی سازگار است. همچنین این آلیاژ با انرژی بستگی  -طیس است و ممان مغناطیسی کل آن با قانون اسالتردهند که این آلیاژ یک رسانای فرومغنا آمده نشان می

 باشد. منفی به لحاظ ساختاری پایدار می

 

 ، فرومغناطیس، کوانتوم اسپرسوهویسلر آلیاژنظریه تابعی چگالی،  واژه های کلیدی:

 

Ab Initio Calculations of Full Heusler alloy Fe2YGa  
Rasouli, marzieh sadat; Forozani, Ghasem; Asadi, Ahmad 

 
1
 Department of Physics, Faculty of Science, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

 

 

 

Abstract  
 

In this paper, the structural, electronic and magnetic properties of full Heusler alloy Fe2YGa with the help of ab 
initio calculations have been performed. Calculations have been done using pwscf program from Quantum 
Espresso package by applying the generalized gradient approximation . The results show that Fe2YGa is 
ferromagnetic conductor. The total spin magnetic moment of Heusler alloy Fe2YGa was found in accordance 
with the Slater-Pauling rule. Also, this alloy is stable due to negative cohesive energy. 
 Keywords: Density functional theory, Heusler alloy, Ferromagnetism, Quantum Espresso 
 
PACS No. 71 

 

  قدمهم
معموالً فهم مطالب حالت جامد دشوار است و باید تا حد      

های حالت جامد سبب  سازی پدیده امکان ساده شوند. نیاز به ساده

مورد  خاص و آلیاژهای سادهشد مطالعه ترکیبات مشخص، فلزات 

توجه محققان قرار بگیرد. با شناخت ارتباط بین ساختار و خواص 

های جدید ساخت؛ لذا  تری برای فناوریتوان قطعات به مواد می

اسپینترونیک به  یار حائز اهمیت است. فناوری نویناین شناخت بس

تولید قطعات کوچک و بسیار کارآمدی پرداخته است که انتقال 

اطالعات در آنها بر پایه بار و اسپین الکترون صورت می پذیرد. 

 اده ها وزش دمزیت ابزارهای اسپینترونیکی، افزایش سرعت پردا

است. برای ساخت ابزار اسپینترونیکی به یک  کاهش توان مصرفی

های تولید این جریان،  منبع جریان اسپینی نیاز داریم. یکی از راه

 عبور جریان الکتریکی ناقطبیده از درون یک فلز فرومغناطیس

 . ]1-7[ است فلز نیم

آلیاژهای هویسلر از جمله مواد فرومغناطیس هستند که توجه 

، آلیاژهااند. علت توجه به این  محققین زیادی را به خود جلب کرده

و مغناطیسی  فلزی و نیم های ویژگیخصوصیات مختلف از جمله 
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سادگی فیزیک حاکم بر آنهاست. بطور کلی آلیاژهای  همچنین

 آلیاژهای تمام هویسلر -1هویسلر به دو دسته تقسیم می شوند: 

(
2X YZ) 2- آلیاژهای نیمه هویسلر (XYZ) در این آلیاژها .X   و

Y  از فلزات واسطه وZ 4و  7 گروه اصلی هر یک از عناصر 

فلزی مغناطیسی  این آلیاژها ترکیبات نیمبرخی از  تواند باشد. می

هستند. این ترکیبات از زمان پیدایش صنعت اسپینترونیک اهمیت 

 .  ]4[ اند ا کردهای پید ویژه
 

 روش محاسبات
افزاری کوانتوم  بسته نرم از pwscfکد  محاسبات با استفاده از     

که بر مبنای نظریه تابعی چگالی، شبه پتانسیلها و همچنین اسپرسو 

کند، انجام شده است. نظریه تابعی چگالی،  توابع موج تخت کار می

کند و تمام خواص  مسئله بس ذره ای را به تک ذره ای تبدیل می

الزم به ذکر است  .دآیفیزیکی از روی چگالی حالت پایه بدست می

کنش  که در این روش از تقریب شیب تعمیم یافته برای برهم

کنش میان  نرم برای برهم همبستگی و از شبه پتانسیل فوق -تبادلی

 . همچنین،]1[ های ظرفیت استفاده شده است هسته و الکترون

شم -برای خالصه کردن بسط توابع موج کوهن Ry69انرژی قطع 

استفاده شده است. برای بررسی انرژی و و کاهش حجم محاسبات 

ی kهای کل، ناحیه اول بریلوئن با تعداد نقاط چگالی حالت

بندی شده است و درجه همگرایی در محاسبات  مش 19*19*19

410کمتر از  Ry .در نظر گرفته شده است 

 و بحثنتایج 

 8شامل ه اتم در سلول واحد، با شانزد Fe2YGaآلیاژ تمام هاسلر 

 ه استسازی شد شبیهدر فاز مکعبی   Gaاتم  4و  Yاتم  Fe ،4اتم 

همچنین  ساختار هندسی این آلیاژ نشان داده شده است. 1در شکل 

 اند. ها مشخص گردیده مختصه مکانی اتم 1در جدول 

نوع نظم مغناطیسی آلیاژ مورد مطالعه،  در آغاز، برای مشخص شدن

نمودار انرژی بر حسب ثابت شبکه برای دو حالت 

 نشان داده  2 و در شکل فرومغناطیس و فرومغناطیس رسم آنتی

توان گفت که آلیاژ مذکور  شده است. با توجه به نمودار می

باشد، زیرا حالت فرومغناطیس انرژی کمتری  فرومغناطیس می

رو، جهت انجام  از این فرومغناطیس دارد. نتینسبت به حالت آ

 رویم. محاسبات بعدی با حالت فرومغناطیس پیش می

محاسبات، نمودار انرژی کل بر حسب ثابت شبکه را با  در ادامه

معادله حالت مورناگان برازش داده و پارامترهای ساختاری از جمله 

آوریم. این  مدول حجمی، مشتق مدول حجمی را به دست می

 :عادله به فرم زیر استم

(1)
3 2

2 2 2

0 0 0 0 03 3 3
0 0

9V V V V
E(V) E ( ) 1 ( ) 1 6 4( )

16 V V V

        
            

       

 

که در آن 
0E،

0V،
0 و

0
  به ترتیب کمینه انرژی کل در حجم

تعادلی، حجم سلول واحد، مدول حجمی و مشتق مدول حجمی 

توان انرژی بستگی  . به منظور بررسی پایداری آلیاژ می]9[ باشند  می

 آید محاسبه نمود. به دست می 2ساختار را که از رابطه 

(2                            )coh tot Fe Y GaE E (2E E E )    

در این رابطه
cohE ،انرژی بستگی

totE باشد رژی کل ساختار میان 

مقدار انرژی الزم برای جداسازی یک  بستگی،در واقع انرژی . ]3[

با توجه به مقدار منفیی بیه   می باشد  شا ساختار به اجزای سازنده

توان گفت که این آلیاژ به لحاظ  دست آمده برای انرژی بستگی، می

ه تمامی پارامترهای محاسبه شد 2در جدول  ساختاری پایدار است.

 اند. لیست شده Fe2YGaبرای آلیاژ 

 

 . موقعیت نقاط شبکه در این ساختار1جدول 

 

و ممان مغناطیسی  Fe2YGa ممان مغناطیسی کل آلیاژ 7در جدول 

توجه به مقادیر گزارش شده ها آورده شده است. با  تک اتم تک

توان نتیجه گرفت که ممان مغناطیسی اسپینی کل آلیاژ با قاعده  می

پاولی سازگار است. بر طبق این قاعده، ممان مغناطیسی  -اسالتر

Fe2YGa 

(0.25,0.25,0.25) 

(0.75,0.75,0.75) 

Fe 

(0,0,0) Y 

(0.5,0.5,0.5) Ga 
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اسپینی کل آلیاژهای تمام هویسلر از رابطه 
t tZ 18    به دست

آید که در این رابطه  می
tZ های ظرفیت و تعداد کل الکترون

t 

در آلیاژ  .]8[ کل بر سلول واحد استممان مغناطیسی اسپینی 

و از قانون  باشند عدد می 22های ظرفیت  مذکور تعداد الکترون

پاولی، ممان مغناطیسی کل آلیاژ  -اسالتر
B / f .u4  به دست

 آید که با عدد به دست آمده از محاسبات سازگار است. می

 Fe2YGa پارامترهای بهینه محاسبه شده آلیاژ: 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fe2YGa: ساختار هندسی آلیاژ تمام هویسلر 1شکل 

 

های تشکیل  و ممان مغناطیسی اتم Fe2YGa: ممان مغناطیسی کل آلیاژ  7جدول

 دهنده آلیاژ

 

 
در دو حالت  Fe2YGa: نمودار انرژی بر حسب ثابت شبکه برای آلیاژ 2شکل 

 فرومغناطیس فرومغناطیس و آنتی
 Feدهند که اتم  نشان می 7 همچنین نتایج به دست آمده در جدول

 بیشترین سهم را در ممان مغناطیسی اسپینی کل دارد.

برای بررسی رفتار مغناطیسیی آلییاژ تحیت تینش، نمیودار ممیان       

مغناطیسی کل ساختار بر حسب ثابت شبکه رسم شد که در شکل 

 شود. دیده می 7

 
 Fe2YGa: ممان مغناطیسی کل بر حسب ثابت شبکه برای آلیاژ 7شکل 

شود که با افزایش ثابیت شیبکه، ممیان     در نمودار فوق مشاهده می

رسد. بنابراین  مغناطیسی کل آلیاژ در نهایت به حالت پایا و ثابتی می

خاصیت مغناطیسی خود را  Fe2YGaتوان نتیجه گرفت که آلیاژ  می

 کند. تحت تنش حفظ می

در ادامه کار، برای بررسی خواص الکترونی آلییاژ تمیام هویسیلر    

Fe2YGa های الکترونی رسم شده اسیت کیه    نمودار چگالی حالت

تیوان گفیت    شود. با توجه به این نمودار می مشاهده می 4در شکل 

که آلیاژ مذکور یک رسانای مغناطیسی است، زیرا در نزدیکی تراز 

حالیت دارییم و    ،فرمی برای هر دو کانال اسیپینی )بیاال و پیایین(   

2Fe YSi نام آلیاژ 

 K (k-point)تعداد نقاط  19*19*19

 (Ryانرژی قطع ) 69

 ) Aثابت شبکه ) 91/12

  (()Kbarمدول حجمی ) 214

 ( مشتق مدول حجمی ) 19/11

 (Ryانرژی بستگی ) -1694/1

t B( / f.u)  a B( / atom)  
 نام آلیاژ

 Ga Y Fe  

92/4 23/1 27/1- 68/7 
2Fe YGa

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

552



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

اسیت. بنیابراین از ایین آلییاژ     نمودار توسط خط فرمی قطع شده 

 توان در ساخت قطعات اسپینترونیک استفاده نمود. نمی
 

 
 

 های الکترونی کل بر حسب انرژی برای آلیاژ نمودار چگالی حالت :4شکل 

Fe2YGa چین مشخص شده و بر صفر منطبق  )انرژی فرمی به صورت خط

 است.(

 ی آلییاژ تمیام هویسیلر   تر خیواص الکترونی   ظور بررسی دقیقبه من

Fe2YGaنشیان داده   1های جزئی در شیکل   ، نمودار چگالی حالت

شود که بیشترین  شده است. با توجه به نمودار مذکور، مشاهده می

های الکترونی اشغال شده در اطراف تراز فرمی،  چگالی حالت سهم

است. همچنین یک هیبریداسیون قوی  Fe  اتم d  مربوط به اوربیتال

 وجود دارد.   Yاتم  dهای  و اوربیتال Feاتم  dهای  اوربیتالمیان 

 

 
 نزدیک تراز فرمی  Fe2YGa های جزئی آلیاژ نمودار چگالی حالت: 1شکل 

  نتیجه گیری
افزار کوانتوم اسپرسو، خواص  از نرم pwscfبا استفاده از کد 

مورد  Fe2YGaساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژ تمام هاسلر 

ه این آلیاژ در ثابت شبکه عه قرار گرفت. نتایج نشان دادند کمطال

یک رسانای فرومغناطیس است و مغناطش خود را تحت  تعادلی

مغناطیسی کل کند. همچنین از روی محاسبات ممان  تنش حفظ می

آلیاژ
B / f .u92/4  به دست آمد که با قاعده اسالتر پاولی تطابق

 اژ با داشتن انرژی بستگی منفی از لحاظ ساختاریاین آلی دارد.

تواند  فلزی ندارد نمی که خاصیت نیم پایدار است، ولی به دلیل آن

  در قطعات اسپینترونیک مورد استفاده قرار بگیرد.
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سلول خورشیدی آلی بر روی حرکت  فعال ی نازکالیه عددی تأثیر تغییر ابعاد شبیه سازی
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 چکیده

 
که بین دو   PCBMو  P3HTی نازک مرکب از الیه  تولید شده در الکتریکی های باراثرات تغییر ابعاد ساختار  الیه بر روی جمع آوری حامل ،کار تأثیردر این       

nm5×15×60  ،nm مختلف ابعادبا ساختار شطرنجی و  -بورتز، کالوس و لبوویتزالگوریتم  -مونت کارلو  عددی شبیه سازی ا استفاده ازبرا  الکترود قرار دارد

و آنود  کاتد هایتولید شده بر رروی الکترودهای و حفره هاالکترون نهایت تعداد میانگین در .، مورد بررسی واقع شده استهاتحت شرایط حاکم بر الیه 60×30×5

 که کاهش یافته استبر روی الکترودها جمع آوری شده الکتریکی  بار هایالیه تعداد میانگین حامل پهنای  ، با افزایشه حاصل شدو این نتیج ده استمحاسبه گردی
       . گذاردجریان مدار و عملکرد سلول خورشیدی مین تأثیر مستقیم بر تولید ای
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Numerical simulation of the effect of changing the dimensions of the thin active layer of 

the organic solar cell’s on move of the electrical charge carriers and it’s function. 
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Abstract  
 

 

 In this work, the effect of changing the dimensions of the layer structure on the collection of electrical charge 

carriers which been produced in the thin layer composed of P3HT and PCBM that is between two electrodes, 

using the Monte Carlo numerical simulation with Bortez, Callus and Lebowitz algorithms, with checkered 

structure and different dimensions 60×15×5nm, 60×30×5nm, have been the conditions of the layers. Finally, 

the average number of electrons and holes produced on the cathode and anode electrodes were calculated and 

it was concluded that, with increasing layer width, the average number of electrical charge carriers collected 

on the electrodes has decreased, wich it has a direct impact on production of layer cricuits and solar cell 

perfomancs.   

 

 

 Keywords:  carrier electrical charge, solar cell, Monte Carlo. 
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  مقدمه .1

تکنولوژی های خورشیدی آلی یک در طی دو دهۀ گذشته سلول

امیدوارکننده، مقرون به صرفه با وزن سبک و تولید آسان در مقیاس 

 ها داردباالی آن تاهمیاین نشان از اند که وسیع ارائه کرده

 بینیپیش برای مؤثر روشی عددی سازیشبیه و سازیمدل [. 2و1]

 بدون حتی خورشیدی هایسلول عملکرد بهتر ارائه و سازیبهینه

در را ها بینشی  سازی شبیهاین  [.3] آنهاست اولیه ساخت به نیاز

که  دهندبه ما میمورد چگونگی ساختار سلول خورشیدی 

روی  الکتریکی هایآوری باربر روی ایجاد و جمع توانندمی

گذار تأثیر کنند،کمک می یخارج مدار انیجرتولید به  که الکترودها

 کارلو مونتروش  کارآمد،یکی از روش های عددی   .[4] دنباش

 بکار گرفته شده است. پژوهش حاضر است که در 

 و روش ینظر یمبان   .2

با ترکیبی از مواد آلی سازی، ساختار شطرنجی برای انجام شبیه   

eset) PCBM methyl [6, 6]-Phenyl c61-butyric acid،)  از

 P3HT (Poly و n-نوعنیمه رسانای  به عنوانفولرین  مشتقات

(3- hegxylthiophene))  نیمه رسانای نوعبه عنوان- P مطابق ،

این مواد به دلیل این که انتقال  ایم.را طراحی کرده (1شکل )

های مناسب الکترون و حفره هستند در این ساختار مورد دهنده

( آورده شده 1ها در جدول )گیرند که خواص آناستفاده قرار می

)آلومینیوم( و کاتد  (ایندنیم قلعاکسید )الکترودهای آنود  است.

قرار گرفته  در اطراف الیهبار الکتریکی  هایحامل آوریبرای جمع

سازی را مطابق با مراحل ارائه شده در فلوچارت شکل شبیه است.

 دهیم.( انجام می2)

 
 : ساختار شطرنجی سلول خورشیدی آلی1شکل 

به نشانۀ تابش فوتون  یتصادف مکانیک را در  یتونیاکساابتدا  -1

 .گیریمدر نظر میفعال  ۀیالروی بر 

 هر جایگاه از تابع توزیع   LUMOو  HOMO انرژی ترازهای -2

 :[5] شودمحاسبه می گاوسی زیر 

g(E) =
1

√2πσ
exp (−

(E−E0)
2

2σ
2

)    (1)                          

   

 .پهنای تابع توزیع گاوسی است σانرژی و  Eکه   

بین نقاط مختلف شبکه از  (Wij)ها آهنگ پرش اکسایتون -3

 گردد:زیر محاسبه می طریق رابطۀ

Wij = We (
 R0

Rij
)

6

F(∆Eij)  (2)                                           

F(∆Eij) = {
exp(−

∆Eij

KBT
 )      , ∆Eij > 0

 1                          , ∆Eij < 0
    (3)               

we(n) =
6kBTμe,h

qa0

2
exp(2γa)  (4)                                   

 KB،اختالف انرژی بین دو جایگاه پرش ،(Eij∆)در این رابطه 

های بار فرکانس پرش حاملWe   ،دما ثابت T ،ثابت بولتزمن

های جایگاه فاصلۀ میان Rij شعاع جایگزیدگی و R0 الکتریکی،

 است. های بار الکتریکیحامل پذیریتحرک μe,hو  پرش
 

 یکیالکتر بار یهاحاملها در مرز مشترک به اکسایتونتفکیک  -4

 شود:انجام می لرمی -روش آبراهام و آهنگ پرش با 
  

wij = {
We exp(−2γRij)F(∆Eij),   ∆Eij > 0

Weexp exp(−2γRij),         ∆Eij ≤ 0
       (5)   

 

 

 های بار الکتریکی:احتمال پرش حامل محاسبۀ  -5 

PK =
Wij

Wtotal
                                                    (6)         

  Wtotalهای اطراف است.های پرش به جایگاه، مجموع آهنگ 

            آوری شده رویجمعهای ها و حفرهکترونلامحاسبۀ  -6

 .[6و7] آنود و کاتد دهایالکترو

 نتایج و بحث     .3

، با ساختار nm 5×15×60 ابعاد محیطی باسازی، شبیه برای انجام

nm و پهنای nm60متشکل از سه الیه( طول هر الیه شطرنجی )

ولی  است و محیط دیگری نیز مشابه فوق nm5 ضخامت آن  و 15

کنیم که فرض میشود. ، در نظر گرفته میnm 5×30×60با ابعاد 
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های( این شبکه بر روی نقاط )گره  PCBMو  P3HTهای مولکول

میزان جایگزیدگی  γقرار دارند. در محاسبات عددی  nm1با ثابت 

nmبارها برابر با
−12 ،𝐾𝐵𝑇  برابر باev 0250ر ،𝑅0  شعاع

  jو  iهای پرش فاصلۀ میان جایگاه 𝑅𝑖𝑗ها و جایگزیدگی اکسایتون

مرحله به  در دومحاسبات عددی  .شوددر نظر گرفته می nm 1نیز

 در هر مرحله نمودار گیرد.صورتی که در زیر خواهد آمد انجام می

بر آوری شده در الکترودهای مربوطه های بار الکتریکی جمعحامل

در های بار تولید شده در مرز مشترک دو ماده حامل تعداد حسب

 شود.رسم و با یکدیگر مقایسه می ساختارهر دو 

               
 

 ها بر روی الیهتزریق هم زمان اکسایتون. 3-1
 را( 10،30،50،80،100،116ها )تعداد محدودی از اکسایتونتزریق 

 تواند یک اکسایتون یادر شرایطی که هر جایگاه )مولکول( فقط می
از فرآیند اولین مرحله در ، حامل بار الکتریکی را دریافت کند

ها با اعمال محدودیت پذیرش جایگاه در نظر گرفتیم. سازیشبیه

 و عامل اتالف )رسیدن الکترونهای بار و تنها در دریافت حامل

nm آوری شده روی الکترودهای کاتد را در الیۀجمع حفره

این به دست آوردیم.  nm5×30×60بیشتر از الیۀ ، 60×15×5

 ( قابل مشاهده است.2( و )1)های تفاوت در نمودار

 

 .PCBM  [7]و  P3HTهای مواد : ویژگی1جدول

 
 

 

 

 
 الف                                     ب                    

 هایالکترونتعداد کاتد برحسب شده در  یآورجمع هایالکترون :1نمودار 

 .nm 30×60 ب(، nm 15×60الیه  دو الیه، الف( شده در مرز مشترک دیتول

  
  الف                                   ب                   

 دیتول یهاحفرهتعداد آنود برحسب شده در  یآورجمع یهاحفره: 2نمودار 

  .nm 30×60ب(، nm 15×60، الف( الیه دو الیه شده در مرز مشترک

آهنگ و احتمال دنبال آن ه ( تحرک پذیری و ب4مطابق با رابطه )

رسد علت ها است. به نظر میها کمتر از حفرهپرش برای الکترون

ا ها همین موضوع باشد. عالوه برها و حفرهاختالف رفتار الکترون

ین مطابق با نتایج بدست آمده، اگر فضای آزاد بیشتری در اختیار 

ذرات باشد و آهنگ پرش نیز باال باشد ذرات مورد نظر با احتمال 

 رسند.شتری به الکترود مربوطه میبی

های بار های عمیق و گیراندازی حاملاعمال تله. 3-2

 الکتریکی 

هایی و انرژی جایگاه عمیق هامکان تلهسازی، در مرحله دوم شبیه

ها در آن قرار دارند به طور تصادفی با مرکزیت انرژی که تله

 تراز گرفته شد.در نظر  σ=0ر06های عمیق و پهنای گأوسی تله

بار  ۀگیرند یابرابر با میانگین تراز انرژی مواد دهنده ها انرژی تله

 فلوچارت شبیه سازی به روش مونت کارلو. -2شکل 
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های حاملاز برخی . فعال سلول خورشیدی است ۀالی ،الکتریکی

ممکن است توسط یا انتقال پرشی  طی حرکتدر بار الکتریکی 

 در که جا باقی بمانندهمواره در آن ، ممکن است کهگیر افتاده هاتله

توانند به انتقال جریان مدار کمک ها نمیاین نوع حامل ،نهایت

که همین امر باعث کاهش الکترون ها و حفره های جمع آوری  ،کنند

عالوه بر این از روی  ( می شود.2( و )1شده نسبت به نمودارهای )

توان تشخیص داد که مرکز توزیع انرژی ( می1های جدول )داده

ی ترازهای هومو و لومو برای ژتوزیع انرها نسبت به مرکز تله

ها دارد که این ها فاصله بیشتری نسبت به الکترونحرکت حفره

ها تعداد های گیر افتاده در تلهشود که از حفرهموضوع باعث می

خیلی کمتری بتوانند مجدداً در انتقال جریان شرکت کنند که همین 

آوری شده ای جمعهتواند دلیلی بر افت بیشتر در حفرهامر می

 ها باشد.نسبت به الکترون

  
 

 الف                                     ب                 

 یهاتعداد الکترونبرحسب  تدشده در کا یآورجمع یهاالکترون: 3نمودار 

  .nm 30×60ب(، nm 15×60الف( الیه  ،دو الیه شده در مرز مشترک دیتول
 

  
 

 دیتول یهاحفرهتعداد برحسب  تدشده در کا یآورجمع یهاحفره: 4نمودار 

 .nm 30×60ب(، nm 15×60الف( الیه  ،دو الیه شده در مرز مشترک

ی مستقیم عملکرد بهتر ساختار اول را با این تغییر ابعاد، رابطه

های بار الکتریکی که نقش مهمی در تولید جریان مدار تعداد حامل

مراحل ذکر شده در  مقایسه نتایج محاسبات دهد.دارند را نشان می 

 ( نشان داده شده است.2) جدول درباال 

 های مختلف.های بار ساختارحاملمیانگین تعداد مقایسه مقادیر : 2جدول 
 

                 
آوری جمع انتقال وتفکیک،  ییجههای خورشیدی که نتبازده سلول

 یهها رابطآنمیانگین تعداد با  ،های بار الکتریکی استحامل

های بار در دوم کار با گیر افتادن حامل یهدر مرحل .مستقیم دارد

های بار به چنین با افزایش فاصله رسیدن حاملها و همتله

افزایش ابعاد الیه، بازده سلول  یهالکترودهای مرتبط به واسط

      یابد.خورشیدی کاهش می

 

 نتیجه گیری

های نتقال حاملتغییر ساختار ابعاد الیه بر روی ا تأثیردر این کار 

بسزایی در عملکرد سلول خورشیدی دارند  بار الکتریکی که تأثیر

که با افزایش  شدو این نتیجه حاصل مورد بررسی قرار گرفت 

تعداد میانگین ، و در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر پهنای هر الیه

قیّیت به الکترودهای خود که با موف های بار الکتریکیحامل

به علت  کنندمدار خارجی کمک میدر به تولید جریان اند و رسیده

کاهش ، و وجود عامل اتالف رسیدن تا الکترودها افزایش فاصلۀ

 یافته است. 
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پروسکایت  یدیسلول خورش یکیائتفتوول و ویژگی ITOالکترود  یروبر  ییپالسما ثیر اکسیژنتأ

 مسطح معکوس
1جهان بخشی زاده، ناصر ؛ 1زرندی ، محمود برهانی ؛1صفری، زینب ؛ 1میرباقری فیروزآباد ،  زهراالسادات

 

 ، یزده یزددانشگا گروه فیزیک،1

 

 چکیده
با اکسیژن  ITOاثر درمان الکترود  در این پژوهش، ابتدا .هستند های خورشیدی پروسکایتی لسلو ،زمینه تولید ارزان برق خورشیدیهای پیشرو در  یکی از فناوری

 یکه،آنجایاز  بهبود یافت.قرار گرفت، ثیر با اکسیژن پالسما تأ اینکه تحت و تابع کار آن بعد از  ITOکه ترشوندگی سطح الکترود مشاهده شد پالسمایی بررسی شد و

و هزینه ساخت پایین  تولید در ابعاد بزرگ ،در دمای پایین ساخت های برجسته از جمله: ن ویژگیی پروسکایتی مسطح معکوس به دلیل داشتهای خورشید سلول

توولتائیکی آنها را مقایسه ویژگی ف درمان شده اکسیژن پالسمایی و بدون درمان پرداختیم و ITO ها بر روی بسترهای به ساخت این سلول معروف هستند، در ادامه
بدون اثر اکسیژن  ITOهای ساخته شده بر بستر  با اکسیژن پالسما نسبت به سلول تأثیر تحت ITO بستر های ساخته شده بر توولتائیکی سلولپارامترهای ف کردیم.

 .رسید %9/11به % 98/9 ها از پالسما بهبود یافته، بطوریکه بازدهی آن

 سلول خورشیدی پروسکایت، اکسیژن پالسمایی، سلول خورشیدی پروسکایت مسطح معکوس، ویژگی فوتوولتائیک واژه های کلیدی:

 

The effect of plasma oxygen on the ITO electrode and the Photovoltaic Properties 

of inverted planar perovskite solar cell 
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Abstract 
 
A perovskite solar cell is one of the most popular technologies in manufacturing low-cost electricity. In this 

research, the effects of ITO electrodes treatment with plasma oxygen were first studied And it was seen that the 

wettability of the electrode surface and its work function improved after being affected by plasma oxygen Since, 

inverted planar perovskite solar cells are known for their outstanding features such as low-temperature 

manufacturing, large-scale production, and low build-up costs, we made the construction of these solar cells on 

ITO-treated with oxygen and without treatment with plasma oxygen, and then compared their photovoltaic 

properties. The photovoltaic parameters of cells made on ITO improved under the influence of plasma oxygen 

compared to cells made on the ITO bed without the effect of plasma oxygen, so that their efficiency increased 

from 9.98% to 11.9% 
Keywords:Perovskite Solar Cell, Plasma Oxygen, Inverted planar perovskite solar cell, Photovoltaic Properties 

 

PACS No.68 

 

 قدمهم

موجیود در  ارزان و پیا    هیای  انیرژی  زا یکیی  انرژی خورشییدی 

 تصیمیم بیر ایین    پیشیرفته  هیای  تکنولوژیدر امروزه  .استطبیعت 

هیای   سلول .مین کنندأاز خورشید ت های مورد نیاز را انرژی ست تاا

هیای   شیاخه ناز  یکی از پرطرفدارترین  الیهنسل سوم خورشیدی 

ی بیه   از ماده اّاخیر پژوهشگران .هستند حاضر مطالعه در حال مورد

های خورشییدی   در سلول به عنوان جذب کننده نور پروسکایت نام

توان پروسکایت را بیا   . در حالت کلی میدکنن الیه ناز  استفاده می
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یون فلزی   Mکاتیون آلی یا غیرآلی، Aنشان داد که  ABX3فرمول 

ترکیبیی کیه بیه عنیوان      ترین سیاختار و  آنیون هستند. معمولی X و

 شیییود هیییای خورشییییدی اسیییتفاده میییی پروسیییکایت در سیییلول

CH3NH3PbI3  .در مدت زمان کوتیاهی  ها بازدهی این سلولاست 

بیه بییش    %3/ 8 بطوریکه بیازدهی از  .داشت پیشرفت چشمگیری

از ویژگیی برجسیته    .]2, 1[تدر حال حاضیر رسییده اسی   %22از

و طیول نفیوب بیاالی    ضریب جیذب بیاال   توان به ها می پروسکایت

هیای   . تیاکنون تیییراتیی در سیاختار ورو    ]2[اشاره کیرد  ها حامل

. از ]4, 3[اسیت  سلولها صورت گرفتیه  ساخت برای بهبود عملکرد

خورشیییدی  هییای کییه تییاکنون بییرای سییلول  یجملییه سییاختارهای

مسطح اسیت.   و ساختارهای متخلخلپروسکایتی مطرح شده است،

متخلخل/مسیطح بیه دو صیورت    های خورشیدی پروسکایتی  سلول

 کیه ایین  شیود،  بنیدی میی  دسیته (p-i-n) معکوس و  (n-i-p) منظم

 در اطرافهای حامل بار  نشانی الیه ها، بستگی به توالی الیه چیدمان

وس دارای برخیی از  معکی  مسیطح دارنید. سیاختارهای    پروسکایت

   سیاخت آسیان در دمیای پیایین هسیتند کیه هزینیه        ها مانند ویژگی

. ]5, 4[هیا را پیایین آورده اسیت    برای کاربرد صینعتی آن  وریبهره

هیای  دهنیده حفیره در سیلول   ی که به عنوان انتقالترین مادهمتداول

وسیبب افیزایش    گیردیخورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار م

 اسیت،  Spiro-OMeTAD هیا شیده،   چشمگیر بازدهی این سیلول 

اسیت کیه بیرای تولیید      حال یک ماده بسیار گران قیمت ولی با این

 .صنعتی سلول خورشیدی در حجم انبوه مقرون بیه صیرفه نیسیت   

 ندن هزینیه زیادی برای به حیداقل رسیا  کارهایپژوهشگران تا کنون، 

های خورشییدی پروسیکایت و بهبیود بیازدهی آنهیا       ساخت سلول

های انتقیال  جایگزین کردن ماده ی این کارها اند، از جمله انجام داده

هیای   هیا بیه رو    تر ییا اصیالح الییه    حفره ازران قیمتهای دهنده

 .]7, 6[استها  مختلف، برای بهبود رسانندگی و انتقال بهتر بار الیه

هیای خورشییدی اسیت،     تابع کار یک پارامتر مهم در ساخت سلول

توانید سیبب بهبیود     بنابراین انتخاب مواد با تابع کار مناسب هم می

توان با قرار  تحقیقات نشان داد، میشود.   خورشیدی سلول عملکرد

هیا را تییییر    ها در معرض اکسیژن پالسیما تیابع کیار آن    گرفتن الیه

 .]8[داد

معکوس مسطح  پروسکایتی سلول خورشیدی به ساخت در اینجا،

 ITO/Poly-TPD/Perovskite/PCBM/BCP/AL با ساختار

الیه انتقال  به ترتیب PCBMو  Poly-TPD ی دو ماده .پرداختیم

دامه برای  بهبود ویژگی اباشند. در  دهنده حفره و الکترون می

را تحت   ITOی سلول خورشیدی پروسکایت الکترودکلتائیوتوف

 اکسیژن پالسمایی قرار دادیم و نتایج را بررسی کردیم.  درمان

 

 روش تجربی
به عنوان زیرالیه استفاده ITOاز  ،به منظور ساخت سلول

خورشیدی الیه ناز  و نانو ساختار، نسبت به های  سلول.شد

همین منظور  به هستند. های سطحی زیرالیه، بسیار حساس  آلودگی

-ابتدا شیشه .دنشومیداده شو و ها در چندین مرحله شستزیرالیه

و درون یک بشر قرار  هداد شوو شستبا آب و صابون ITO های 

د و با محلول آب دو بار تقطیر، استون واتانول به مدت نشوداده می

    داده  شوو شست فراصوت به ترتیب هر کدام در حمام دقیقه15

خشک شده تا مرحله  N2گاز ها با جریان سپس زیرالیه .دنشومی

-،الیه انتقال دهندهنشانی در ادامه برای الیهبرسد. شستشو به اتمام 

کلروبنزن حل  mL 1درpoly-TPD ازmg8/1، ابتدا مقدار ی حفره

نشانی چرخشی با استفاده از دستگاه الیهسپس این محلول را  ،شده

 ITOبر بسترهای ثانیه(  60دور بر دقیقه و به مدت6000)سرعت

شوند.  درجه سانتیگراد خشک می 110الیه نشانی شدند و در دمای

در  گیرند. و در ادامه این بسترها تحت تاثیر اشعه فرابنفش قرار می

ی بر رو  تک مرحله به منظور تشکیل پروسکایت به ،مرحله بعد

 متشکل از ، محلول پروسکایت کهPoly-TPDهای روی الیه

mg461  ، یدید سربmg159 میکرولیتر 635  ر مای،پود DMF 

نشانی چرخشی بر روی به رو  الیه DMSOمیکرولیتر 71و

وند. سپس دو الیه انتقال ش مینشانی ، الیهPoly-TPDهای  زیرالیه

 به ترتیب BCPو  PCMBی الکترون و سد کننده حفره دهنده

 nm50 با ضخامت آلومینیومدر نهایت الیه ناز   نشانی شدند.الیه

 قرار گرفت. BCPبر روی الیه  خألبا رو  تبخیر در 

 حث و نتیجه گیریب
ساختار  2های ساخته شده و شکل  ساختار شماتیک سلول1شکل 

 .دهدرا نشان می BCPو  Poly-TPD  ،PCBMهایمولکول
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 ITOمعموالٌ در ساختارهای سلول خورشیدی با دمای پایین از 

یک ماده رساننده شفاف است که حاوی  ITOشود. استفاده می

In2O3  وSnO2  اپتیکی، به علت است که بطور گسترده در ادوات

استفاده  Ω/𝑠𝑞10 و مقاومت تقریبی (%96)شفافیت بسیار باال 

از  یاریبس همچنین نقش حیاتی در عملکرد  ITOشود. تابع کارمی

در  یانرژ سدارتفاع  یبر رو رایز دارد، مشابه یکاربرد یهابرنامه

منتشر شده تابع کار  ریمقادگذارد. یم ریثتأ فصل مشتر  ناهمگون

ITO ازeV 53/ 5 تا eV1/4 های متعددی  رو  .شودیبرآورد م

 های برای بهبود مقاومت، هدایت الکتریکی و هچنین تابع کار فیلم

ITO های گاز  دهی و اسپری کردن با نسبت از جمله: حرارت

 مورد مطالعه قرار گرفته است. ،مختلف

 

 
 پروسکایت مسطح معکوسساختار سلول خورشیدی  :1شکل 

 

 
 BCPو  Poly-TPD  ،PCBMمولکولی ساختار  :2شکل 

 

را   ITOبسترهای ،ITO وشو در این تحقیق، ابتدا بعد از شست

دقیقه قرار  30برای مدت  %40اکسیژن پالسما با توان  تأثیرتحت 

و  وندگی سطحدادیم. اثر این درمان را بر روی تابع کار، ترش

 3 شکلدر  یکی بررسی کردیم.لتائوتوهمچنین پارامترهای ف

در ITO را قبل و بعد از قرار گرفتن  ITOترشوندگی سطح 

است. همانطور که در  معرض با اکسیژن پالسما نشان داده شده

بعد از مداخله با  ITOشود ترشوندگی سطح مشاهده می 3شکل 

 یابد.اکسیژن پالسما افزایش می

نشان  4گاف نواری سلول خورشیدی در شکلساختار شماتیک 

مداخله با اکسیژن بعد از  ITOتابع کار شود که یم دهیدداده شده، 

عالوه  پالسمااکسیژن  .یابد  تیییر می-eV6/4به  -eV1/5پالسما از 

سطحی  های یقطبدو  لیتشک ، که به دلیلITOتابع کاردر  تیییربر 

شود که  میITOترشوندگی سطح  ، باعث بهبوداستITO بر 

را  بر سطح Poly-TPDتشکیل یک فیلم کامالٌ یکنواخت از 

 کند. ایجاب می

 

 
 

 
 

 

 

قبل از درمان با اکسیژن پالسما  ITO (a)ی ترشوندگی سطح مقایسه : 3شکل 

(b) بعد از درمان با اکسیژن پالسما 

 

 

 

 

 

 

 
با اکسیژن پالسما   ITOگاف نواری قبل از درمان ساختار : شماتیک 4شکل 

 )خط ممتد( بعد از درمان )خط چین(

 

ولتاژ : VOCچگالی جریان مدار کوتاه، : J𝑆𝐶لتائیکی )ووپارامترهای فت

سلولهای  بازده تبدیل توان( :PCEو  عامل پرشدگی : FFمدار باز، 

که   ITOخورشیدی پروسکایت ساخته شده بر دو بستر متفاوت 

پالسمایی و بدون اثر با اکسیژن پالسمایی ثیر با اکسیژن تحت تأ

ساز شبیهو   Keithley2400 دستگاه از استفاده هستند، با

 نتایج .شدند استخراج  1.5GAMبا mW/cm2 100 خورشیدی
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 نمودار 5شکل  است. شده آورده 1جدول  خالصه، در طور به

دهد. می نشان را ها سلول ولتاژ برحسب جریان چگالی به مربوط

 با ترتیب به ها، سلول توان تبدیل بازده و عامل پرشدگی پارامترهای

 توان  𝑃in ،(2) یمعادله شود. درمی تعریف (2) و (1) معادالت

به ترتیب ولتاژ و چگالی جریان ماکزییم Jmax   و𝑉max  فرودی نور

 هستند.

       (1)          𝐹𝐹 =
𝑉max×Jmax

VOC× 𝐽SC
 

       (2)        𝑃 𝐶𝐸 =
VOC× 𝐽SC×𝐹𝐹

𝑃in

 
 بازده و عامل پرشدگی کوتاه، مدار جریان چگالی پارامترهای، : مقادیر1جدول 

 ؛ی آزمایشگاهی نمونه 5برای  توان تبدیل

 
PCE 

(%) 

Voc 

(V) 

FF 

(%) 

Jsc 

(mA/cm2) 
شرایط ساخت 

 سلول خورشیدی 

 

9.98 

14/0±  

 

1.081 

03/0±  

 

55.6 

01/0±  

 

14.22 

9/0±  

 ITOاستفاده از 

بدون اثر اکسیژن 

 پالسما

9/11 

17/0± 

 

1.072 

03/0±  

 

70.2 

02/0±  

 

15.92 

3/0±  

 

 ITOاستفاده از 

تحت مداخله با 

 اکسیژن پالسما

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ولتاژ سلولهای خورشیدی پروسکایتی ساخته شده-:مقایسه نمودار جریان 5شکل

 

 شود پارامترهای فوتوولتائیکیمی مشاهده 1همانطور که در جدول 

ثیر با اکسیژن پالسما نسبت تحت تأ ITOهای ساخته شده بر  سلول

بدون اثر اکسیژن پالسما  ITOهای ساخته شده بر بستر  به سلول

رسید و  %9/11 به%  9/ 98 بهبود یافته، بطوریکه بازدهی آنها از

توان افزایش یافت، که می %2/70به  %6/55عامل پرشدگی از

و الیه انتقال دهنده حفره   ITOدلیل آن را بهبود فصل مشتر  

Poly-TPD  تابع کار کاهشو همچنینITO  .دانست 

 

 گیری نتیجه

 ITOسطح الکترود  تابع کارابتدا، اثر ترشوندگی و  در این پژوهش

تحت تاثیر با اکسیژن پالسما  ITOقبل و بعد از اینکه بسترهای ، 

و تابع   ITOترشوندگی سطح الکترود  قرار بگیرند، بررسی شد.

بهبود قرار گرفت، ثیر با اکسیژن پالسما اینکه تحت تأ کار آن بعد از

ی پروسکایتی مسطح های خورشید سلول سپس به ساخت یافت.

با اکسیژن پالسما  تأثیر که تحت ITOمعکوس بر روی  بسترهای  

اکسیژن پالسما  قرار گرفته بودند، پرداختیم. اکسیژن  تأثیرو بدون 

و   ITOپالسما عالوه بر تیییر تابع کار، سبب بهبود فصل مشتر  

می شود که نقش  Poly-TPDی حفره انتقال دهنده الیه

ثیرگذاری در بهبود پارامترهای فتوولتائیکی به ویژه عامل تأ

طور چشمگیری  به شود عملکرد سلول که سبب میپرشدگی دارد، 

 بهبود یافت. %9/11به % 8/9افزایش یابد، بطوریکه از
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  سیمواد فرومغناط   یکور یدما یجهت محاسبه  قیساده و دق یروش
   دیدعوت الحق، سع ؛دهقان، علی ؛زاده، فاطمه یجهرم

 ۷۱۹۴۶ دانشگاه شیراز، شیراز ،دانشکده علوم ،خش فیزیک ب

 چكیده
ی دمای کوری ( درچارچوب نظریه تابعی چگالی، روشی ساده و دقیق جهت محاسبهFP-LAPWی خطی )و امواج تخت بهبود یافته وش پتانسیل کاملبا استفاده از ر

کنش تبادلی یونهای های برهمهای بلوری و سپس ثابتسازی مونت کارلو دمای گذار شبکهمواد فرومغناطیس ارائه گردیده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از شبیه

فلزی مانند آلیاژ های نیمسبه می گردد. مقادیر دمای کوری بدست آمده برای عناصر فلزی آهن، نیکل و کبالت ونیز فرومغناطیسمغناطیسی به روش اصول اولیه محا

 دهد. خطا نشان می  ۱0نسبت به مقادیر تجربی کمتر از % NiMnSbهویسلر نیم

 تبادلی، محاسبات اصول اولیههای مونت کارلو، ثابت سازیدمای کوری، شبیه :واژه های کلیدی 
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Abstract  
Using  the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the density functional theory 
framework, a simple and accurate method for calculating the Curie temperature of ferromagnetic materials is 
presented. For this purpose, first using the Monte Carlo simulation method the transition temperature of crystal 
lattices is determined, and then the exchange interaction constants of magnetic ions are calculated from first 
principles. The calculated Curie temperature values for elemental ferromagnets Fe, Co, and Ni as well as the 
half-metallic ferromagnets such as the half-Heusler alloy NiMnSb show less than 10% deviation with respect to 
the corresponding experimental values. 
Keywords:  Curie temperature, Monte Carlo simulation, Exchange coupling, First principles calculation 
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 قدمه  م
گذار فازهایی نظیر آنچه که در مواد فرومغناطیس و یا ابررساناها       

شده هستند  های بحرانی شناختهپدیدهگردد نمونه هایی از  مشاهده می

نظم به حالتی منظم )یا بالعکس(  حالت بی که در آنها گذار فاز از

. در تئوری پدیده شناختی النداو این نوع گذار فاز با  افتداتفاق می

نوعی شکست تقارن همیلتونی سیستم در حالت پایه آن همراه است  

های  دوقطبی [.۱]که بوسیله یک پارامتر نظم توصیف می گردد 

-مجاور در مواد فرومغناطیس به دلیل مالحظات انرژی تمایل به هم

ها منجر شدن با یکدیگر دارند. در دمای صفر این برهمکنشجهت

خیزهای گرمایی در دماهای وگردد. اما افتبه بروز مغناطش کامل می

1 Second-order phase transition 

معروف ی شود. در این نمونهمتناهی مانع از ایجاد مغناطش کامل می

های بحرانی، مغناطش کل بیانگر پارامتر نظم سیستم است  از پدیده

که مقدار متناهی آن فاز منظم را از فاز بی نظم تفکیک می کند. در  

گذار فاز از   cTدمایی معین موسوم به دمای بحرانی یا دمای کوری 

مغناطیس( به حالت پارامغناطیس اتفاق حالت فرومغناطیس )و یا فری

ی . الزم به ذکر است که تغییرات پارامتر نظم در این پدیدهافتدمی

ناپذیر است که این تغییر پیوسته  بحرانی به صورت پیوسته ولی مشتق

باشد. در این پژوهش، می ۱ی دومی یک گذار فاز مرتبهمشخصه

ی دمای کوری مواد فرومغناطیس به روشی ساده و البته دقیق  محاسبه
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-تایج حاصل سازگاری بسیار خوبی با گزارشاست که نانجام گرفته  

 های تجربی دارند.

 روش محاسبات

  محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی و با استفاده از بسته     

[ انجام شده است. این بسته محاسباتی، 2] Wien2kمحاسباتی 

شم را با استفاده از روش امواج تخت -ای کوهنمعادالت تک ذره

کند. از  می ( حلFP-LAPWپتانسیل کامل )ی خطی با بهساخته

(  GGA-PBEیافته )همبستگی در تقریب شیب تعمیم-تابعی تبادلی

استفاده گردید. جهت همگرایی مناسب انرژی مقدار پارامتر مهم 

maxKmtR    که در آنmtR  وmaxK   به ترتیب بیانگر کوچکترین شعاع

انتخاب   ۸ باشند،تین و بزرگترین بردار موج قطع می-کره مافین

ریدبرگ   -۶های مغزه و رسانشی گردید. انرژی جداسازی الکترون

-در نظر گرفته شده   ۱۷×۱۷×۱۷و تعداد نقاط در منطقة اول بریلوئن  

 ند. دقت همگرایی انرژی در تمام محاسبات خودسازگار، از مرتبها
ریدبرگ بوده که برای مقایسه دقیق انرژیها در فازهای مختلف   ۶-۱0

سبی است. الزم به ذکر است که با توجه به نیروهای بسیار  مقدار منا

 ناچیز، ضرورتی برای واهلش اتمها در ابریاخته احساس نشد.

 کارلوتروش مونبكارگیری  با  نگیزآیمدل    یسازهیشب

، ابزاری  یکنشترین مدل برهمبه عنوان ساده 2مدل آیزینگ     
ماکروسکوپی مواد مغناطیسی  های کارآمد برای بررسی تغییر حالت

ترین هامیلتونی مدل آیزینگ با در نظر گرفتن  عمومی[. 3باشد ]می
تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر هر اسپین به صورت زیر نوشته می 

 شود:

   (۱                     )
,

( ) ,ij i j j ji j j
H S J S S h S= − − 

بیانگر متغیرهای گسسته )در اینجا   S  شدگی،های جفتثابت ijJ که

بسته به ممان مغناطیسی  را  ±۱تواند دو مقدار که می  تنداسپین( هس

کنش میدان مغناطیسی خارجی با  و برهم اختیار کندباال و یا پایین 

ر  ها ب نیاسپدر این مدل  .هر اسپین در جمع دوم اعمال شده است

 گانیهمسا با  نیکه هر اسپ یبه طور رندیگیم   رشبکه قرا کی یرو

2 Ising model 

3 Fourth-order cumulant 

i, نماد .نزدیک خود در تعامل است j دهنده جمع روی نشان

 .است  j وi نزدیک اول  هایهمسایه

  زی افت و خ  یساز هیمونت کارلو، شب یساز هیدر شب یاصل روش 

 کروحالتیم  کیاز   شیآزما کیکه در    یهنگام است   ستمیس ییگرما

به منظور بررسی خواص حجمی    [.3رود ]یم  گرید کروحالتیبه م 

هایی که روی یک لبه ای، اسپینمدل با استفاده از شرایط مرزی دوره

ی دیگر وصل شان روی لبههای متناسبازشبکه قرار دارند به همسایه

ها و تعداد  های سیستم همسایهشوند. به این ترتیب تمامی اسپینمی

مرز است اگر چه  خواهند داشت و لذا سیستم بیپیوندهای برابر 

-نامتناهی نیست که این باعث ارتقای کیفیت نتایج حاصل از شبیه

-سازی خواهد گردید. بر اساس مالحظات ترمودینامیکی، تنها شبکه

یابی به نتایج  آل برای دستهای نامحدود شرایط ایدههایی با اندازه

آورند؛ اما با توجه به  یمطلوب در حد ترمودینامیک را فراهم م 

-ی شبکه در محاسبات کامپیوتری، بایستی شبیهمحدودیت اندازه

های محدود اما بزرگ انجام گیرد و هایی با اندازهسازی برای سیستم

ی شبکه در حد  تغییرات خواص بحرانی سیستم نسبت به اندازه

 ی محدودیابی شود. این فرآیند، تصحیح اندازهترمودینامیک برون

 شود.نامیده می

 ی دمای گذارمحاسبه
ی  به عنوان روشیی متدوال در مطالعه  3چهارم یمرتبه ومولنتیک     

  :[۴]گردد  های بحرانی به صورت زیر تعریف میپدیده

   (2                                              )
4

2
2

1 ,
3

L

L

L

m
U

m
= − 

می باشد. رفتار  𝐿در آن مغناطش سیستمی با طول خطی  Lmکه 

 ی این کمیت بی بعد به صورت زیر است:وابسته به اندازه

1

( ) ( ) ,L cU T U L T T
 

= − 
 

                                    )3(    
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-همحاسب  یبراخواهد بود.    یا اندازه سیستم  Lمستقل از    cT=T  که در

-های متفاوت و در شبکههایی با اندازهدر سیستم  cT  یبحران یدما  ی

دما برای   را بر حسب𝑈𝐿(𝑇)  توانی، م bccو  fccای بلوری ه

  یخوب  بینمودارها تقر ی. محل تالقنمودرسم  های مختلفاندازه

شکل  خواهد بود. در حد ترمودینامیک ستمیس  یبحران یدما یبرا

های بلوری تحت دما را برای شبکهبر حسب  𝑈𝐿(𝑇)( تغییرات  ۱)

  ۹/ ۷۹۶و  35۶/۶ مقادیرمطابق با این نتایج،  کند.مطالعه گزارش می

حاصل گردید. الزم به ذکر   fcc و  bccهای شبکهبه ترتیب برای 

  hcpی  های نزدیک اول شبکهاست که با توجه به تعداد برابر همسایه

نیز   hcpمقدار دمای گذار برای ساختارهای  fccی بلوری با شبکه

گذار به دست   یدر واقع دماها  گردید. محاسبه  fccمشابه با ساختار  

1 آمده در واحد

B

J

k
  برهمکنش تبادلی بین 1Jکه در آن  است 

باشد. مقادیر دمای ثابت بولتزمن می  Bkو  نزدیک اول هایهمسایه

ها در تقریب میدان میانگین )در غیاب افت  گذار برای این شبکه

بیشتر از مقادیر بسیار  باشد که بسیار می ۱2و  ۸وخیزها( به ترتیب 

های نزدیک اول کارلو است.  در ادامه عالوه بر همسایهدقیق مونت

-های نزدیک دوم نیز در نظر گرفته شد و شبیهکنش همسایهبرهم

2ها تکرار گردید. مقادیر دمای گذار بر حسب سازی

1

J

J
برای  −

الزم به    ( نشان داده شده است.2در شکل ) fcc وbcc های شبکه

  RKKYدر تطابق با برهمکنش  2Jت ذکر است که عالم 

 پادفرومغناطیس یا منفی لحاظ شده است.

 ی تبادل  کنشی برهمهاثابت  یهمحاسب

هامیلتونی عمومی هایزنبرگ برای یک بلور به صورت زیر نوشته       

 [:5شود ]می

   (۴                     )1 2 ,i j i j

ij ij

H J S S J S S= −  −  +    

  نی اول نیبکنش تبادلی های برهمبه ترتیب ثابت 2Jو  1Jکه در آن 

  یبرا  است. کینزد یهاهیهمسا نیو دوم  کینزد یهاهیهمسا

 یهاشبکه در حالت  یتوان از تفاوت انرژیم ها ی این ثابتمحاسبه

تعداد   1Nشود که استفاده کرد. اگر فرض  یسیمتفاوت مغناط

باشد، انرژی حالت   مشخص  یشبکه کیدر    اول  کینزد یهاهیهمسا

زیر قابل محاسبه  به صورت  (۴) یبه رابطهفرومغناطیسی با توجه 

 است:

   (5                                         )2

0 1 1 ,FME E N J S= −

انرژی در   FMEی و سیمغناطریماده در حالت غ  یانرژ 0E در آن که

های مشابهت اتم لیبه دل نیاست. هم چنحالت فرومغناطیسی 

شوند. نشان داده می  |𝑆|و هر دو با    بودهبرابر    |Sj|و   |𝑆𝑖|مغناطیسی،  

در   را 1J کنش تبادلیهمثابت توان بر ی( م 5) یبا استفاده از رابطه

، انرژی سیستم  2Jمحاسبات اصول اولیه بدست آورد. برای محاسبه 
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های هایی با اندازهبر حسب دمای گذار برای سیستم LU(T)نمودار : 1 شکل

 .  fccو )راست( شبکه  bccمختلف در )چپ( شبکه 

2برحسب  Tتغییرات دمای گذار : 2 شکل

1

J

J
و  bccهای )چپ( برای شبکه −

 .  fcc)راست( 
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مغناطیسی و فرومغناطیس نیز عالوه بر انرژی غیردر حالت آنتی

های نزدیک  گرفتن همسایهفرومغناطیسی مورد نیاز بوده و در نظر 

 دوم نیز الزامی است. بنابراین:

( )
2

0 1 1 2 2 ,FME E N J N J S= − +                          )۶(    

( )
2

0 1 1 2 2 ,AFE E N J N J S= − − +                         )۷(    

دوم است. با توجه به  کینزد یهاهیتعداد همسا 𝑁2در آن ها  که

  نی اول نیکنش بهمبر  ،یسیفرومغناطیکنش آنت( در برهم۷) یرابطه

مثبت   ک،ینزد یهاهیهمسا نیدوم  نیو ب یمنف  ک،ینزد یهاهیهمسا

( و حل هم زمان ۷( و )۶شود. با توجه به روابط )یدر نظر گرفته م 

 را محاسبه کرد.   2J و  1Jی تبادل یتوان ثابت هایدو معادله، م 

 نتایج محاسبات

در این پژوهش عناصییر فرومغناطیسییی آهن، کبالت و نیکل به      

هویسیلر و ترکیب نیم  fccو    bcc  ،hcp سیاختارهای پایهترتیب در  

NiMnSb   .نهی به   یدر ابتیدا ثیابیت شیییبکیهمورد مطیالعیه قرار گرفیت 

ی  و سییی یو فرومغناط یسییی یمغناطریغ یهادر حالت موردهر   یبرا

ها محاسیییبه گردید و در ادامه با سیییپس انرژی بلور در این حالت

ردیف  مطابق با  1J کنش تبادلیبرهم ثابت  (5) یاسیییتفاده از رابطه

در این شییرایط با در نظر گرفتن  ( حاصییل گردید.۱جدول ) سییوم

مربوط بیه  یتبیادل یثیابیت هیا  فرومغنیاطیسیییی،انرژی حیالیت آنتی

و   1Jهای ثابت  .قابل محاسیبه خواهند بوددوم   کینزد یهاهیهمسیا

2J  از این نتایج به ترتیب در ردیف چهارم و پنجم جدول  حاصییل

( گزارش شیده اسیت. با مقایسیه ردیف سیوم و چهارم این جدول ۱)

 مقدار  ،یسی یفرومغناطیآنت  یبا وارد کردن انرژگردد که مشیاهده می

1J هیای بیا قرار دادن مقیادیر مربوط بیه ثیابیت. کنیدیم  رییتغ زین

ی دمای گذار که از شییبیه سییازی مونت کنش تبادلی در رابطهبرهم

مربوط به آهن، کبالت و  cTتوان دمای کوری کارلو حاصیل شید، می

در   1Jنیکل را بدسیت آورد. دمای کوری با در نظر گرفتن تنها ثابت 

در ردیف هفتم   2Jو   1Jردیف شییشییم و با در نظر گرفتن همزمان 

( نیز دمای ۱( آورده شییده اسییت. در ردیف آخر جدول )۱جدول )

آورده  محاسیباتیمقایسیه با نتایج  کوری تجربی این فلزات به منظور 

( ۱با توجه به درصید خطای گزارش شیده در جدل ) ه اسیت.شید

میزان اختالف   2Jو   1Jشود که با در نظر گرفتن همزمان  مالحظه می

رسید می ۱0دمای کوری محاسیبه شیده و مقادیر تجربی به کمتر از %

در مورد آهن این اختالف کمی بیشیتر شده  که بسییار مطلوب اسیت.

 [.5های نزدیک سییوم باشیید ]کنشبرهمکه می تواند بیانگر اهمیت  

در نظر ا،  با توجه به درصییید پایین خط  NiMnSbدر مورد ترکیب 

 نبود.های نزدیک دوم الزامی  ن همسایهگرفت

 

و دمای کوری. مقادیر    تبادلیکنش : ثابت شبکه تعادلی، مقادیر ثابت برهم1 جدول

 داخل پرانتز درصد خطا نسبت به مقدار تجربی است. 

NiMnSb Ni Co Fe  

۹۱۱/5 
-- 
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-- 
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-- 
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۷3۷ 
 %(3/۴) 

۷۱0 
 %(2/۱3) 

۱53۹ 
 %(۷/0۱) 

۱02۹ 
)۱/3 %( 

(K) cT 

)1J(only  

-- 
-- 

۶۸۶ 
 %(۴/۹) 

۱۴۹۱ 
 %(۴/۷) 

۱0۷۴ 
 %(0/3) 

(K) cT 

)2Jand  1J( 
۷۷0 ۶2۷ ۱3۸۸ ۱0۴3 (K) cT 

(Exp.) 
 

 گیری  نتیجه
مدل آیزینگ و محاسبات ی کارلوسازی مونتبا استفاده از  شبیه    

اصول اولیه انرژی بلور، دمای کوری عناصر فرومغناطیسی محاسبه 

دهد. با در نظر  گردید که مطابقت خوبی با نتایج تجربی نشان می

دوم، در اغلب موارد این میزان مطابقت های نزدیک گرفتن همسایه

  NiMnSbیابد. این روش برای ترکیبات نیم فلزی مانند افزایش می

نیز مورد استفاده  قرار گرفته که با مقادیر تجربی مطابقت بسیار  

 .  [۶دهد ]نزدیکی نشان می
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با میدان تاکیونی با پتانسیل نمایی بر  ساندروم-ای رندالشناسی جهان شامهبررسی پایداری مدل کیهان

   روی شامه
    1 آروین، پاکروان

 رفسنجان ه ولی عصر )عج(دانشگا ،علوم پایه انشکدهد1

 

 چکیده
روش تحلیل سیستم دینامیکی یک میدان اسکالر تاکیونی بر روی شامه با استفاده از  ساندروم با-ای رندالشناسی جهان شامهپایداری مدل کیهان مطالعهدر این مقاله به 

های با دوره کرده و ارتباط آنهاکنیم. رفتار سیستم را حول این نقاط بررسی . با در نظر گرفتن یک پتانسیل تاکیونی نمایی، نقاط بحرانی سیستم را تعیین میپردازیممی
 آوریم.  را بدست می مختلف شناسیکیهان

    شامه، تاکیون، پایداری واژه های کلیدی:

 

Investigation of Stability of Randall-Sundrum Braneworld Cosmological Model 

with a Tachyon Field with an Exponential Potential on the Brane 

 
Ravanpak,  Arvin1 

 
1 Department of Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan 

 

Abstract  
 

In this article we study the stability of Randall-Sundrum braneworld cosmological model with a tachyon scalar 

field on the brane using the dynamical system approach. Considering an exponential tachyonic potential, we 

specify the critical points of the system. We investigate the behavior of the system around these points and obtain 

their relation with various cosmological models.   

Keywords: brane, tachyon, stability 

  

PACS No. 4, 98           

 

  دمهمق
و  مشاهداتشتابدار کیهان، توسط بسیاری از  کنونی انبساط     

. ]1[ بررسیهای علمی انجام شده، تشخیص داده و تایید شده است

شناسان برای توضیح این انبساط شتابدار از مفهوم انرژی کیهان

 انرژی تاریک،های مدل یکی از انواع مختلف. کنندتاریک استفاده می

 .]2[ر تاکیونی است که ریشه در نظریه ریسمان دارد میدان اسکال

به ، تاکیونیاسکالر یک میدان و فشار مربوط به  چگالی انرژی

 شودرت زیر تعریف میوص

(1 )                                                             
V

 
 21

 

(2)                                                       p V( )     21 

)V در آن که  ) ،پتانسیلهای  است. تاکیونی تابع انرژی پتانسیل

همواره مثبت  تاکیونی باید ویژگیهای خاصی داشته باشند. آنها باید

از یک مقدار بیشینه در باشند و در حالیکه دارای شیب منفی هستند

 0  به مقدار صفر در .برسند  

و حل برخی  ای از ابهاماتپاره برای توضیحاز سویی دیگر،      

معرفی  باالتر های گرانشی با ابعاد، مدلشناسیکیهان در مشکالت
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. گیرندنشات می نظریه ریسمان نیز به نوبه خود از هامدلاین  شدند.

است ( RSساندروم )-شناسی رندالمدل کیهان ها،یکی از این مدل

بر اساس آن، عالم چهاربعدی ما به صورت یک شامه از یک عالم  که

شود و تنها گرانش است که پنج بعدی نامتناهی درنظر گرفته می

 .]3[یت و توان نفوذ و انتشار در این فضای پنج بعدی را دارد قابل

یک میدان اسکالر تاکیونی محدود به روی شامه در در مقاله حاضر، 

 کند.نقش انرژی تاریک را در ایجاد شتاب کیهانی ایفا می ،RSمدل 

پیش از این، محققین، تحول چنین سیستمی را مورد بررسی قرار 

 ،دینامیکی سیستمفاده از روش تحلیل است ل بااین مدلیکن،  اندداده

کارآمد که در مباحث روش بسیار است. این  مطالعه شدهکمتر 

اطالعات تواند مورد توجه قرار گرفته است می شناختیکیهان

عالم، از آغاز تاکنون در اختیار ما قرار  در مورد تحولسودمندی را 

 این رویکردبنابراین در این مقاله، مدل ذکر شده را با استفاده از  دهد.

و به شکلی متفاوت از فرآیند موجود در مقاالت دیگر از این دست 

 . ]4[ نمودبررسی خواهیم 

 

 شامهبر روی  تاکیونیمیدان اسکالر  با RS مدلفضای فاز 

 این مدل عبارتدر حاصل از معادله حرکت معادله فریدمان      

 است از

(3 )                                                                    H ( )


  


23 1
2

     

m در اینجا     که ،m ماده تاریک و  انرژی گالیچ 

ثابت  Hهمچنین  باشد.می میدان تاکیونی مربوط به چگالی انرژی

معادالت پایستگی ماده  همچنین ، کشش شامه است.هابل و 

 باشندو انرژی تاریک به شکل زیر میتاریک 

(4 )                                                                      m mH   3 0                                
(5 )                                                            H( w )      3 1 0 

 .پارامتر معادله حالت میدان اسکالر تاکیونی است wکه در آن 

محاسبه  به دنبالیم. رومی دینامیکیسیستم حال به سراغ روش      

مدل در نزدیکی آنها و  ، بررسی پایداریسیستم نقاط بحرانی

ین بد .های فیزیکی متناظر با این نقاط هستیمسرانجام، یافتن حالت

 جهت تشکیل فضای فاز را زیر جدید بدون بعد متغیرهای منظور

                           کنیمتعریف می

(6)        
V

V


   3 2    ، d     ،  z

H


 23

   ،   
V

y
H


3

  

 توان نشان داد کهمی (6توجه به معادله فریدمان و ) با

(7)                                                                          
z

z

 




1
2

zو از اینجا به قید  0 zحالت رسید. 1 1 ، به حد انرژیهای

پایین ) 2استاندارد چهاربعدی شود و یک مدل ( مربوط می

zدهد.را نشان می 0  ،( مربوط به حد انرژیهای باال 2 )

همچنین با توجه به تعریف  است. که نمایانگر ابتدای عالماست 

zتوان گفت هرگاهمتغیرهای جدید می 0قطعا ،y 0 زیرا ،

zهمانطور که گفتیم 0 به ابتدای عالم یعنیH   .داللت دارد

بر حسب متغیرهای جدید نیز که قید  معادله فریدمانبازنویسی 

 شود عبارت است ازفریدمان نامیده می

(8)                                                                  m

y
z

d
  



2

21
                                

mکه
m

H


  23

dبا توجه به عبارت زیر رادیکال.  0 . همچنین 1

mدانیممی 0 قید و نیز با کمک قید . با توجه به این دو 1

yگیریم کهفریدمان نتیجه می  1 پارامتر معادله حالت کل نیز  .1

باشد در مدل حاضر شناسی میکه از کمیتهای مهم در مباحث کیهان

 شود ازو برحسب متغیرهای جدید عبارت می

(9)                                                     y
w d

z
   

2
21 

 yو تغییرات آن، از طریقVبینیم تابع پتانسیلهمانطور که می     

 Vر تحول سیستم، تاثیرگذار است. بنابراین انتخاب، مستقیما دو

بسزایی برخوردار است. در این مقاله از تابع پتانسیل نماییاز اهمیت 

V e کند بهره ی را ارضا میکه شرایط یک پتانسیل تاکیون

ln، از متغیرهای جدید تعریف شده، نسبت بهدر ادامهگیریم. می a ،

دیفرانسیل معمولی به به یک دسته معادالت  و گیریممشتق می

 دهندکه تحول مدل مدنظر را نشان می رسیمصورت زیر می

                y y zd y( z)(z y d )       2 2 23 3
2 1

2 2
  

                                         z z( z)(z y d )    2 23 1 1 

                                      d ( zd yz )( d )      23 3 1 

 (10)                                                     yzd  23
2
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dالزم به ذکر است که در معادالت باال
u z

d ln a
 که ،

u y,z,d,  این کار بدین دلیل انجام گرفته است که مشکل .

بحرانی مربوط به حالتواگرایی در معادالت اصلی رفع گردد و نقاط 

z 0 .با همزمان برابر صفر قرار دادن معادالت  را از دست ندهیم

که  این نقاط بحرانی کنیم.، نقاط بحرانی سیستم را تعیین می(10در )

 عبارتند از  با تمامی قیدهای بدست آمده پیشین سازگاری دارند

                                      P : (y ,z ,d d, )     1 0 0 
                                       P : (y ,z ,d , )     2 0 0 0 

                                    P : (y ,z ,d , )       3 0 0 1 
                                       P : (y ,z ,d , )     4 0 1 0 

                                    P : (y ,z ,d , )       5 0 1 1 
، به ابتدای عالم و P1رسیم کهبا کمک قید فریدمان به این نتیجه می

کند که میدان اسکالر تاکیونی در آن غالب است به زمانی اشاره می

به صفر نزدیکتر باشد سهم انرژی پتانسیل  dطوریکه هر چه مقدار

تاکیونی نیز نسبت به انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود. بر همین 

، یک جواب تورمی است، بدین معنا P2توان گفت که نقطهاساس می

 باشد.که انرژی پتانسیل میدان اسکالر تاکیونی در عالم، غالب می

Pهمچنین

که انرژی جنبشی میدان تاکیونی  ی هستند، بیانگر عالم3

، یک عالم ماده غالب را P4نقطه بحرانی در آن نقش غالب را دارد.

 توان به این نتیجه رسید.( نیز می9با توجه به رابطه ) دهد.نمایش می

P

کنند که هم ماده تاریک و هم انرژی نیز به عالمی داللت می5

  جنبشی میدان تاکیونی در آن نقش بسزایی خواهند داشت. 

توان ویژه مقادیر مربوط به این با استفاده از روش اختالل خطی می

نقاط را محاسبه و در مورد پایداری آنها بحث کرد. بر این اساس، 

PوP4مربوط به نقاط بحرانییابیم که ویژه مقادیر در می

، به ترتیب 5

)عبارتند از , , , ) 0 3 2 3 )و3 , , , )0 6 3 3 ، که نشان دهنده زینی 2

بودن این نقاط است. بدین معنا که در فضای فاز چهاربعدی مربوط 

به این نقاط وارد و برخی  تحولی،به سیستم، برخی از مسیرهای 

نقاط  ویژه مقادیر مربوط به سایر گردند.دیگر از آنها خارج می

 توان با استفاده ازباشند، از این رو نمیبرابر صفر می تماما بحرانی

خطی، درباره ماهیت پایداری آنها اطالعاتی بدست  روش اختالل

ر هستیم. در این مقاله ایی دیگبکارگیری روشه بنابراین ناچار بهآورد. 

از آنجا که نمایش فضای فاز  شویم.به روشهای عددی متوسل می

چهاربعدی غیرممکن است و از آنجا که تمام نقاط بحرانی به ازای 

معتبر هستند، به نموداری سه بعدی در مقدار تمام مقادیر 1 ،

تواند مقداری برابر ، نمیالبته الزم به ذکر است که کنیم.میبسنده 

صفر داشته باشد. چون طبق تعریف این متغیر، به یک پتانسیل ثابت 

شکل انجامد که با شرایط پتانسیلهای تاکیونی در توافق نیست. می

 وط به مدلعالم در نزدیکی نقاط بحرانی مرب(، نشان دهنده رفتار 1)

کنید، کلیه مسیرهای همانطور که مالحظه می است. تحت بررسی

Pاحتمالی از

شوند. پس این نقاط، جوابهای ناپایدار شروع می 3

گیریم که باشند. همچنین با توجه به همین شکل نتیجه میسیستم می

 ، رفتارهای زینی دارند.P1و خط بحرانی P2نقطه بحرانی

 
به ازای  سه بعدی : فضای فاز 1شکل  1.P1ی بحران ، به صورت خط

 .چین مشکی نمایش داده شده استخط

      

شود، وجود دو ( دریافت می1نکته مهم دیگری که از شکل )     

اند. از بحرانی اضافی است که با رنگ قرمز نمایش داده شده نقطه

شوند آنجایی که تمام مسیرهای تحولی سیستم به این نقاط ختم می

پس طبیعت پایداری دارند. همچنین چون موقعیت این نقاط در 

yفضای فاز سه بعدی، بسیار نزدیک به خطوط  1 باشد، می

ا به عنوان جوابهای تورمی یاد کرد که نشان دهنده عالم توان از آنهمی

باشند. اما چرا این نقاط مهم را به صورت با انرژی تاریک غالب می

ریاضیاتی بدست نیاوردیم؟ علت آن است که مدل درنظرگرفته شده، 
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، به بازه خاصی محدود نیست باشد زیرا متغیرفشرده یا بسته نمی

عمال نقاط بحرانی سیستم تواند تا بینهایت تغییر کند. بنابراین و می

ایم. از آنجا که فشرده کردن مدل و در بینهایت را بدست نیاورده

طلبد که خارج از بدست آوردن این نقاط، بحث مفصلتری را می

کنیم. می را به کارهای آتی موکول باشد آنحوصله مقاله حاضر می

z( نمایی از فضای فاز سیستم در2شکل ) 1  است. با توجه به

توان به وجود نقاط بحرانی مسیرهای تحولی موجود در این شکل می

در بینهایت پی برد. نکته مهم دیگری که از مسیرهای موجود در 

ه رفتار شود آن است که اگرچه این نقاط هموار( استنباط می2شکل )

است. همانطور که  ذب دارند ولی موقعیتشان تابعی از مقدارجا

( نشان دادیم، این نقاط در1در شکل ) 1  نمایانگر دوره انرژی

( به ازای مقادیر 2در حالیکه با توجه به شکل ) تاریک غالب هستند

 شناختی دیگری خواهند داشت.، تعابیر فیزیکی و کیهانبزرگتر

 
z: فضای فاز سه بعدی به ازای  2شکل  1.P4 وP

، به صورت خطوط 5

 تغییرات به منظور نمایش بهتر، چین مشکی نمایش داده شده اند.بحرانی خط

 .ایمرا درنظر گرفته 5تا 

  گیرینتیجه
 ساندروم-ای رندالشامهشناسی جهانر این مقاله، از مدل کیهاند     

به عنوان عامل ایجاد شتاب  میدان اسکالر تاکیونیبا در نظر گرفتن 

. با استفاده از روش سیستم دینامیکی به محاسبه استفاده کردیم کیهانی

پایداری سیستم در اطراف این نقاط را و  مدل پرداختیم نقاط بحرانی

اسی متناظر با آنها را بررسی شنهای کیهاندورهسپس  .بحث کردیم

عالوه بر نقاط بحرانی مربوط به دوره تورمی و  . در این مدلکردیم

آغاز عالم و نیز دوره ماده تاریک غالب، نقاط بحرانی دیگری نیز 

بدست آوردیم که به نقاط بحرانی سیستم در بینهایت نسبت داده 

، بیانگر دوره وده خاصی از مقادیر پارامترشدند و به ازای محد

 . انرژی تاریک غالب بودند
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2Ir هويسلربررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژ تمام  YSi  نظريةبا استفاده از 
  تابعي چگالي

    2سيد مهدي، بيضايي ؛ 1اسدي ، احمد
 ، تهران، ايران 19395-3697گروه فيزيك، دانشگاه پيام نور، صندوق پستي  1

  عصر (عج)، رفسنجان، ايراندانشگاه ولي گروه فيزيك، دانشكده علوم پايه،  2
  

  چكيده
2IrYدر اين مقاله، خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژ تمام هاسلر Si  تابعي چگالي در فاز مكعبي مورد بررسي قرار گرفته است. محاسبات  نظرية پايةبر

فلز است، اما تحت تنش، دهند كه اين آلياژ در ثابت شبكه تعادلي خود يك شبه نيمافزاري كوانتوم اسپرسو انجام شد. نتايج نشان مينرم بستة از pwscfبا استفاده از كد 
ژ پادفرومغناطيس آلياشود. همچنين با بررسي خواص مغناطيسي آلياژ مذكور، مشاهده شد كه اين فلز تبديل ميدرصد، به نيم 4با افزايش ثابت شبكه تعادلي به اندازه 

  تواند انتخاب مناسبي براي كاربرد در قطعات اسپينترونيك باشد.كند. بنابراين اين آلياژ ميپائولي تبعيت مي -است و گشتاور مغناطيسي اسپيني كل آن از قانون اسالتر
 تابعي چگالي نظريةآلياژ هويسلر، اسپينترونيك، كوانتوم اسپرسو،   واژه هاي كليدي:

  
Investigating the Structural, Electronic and Magnetic Properties of Full Huesler Alloy 

2Ir YSi  Using Density Functional Theory  
Asadi, Ahmad1; Baizaee, Seyyed Mahdy2  

 
1 Department of Physics, Faculty of Science, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran 

2 Department of Physics, Faculty of basic Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran 
 

Abstract  
 

In this paper, the structural, electronic and magnetic properties of full Heusler alloy 2IrY Si in cubic phase have 
been studied. Calculations have been done using pwscf program from Quantum Espresso package. The results 
show that the alloy is  quasi half-metal at equilibrium lattice constant, but under stress, by increasing the lattice 
constant by 4%, it becomes half-metal. By studying the magnetic properties, it was found the 2IrY Si alloy was 
antiferromagnetic. Also, the total spin magnetic moment of alloy was found in accordance with the Slater-Pauling 
rule. So, it can be considered a good candidate for spintronics devices.      
 Keywords: Heusler alloy, Spintronics, Quantum espresso, Density functional theory  
 
PACS No.71           
 

  قدمه م
فلز به دليل مطالعه خواص گوناگون آلياژهاي فرومغناطيس نيم    

در صنعت اسپينترونيك مورد توجه پژوهشگران زيادي  هاآن كاربرد
 هويسلرتوان به آلياژهاي قرار گرفته است. از جمله اين آلياژها مي

واص ساختاري، الكتروني و ها داراي خاشاره نمود كه برخي از آن
توانند در قطعات اسپينترونيك و باشند و مياي ميمغناطيسي ويژه

دار مقاومت مغناطيسي بزرگ  و همچنين به عنوان آلياژهاي حافظه

. قدمت تحقيق و پژوهش بر روي ]1-3[مورد استفاده قرار بگيرند 
ن آلياژها گردد. نام ايآلياژهاي هويسلر به بيش از صد سال پيش برمي

هويسلر كه اولين بار با كمك دان آلماني فردريش از نام شيمي
2Cuهمكاران خواص آلياژهاي MnAl2وCu MnSn را كشف

  .]4[ نمودند، گرفته شده است
هويسلر (با توان به دو دسته كلي آلياژهاي نيمآلياژهاي هويسلر را مي

2X) و آلياژهاي تمام هويسلر (با فرمول كليXYZفرمول كلي YZ
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توانند هر مي Yو Xهاي شيميايي بندي نمود. در اين فرمول) تقسيم
 spيكي از عناصر  Zباشند و  d5و  d3 ،d4يك از عناصر واسطه 

داراي ساختار بلوري  هويسلرباشد. آلياژهاي تمام غيرمغناطيسي مي
در هم فرو رفته  fccمكعبي هستند كه شامل چهار زيرشبكه 

، A)0و0و0باشند. اين آلياژها شامل چهار مختصه مكاني (مي
 D)75/0و75/0و75/0و (C )5/0و5/0و5/0، (B)25/0و25/0و25/0(

گيرند و قرار مي Cو  Aهاي معموالً در مختصه Xهاي باشند. اتممي
  .]5[شوند اشغال مي Zو  Yهاي توسط اتم D و Bهاي مختصه

فلزي داراي دو كانال اسپيني مجزا با خاصيت نيم  هويسلرآلياژهاي 
هاي . به عبارت ديگر، يكي از كانالباشندبا دو رفتار متفاوت مي

دهد. اسپيني رفتار فلزي و كانال ديگر رفتار عايق از خود نشان مي
ليل داشتن قطبش اسپيني باال (نزديك توانند به داين نوع آلياژها مي

) در نزديكي تراز فرمي، در قطعات اسپينترونيك مورد استفاده 100%
توانند جريان قطبيده اسپيني را به نيمرسانا ها ميقرار بگيرند. آن

آل براي تزريق كنند. همچنين اين آلياژها در ساخت الكترودهاي ايده
مقاومت طيسي و قطعات هاي تونلي مغنااستفاده در پيوندگاه

تحقيقات انجام گرفته تا به شوند. به كار گرفته ميمغناطيسي بزرگ  
  حال بيشتر جنبه تئوري داشته است.

تابعي  ظريةن پايةدر اين مقاله با استفاده از محاسبات ابتدا به ساكن بر 
 يسلرهوچگالي، خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژ تمام 

2Ir YSi  مورد بررسي قرار گرفته است. الزم به ذكر است كه تا كنون
هيچ مطالعه تئوري و تجربي بر روي اين آلياژ صورت نگرفته  و 

  نتايج  تحقيق قابل مقايسه با مطالعات ديگران نيست. 
  روش محاسبه

افزاري نرم بستةاز   pwscfدر اين مطالعه، محاسبات با استفاده از كد 
ين تابعي چگالي انجام گرفته است. ا نظرية پايةكوانتوم اسپرسو بر 

كند. الزم به ذكر است، چون كد از روش شبه پتانسيل استفاده مي
توان هاي ظرفيت است، ميبيشتر خواص مورد نظر مربوط به الكترون

پتانسيل به جاي پتانسيل واقعي استفاده ها از شبهدر نزديكي هسته
زيرا در نزديك هسته، به دليل زياد بودن انرژي جنبشي  مود،ن

باشد ها و جايگزيدگي توابع موج، افت و خيزها شديد ميالكترون
برد. در اين روش كه اين امر به طور طبيعي حجم محاسبات را باال مي

هاي ظرفيت با يك شبه پتانسيل فوق كنش ميان هسته و الكترونبرهم

تا حجم محاسبات كاهش يابد. همچنين است نرم تقريب زده شده 
همبستگي  -كنش تبادلياز تقريب شيب تعميم يافته براي برهم

  .]6[استفاده شده است 
، انرژي kدر ابتداي محاسبات، برخي از پارامترها مانند تعداد نقاط 

 1ها در جدول شوند كه مقادير بهينه آنقطع و ثابت شبكه بهينه مي
  آورده شده است. 

  و بحث نتايج 
2Irآلياژ تمام هويسلر YSi  اتم  8با شانزده اتم در سلول واحد، شامل

Ir ،4  اتمY  اتم  4وSi ساختار  1سازي شده است. در شكل شبيه
  هندسي اين آلياژ نشان داده شده است.

  
2Ir: ساختار هندسي آلياژ تمام هويسلر1شكل  YSi  

در ابتداي كار نمودار انرژي بر حسب ثابت شبكه براي سه حالت   
رسم شد كه در شكل  فرومغناطيسغيرمغناطيسي، فرومغناطيسي و پاد

  نشان داده شده است. 2

  
2Ir: نمودار انرژي بر حسب ثابت شبكه براي آلياژ 2شكل  YSi  در سه حالت

  فرومغناطيسغيرمغناطيسي، فرومغناطيس و پاد
داراي انرژي  فرومغناطيسپادشود كه حالت از روي نمودار ديده مي 

تري نسبت به دو حالت ديگر است. بنابراين اين آلياژ پايين
هاي الكترون كنشتوان گفت كه برهمفرومغناطيس است. ميپاد

هاي مغناطيسي نقش مهمي در تعيين نظم مغناطيسي ايفا ظرفيت اتم
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سازي ادامه كار از معادله حالت مورناگان براي بهينه كنند. درمي
  ساختار مورد نظر استفاده شد. اين معادله به فرم

)1(3 22 2 2
0 0 0 0 03 3 3

0 0

9V V V V
E(V) E ( ) 1 ( ) 1 6 4( )

16 V V V

                    
       

   

ترتيب كمينه انرژي كل در حجم به  0و 0E،0V،0است كه در آن
تعادلي، حجم سلول واحد، مدول حجمي و مشتق مدول حجمي 

  آورده شده است.  1. مقادير اين پارامترها در جدول ]7[باشند مي
توان انرژي بستگي را همچنين به منظور بررسي پايداري ساختار، مي

  .]8[محاسبه نمود  2از رابطه 
)2                        (     coh tot Ir Y SiE E (2E E E )      
، IrEانرژي كل ساختار و   totEانرژي بستگي،cohEكه در اين رابطه 

YE  وSiE هاي منزوي به ترتيب انرژي اتمIr ،Y  وSi با   باشند.مي
گفت  توانتوجه به مقدار منفي به دست آمده براي انرژي بستگي مي

  كه آلياژ مورد نظر به لحاظ ساختاري پايدار است.
2Irگشتاور مغناطيسي كل آلياژ 2در جدول  YSi و گشتاور مغناطيسي

  ها آورده شده است.تك اتمتك
گشتاور مغناطيسي كل آلياژ مذكور از شود كه به وضوح ديده مي

گشتاور اين قانون، كند. بر طبق پائولي تبعيت مي -قاعده اسالتر
tمغناطيسي كل آلياژهاي تمام هويسلر از رابطه  tZ 24    به

هاي ظرفيت و تعداد كل الكترون tZآيد كه در اين رابطه دست مي
t  در آلياژ]9[گشتاور مغناطيسي اسپيني كل بر سلول واحد است . 

باشند و از قانون عدد مي 25هاي ظرفيت مذكور تعداد الكترون
Bپائولي، گشتاور مغناطيسي كل آلياژ  -اسالتر / f .u1  به دست

ه نتايج ب آيد كه با عدد به دست آمده از محاسبات تطابق دارد. مي
بيشترين سهم را در  Irدهند كه اتم نشان مي 2دست آمده در جدول 

  گشتاور مغناطيسي اسپيني كل دارد. 
ها، خواص الكتروني آلياژدر ادامه، با محاسبه چگالي كل حالت 

2Ir YSi  الف  3مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نمودار شكل
توان گفت كه آلياژ مذكور در ثابت ها، ميمربوط به چگالي حالت

است، زيرا در اطراف تراز فرمي براي فلز شبه نيمشبكه تعادلي يك 
هر دو جهت اسپين همپوشاني بين نوارهاي ظرفيت و رسانش وجود 

رفتار الكتروني آلياژ مذكور تحت  دارد. در ادامه كار براي بررسي
تنش، يك تا چهار درصد ثابت شبكه را به مقدار ثابت شبكه تعادلي، 

انجام محاسبات  اضافه و كم نموديم و محاسبات تكرار شد. بعد از
2Irمشاهده شد كه آلياژ  YSi  تحت تنش در حالت افزايش ثابت

0شبكه تعادلي به اندازه چهار درصد ( 0a a 4%a (  به نيم فلز
  تبديل شد. 

2Ir: پارامترهاي بهينه محاسبه شده آلياژ 1جدول  YSi  
  
  
  
  
  
  
  

  
2Ir: گشتاور مغناطيسي كل آلياژ2جدول  YSi هاي و گشتاور مغناطيسي اتم

  تشكيل دهنده آلياژ

  
هاي كل آلياژ تحت تنش نشان نمودار چگالي حالتب 3در شكل 

  داده شده است.
2Irتر خواص الكتروني آلياژ براي بررسي دقيق YSi نمودار چگالي ،

نشان داده شده است. با توجه به نمودار  4هاي جزئي در شكل حالت
هاي شود كه بيشترين سهم چگالي حالتمذكور، مشاهده مي

اتم  dي اشغال شده در اطراف تراز فرمي مربوط به اوربيتال الكترون
Ir هاي است. همچنين يك هيبريداسيون قوي ميان اوربيتالd  اتمIr 

  وجود دارد. Siاتم  pهاي و اوربيتال

2Ir YSi نام آلياژ  
  )K )k-pointتعداد نقاط  10×10×10

  )Ryانرژي قطع (  85
A )ثابت شبكه (  17/12



 

  ))(Kbarمدول حجمي (  415

  ) مشتق مدول حجمي (  3/5
  )Ry( انرژي بستگي -949/38

t B( / f .u)   a B( / atom)    نام آلياژ  
 Si Y Ir   

96/0  81/0- 25/1-  02/3  2Ir YSi  
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هاي الكتروني كل بر حسب انرژي براي آلياژ: نمودار چگالي حالت3شكل 

2Ir YSi  درصدي 4تحت تنش با افزايش  -در ثابت شبكه تعادلي و ب -الف
چين مشخص شده و بر صفر ثابت شبكه تعادلي (انرژي فرمي به صورت خط

  .)منطبق است

  
2Irهاي جزئي آلياژ : نمودار چگالي حالت4شكل  YSi بنابراين  نزديك تراز فرمي

فلزي آلياژ مذكور از يماين احتمال وجود دارد كه خاصيت ن
 pهاي و اوربيتال Irاتم مغناطيسي  dهاي هيبريداسيون ميان اوربيتال

  به وجود آمده باشد.Si اتم غيرمغناطيسي 
براي بررسي رفتار آلياژ تحت تنش، نمودار گشتاور مغناطيسي كل 

شود. ديده مي 5ساختار بر حسب ثابت شبكه رسم شد كه در شكل 
گشتاور مغناطيسي كل كه با افزايش ثابت شبكه، با توجه به اين

رسد، ساختار هم در حال افزايش است و به يك مقدار پايا نمي
فلزي توان نتيجه گرفت كه آلياژ مذكور تحت تنش خاصيت نيممي

به عبارت ديگر فقط تحت تنش خاصي كند، خود را حفظ نمي
فلزي دارد و درصد)، خاصيت نيم 4(افزايش ثابت شبكه به اندازه 

  فلزي ندارد.هاي ديگر خاصيت نيمبراي تنش
  

  
2Ir: تغييرات ممان مغناطيسي كل بر حسب ثابت شبكه براي آلياژ 5شكل  YSi  

  بنديجمع
افزار كوانتوم اسپرسو، خواص از نرم pwscfبا استفاده از كد 

2Irهويسلرساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژ تمام  YSi  مورد
مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه اين آلياژ در ثابت شبكه 

فلز است، اما تحت تنش با افزايش چهاردرصدي ثابت تعادلي شبه نيم
شود. و از لحاظ ساختاري با توجه مي فلز تبديلشبكه تعادلي به نيم

به منفي شدن انرژي بستگي آن پايدار است. همچنين با مطالعه 
طيسي آلياژ مذكور، مشاهده شد كه اين آلياژ خواص مغنا
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قص الیه ن وبررسی عبور موج الکترومغناطیسی از بلور فوتونی با الیه های متناوب سه تایی 

 پالسما 
 2، شکاری فیروزجایی، علی1داود ،کلهر

 ، دامغاندانشگاه دامغان ،دانشکده فیزیک1
  تهران  ، دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی2

 

 چکیده
 انتشار ابتدار د می شود. هعلاطمالیه نقص پالسما  کی به همراهالیه ایی )سه تایی( در این مقاله عبور یک موج الکترومغناطیسی از ساختار بلور فوتونی با تناوب سه 

 عبور  . سپسشودتعیین میگاف فوتونی فرکانس  محدوده ی شبیه سازی شده و سپس بدون حضور الیه نقصموج از بلور فوتونی متشکل از تناوب های سه تایی 
 نشان داده می شود .شودارائه میروی مد نقص دما و چگالی  ثیر پارامترهای پالسماییتأ .می شود بررسی پالسمایی حضور یک الیه نقصساختار سه تایی با موج در 

  .مد نقص داردوقوع  محل که دما و چگالی پالسما تاثیر مهمی روی

 

Investigation On The Transmission Of Electromagnetic Waves Of Ternary Plasma 

Photonic Crystal With A Plasma Defect Layer 

 
Kalhor, Davood1 ,Shekari firouzjaei, Ali2 

 
1 School of Physics, University of Damghan 

2Department of Physics, University of Shahid Beheshti 
 

Abstract  
 

In this paper, the transmission of electromagnetic wave (EMW) from a ternary photonic crystal with a plasma 

defect layer is investigated. At first, the propagation of EMW in ternary photonic crystal without defect layer is 

simulated and the band gap frequency domain is determined. Then, the wave transmission through the ternary 

photonic crystal with plasma defect layer is investigated. The effect of plasma parameters including temperature 

and plasma density on the defect mode is presented. It is shown that the plasma density and temperature 

significantly affect the defect mode position. 
 

PACS No. 68, 78 

 

 قدمهم
سه الیه  بلورهای فوتونی با سیبرهم کنش امواج الکترومغناط     

وجه با ت .پالسما است کیزیمهم در حوزه ف اریاز موضوعات بسایی 

با قرار گرفتن  انعطاف پذیری پالسما در مقابل عوامل خارجی،به 

نقص پالسمایی در بلور فوتونی ویژگی های بلور فوتونی یک 

مهمترین ویژگی بلور فوتونی سه تایی با نقص افزایش می یابد. 

پالسمایی کوک پذیر بودن شکاف نواری می باشد که در 

  [.1-3]اپتوالکترونیک و مخابرات نوری کاربردهای فروانی دارد

یک بلور فوتونی از کنار هم قرار گرفتن تناوبی چند الیه بوجود      

دو بعد می باشد.  یا این تناوب ساختاری اغلب در یک بعد ومی آید. 

-همه این الیه ها را می توان دی الکتریک و یا اینکه دی الکتریک

 ،الکتریک چند الیه ایی تناوبیساختارهای دی  فلز انتخاب کرد.
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بعنوان بلور فوتونی مصنوعی در سال های اخیر مورد توجه محقیق 

خاطر یا فرا ماده، بقرار گرفته است. عالقه به دستیابی به مواد جدید 

نموده است.  کاربردهای خاص آن فضای کاری گسترده ای را فراهم

واص خگیری پالسما برای کنترل بعضی از طرفی قابلیت بکار

ممنوعه )گاف  (باندهایدر نوار های )خصوصا  ،بلورهای فوتونی

اعمال پرتو لیزر بعنوان میدانهای نوری کوک پذیر( توسط 

ر بعضی از الیه های بلوخواص فیزیکی بر، الکترومغناطیسی قوی

فوتونی را از جاذبه های مضاعف برای مطالعه این حوزه می توان 

اج الکترومغناطیسی نمی تواند انتشار )در باند ممنوعه امو نام برد

توان به کاربردهای بلور از جمله می هزوح نیا رد. [4-1] یابد(

های آنتناپتوالکترونیک و مخابرات نوری مانند  تاودا نی درفوتو

 هواپیماهای رادارگریزحسگر نوری، پالسمایی، لنزهای پالسمایی، 

اخیراً بلور فوتونی [. 1-5]می توان نام بردسایر کاربردهای مشابه،  و

سه تایی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ثابت شده 

ارامترهای پ حسگربه عنوان می تواند تایی است که بلور فوتونی سه

 گیرد. ه قرار مید استفادرویک ماده منامشخص 

یه ایی الساختار نوار فوتونی یک بلور فوتونی سه  در این مقاله      

اثر الیه نقص پالسمایی مورد بررسی قرار همچنین و ارائه  (تایی)سه 

بیه ش مد نقص، محل وقوعروی  چگالی پالسماتأثیر دما و گیرد. می 

. برای این کار از روش ماتریس شودارائه می آن شده و نتایجسازی 

ستفاده ا از ساختار بلور فوتونی عبور موجمحاسبه  به منظورانتقال 

سه الیه دی متشکل از  بلور فوتونی مورد نظر . ساختارمی شود

 پالسمای گرم برخوردی است. یک الیه نقص و  الکتریک

 

 مبانی نظری 
مورد نظر از تکرار همانطور که در مقدمه ذکر شد، بلور فوتونی      

شود. در این مقاله بلور ساخته می دی الکتریکتایی صفحات سه

فوتونی سه تایی به همراه یک الیه نقص که با پالسما پر شده است 

بلور فوتونی از ساختار  طرحواره ایی  1در شکل شود. بررسی می

 مورد نظر ارائه شده است. 

 
دی الکتریک به -دی الکتریک-بلور فوتونی یک بعدی هوا ساختار:  1شکل 

 .همراه الیه نقص پالسما

برای بررسی ساختار نوار گاف در سیستم، از موج الکترومغناطیسی 

استفاده  ،کندبه سیستم برخورد می zکه در راستای  TEدر مد 

 ها به ترتیب پالسما با ضخامت. در این روش ساختار الیهشودمی

d  لکتریک او دی( اول𝜀1)  با ضخامتa دی الکتریک دوم (𝜀2 ) 

اند. قرار گرفته cبا ضخامت  ( 𝜀3)و دی الکتریک سوم bبا ضخامت 

 الکتریک پالسمای گرم برخوردی بصورت زیری ضریب دیرابطه

(1) 2

2

3

2

[1 ]
( )

[1 ]

( )

p

e

p

p

e

e

i

T
i

mc



  


 

 










 

فرکانس موج برخوردی است. پارامترهای [. در رابطه باال 7است ]

پالسمایی شامل فرکانس پالسمایی 
0

2




m

ene
p 

فرکانس  ،

 برخورد
e

  و انرژی گرمایی الکترونی پالسما
e

T  است. از طرفی

m   جرم الکترون و𝑐 تر سرعت نور است. در این مقاله از پارام

2

e
T

mc
   به عنوان اثر انرژی گرمایی )به عنوان نماینده دما( در

 شود. محاسبات استفاده می

𝐿پهنای سلول واحد  = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐  است کهa  الیه پهنای

و ضخامت الیه دی الکتریک  مترمیلی 7الکتریک اول با ضخامت دی

مطابق  است.میلی متر  8وم سمیلی متر و الیه دی الکتریک  8دوم 

بر سطح بلور  zموج تختی بصورت عمود و در راستای  1شکل 

 شود. فوتونی تابیده 

  

بدین ترتیب ی دبرخورد عمو در TE مد یموج برخورد برای     

های دی برای الیهو  dبرای الیه پالسما با ضخامت ماتریس انتقال 

( و الیه دی الکتریک 𝜀2)الکتریک دوم (، الیه دی𝜀1الکتریک اول )

 [ 7-5]بصورت  cو  a  ،bبا ضخامت  به ترتیب ( هر یک𝜀3) سوم
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(2) 𝑀𝑖 = [
cos(𝑘𝑖𝑧𝑖)

−𝑖

𝜂𝑖
sin(𝑘𝑖𝑧𝑖)

−i𝜂𝑖sin(𝑘𝑖𝑧𝑖) cos(𝑘𝑖𝑧𝑖)
] 

 اختیار می کند.  i=1,2,3 مقادیر  iپارامتر است که 

ترتیب بردارهای به  𝑘3و  𝑘𝑝 ،،𝑘1 𝑘2ی باال در رابطههمچنین     

و  دومک دی الکتریُو  الیه دی الکتریک اول پالسما، یالیهدر موج 

 شوندزیر تعریف می صورت هستند و به سومدی الکتریک 

(3) 𝑘𝑝 =
𝜔

𝑐
√𝜀𝑝, 

𝑘𝑖 =
𝜔

𝑐
√𝜀𝑖  

بصورت زیر  هممحیط  هربرای  موج پارامتر امپدانساز طرفی 

 شود.تعریف می

(4) 
𝜂𝑝 = √

𝜀𝑝

𝜇𝑝
  ,  𝜂𝑖 = √

𝜀𝑖

𝜇𝑖
 

 

رت بصوانتقال کل  به همراه الیه نقص ماتریس سلول واحد Nبرای 

 [9و8آید]بدست می زیر

(5) 𝑀
= (𝑀1𝑀2𝑀3)

𝑁𝑀𝑝(𝑀3𝑀2𝑀1)
𝑁

= [
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
] 

 

ضرایب عبور و بازتاب بصورت زیر بدست  5با استفاده از رابطه 

 خواهند آمد:

(6)  

𝑟

=
𝑀11𝜂0 +𝑀12𝜂0𝜂𝑛+1 −𝑀21 −𝑀22𝜂0
𝑀11𝜂0 +𝑀12𝜂0𝜂𝑛+1 +𝑀21 +𝑀22𝜂0

 

𝑡

=
2𝜂0

𝑀11𝜂0 +𝑀12𝜂0𝜂𝑛+1 +𝑀21 +𝑀22𝜂0
 

 

ه نتایج به ارائبدین ترتیب با استفاده از روابط بدست آمده در باال 

 پرداخته و ضریب عبور موج بر حسب فرکانس موج فرودی عددی

 .شودئه میارا

 

 گیریبحث و نتیجه

در این بخش به ارائه نتایج عددی عبور موج از ساختار بلور فوتونی 

روی  را پرداخته و اثر هر یک از پارامترهای پالسهههماییسهههه تایی 

در این مقاله منحنی  کنیم.بررسههی میفرکانس مد نقص وقوع محل 

عبور بر حسهب فرکانس موج فرودی رسهم می شود. فرکانس موج   

عامل  فرودی به
c

L





2
که نشههان  کتورفا اسههت و بعد شههدهبی 

نسههبت دمای الکترون بر حسههب الکترون   دهنده پارامتر دما اسههت

   ولت به انرژی حالت سکون الکترون است.

 
 .سه تاییمنحنی عبور موج از بلور فوتونی :  2شکل 

را برای بلور  سههاختار نوار گاف فوتونی 6عادله اسههتفاده از مابتدا با 

 میبررسی  2فوتونی سهه تایی بدون حضهور الیه نقص در شهکل    

𝑁. تعداد تناوب شود = در نظر گرفته شده است. واضح است که  6

ضهههریب عبور موج از مقدار  188455الی  1881 نرمال بازه فرکانس

یعنی گاف فوتونی در این بازه فرکانسی قرار  . سهاختار صهفر است  

 دارد. 

 
 .منحنی عبور موج از بلور فوتونی سه تایی با الیه نقص پالسمایی:  3شکل 

. الیه نقص یک شود اثر حضور الیه نقص را بررسی می  3شهکل   

 1الیه پالسهههمای گرم برخوردی اسهههت که فرکانس پالسهههمایی  

𝜐گیگهاهرتز ، فرکانس برخورد   = 0.0005𝜔   251و دمای الکترون 
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 5الکترون ولت در نظر گرفته شهده اسهت. ضخامت الیه پالسمایی   

𝑁متر در نظر گرفته شهههده اسهههت. تعداد تناوب میلی = در نظر  5

شهههود، مد نقص در ه مالحظه میگرفته شهههده اسهههت. همانطور ک

ظاهر شده است. در ادامه به بررسی اثر تغییر  18838فرکانس نرمال 

خته پردای پالسهما روی محل وقوع مد نقص  دمای پالسهما و چگال 

   می شود.

 
منحنی عبور موج از بلور فوتونی سهههه تایی با الیه نقص پالسهههمایی به  :4شکل 

 .ازای تغییر دما پالسما

 
به  یمنحنی عبور موج از بلور فوتونی سههه تایی با الیه نقص پالسههمای :5شههکل 

 ازای تغییر فرکانس پالسمایی.

پالسههما روی محل وقوع مد نقص  اثر تغییر دمای 4در شههکل     

الکترون  251الکترون ولت و  111. به ازای دمای شههودبررسههی می

ولت منحنی عبور از بلور فوتونی ارائه شهههده اسهههت. همانطور که 

ا افزایش دمای پالسهههما، فرکانس مد نقص به ب شهههود مالحظه می

 شود. های پایین تر جابجا میفرکانس

س پالسههمایی روی نمودار عبور موج اثر افزایش فرکان 5در شههکل 

بخصهههوص محل مد نقص ارائه شهههده اسهههت. با افزایش فرکانس 

های گیگاهرتز مد نقص به فرکانس 2گیگاهرتز به  1پالسهههمایی از 

 باالتر جابجا شده است.  

 نتیجه گیری
بعد از  بلور سهههه بعدی،رفتهار موج در عبور از   در این مقهالهه      

الیه نقص یک الیه . محاسبه شدحضهور یک الیه نقص پالسهمایی   

 1پالسههمای گرم برخوردی فرش شههد که فرکانس با پالسههمایی   

به دسهههت آمد. اثر  18838گیگهاهرتز، مهد نقص در فرکانس نرمال   

الکترون  111تغییر دمای پالسما روی محل وقوع مد به ازای دمای 

ا ب ای پایین تر جابجا شهههد.هولهت فرکهانس مهد نقص به فرکانس   

گیگهاهرتز مد نقص به   2گیگهاهرتز بهه    1پالسهههمهایی از   افزایش

بدین ترتیب با فزایش دما، کاهش  های باالتر جابجا شهههد.فرکانس

فرکانس مد نقص و با افزایش فرکانس پالسههمایی، افزایش فرکانس 

مد نقص بدست آمد. خاصیت تغییر هوشمند پارامترهای پالسمایی 

نبال آن تغییر فرکانس مد نقص این ساختار را با قابلیت کوک به دو 

 پذیری نشان می دهد. 

 جعامر

[1] H. Azarshab and A. Gharaati “A multichannel filter based on ternary 
nano metallo-dielectric photonic” Microelectronic Engineering, 198 (2018) 

93–97 

[2] L. Xiong et al. “Photonic crystal for graphene plasmons” Nature 
Communications https://doi.org /10.1038/s41467-019-12778-2. 

[3] Guo, B. and X. Wang; "Power absorption of high-frequency 
electromagnetic waves in a partially ionized magnetized plasma." Physics 

of Plasmas 12 (8) (2005) 084506. 

[4] Hojo, H. and A. Mase; "Dispersion relation of electromagnetic waves 
in one-dimensional plasma photonic crystals." J. Plasma Fusion Res. 80 

(2) (2004) 89-90. 

[5] Kong, X.-k., S.-b. Liu, et al.; "A novel tunable filter featuring defect 
mode of the TE wave from one-dimensional photonic crystals doped by 

magnetized plasma." Physics of Plasmas 17 (10) (2010) 103506. 

[6] Guo, B.; "Photonic band gap structures of obliquely incident 
electromagnetic wave propagation in a one-dimension absorptive plasma 

photonic crystal" Physics of Plasmas  16 (4) (2009) 043508. 

[7] Krall, N. A. and A. W. Trivelpiece;"Principles of plasma physics." 
International Student Edition-International Series in Pure and Applied 

Physics, Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 1 (1973). 

[8] Guo, B. and M. Gao; "Optical properties of one-dimensional binary 
plasma dielectric photonic crystal." International Journal of Applied 

Physics and Mathematics 1 (2011) (1). 

[9] Mitu, M., D. Toader, et al.; "A 1-D dusty plasma photonic crystal." 
Journal of Applied Physics 114 (11) (2013) 113305. 

 [10] J. C. Stephens et al. “Subterahe rtz Photonic Crystal Klystron Am 

plifier” Phys. Rev. Lett. 123, (2019) 244801.  

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

577



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 -Zگرافن با استفاده از روش روبشاکسیدبررسی خواص غیر خطی 
   1علیرضا ، کشاورز ؛ 1زهره  ، رحیمی حسین آبادی

  گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی شیراز 1

 چكیده
تعیین گردیده است. آزمایش ها با استفاده از هارمونیک دوم لیزر پیوسته   Z-ضریب شکست غیر خطی اکسید گرافن با استفاده از روش، روبشدر این تحقیق  -چکیده

امرز اصالح شده ارائه ای کارآمد برای تهیه اکسید گرافن به صورت پودر و بر اساس روش هشیوه همچنیننانو متر انجام شده است.  532یاگ با طول موج -نئودیم

 میلی وات بررسی شده است. 80میلی وات و  100توان غییرات ضریب شکست غیر خطی با دو ت .گردیده است

 

  Z-شکست غیرخطی، روش روبشگرافن، ضریب  :کلیدیواژه های 

 

Investigation of the nonlinear properties of graphene oxide using the z-scan method 

 

Rahimi hoseyn abadi, Zohreh1 ; Keshavarz, Alireza1  

 
1 physic Branch, Faculty of Basics science, Shiraz University of technology 

 

Abstract 
Abstract - In this study, the nonlinear refractive index of graphene oxide was determined using the method of Z-

scan. The experiments were performed using the second Nd:YAG continuous laser harmonic with a wavelength 

of 532 nm. Effective methods for preparing graphene oxide in powder form have also been proposed based on the 

modified Hammers method. Changes in the nonlinear refractive index with two powers of 100 mW and 80 mW 

have been investigated. 

 Keywords: graphene, Nonlinear refraction index, Z-scan method         

 

PACS No. 81 
 مقدمه  -1
ویژگی های قابل توجه اش بسیار  با 2004گرافن در سال کشف با  

این ساختار مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. به طور خالصه 

بسیار محکم و نازک، بسیار سبک، تقریبا شفاف، هادی حرارتی و 

الکتریکی می باشد و این خواص برجسته، گرافن  را به عنوان گزینه 

ا فضا، ای برتر در کاربرد های بسیاری نظیر صنایع حمل و نقل، هو

صفحات گرافن با کنار  .کرده است کامپوزیت و الکترونیک تبدیل

شوند. در یک صفحه فتن اتم های کربن تشکیل میهم قرار گر

اتم کربن دیگر پیوند داده است این سه  3گرافن، هر اتم کربن با 

پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای بین آن ها با یکدیگر مساوی 

گیرند که باشد. در این وضعیت اتم های کربن در حالتی قرار میمی

روش  .]5-1[کنندرا ایجاد می مهای منتظای از شش ضلعیشبکه

روشی بسیار ساده و در عین حال حساس برای اندازه  Z-روبش

که توسط  گیری  ضریب جذب و ضریب شکست غیر خطی است

سادگی  .]6-7[شدمعرفی  1989همکارانش در سال  و بهایی شیخ

ها به این روش  باعث شد که این روش این روش و تفسیر داده

با توجه به مطالب  پژوهشگران قرار بگیرد. خیلی سریع مورد توجه

پیش گفته در این تحقیق گرافن با استفاده از روش هامرز اصالح 

شده تولید، سپس با در نظر گرفتن دو غلظت و دو توان مختلف با 

، ضریب شکست غیر خطی گرافن تعیین -Zاستفاده از روش روبش

 شده است.

 چیدمان تجربی -2
های مختلفی برای تهیه گرافن از گرافیت و مشتقات آن وجود روش

دارد. در این مقاله به منظور سنتز اکسید گرافن مطلوب از روش 
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هامرز اصالح شده استفاده شده است. این روش مشابه روش هامرز 

تری مانند  باشد با این تفاوت که در آن  از اکسید کننده قویمی

بدین  .نیتریک استفاده شده است پتاسیم پرمنگنات به جای اسید

شود. از ای درون حمام یخ قرار داده میمنظور ابتدا یک ظرف شیشه

 10ابتدای این مرحله با قرار دادن دماسنج درون حمام، دما باید زیر 

لیتر اسید سولفوریک میلی 46حفظ شود. مقدار  سانتی گراددرجه 

گرم گرافیت خالص  2درون ظرف ریخته و همراه همزدن مقدار  98%

 شود.دقیقه انجام می 15به ظرف اضافه و عمل همزدن به مدت 

گرم پودر پتاسیم پرمنگنات به آرامی و همراه با همزدن  6سپس مقدار 

ساعت به مخلوط اضافه و پس از اتمام، عمل 1شدید در مدت 

یابد.  پس از پایداری دما، برای اختالط به مدت نیم ساعت ادامه می

لیتر آب مقطر با احتیاط به ظرف اضافه میلی 100زی مقدار رقیق سا

لیتر آب مقطر درون ظرف میلی 300شود و شده و همزن خاموش می

رامی به ظرف بزرگتر آبزرگتری ریخته و محتوای ظرف اولیه به 

شود. بعد از یابد و اختالط به مدت نیم ساعت انجام میانتقال می

به  %30لیتر آب اکسیژنه میلی20رقیق سازی مخلوط با آب مقطر 

سپس   کند.آرامی به ظرف اضافه و نیم ساعت اختالط ادامه پیدا می

توسط اسید  PHها و افزایش شستشوی مخلوط به منظور حذف یون

و آب مقطر، با اضافه کردن به مخلوط و اختالط به  %10 کلریدریک

 4گیرید. سپس ظرف، به مدت حدود مدت یک ساعت انجام می

-نشین شده صاف میگیرد و مواد تهساعت در جای ساکن قرار می

گراد  به مدت درجه سانتی 50گردد. سپس مخلوط در آون در دمای 

-شود. پودر تشکیل شده اکسید گرافن میساعت قرار داده می 2

های انجام شده در آزمایشگاه نانو فیزیک دانشگاه آزمایش .]8[باشد

 .صنعتی شیراز انجام شده است

وشی ساده و معرفی شده است ر 1که در شکل  -Zچیدمان روبش

دقیق برای مشخص کردن ضریب شکست غیرخطی مرتبه سوم می

نانو  532با طول موج  Nd-YAGلیزر به کار رفته یک لیزر  .باشد

در این روش  نانو ثانیه است. 10هرتز و پهنای باند  200متر، فرکانس

)در این جا  فاصله کانونی مشخصپر تو لیزر توسط یک عدسی با 

وسط یک جابجاگر با گام های شود و نمونه تمتر( متمرکز میسانتی 4

شود. شدت نور عبوری از و کوچک اطراف کانون جابجا می مساوی

-هر گام بر حسب موقعیت نمونه نسبت به کانون ثبت می نمونه در

که توسط  -Zین نمودار و روابط مربوط به روبشگردد. از طریق ا

دکتر شیخ بهایی بدست آمده است میتوان کمیت های غیرخطی نمونه 

 .شوداز دو چیدمان تشکیل می -Zروش روبش .را به دست آورد

گیری ضریب شکست با دریچه بسته برای اندازه -Zروش روبش

 جذبگیری ضریببا دریچه باز برای اندازه -Zغیرخطی و روبش

 .کندتوان خروجی از نمونه را جذب میخطی که آشکار ساز تمام غیر

های اپتیکی پس از هم خط سازی و تنظیم المان در این پژوهش

بر روی اکسید گرافن با دو   ، آزمایش-Zمان آزمایش روبشدچی

 1لیتر آب( و میلی 100لیتر)میلی 100به  1غلظت مختلف، غلظت 

میلی 80و 100دو توان لیترآب( را برای میلی 200لیتر)میلی 200به 

پس از اضافه نمودن اکسید گرافن به آب، مخلوط  وات انجام دادیم.

 40دقیقه بوسیله همزن التراسونیک حمامی با فرکانس  20به مدت 

 گیرد.قرار میکیلوهرتز تحت امواج التراسونیک 

 
 z: چیدمان روش روبش1شکل

 نتایج و بحث-3
حالت دریچه برای  Zنمودار تراگسیلندگی بهنجار شده بر حسب 

میلی وات برای هر دو غلظت نشان  100و  80های بسته در توان

 .داده شده است

 
 )الف(
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 ))ب

توان  لیتر)الف(میلی 100به  1دریچه بسته برای غلظت  -Z: نمودار روبش2شکل

 واتمیلی 80میلی وات )ب( توان لیزری  100لیزری 

 
 )الف(

 
 )ب(

لیتر )الف( میلی 200به  1دریچه بسته برای غلظت  Z-: نمودار روبش3شکل

 میلی وات 80میلی وات )ب( توان لیزری  100توان لیزری 

 (2( و)1)یها برای محاسبه ضریب شکست غیر خطی از رابطه

 استفاده شده است.
ΔT(p-v)=0.406(1-s)^0.25  2π/λ I_0 L_eff n_2 (1         )  

 

L_eff=(1-e^(-α_0 l))/α_0 (2                                          )  

                              

l_eff،انداز ضخخخخامت موثر نمونهs ،گذار خطی λ  طول موج نور

 ،I_0=2P_0/(πω_0^2)شخخعاک کمر پرتو،  ω_0باشخخد.می فرودی

P_0   ،توان پرتوΔT(p-v)   قله و  ختالف گذر دهی بهنجار شخخخدها

 .باشدمی شکل دره در
 -Z: نتایج مربوط به آزمایش روبش1جدول

 توان غلظت

(mW) 
n_2 

cm^2/W 

×37 100 لیترمیلی 100به  1 10−7.5 

×21 80 لیترمیلی 100به  1 10−7.7 

×29 100 لیترمیلی 200 به 1 10−8.1 

×87 80 لیترمیلی 200به  1 10−8.1 

 

 گیرینتیجه
یک گزینه مناسخخب برای فراوانی منابع گرافیت طبیعی، گرافن را به 

کاربردهای جدید تبدیل کرده اسخخخت. در این مطالعه با اسخخختفاده از 

روش اصخخالح شخخده هامرز پودر گرافیت به نانو صخخفحات اکسخخید 

گرافن تبدیل شخد. ضخریب شخکسخت گرافن اکسخاید با اسختفاده از 

میلی وات برای دو غلظت  100و 80در دو توان  -Zآزمایش روبش

شد که با افزایش توان لیزر ضریب شکست  بدست آمد و مشاهده

کاهش می نگ و غیرخطی  نگ ژا ها ند در تحقیق  که این رو بد  یا

 .]9[خوردنیز به چشم می 2012همکاران در سال 

 

 هامرجع
[1] A. K. Geim, K. S.  Novoselov,” The rise of graphene”, Nat. Mater., 6, 

183, (2007) 

 

[2] R. Binder, “Optical properties of graphene”, World Scientific Publishing 
Co. Pte. Ltd.DOI: 10.1142-10255 (2017). 

 

[3] J. A. Baimova, E. A. Korznikova, S. V. Dmitriev, B. Liu, K. Zhou 
“Review on crumpled graphene: unique mechanical properties”, Rev. Adv. 

Mater. S CI., 39, 69-83, (2014) 

 
[4] D. G. Papageorgiou, I. A. Kinloch, R. J. Young, “Mechanical properties 

of graphene and graphene-based nanocomposites”, prog. Mater. Sci., 90, 
75-127, (2017). 

 

[5] M. M. Heyhat; S. Kimiagar; N. Ghanbaryan Sani Gasem Abad; E. Feyzi, 
“Thermal conductivity of reduced graphene oxide by pulse laser in ethylene 

glycol”, phys. Chem. Res., 4(3), 407-415, (2016). 

 
[6]  M. Sheik-Bahae, A. A. Said, E. W. Van Styland”,  High-sensitivity, 

single-beam n2 measurements”, Opt. Lett. 14,  955-957, (1989) 

 
[7] M. Sheikh-Bahae and A. A. Said, Wei, Tai-Huci, et al, IEE J. Quantum 

Electron. 26, 760-769, (1990).  

 
[8] Shao G., Lu Y., Wu F., Yang C., Zeng F. and Wu Q., “Graphene 

oxide:the mechanisms of oxidation and exfoliation” , J. Mater. Sci, 47, 

4400-4409, (2012). 
 

[9] Han Zhang, S. Virally, Q. Bao, L.K. Ping, S. Massar, N. Godbout, P. 

Kockarcrt, Optics Letter, No.11, (2012). 
 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

580



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

581



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

  BiFeO3 پروسکایتنانوذرات  شناسیریخت های ساختاری وهای تهیه روی ویژگیاثر روش
    1احمد ،زاده قلی ؛1 هرازآدینه، 

 

 دامغان، ه دامغاندانشگا ،فيزيك دانشکده1

 

 چکیده
 وسيله پراش پرتوبه هامورفولوژی نمونههای ساختاری و ويژگی .نداشده تهيهو سل ژل  دروترمالهي روش دو به BiFeO3(BFO) چندفروئینانوذرات  ،در اين مقاله

د دهنشان میساختاری بررسی  .ندشد بررسیدر دمای اتاق  (SEM) ميکروسکوپ الکترونی روبشی و (FTIR) تبديل فوريه فروسرخسنجی طيف (،XRD) ايکس

و  XRDنين بررسی همچ .شودمی تاييد FTIRبررسی  وسيلهبه شوند کهگذاری میشاخص (R3cگروه فضايی رخ )ساختار لوزی با يكها نمونه XRD  یالگوهاکه 
-های ديگر نشان میدهند که نمونه تهيه شده با روش هيدروترمال يك فاز خالص با مقادير اندازه بلورک و دانه کوچکتری را نسبت به نمونهنشان می SEMتصاوير 

 دهند. 

  BiFeO3 فريت پروسکايت ها، فروئیچند  های کلیدی : واژه

 

Effect of preparation methods on structural and morphological properties of BiFeO3 

perovskite nanoparticles  
 

Adineh, Zahra
1
; Gholizadeh, Ahmad

1
  

 
1
 Department of Physics, University of Damghan, Damghan 

 

Abstract  

In this paper, BiFeO3 (BFO) multiferroic nanoparticles were prepared using both hydrothermal and sol-gel 

methods. The samples were structurally and morphologically investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning 

electron microscopy (SEM) and Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy at room temperature. The 

structural analysis showed that XRD patterns of the samples have been indexed by rhombohedral structure (R3c 

space group) which confirmed by FT-IR analysis. Also, XRD analysis and SEM images show that the sample 

prepared by hydrothermal method indicates a pure-phase BFO with smaller crystallite and particle sizes with 

respect to other samples. 
Keywords: Multiferroics; BiFeO3; Sol-gel; Hydrothermal 

PACS No.( 61) 

 

  قدمهم
 امروزه بخش مهمی از فناوری جديد از ترکيب مواد     

در فناوری جديد روند  شده است. الکترونيکی و مغناطيسی تشکيل 

شود و آن منجر به توجه و عالقه  سازی قطعات دنبال می کوچك

 موادو ساخت بيشتر به ترکيب خواص الکترونيکی و مغناطيسی 

موادی هستند که در يك فاز . مواد چندفروئی شده استچندفروئی 

جمله پارامترهای .از دهند بيش از يك نظم فروئی از خود نشان می

 مغناطيس اشاره کردفرو توان به فروالکتريك و مهم نظم فروئی می

، رهاحسگاين مواد استفاده از آنها در از مهمترين کاربردهای  و

دمای  ای که در ماده مهمترين .[1] استها و دستگاه حافظه  سوئيچ

            BiFeO3فريت پروسکايت  کند اتاق ويژگی چندفروئی پيدا می

(BFO) همچون هايی  اين چندفروئی در فناوری .ستا

های اپتوالکترونيکی  ترونيك و دستگاهها، اسپين سازی داده ذخيره

و  C˚370نيل پادفرومغناطيس دارای دمای  BFO .[2]کاربرد دارد 

اين پروسکايت از  .[3] است C˚830کوری فروالکتريك دمای 

تك فاز است که ويژگی مغناطيسی آن  چندفروئی مهمترين مواد

Feکاتيون dنتيجه برهمکنش تبادلی اسپينی اوربيتال نيمه پر 
3+ 

های متفاوتی همچون روش  های اخير از روش در سال. [4] است

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

582



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

پروسکايت نانوذرات  برای ساختژل و روش هيدروترمال -سل

 از جمله مشکالت ساخت .[5] استفاده شده است BFOتك فاز 

BFO ای همچون تشکيل فازهای ثانويهها در اين روش 

Bi2Fe4O9, Bi2O3, Bi25FeO40, Bi24Fe2O39 Fe3O4,  است. در

 ژل و هيدروترمال برای ساخت روش سلاين پژوهش از دو 

در اين عالوه بر مقايسه، تا  عی شدسو  استفاده شد BFO نانوذرات

  .اين مشکل را به حداقل برسانيم وع روش ساختدو ن
 

  روش آزمایش
هر کدام از  ابتدابه سه روش مختلف  BFOبرای ساخت نانوذرات 

و نيترات آهن  Bi(NO3)3·5H2Oنيترات بيسموتاز مواد اوليه 

Fe(NO3)3·9H2O  و باز هيدروکسيد پتاسيم(KOH)  اسيد و

به طور  1ول های مولی جدمطابق با نسبت (C6H8O7)سيتريك

جداگانه توسط همزن مغناطيسی در آب دو بار يونيزه شده حل 

 . استفاده شدندشده و به عنوان مواد اوليه 

مطابق با کارهای ژل -به روش سل BFO نمونهبرای ساخت    

امان در ابتدا پارامترهای اوليه ساخت نظير مقدار دمای قبلی

نه شدند و شرايط گرمادهی و نسبت مولی سيترات به نيترات بهي

های فريت ازآنجايی که در ساخت نمونهزير انتخاب شدند. 

در ساخت شود بيسموت فاز ناخالصی اکسيد بيسموت ظاهر می

از  ،BFO-C6 ژل-سل به روش اولفريت بيسموت   گرم 5/0

مول و  6/0به نسبت نيترات آهن  و نيترات بيسموتمحلول نمك 

-دوم سلدر روش مچنين ه. استفاده شد كيتريس دياسهمچنين 

نيترات آهن به  و نيترات بيسموتمحلول نمك از  ،BFO-C10ژل 

های محلولاستفاده شد.  كيتريس دياسمول و همچنين  يكنسبت 

  C⁰ 70 یرا داخل حمام آب در دمابدست آمده به دو روش باال 

که ژل  مياستفاده کرد یتا زمان یسيقرار داده و از همزن مغناط

  C⁰ 180 یساعت در دما 10پس آن را به مدت شود. س ليتشک

تشکيل ساختار فريت  یبرا تيو در نها ميداخل آون قرار داد

  C⁰ 600 یدر دماساعت  3در مورد نظر به مدت پو بيسموت،

 .کلسينه شدند

در ابتدا  در روش هيدروترمال BFO-H نمونه برای ساخت     

گرمادهی اتوکالو و  پارامترهای اوليه ساخت نظير مقدار دما و زمان

و شرط بهينه  اندکه در اينجا آورده نشده بهينه شدند KOHمول 

بر  آهننيترات  يسموت وب نيترات مقدار معين زير انتخاب شد.

باز  gr 42و مقدار  و را با يکديگر ترکيب کرده 1طبق جدول 

ای اضافه  را به اين ترکيب به صورت قطرههيدروکسيد پتاسيم 

. سپس نددحل شتا  زديم همهمزن مغناطيسی آن را توسط ده و نمو

 C180˚ساعت در دمای  6داخل اتوکالو ريخته و به مدت  آن را

با آب دو بار پس از آن ترکيب موردنظر را  .يماددقرار خل آون دا

ساعت برای  3 صاف کرده و به مدتيونيزه شده شستشو داده و 

  .يماددقرار  C110˚در دمای  خشك شدن داخل آون

ها با استفاده از نمونه  (XRD)الگوهای پراش پرتو ايکس      

 X'Pert Pro PW مدل  PAnalytical (Philips)سنج پراش

 Å 5438/1 موجبا تابش به طول Cu-Kαمجهز به منبع  3040/60

و در دمای اتاق  θ2  =20-80 ی زاويهو فيلتر نيکل در گستره

المر  -پرکينFT-IR ها با دستگاه ف فروسرخ نمونهطيثبت شد. 

1، در ناحيه عدد موجی مدل آر ايکس آی
cm

از  400 - 1000 -

و اعمال  KBrها با افزودن مقدار کافی از نمونه به قرص تمام نمونه

تصاوير مربوط به  .تن توسط دستگاه پرس ثبت شد 10فشار 

ورد مطالعه با های مهای سطحی و آناليز عنصری نمونهويژگی

شرکت  (SEM)استفاده از دستگاه ميکروسکوپ الکترونی روبشی 

TESCAN .واقع در آزمايشگاه علوم پژشکی مشهد تهيه شدند 
 

 بحث و نتایج 
ب( ) ،BFO-C6مربوط به )الف(  XRDالگوهای  1شکل   

BFO-C10  پ( )وBFO-H حضوردر هر سه روش که است ، 

 1518-086-01 با کد استاندارداصلی فاز فريت بيسموت  یها قله

 XRDنتايج با توجه به همچنين  مطابقت دارند. )قسمت ت(

روش تهيه شده به  BFO-Hنمونه  که در شد  ها مشاهده  نمونه

شده  فاز خالص پروسکايت فريت بيسموت تشکيلهيدروترمال 

 . است

 لريم یهابا شاخص يیاصفحهفاصله  ني، رابطه بیطورکل به     

(hklب )است. ريبراگ به شرح ز طيو شرا گوشی شش ستميس یرا  

(1) 
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 مکاناز به ترتيب  cو  aشبکه  های، پارامترهاهمه نمونه یبرا

ند که شد  محاسبه (104)و ( 110)شی پراهای هقلّ( θای )زاويه

 . اندآورده شده 1در جدول مقادير 

  
 هایپارامترها، نمونههای مولی مواد اوليه برای ساخت مقادير نسبت 1جدول 

 .  اندازه بلورکگوشی و شش cو  aشبکه 

 BFO-C6 BFO-C10 BFO-H نمونه
Bi(NO3)3·5H2O 00192/0 0032/0 005/0 
Fe(NO3)3·9H2O 0032/0  0032/0  005/0  

KOH --- --- 8 
C6H8O7 0064/0 0064/0 --- 

aH = bH (Å) 5780/5 5784/5 5849/5 
cH (Å) 8642/13 8652/13 8791/13 

 5/70 5/60 8/49 (nm)بلورک  اندازه

 

 
     

 ت() BFO-Hپ( ) BFO-C10ب( ) BFO-C6 الف()  XRDالگوی  1شکل 

 . BFOرخ لوزی پروسکايت 1518-086-01 نمونه مرجع

 

های پهنای قلههای محاسبه شده از مکان ونيممقادير اندازه بلورک

در  از رابطه شرر با استفاده 22 ⁰حوالی  مشاهده شده در زاويه

مشخص است که در روش هيدروترمال  .اندآورده شدهجدول 

 آيد.  اندازه بلورک کوچکتری نسبت به روش سل ژل به دست می

 

 
 

 .هانمونه FT-IRطيف  2شکل 

 

ی  در گستره هاتمامی نمونه به مربوط FT-IRطيف  2در شکل      

cm
ابقت مط [6] که با مرجعنشان داده شده است  2000-400 1-

cmاطراف  در  قوی جذب قله دارد.
 ارتعاشات به مربوط 596 1-

 یجذب قله و وجهی هشت جايگاه در فلز-اکسيژن ذاتی کششی

cm موج  عددحوالی  در ترضعيف
ارتعاشات  با متناظر 1452-

 گروه وجهی هشت هایويژگی از که اکسيژن-آهن نامتقارن خمشی

6FeO حضور اين . دنوجود داراست  پروسکايت ساختار در

های نتايج بدست آمده از بررسیبسامدهای جذبی در تطابق با 

بايد  .کندتاييد میرا  ساختار فريت پروسکايت تشکيلساختاری، 

 عدد صورت شانه در حوالیشده بهقله جذبی ظاهر توجه داشت که

cm موج
است   تر پايين تقارن با رخ لوزی ساختار به مربوط 558 1-

ه تهيه شده به روش هيدروترمال مشاهده نشده که فقط در نمون

cm حوالیدر همچنين قلّه جذبی قوی ديگری است. 
نيز  11618-

-2ربوط به ارتعاشات وجود دارد که م
3CO است.  
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را    BFO-Hو  BFO-C10دو نمونه  SEM تصاوير  3شکل      

دهد. همانطوری که از نتايج اندازه  نشان مینانومتر در مقياس 

روش هيدروترمال منجر به ساخت نانوذرات  بلورک مشاهده کرديم

 شود.ژل می-نسبت به روش سل BFOريزتر 

 
 

 .  BFO-Hو  BFO-C10دو نمونه  SEM تصوير 2شکل 

 گیرینتیجه
با دو روش هيدروترمال  BiFeO3در اين پژوهش فريت پروسکايت 

متفاوت بيسموت مول دار و سل ژل و روش سل ژل نيز به ازای دو مق

های گيریاندازه استفاده از بانتايج به دست آمده  ساخته شده است.

XRD  وFT-IR کند. با استفاده از  صحت ساخت اين ماده را  تاييد می

لوزی   هابلوری تمامی نمونهمشخص شده است که ساختار  XRDآناليز 

 نشان SEMو  XRDنتايج همچنين است.  R3cرخ با گروه فضايی 

با   BFOصلاخ فاز ساختمنجر به روش هيدروترمال تنها که  دهدمی

 است. شده نانوذرات ريزتر
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 Dyو  Gdبررسی تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی برای زنجیره های ایزوتوپی 

 2هادی، صبری ؛ 1فاطمه، مختاری

 تهران مرکز تحصیالت تکمیلی،گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور  1

 ، تبریزدانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز  2

 چكیده
به کار برد. با استفاده از  یهسته ا شکلی – یگذار فاز دهیپد یبررس یتوان برا یمختلف را م یهسته ها یساختار یها یژگیموثر به و یبار بیضرا یاساس یوابستگ

 ریبا مقاد سهی، را محاسبه و در مقاDyو  Gd یزوتوپیا رهیدو زنج یمختلف هسته ها یترازها نیب یکیالکتر یچهار قطب گذار یاحتمال ها ،یمدل برهمکنش بوزون

 ینشان م یتجرب ریرا با مقاد یمختلف، انطباق قابل قبول یاحتمال گذارها یبرا یحاصل مدل تئور جی. نتادیگرد نییتع یموثر چهار قطب یبار بیمتناظر، ضرا یتجرب
 باشد.  یتوجه تر م ابلق یهسته ا یشکل یگذار فاز هیناح یهسته ها یموثر برا یبار بیضرا راتییتغ نیدهد. همچن

 شکلی هسته ای، احتمال گذار چهار قطبی الکتریکی، ضرایب باری موثر. –کنش بوزونی، گذار فازی مدل بر هم  واژه های کلیدی:

 

 Investigation of quadruple effective boson charge for Gd and Dy isotopic chains 
 

Mokhtari,  Fatemeh1; Sabri, Hadi2 

 
1 Department of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran, 

2 Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 

Abstract 
 

The fundamental dependence of effective charge coefficients on the structural properties of different nuclei can 

be used to investigation shape-phase transition phenomena. Using the interacting boson model, the electric 

quadruple transition probabilities between the different levels of the Gd and Dy isotopic chains were calculated 

and compared to the corresponding experimental values, the quadruple effective charge coefficients were 

determined. the results of the theoretical model for the different transition probabilities show acceptable 

adjustment with experimental values. Also, the changes of effective charge coefficients for the phase-shape 

transition region nuclei are more significant. 

Keywords: Interacting Boson Model (IBM), Quantum shape-phase transition (QPT), Electric quadruple 

transition rate, effective boson charge. 

 

PACS No.  21 

 

 قدمهم
فاز حالت پایه یا  که گذار 1شکلی هسته ای-یفاز گذار پدیده     

یکی از موضوعات قابل توجه در  ،شوددمای صفر هم نامیده می

مطالعات سالیان اخیر بوده است. روش های مختلف برای بررسی 

این پدیده و همچنین رابطه آن با سایر مشاهده پذیرهای حساس به 

برای مطالعه این پدیده  .[2-1]است ساختار هسته معرفی شده

1 Quantum phase transition (QPT) 

هسته ای پیشنهاد شده است  مدل های روش های مختلفیدر قالب

 کاربرد گسترده تری دارند. های جبریروش مدل های منطبق بر که

های شکل ، تغییرهای ریاضی خاصتقارن با همراه این روش ها

یا همان گذار بین حدود تقارنی مختلف را با تغییر ای هسته

، به 2مدل بر همکنش بوزونی .ارامترهای ساده توصیف می نمایدپ

توسط یاکلو و آریما  عنوان یکی از پرکاربرد ترین مدل های جبری،

های های جمعی هستهبرای توصیف برانگیختگی 1791در سال 

2 eracting boson model (IBM)Int 
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-های زوجها در ایزوتوپ در این مدل نوکلئون. داتمی، ارائه ش

زوجی از ذرات  تعدادی ساکن و یک هستهصورت زوج، به 

صورت به  بیرون الیه بسته، . ذراتدر نظر گرفته می شودظرفیتی 

 dو  sترتیب  ، به2و  0ای های زاویهدو نوع بوزون، با تکانه

شوند. عملگرهای خلق و فنای بوزونی تشکیل بوزون، فرض می

 U(5)ی زیرگروهی، منطبق با تقارن هایبا سه زنجیره U(6)جبر 

،SU(3)  و SO(6) دهند که جواب های هامیلتونین بوهر بوده می

ی محوری و های کروی، تغییرشکل یافتهترتیب دارای شکل و به

 .[4-3]گامای ناپایدار هستند

گذارهای الکترومغناطیسی مراتب مختلف در هسته ها به دلیل 

اندرکنش های صورت گرفته بین میدان های الکترومغناطیسی 

ای ذاتی نوکلئون ها قابل بررسی می باشد. هسته ای و گشتاور ه

احتمال این گذارها با دقت قابل قبولی توسط روش های تجربی 

تعیین شده و لذا محاسبه این احتماالت در قالب مدل های 

مختلف، امکان ارزیابی توانایی مدل ها و همچنین عملگرهای 

 ، E2متناظر را فراهم می سازد. گذارهای چهار قطبی الکتریکی،

ترین گذار مورد مطالعه در ساختار سیستم های هسته ای  معمول

می باشد که این مسئله ناشی از اطالعات تجربی قابل توجه در 

خصوص این گذار می باشد. احتماالت گذار و سایر کمیات 

متناسب با نرخ گذار های مختلف همچون میزان تغییر شکل، نیمه 

ساختار هسته ها بوده و عمر های موثر  و غیره، کمیات حساس به 

شکلی هسته ای مورد ارزیابی  –لذا می توان در ناحیه گذار فازی 

 .]6-1[قرار گیرند

در این مطالعه، احتمال گذار چهار قطبی الکتریکی برای دو زنجیره 

شکلی هسته ای  –ناحیه گذار فازی  درکه   Dyو  Gdایزوتوپی 

تغییرات تعیین شده است.  می باشند، SO(6)و  U(5)بین حدود 

ضرایب باری موثر چهار قطبی برای این هسته ها  بررسی شده و 

 شکلی هسته ای ارزیابی شده است. -رابطه آن با پدیده گذار فازی

 : روش کار

پرکاربردترین مدل جبری برای بررسی  مدل بر همکنش بوزونی،

ترازهای انرژی و همچنین نرخ گذارهای مراتب مختلف 

کترومغناطیس سیستم های هسته ای در محدوده انرژی های پایین ال

(MeV 3 ≥) ،می باشد. در ساده ترین نوع این مدلIBM-1 ،

 بیرون الیه بسته، ذراتتفاوتی بین پروتون و نوترون قائل نشده و 

و  sترتیب ، به2و  0ای های زاویهصورت دو نوع بوزون با تکانه به

d ای جبری این مدل با در نظر گرفتن شوند. فضبوزون، فرض می

. برای توصیف می باشدU(6) زیر فضای دو عملگر بوزونی، 

حالت های مختلف هر هسته بر اساس حد دینامیکی خاص، از 

مجموعه اعداد کوانتومی متناظر با گروه های تقارنی آن حد 

 شود. دینامیکی استفاده می

ه قسمت عمده دهد ک مطالعات گسترده در سالیان اخیر نشان می

هسته های شناخته شده به طور کامل در یک حد دینامیکی فرار 

 E(5)نگرفته و رفتار بینابینی از خود نشان می دهند. حد دینامیکی 

و همچنین حد SO(6) و U(5) برای توصیف گذار بین دو حد

 SU(3) و  U(5)برای توصیف گذار بین دو حد X(5)دینامیکی 

تغییرات ترازهای انرژی و به تبع آن  ند.مورد استفاده قرار می گیر

کمیات حساس به ترازها از جمله، نرخ گذارهای الکترومغناطیس 

شکلی هسته ای مورد  –را می توان برای تعیین پدیده گذار فازی 

به دلیل قرار  Dyو  Gdاستفاده قرار داد. هر دو زنجیره ایزوتوپی 

نه هائی از گذار ، نشا z=  10و  22الیه بسته  بین دوگرفتن در 

را از  E(1)شکلی مرتبه دوم، یعنی متناسب با حد دینامیکی –فازی 

دلیل این امر را با تغییرات مقادیر نسبت ) خود نمایش می دهند

ترازهای انرژی،
1

4/2

1

4

2

E
R

E
 (.[1] می توان توجیه نمود ،

، B(Mλ)، یا مغناطیسی  B(Eλ)،یکیاحتمال های گذار الکتر

تار هسته می باشند. با توجه به اطالعات کمیات حساس به ساخ

تجربی فابل قبول پیرامون این دسته از کمیات، مطالعه نرخ 

گذارهای مختلف بین ترازهای هسته ای، معیاری برای بررسی 

توانائی مدل های مختلف در پیش بینی ویژه حاالت و همچنین 

گذارهای چهار قطبی الکتریکی به دلیل  .عملگر گذار می باشد

تمال روی دادن بیشتر نسبت به سایر مدهای گذار و همچنین اح

 تر، اولین گزینه برای بررسی می باشند.  اطالعات تجربی کامل

مدل بر همکنش بوزونی به عملگر گذار چهار قطبی الکتریکی در 

  ] 1 [صورت 
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یک ضریب  βضریب بار موثر چهارقطبی و α تعریف می شود. که 

†نینباشد. همچبدون بعد می †s dملگرهای خلق بوزون ع)d(s 

هستند. احتمال گذارچهارقطبی الکتریکی کاهش یافته بین 

iحاالت fI I 6-1 [ با فرمول[  

 
شود. در محاسبه این کمیت، ابتدا ویژه حاالت مختلف تعیین می

هسته انتخابی با استفاده از اعداد کوانتومی زنجیره تقارنی برچسب 

، بر 1و سپس اثر عملگر گذار چهار قطبی الکتریکی، رابطه خورده 

فرم ویژه تابع برای حدود تقارن دینامیکی روی آن تعیین می شود. 

U(5) ،SU(3) و O(6) به ترتیب برابر, , ,dN n L، 

, , , ,N K L و, , , ,N n L  می باشد. در این مقاله

ما از معنای ترکیب هامیلتونین ها یا ترکیب دو حد تقارنی استفاده 

. در مقابل به دلیل مطالعه آن دسته از گذارهای صورت ننمودیم

و انطباق  انرژی های پایین با تم[ن دسته از حاالت سیسگرفته در 

از ویژگی های تقارنی بر رفتار هسته های کروی در این انرژی ها، 

با تاثیر . [1] برای برچسب زنی استفاده نمودیم U(5) حد دینامیکی

، مقدار احتمال 1عملگرهای خلق و نابودی بوزون واقع در رابطه 

های  گذار را به دست می آوریم. سپس این فرایند برای تمام 

گذارهای چهار قطبی الکتریکی که مقدار تجربی آن معلوم می باشد 

و فرایند  MATLABتکرار شده و در نهایت با استفاده از برنامه 

 تعیین می شود.  2βو  2αازش، ثابت های بر

 : نتایج

 –در ناحیه گذار فازی  Dyو  Gdدر این مطالعه، زنجیره ایزوتوپی 

شکلی هسته ای بین حدود مورد بررسی قرار گرفت. هدف این 

مطالعه بررسی تغییرات ضریب موثر باری برای هسته های مختلف 

تفاده از مفاهیم مدل این دو زنجیره می باشد. بدین منظور ابتدا با اس

بوزون برهمکنشی، تمام حاالت دارای گذار چهار قطبی الکتریکی 

در این هسته ها، که مقدار تجربی نرخ گذار برای آنها گزارش شده 

برچسب  U(5)است، بر اساس اعداد کوانتومی حد دینامیکی 

، و 1رابطه  خورد. سپس با اثر عملگر گذار چهار قطبی الکتریکی،

اکارت، ویژه مقادیر اپراتورهای این گذار  –ییه ویگنر همچنین قض

تعیین شد. سپس با مقایسه روابط حاصل و مقادیر تجربی 

، ثابت های برازش، یعنی ضریب موثر باری چهار قطبی ]6[موجود

2α  2و همچنین ضریب بدون بعدβ تعیین شد. نتایج حاصل برای ،

توپی این دو ضریب در هسته های مختلف زنجیره های ایزو

 فهرست شده است.  2و  1انتخابی در جدول های  

( و همچنین b2e)بر حسب  2α. ضریب باری موثر چهار قطبی1جدول شماره 

 .Cdبرای زنجیره ایزوتوپی  2βضریب بدون بعد 

2β 2α هسته 

-0.301 0.005 148
64Gd 

- - 150
64Gd 

-0.425 0.04 152
64Gd 

-0.706 0.044 154
64Gd 

-0.724 0.163 156
64Gd 

-0.592 0.063 158
64Gd 

-0.651 0.065 160
64Gd 

 .Dy برای زنجیره ایزوتوپی 1ه حدول مشاب. 2جدول شماره 

2β 2α هسته 

-0.739 0.043 152
66 Dy 

-0.314 0.001 154
66 Dy 

-0.833 0.125 156
66 Dy 

-0.691 0.046 158
66 Dy 

-0.541 0.091 160
66 Dy 

-0.667 0.103 162
66 Dy 

همچنین نتایج تئوری حاصل از مدل  برهمکنش بوزونی با استفاده 

از این ضرایب برای احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی 

برای  2و  1مختلف و مقایسه آن با نتایج تجربی در شکل های 

  ارائه شده است. Dyو  Gdزنجیره های ایزوتوپی 
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و مقادیر تجربی برای گذار های چهار قطبی  IBM. مقایسه نتایج مدل 1شکل 

 بیان شده است. 2eb. نتایج در واحد Gdالکتریکی مختلف زنجیره ایزوتوپی 

 

 
و مقادیر تجربی برای گذار های چهار قطبی  IBM. مقایسه نتایج مدل 2شکل 

 .بیان شده است 2eb. نتایج در واحد Dyالکتریکی مختلف زنجیره ایزوتوپی 

ق مناسبی را بین نتایج مدل انطبا 2و  1نتایج حاصل در شکل های 

انتخابی و مقادیر تجربی نمایش می دهد. این نتیجه عالوه بر تایید 

صحت فرایند برازش، انتخاب صحیح اعداد کوانتومی برای حاالت 

مختلف را تایید می کند. علیرغم پارهای اختالفات در دسته ای از 

1گذارهای مطالعه شده بخصوص گذار 14 در زنجیره 2

1و همچنین گذارهای Gdایزوتوپی  12 در زنجیره ایزوتوپی 0

Dy تغییرات رفتاری در ایزوتوپ های مختلف در نتایج تئوری نیز ،

 به عنوان نشانه ای ازدیده می شود. این اختالفات را می توان 

 ارزیابیترکیب تقارن ها و لزوم استفاده از هامیلتونین های ترکیبی 

 ود.نم

، تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی را 3در ادامه و در شکل 

 برای هسته های مختلف این دو زنجیره نمایش داده ایم. 

 
 و Gdموثر چهار قطبی برای دو زنجیره ایزوتوپی  ار. تغییرات ضرایب ب3شکل

Dy. 

نتایج حاصل را میتوان بر پایه پدیده همزیستی شکلی  و ترکیب 

نمود. بر این اساس  توصیفتقارن ها در هسته های مختلف 

هسته هائی هستند که ترکیب تغییرات قابل توجه برای آن دسته از 

 .] 2-9 [تقارن ها در ترازهای مختلف آنها گزارش شده است

 یرینتیجه گ
در این مطالعه تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی برای زنجیره 

شکلی هسته ای  –در ناحیه گذار فازی  Dyو  Gdهای ایزوتوپی 

با ضرایب باری موثر چهار قطبی هسته ها بررسی شده است. 

برچسب زنی حالت ها و محاسبه مقدار چشمداشتی در استفاده از 

نتایج تئوری حاصل  .گردیدمحاسبه  مدل برهمکنش بوزونیقالب 

انطباق قابل از مدل  برهمکنش بوزونی با استفاده از این ضرایب 

 یبار بیضرا راتییتغ دهد. ینشان م یتجرب ریرا با مقاد یقبول

توجه  ابلق یهسته ا یشکل یگذار فاز هیناح یهسته ها یموثر برا

 یها یژگیموثر به و یبار بیضرا یاساس یوابستگ .باشد یتر م

های  دهیپد یبررس یتوان برا یمختلف را م یهسته ها یساختار

 .کار برده مشابه و ترکیب تقارن ها ب
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 چکیده
اترسولفون در دو ساختار نامتقارن و متقارن و در حضور غشاء پلیمری پلی ، شیمی و آبدوستیبر ساختار سطحی و مورفولوژی KrFدر این مقاله، به بررسی اثر لیزر 

های لیزری و نیز دهد که با تغییر تعداد پالسپرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدر شاریدگی زیر آستانه کندگی  و بدون حضور آن PVPماده شیمیایی 

و نانوساختار بر روی سطح ایجاد کرد. تغییرات به وجود آمده بر  شدههای کنترلتوان حفره، میPVPساختار غشاء )متقارن و نامتقارن( و نیز مواد افزودنی همچون 

های کشت انواع سلول روفیلتراسیون ذرات گوناگون،توان سطح غشاء را برای کاربردهایی چون میکدوستی یا آبگریزی آن موثر هستند که میروی سطح غشاء، بر روی آب

 بهینه کرد.     سازگاری خون و زیستی

 اترسولفون، لیزر کریپتون فلوراید، مورفولوژیپلی با غشاء کنش لیزربرهم آبدوستی، :کلیدواژه

 

KrF Laser interaction with Symmetric and Asymmetric polyethersulfone Membrane: 

Effect of Laser on Morphology, Chemistry and Surface hydrophilicity  
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Abstract  
 

In this paper, effect of KrF laser irradiation on the morphology, chemistry and hydrophilicity of the asymmetric 

and symmetric polyethersulfone polymer membrane at the presence/absence of the chemical PVP at the laser 

fluence below the ablation threshold is investigated. The results show that by changing the number of laser pulses, 

the membrane structure (symmetric/asymmetric) as well as chemical additives such as PVP, well defined holes 

and nanostructures are formed on the surface. These changes affect the membrane hydrophilicity, which could be 

optimized for different applications such as microfiltration of various particles, culturing of biological cells, and 

Blood compatibility. 

 Keywords:  Hydrophilicity, KrF Laser, polyethersulfone Membrane, Morphology  
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 مقدمه
 یهایژگیو در تغییرو  یسطح یو کنترل ساختارها جادامروزه ای     

ی، زریل یاهپالساز  یریگبهره بایمری پلغشاءهای  یسازگارستیز

اصالح سطح دارد. های گوناگون کاربردهای زیادی در حوزه

های پلیمری، باعث افزایش عملکرد غشاءها از جمله ءغشا

در این میان، غشاء  شود.ها میو آبدوستی آنپذیری انتخاب

کاربردهای فراوانی در فیلترهای جداسازی در ( PESاترسولفون )پلی

بهبود برای . ] 1[دارد کشت سلول و فیلترهای همودیالیزگازها، 

این پلیمر، عالوه بر افزودن مواد شیمیایی همچون پلیمر  یآبدوست

از  توان از تابش لیزر بهره گرفت.می(، PVPپیرولیدون)وینیلپلی

پارامترهای  های سطح غشاءتعداد و توزیع حفرهجا که اندازه، آن

مهمی در فرایند جداسازی به کمک فیلترهای مبتنی بر غشاهای 

ی و همچنین تغییر ، با تغییر پارامترهای تابش لیزر]2[پلیمری هستند

ای برای تعیین توان  شرایط کامال کنترل شدهمی در ساختار غشاء

های پژوهش های روی سطح ایجاد کرد.اندازه و تعداد حفره

 صورت گرفته است. اما در این میان تاکنونگوناگونی در این زمینه 

بررسی همزمان تابش لیزر بر روی ساختارهای متقارن و نامتقارن به 

 پرداختهو بدون آن،  PVPبا وجود ماده افزودنی  PESغشاهای 

بر تغییرات  KrFاثر لیزر  ه است. بدین منظور، در این پژوهشنشد

سطح ساختارهای متقارن و نامتقارن  شیمی و آبدوستی ،مورفولوژی

و با حضور  PVPحالت بدون حضور  اترسولفون در دوغشاء پلی

 های مختلف بررسی شده است. ( و تعداد پالس6آن )%

 آزمایش 
با پهنای پالس   nm 248موج با طول KrFلیزر  در این بررسی     

ns 25   و نرخ تکرارHz 5  به عنوان منبع تابش مورد استفاده قرار

در خروجی لیزر قرار داده شد  cm  1ای دایروی با قطرروزنهگرفت. 

جدا کند. انرژی لیزر در را تا قسمت تقریبا یکنواخت از باریکه پرتو 

با  آن، شاریدگی شد وگیری متر اندازهمحل نمونه با استفاده از ژول

برای بررسی اثرات لیزر  .دست آمدببر مساحت لکه  تقسیم انرژی 

 (2mJ/cm  15در حدود )زیر آستانه کندگی شاریدگی ، هانمونهروی 

تغییرات مورفولوژی ایجاد شده بر روی سطح  [.1]انتخاب شد

با استفاده از ترتیب به، دهیتابش پیآمد شیمیایی تغییراتو  هانمونه

 ایفوریه تبدیل سنجطیفو  (SEM)میکروسکوپ الکترونی پویشی 

(FTIR) تغییرات در اند. برای تعیین میزان مورد بررسی قرار گرفته

 هازوایای تماس قطره آب بر روی سطح نمونه ها نیزآبدوستی نمونه

 گیری شده است. اندازه گیری زاویه تماس استاتیکیاندازهبه روش 

 هایافته

  PVP بدون هایررسی تغییرات مورفولوژی غشاء(ب1

 دهی از تابش بعد
 دهی قبل و بعد از تابش نمونه متقارن را SEM( تصاویر 1شکل )     

 PVPپالس و بدون حضور  5000و  3000، 2000، 1000با تعداد  

نیز در همین شرایط  متقارننانمونه  SEMتصاویر  دهد.نشان می

 آورده شده است.[ 3]کاری در مقاله قبلی

 

 
در این حالت، سطح نمونه قبل از تابش  الف( غشاء نامتقارن:

و  هاها، تعداد حفرهتعداد پالسبدون تخلخل است. با افزایش 

های باال ها، به طور نسبی افزایش یافته و در تعداد پالسابعاد آن

در  شد. دیدهای )نانو ساختارها( نیز بر حفره، ساختار دانه عالوه

ها از مرتبه ها خوش تعریف و ابعاد آنها حفرهاین سری از نمونه

 ( است.nm250موج )طول

نانوساختارها بر  با شروع تابش در این حالت ب( غشاء متقارن:

، 3000های باال یعنی از شود. در تعداد پالسروی سطح ایجاد می

با افزایش تعداد پالس چگالی  مشاهده شده و حفره بر روی سطح

در مقایسه با نمونه یابد. میافزایش  ها و نانوساختارهاتعداد حفره

 .ها شکل منظمی ندارندنامتقارن، تخلخل

 )ه( )د(

(الف) )ج( )ب(  

، الف( PVPنمونه متقارن و بدون حضور  سطح SEMتصویر  :1ل شک

 1000 های ب(دهی درتعداد پالسدهی و نیز بعد از تابشقبل از تابش

 میکرون( 10)مقیاس  5000 ه( 3000 د( 2000 ج(
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بعد  PVP 6%با  هابررسی تغییرات مورفولوژی غشاء(2

 دهی     از تابش

 ،اترسولفونیکی از مواد افزودنی در ساخت غشاء بر پایه پلی     

. بنابراین اثر این افزودنی تاس (PVP)زای پلیمر آبدوست و حفره

( 2شکل ) کنش و تغییرات مورد بررسی قرار گرفت.در نحوه برهم

نمونه نامتقارن و متقارن، قبل و بعد   SEM( به ترتیب تصاویر 3و )

پالس در حضور  5000و  3000، 2000، 1000دهی با تعداد از تابش

PVP دهدرا نشان می. 

، PVPبا افزودن  هادر این سری از نمونه الف( غشاء نامتقارن:

ها، نانوساختارهایی دیده شد که با افزایش تعداد پالس فرورفتگی و

ها تغییری ی ساختارها افزایش یافته است و اندازهچگالی تعداد آن

ی ساختار به طول موج لیزر بستگی زیرا در این حالت اندازه کند؛نمی

های مختلف طول موج تغییری نکرده دارد که در تعداد پالس

 . ]4[است

 

 
ها با افزایش تعداد تعداد حفرهدر این حالت  ب( غشاء متقارن:

ه جبا تو افزایش یافت. (5000و  3000های باال )در تعداد پالسپالس

منجر  ی نامتقارنبه غشاء در نمونه PVPافزودن  SEMبه تصاویر 

ی متقارن در تعداد گیری نانوساختارها شده و در نمونهبه شکل

 اند.گرفتهخوش تعریف شکل ها نسبتاًهای باال تخلخلپالس
 

 

 
 ها( بررسی طیف مادون قرمز نمونه3

ها بعد ( نمونهFTIRهای عاملی در طیف مادون قرمز )تغییرات گروه

و بدون آن  PVPدهی لیزری، در دو حالت نمونه در حضور از تابش

  ( نشان داده شده است.4در شکل )

 

با و  PVP بدون حضور PES غشاء متقارن و نامتقارن FTIR طیف :4 شکل

 س.پال 1000حضور آن در 

 PVPدر عدم حضور  :و بدون آن PVPحضور  در نمونه نامتقارن*

  های بنزن موجود در غشاء و پیوندهایدهی، حلقهتابشبا شروع 

C-H شوند و هیدروژن آزاد شده با اکسیژن موجود در شکسته می

 ی              در محدوده OHاطراف سطح ترکیب شده و گروه قطبی 
1-cm 3212  .شدت گروه  با افزایش تعداد پالسدیده شدOH  نیز

دهی پیک جذبی ، با شروع تابشنیز PVPحضور  دریابد. کاهش می

 OHدهنده گروه شود که نشاندیده می cm 3230-1در محدوده 
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 )د(

(الف) )ج( )ب(  

 )ه(

 نانوساختارهای تابش داده نشده؛ نامتقارنالف( نمونه  SEMتصویر  :2شکل

-دهی درتعداد پالسبعد از تابش ، PVPایجاد شده بر روی نمونه  درحضور 

 میکرون( 2مقیاس ) 5000 ه( 3000 د( 2000 ج( 1000 های ب(

 

 )د(

(الف) )ج( )ب(  

 )ه(

، الف( قبل از PVPنمونه متقارن در حضور  سطح SEMتصویر : 3شکل

 2000 ج( 1000 های ب(دهی درتعداد پالسبعد از تابش دهی. وتابش

 میکرون( 10)مقیاس  5000 ه( 3000 د(
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دیده  cm 1666-1با طیف جذبی  C=Oگروه عاملی  است. همچنین

با افزایش  .در سطح غشاء است PVPشود که علت آن حضور می

 یابد.نیز کاهش می C=Oتعداد پالس، شدت گروه 

 PVPدر عدم حضور  و بدون آن: PVPحضور  درنمونه متقارن *

 .شودنمایان می cm 3200-1در  OHدهی، گروه قطبی با شروع تابش

 دریابد. نیز کاهش می OHبا افزایش تعداد پالس، شدت گروه 

شکل  cm 3162-1در  OHدهی، پیک شروع تابش با PVPحضور 

که مربوط  cm 1666-1در  C=Oهمچنین پیک گروه عاملی  گیرد.می

کاهش  افزایش تعداد پالس ، بادر ترکیب غشاء است PVPبه حضور 

 یابد.می

 هابررسی میزان آبدوستی نمونه (4
ها نمونهی آب روی سطح (، نمودار زاویه تماس قطره5شکل )     

تاثیر پارامترهای تابش و همچنین ساختار غشاء )ساختار متقارن و و 

 دهد.نشان می، هانمونهبر روی آبدوستی را ( PVPنامتقارن، افزودن 

 
بدون  PES و متقارن نامتقارن هایغشاءتماس قطره آب  هیزاو نمودار:  5 شکل

 PVP 6% در حضور و PVPحضور 

و مقایسه زاویه تماس برای  5با توجه به شکل  الف( غشاء نامتقارن:

شود می دیده دهیو با حضور آن قبل از تابش PVPدو حالت بدون 

، زاویه تماس PVPو تنها با اضافه کردن  دهیتابش حتی قبل ازکه 

زاویه  دهیدر اثر تابش یابد.دوستی سطح افزایش میکاهش و آب

که این  ،یابدکاهش می و بدون آن PVPتماس در هر دو حالت با 

و نیز  PVPتر است. با افزودن محسوس PVPکاهش در نمونه با 

س های لیزری، کاهش قابل توجهی در زاویه تماافزایش تعداد پالس

 شود.دوستی دیده میو به دنبال آن افزایش میزان آب

روند  PVPی بدون ، در نمونه5با توجه به شکل  ب( غشاء متقارن:

)با افزایش تعداد  شد دیدهکاهش زاویه تماس با افزایش تعداد پالس 

 PVPشود(. افزودن و نانوساختارها افزوده می هاپالس بر تعداد حفره

دهی شد؛ از طرف دیگر با منجر به کاهش زاویه تماس قبل از تابش

با افزایش تعداد پالس  امادهی زاویه تماس افزایش یافت شروع تابش

 .یافت کاهشزاویه تماس  5000به 

 گیری نتیجه
در شاریدگی زیر  KrFبا لیزر  PESتابش سطح غشاء پلیمر       

بر روی سطح  ایجاد نانوساختارها و تخلخل ، منجر بهکندگی آستانه

ر هر دو ها د، چگالی تعداد آنشده است؛ که با افزایش تعداد پالس

 شود. با افزایش تعداد پالس، آستانهبیشتر می نمونه نامتقارن و متقارن

 ت، الیهکندگی سطح کاهش یافته و پوسته )غشاء شامل دوالیه اس

ها پایه شامل حفره است( که در نقاط باالی حفره رویی پوسته و الیه

دهی ها با وجود تابشضخامت کمتری هستند، برداشته شده و حفره

 شوند. با شاریدگی زیر آستانه کندگی نمایان می

ای ، پوسته روی سطح نیز به شکل الیهPVPهمچنین با افزودن 

گیرد که دارای پیوندهای مقاوم میشکل  PESو  PVPترکیبی از 

است. با تحت تابش قرار دادن غشاء، پیوندها به هم متصل شده و 

زاویه تماس در هر شود. تری میمنجر به ایجاد ساختار محکم

دهی کاهش قبل از تابش PVPها با اضافه کردن دوسری از نمونه

بعد از یافت. همچنین روند افزایش آبدوستی با افزایش تعداد پالس 

دهی در ابتدای تابش PVPمتقارن با  شد. در نمونه دیدهدهی تابش

پالس بر زاویه تماس افزوده شد. بنابراین برای  5000در مقایسه با 

و به دنبال آن  ی تماسروند خاصی در زاویه PVPمتقارن با  نمونه

 نشد. دیده میزان آبدوستی
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 تیبا قابل یسوخت حلقو یدارا NuScaleدر راکتور  FeCrAlاستفاده از غالف  ریتاث یبررس

 از داخل و خارج یخنک شوندگ
 1دیمج، نژاد یدآبادیز ؛ 1 نیحسی، شهریر یرمحمدیزا

اغ علوی، وبان هفت بی، انتهای اتاتههس یگروه مهندس ن،ینو یهایکرمان،  دانشکده علوم و فناور شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیانشگاه تحصد1

 کرمان

 

 چکیده
آب سبک،  یاهسته یراکتورها سوخت است. به منظور بهبود تحمل حادثه در لهیسد مقابله با حادثه، غالف م نیو مهمتر نیاول یاهسته یراکتورها یمنیدر مبحث ا

در  نویداسیرابر اکسبدر  یخوب اریمقاومت بس اژیآل نیاست. ا یومیرکونیز یژهاایکردن آل نیگزیجا یمطرح برا یهانهیاز گز FeCrAl اژیغالف با جنس آل

پژوهش  نیاست که در ا یومیرکونیز اژیسطح مقطع جذب نوترون باال نسبت به آل FeCrAl اژیآل بیمعا نیباال دارد. از مهمتر یبا دما الیس یدارا یهاطیمح

ا بغالف را  نیا رون دراز جذب نوت یناش ریتکث بیرتوان افت ض یاز داخل و خارج م یخنک شوندگ تیا قابلب یسوخت حلقو کیمشاهده شد که با استفاده از تکن
 سوخت جبران کرد. یجرم و غنا رییبدون تغ شتریب یکند کنندگ

 ی، سوخت حلقوNuScaleراکتور  ر،یتکث بی، ضرFeCrAl اژیغالف سوخت، آل واژه های کلیدی:

 

Investigation of the FeCrAl clad effect on the NuScale reactor with dual cooled annular 

fuel 

 
Zayermohammadi rishehri, Hossein1; Zaidabadi nejad, Majid1  

 

Graduate University of Advanced Technology, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, Department of Nuclear  1

Engineering, Haft Bagh highway, Kerman 
 

Abstract  
 

In the safety of nuclear reactors, the first and most important barrier to accident control is the fuel rod clad. In 

order to improve accident tolerance in the core of light water reactors, FeCrAl alloy clad is one of the options 

to replace zirconium alloys. This alloy has a very good resistance to oxidation in environments with high 

temperature fluid. One of the major disadvantages of FeCrAl alloy is its high neutron absorption cross section 

compared to zirconium alloy. In this study, it was observed that by using the dual cooled annular fuel, the 

decrease of the multiplication coefficient due to neutron absorption in this clad can be compensated by further 

slowing down without changing the mass and richness of fuel. 

 Keywords: fuel clad; FeCrAl alloy; multiplication coefficient; NuScale reactor; dual cooled annular fuel 

 

PACS No. 28 

 

 مقدمه 
جلوگیری از گرم شدن کره زمین و انتشار گازهای  امروزه برای    

، تمایل کشورها به استفاده از انرژی 2COهای گلخانه ای نظیر 

از این رو، ایمنی نیروگاه های ایش یافته است. های پاک افز

به فاکتور مهمی بدل شده  پاک ای به عنوان یک منبع انرژیههست

 است.

ای آب سبک در حال حاضر سوخت اکثر راکتورهای هسته

(LWRsدر جهان براساس ترکیبی از قرص ) هایی از جنس اکسید
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شکیل ( تZr( در یک غالف از جنس زیرکونیم )2UOاورانیوم )

 نمایی از یک میله سوخت تو 1شماره  در شکل .[1,2]شده است 

 ر نشان داده شده است.پُ

 
 تو پُرسوخت  یک میلهشماتیکی از   :1شکل

 مکانیکی غالف درترموبرای افزایش استحکام و بهبود عملکرد 

هن آ(، Nb(، نیوبیم )Snآلیاژهای زیرکونیم از فلزاتی مثل قلع )

(Fe)  و( کرومCrاستفاده می )کنون تولید از آلیاژهایی که تا. شود

اشاره  E110و  M5 ،Zircaloy 4های توان به غالفاند میشده

 کرد. 

 ایا زیاد که مهمترین آنهابا وجود مزغالف های زیرکونیومی 

 ، معایبی نیزشفافیت در مقابل عبور نوترون های حرارتی است

اال ای بز بارزتریین آنها خوردگی این غالف در دماهدارند که یکی ا

می باشد. در شرایطی مانند حادثه از دست رفتن خنک کننده 

(LOCAدمای قلب راکتور ،) یابد و باعث افزایش می به شدت

باعث  کهشود واکنش آلیاژ زیرکونیومی با سیال خنک کننده می

ش دما این افزایشود. همچنین اگر می یومینشدن آلیاژ زیرکو اکسید

تواند باعث واکنش گراد یا بیشتر برسد میدرجه سانتی 1200به 

 انفجارگاز قابل مقدار قابل توجهی  وشده آلیاژ با بخار آب 

 . [3]هیدروژن را تولید کند

رخ  2011ای فوکوشیما که در سال از این رو، پس از فاجعه هسته

ها ه آنادثل در برابر حداد؛ تقاضا برای استفاده از آلیاژهایی که تحم

بهبود  سه روش بالقوه برای توسعه و . [4]بیشتر باشد افزایش یافت

ه های سوخت و غالف در برابر حادثه پیشنهاد شدتحمل سیستم

 که عبارتند از:؛  [5,6]است

 بهبود ویژگی های قرص سوخت. (1

های آلیاژ استفاده از یک الیه پوششی بر روی غالف (2

افزایش مقاومت در برابر  زیرکونیومی به منظور

 اکسیداسیون.

های های زیرکونیومی با غالفجایگزین کردن غالف (3

 تر در مقابل اکسیداسیون در دماهای باال.مقاوم

آورده شده  1ه که مشخصات آن در جدول شمار FeCrAlآلیاژ 

های مطرح برای جایگزین کردن آلیاژهای است از گزینه

ومت بسیار خوبی در برابر زیرکونیومی است. این آلیاژ مقا

های دارای سیال با دمای باال دارد. در اکسیداسیون در محیط

 های اکسیداسیون انجام شده بر روی این آلیاژ، بین دمایآزمایش

های گراد در محیطدرجه سانتی 1300گراد تا درجه سانتی 900

آن  دارای سیال با دمای باال، یک الیه محافظ آلومینیا بر روی

 .[7,8,9]شود و مانع از اکسید شدن غالف می گردد یل میتشک

 FeCrAl [10]آلیاژ  ترکیبات :1 جدول

 Al (wt.%) Cr (wt.%) Fe (wt.%) آلیاژ

FeCrAl 5 20 75 

عایبی نیز همانند سایر غالف ها در کنار مزیت ها، م FeCrAlآلیاژ 

سطح مقطع جذب  FeCrAlنیز دارد. از مهمترین معایب آلیاژ 

ن توا رون باالتر آن به نسبت آلیاژهای زیرکونیومی است که مینوت

 با ایده استفاده از سوخت حلقوی بر این عیب غلبه نمود.

سوخت های حلقوی خنک شونده از داخل و خارج بر خالف در 

سیال خنک  ،ایراکتورهای هسته در ر متداولپُ سوخت های تو

 2ه شکل شماردر کند. کننده از دو طرف میله سوخت عبور می

 نمایی از یک سوخت حلقوی نشان داده شده است.

 
 حلقوی خنک شونده از داخل و خارجسوخت  یک میلهشماتیکی از   :2 شکل

از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده همزمان از 

سوخت حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج و 

یک راکتور ماژوالر کوچک در قلب  FeCrAlده از غالف استفا

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

595



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 یقاتیتحق یهاتیفعال یدر راستا قیتحق نیاپرداخته شده است. 

 .باشدیم رانیا یاتم یسازمان انرژ

  روش کار
 ز غالفدر این پژوهش به منظور ارزیابی همزمان اثر استفاده ا    

FeCrAl  و سوخت حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و

که یک راکتور ماژوالر NuScale خارج در ابتدا قلب راکتور

و سپس قلب راکتور با  [11]می باشد  M5کوچک با غالف 

سوخت حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج و 

سازی شده و  با همان جرم و غنای سوخت شبیه FeCrAlغالف  

. به دست آورده شده است ها قلبهر کدام از ضریب تکثیر موثر 

ترین راکتور مورد بررسی در این پژوهش یکی از شاخص

کوچک با سوخت تو پُر است که سوخت  راکتورهای ماژوالر

مشخصات راکتور . [12]حلقوی نیز برای آن طراحی شده است

NuScale  با سوخت تو پُر و سوخت حلقوی با قابلیت خنک

 آورده شده است. 2گی از داخل و خارج در جدول شماره شوند

با سوخت اصلی و سوخت حلقوی  NuScaleمشخصات راکتور  : 2جدول 

 .[11,12] ارائه شده

 مقدار )سوخت توپُر( مقدار )سوخت حلقوی( پارامتر

 مگا وات  160 مگا وات  160 توان حرارتی تولیدی قلب

 متریسانت 1.259 مترسانتی 1.678 طول گام

 متر 2 متر 2 سوخت لهیطول فعال م

 - مترسانتی 0.4 شعاع داخلی غالف داخلی

 - مترسانتی 0.461 شعاع خارجی غالف داخلی

 - مترسانتی 0.469 شعاع داخلی قرص سوخت

شعاع خارجی قرص 

 سوخت
 مترسانتی 0.6203

 مترسانتی 0.405

 متریسانت 0.414 مترسانتی 0.6283 شعاع داخلی غالف خارجی

شعاع خارجی غالف 

 خارجی
 مترسانتی 0.6893

 مترسانتی 0.474

 (2UOاکسید اورانیوم )دی جنس سوخت
 اکسید اورانیومدی

(2UO) 

ی برای تحقق این بررسی در ابتدا سوخت مورد نظر با غالف اصل

شبیه   FeCrAlمی باشد و سپس با غالف  M5خود که از جنس 

 سازی شده است.

از سه نوع مجتمع سوخت با غناهای  NuScaleقلب راکتور  

تشکیل شده است که در ابتدا هر کدام از  %2.6و  4.55%، 4.05%

به صورت تو پر با غالف  WIMSت سلولی آن ها در کد محاسبا

M5 در این شبیه سازی به منظور محاسبه . اندشبیه سازی شده

 Cold andضریب تکثیر موثر در شرایط قلب پاک و سرد )

Clean)از  یاز مدل کالستر استفاده شده که در این مدل تعداد

تعداد آنها(  یبر رو یپایه )بدون هیچگونه محدودیت یسلول ها

 یکل سلول تولید م یبرا یگروه یشوند و ثابت ها یم انتخاب

از میله ها با ترکیبات مختلف که به  یمحاسبه مجموعه ا یشود. برا

 سوخت .شودیم دهچیده شده باشند استفا یهر نحو دلخواه

 شامل سوخت، غالف، خنک کننده و کندکنندهو توپُر  حلقوی

ی مورد پس از تعریف هندسته سوخت هاگردیده است. تعریف 

ن یبه ورودی اپاک و سرد قلب حالت شرایط  WIMSنظر در کد 

راکتور  یمعناست که دما نیبه اکد اعمال گردید. قلب پاک و سرد 

(  و سموم نیدرجه کلو 300اتاق برابر است )حدود  یبا دما

و در این حالت  شکافت در قلب حضور ندارند یجاذب و پاره ها

پس از دست یافت.  (excessρضافی )میتوان به ماکزیمم راکتیویته ا

از انجام محاسبات سلولی با وارد کرد ثوابت گروهی بدست آمده 

و  (008در کارت ) CITIATIONبه ورودی کد  WIMSکد 

یب ضر CITIATIONکد تعریف ابعاد و چیدمان قلب راکتور در  

در شکل  بدست آمد. M5تکثیر برای راکتور سوخت توپُر و غالف 

 CITIATIONیکی از قلب شبیه سازی شده در کد شمات 3شماره 

دو بخش و به هر کدام  yو  xنشان داده شده است که در راستای 

 بدیل شده است.بخش ت 10به  zدر راستای 

 
 NuScaleراکتور شبیه سازی شده  شمای کلی قلب :3شکل 
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سازی سوخت حلقوی با سپس با روش ذکر شده فوق به شبیه

ه شده است. در ابتدا غالف داخلی پرداخت FeCrAlغالف 

FeCrAl  و غالف خارجیM5  قرار داده شده سپس در شبیه

قرار  M5و غالف داخلی را  FeCrAlسازی دیگر غالف خارجی 

داده شده و در نهایت هر دو غالف غالف داخلی و خارجی 

FeCrAl  .سوخت های  4در شکل در نظر گرفته شده است

  ان داده شده است.حلقوی با غالف های متفاوت نش

 

 
 M5 و FeCrAlهای با غالف سوخت هایشماتیکی ازمیله :4شکل 

 

 نتایج
ه دست آوردن و ب WIMSD5bسازها با کد پس از انجام شبیه    

و اعمال آنها در  ( ,f∑, ⱴr∑,  a∑Dضرائب ماکروسکوپیک )

که معادله چند گروهی  CITIATION ورودی کد محاسبات قلب

کند؛ قلب راکتور با روش اخالف محدود حل می پخش نوترون را

سازی کرده و ضریب تکثیر های باال شبیهرا با هر کدام از سوخت

 موثر قلب بدست آورده شده است.
 

 های سوختضریب تکثیر موثر برای هر یک از میله :3جدول 

 ضریب تکثیر موثر نوع میله سوخت

 M5 1.2085سوخت تو پر با غالف 

و غالف  FeCrAlبا غالف داخلی سوخت حلقوی 

 M5خارجی 
1.3160 

 یو غالف خارج M5 یبا غالف داخل حلقوی سوخت
FeCrAl 

1.2713 

 FeCrAl 1.1983سوخت حلقوی با غالف داخلی و خارجی 

   بحث ونتیجه گیری
دارای خواص ترمومکانیکی و ترموهیدرولیکی  FeCrAlغالف     

اکسیداسیون بسیار کمی  خوبی است که حتی در دماهای باال نیز

رایج برای دارد اما خواص نوترونیکی آن از دیگر غالف های 

به دلیل جذب نوترون نسبتا باالیی که دارد، پایین  هسته ای سوخت

تر است. اغلب بر این باور هستند که در هنگام استفاده از غالف 

FeCrAl  می بایست از سوخت با غنای بیشتر استفاده شود. اما در

که استفاده از سوخت حلقوی با قابلیت  پژوهش مشاهده شد این

خنک شوندگی از داخل و خارج می توان افت ضریب تکثیر ناشی 

از جذب نوترون در این غالف را با کند کنندگی بیشتر جبران کند. 

با سوخت توپر و  NuScaleضریب تکثیر راکتور  دادنتایج نشان 

که دارای سوخت   NuScaleبا ضریب تکثیر راکتور M5غالف 

حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج و غالف 

FeCrAl  می باشد، تقریبا یکسان است. الزم به ذکر است که جرم

 و غنای سوخت در هر دو راکتور یکسان می باشد.
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اکسید سرب و تعیین ضریب  -های اپوکسیهای مختلف بر روی ساخت نانوکامپوزیتنقش حالل

  هاتضعیف جرمی نانوکامپوزیت
   1زارع، حکیمه ؛ 1محمد، اسالمی کالنتری ؛ 1سپیده، یزدانی دارکی

  دانشگاه یزد صفائیه، دانشکده فیزیک، یزد، 1

 

 چکیده
اکسید سرب بررسی شد. نتایج -، کلروفرم و تتراهیدروفوران بر روی ساختار نانوکامپوزیت اپوکسی21ون تولوئن، تینر های مختلف همچدر این پژوهش، اثر حالل

چنین از همهای اکسید سرب در پلیمر اپوکسی شده است. تر نانومیلهدهد که استفاده از حالل تولوئن باعث توزیع یکنواختتصاویر میکروسکوپ نوری نشان می

باشد. ضریب تضعیف جرمی و درصد تضعیف تابش گاما ، نانوکامپوزیت حاصل از حالل تولوئن فاقد هر گونه چسبندگی مینانوکامپوزیت به سطح کیلحاظ چسبنا
دهد که میزان نشان میها آزمایشگیری شد. نتایج حاصل از های مختلف اندازهاکسید سرب تهیه شده با حالل-های اپوکسیهای مختلف از نانوکامپوزیتدر ضخامت

 ها بهتر و ضریب تضعیف جرمی آن از همه بیشتر است.تضعیف نانوکامپوزیت تهیه شده با حالل تولوئن از سایر نانوکامپوزیت

   نانوکامپوزیت، تولوئن، تضعیف، ضریب تضعیف جرمی های کلیدی:واژه

 

The roul of various solvents in synthesize of epoxy-lead oxide nanocomposites and 

determination of their mass attenuation coefficient   
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Abstract  
 

In this study, the effect of different solvents such as toluene, thinner 21, trichloromethane and tetrahydrofuran 

on the structure of lead epoxy-oxide nanocomposite was investigated. The results of optical microscopy images 

show that the use of toluene solvent has led to a uniform distribution of lead oxide nanomaterials in the epoxy 

polymer. Also, in terms of adhesion, nanocomposite made of toluene solvent does not have any adhesion. The 

coefficient of mass attenuation and the percentage of attenuation of gamma radiation at different thicknesses of 

epoxy-lead oxide nanocomposites were measured. The experimental results show that the attenuation value with 

toluene solvent is better than other solvents and its mass attenuation coefficient is the highest. 

 Keywords: Nanocomposite, Toluene, Attenuation, Mass attenuation coefficient  

 

PACS No. 20, 81           
 

  مقدمه
تشعشعات پرتوهای گاما و ایکس به دلیل قدرت نفوذ  

باالیشان به عنوان یک نگرانی جدی برای سالمتی انسان به حساب 

آیند. دز انباشته شده از تشعشعات یونیزان مانند پرتوهای ایکس می

شود. با سازی جهش ژنتیکی و عقیمتواند باعث سرطان، و گاما می

افزایش استفاده از مواد رادیواکتیو در پزشکی، صنعت و کشاورزی، 

[. 2و  1گیرد ]محافظت از انسان و تجهیزات در اولویت قرار می

ای از ماده محافظ پر کاربرد برای پرتوهای گاما و ایکس، نمونه

ای گاما و توانند پرتوهسرب است. بسیاری از عناصر متراکم می

تر ایکس را کاهش دهند اما سرب در مقایسه با سایر عناصر متراکم

ی کم متمایز و مانند تنگستن و توریم از لحاظ دسترسی و هزینه
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های پلیمری گزینه مناسبی برای حل مشکالت باشد. کامپوزیتمی

های سنتی است. افزودن نانوذرات اکسید سرب به داخل حفاظ

تواند یک حفاظ ز هیدروژن با کارایی باال میمواد پلیمری غنی ا

چنین ذرات تابشی برای استفاده در برابر اشعه گاما و ایکس و هم

ای باشد. های هستهثانویه و تابش الکترومغناطیسی ناشی از واکنش

های های پلیمری، سبک و در مقایسه با محافظچنین، کامپوزیتهم

با توجه به کنند. می فلزی خالص، تابش ثانویه کمتری تولید

های صنایع ها برای حفاظهای پلیمری، از آنهای کامپوزیتویژگی

ای و ساخت حفاظ برای انسان و های هستهفضایی، نیروگاه

، 1جدول  .[3] شودها استفاده میها در بیمارستاندستگاه

ی تضعیف پرتوها با نانوکامپوزیت های انجام شده در زمینهپژوهش

 دهد.یرا نشان م

 
 ی تضعیف پرتوهاهای انجام شده در زمینهای از پژوهش: خالصه1جدول

چشمه  ساختار ماده

 پرتو

 مرجع میزان تضعیف

کامپوزیت 

-گرافن اکسید

اپوکسی با 

دهی پوشش

 اکسید سرب

درصد  10افزایش پرکننده با  گاما

 mm 6وزنی با ضخامت 

بیشترین میزان تضعیف 

 گزارش شد.

[4] 

کامپوزیت 

-پوکسیا

تترااکسید سرب 

 و اکسید سرب

بیشترین تضعیف با ذرات  ایکس

میکرومتری با بیش از  5-15

 درصد وزنی 50

[5] 

کامپوزیت 

اکسید  -اپوکسی

 تنگستن 

با افزایش نانوذرات در  گاما

نانوکامپوزیت باعث افزایش 

 شود.ضریب جذب می

[6] 

 

 

ی های مختلف برادر این پژوهش، ابتدا به بررسی حالل

پذیر پرداخته اکسید سرب انعطاف-ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی

های ساخته شده در شود. سپس میزان تضعیف نانوکامپوزیتمی

بررسی  226برابر پرتوهای یونیزان با استفاده از چشمه رادیوم 

 شود.می

 

 بخش تجربی

 مواد و تجهیزات

های اکسید در این پژوهش ابتدا برای ساخت نانومیله

ماده، به عنوان پیش 1هیدریدتریی استات سرب مادهز پیشسرب ا

زین اپوکسی، یم هیدروکسید، آب مقطر و اتانول استفاده شد. ردس

کلروفوم و ، 21، تولوئن، تینر 2سیکلوآلیفاتیک آمین

جهت ساخت نانوکامپوزیت مورد استفاده قرار  3تتراهیدروفوران

میکروسکوپ بین نانوذرات در پلیمر با کمک دورگرفت. توزیع 

حاصل با استفاده از اندازه و شکل نمونه  انجام شد.نوری 

 ( انجام گرفت.SEMروبشی )الکترونی میکروسکوپ 

های حاصل، از برای بررسی میزان تضعیف نانوکامپوزیت

(، Ra226) 226مولر، چشمه رادیوم -ای گایگرآشکارساز پنجره

 استفاده گردید. 

یزد، دانشکده فیزیک،  دانشگاه ها درتمامی آزمایش

 ای انجام شد.هسته فیزیک های نانو وآزمایشگاه

 

 های اکسید سربساخت نانوکامپوزیت نانومیله

 4به روش هم رسوبی شیمیاییهای اکسید سرب نانومیله

رزین  [. سپس به منظور ساخت نانوکامپوزیت،7ساخته شد ]

گرم(  1) نیآم کیفاتیآل کلویس آنگرم( به هاردنر  1اپوکسی )

دقیقه به آرامی همزده و  30اضافه شد. برای انحالل کامل به مدت 

های درصد وزنی از نانومیله 40 حل شد. برای ساخت کامپوزیت

های مختلف همچون تولوئن، طور جداگانه با حاللاکسید سرب، به

دقیقه  30، کلروفوم و تتراهیدروفوران مخلوط و به مدت 21تینر 

وط اپوکسی و مخلوط حاوی نانومیله اکسید همزده شد. سپس مخل

. تحت همزدن قرار گرفتساعت  1و به مدت مخلوط سرب با هم 

1 Lead(II) acetate trihydrate 
2 Cycloaliphatic amin 
3  Tetrahydrofuran 
4  Chemical coprecipitation method 
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ای جهت حصول ضخامت سپس مخلوط در یک قالب شیشه

ها پس از انجام مناسب کامپوزیت مورد نظر ریخته شد. نمونه

 ی تضعیفهاانجام آزمایشگیری و تبخیر کامل حالل جهت قالب

 مورد استفاده قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث

 میکروسکوپ الکترونی روبشی ازتصویر  1شکل در 

همانطور که از شکل دهد را نشان میهای اکسید سرب نانومیله

های حاصل، نسبتا یکدست هستند و ساختار میلهمشخص است نانو

ی قطرمتوسط دیگری به غیر از نانومیله نگرفته است. اندازه

 16ی ها دارای طولی به اندازهاست و آننانومتر  100 هانانومیله

های مختلف، رسیدن به هدف از استفاده حالل هستند.میکرومتر 

، تصاویر 2شکل پذیر است. و انعطافیک نانوکامپوزیت یکنواخت 

های ساخته از نمونهبرابر  4000با بزرگنمایی میکروسکوپ نوری 

 نشاندهد. این تصاویر را نشان میهای مختلف با حاللشده 

، کلروفرم و 21های تینر حالل هایی که بادهد نمونهمی

. هستندتوزیع غیریکنواخت ، دارای اندتتراهیدروفوران ساخته شده

تولوئن در مقایسه حالل از  حاصل میزان چسبندگی نانوکامپوزیت

های حاصل از استفاده سه حالل دیگر بسیار با سایر نانوکامپوزیت

 باشد. یز میناچ
 

 
 های اکسید سربنانومیله SEM: تصویر 1شکل 

 

 
های ساخته شده با نانوکامپوزیت : تصاویر میکروسکوپ نوری2شکل 

، )ج( کلروفرم و )د( 21)الف( تولوئن، )ب( تینر  های مختلفحالل

 تتراهیدروفوران

 

مولر، -ای گایگربا طراحی چیدمانی از آشکارساز پنجره

، تضعیف پرتوهای ایکس و Pو شمارنده  226چشمه رادیوم 

نشان  3طور که شکل همان شد.گامای حاصل از چشمه بررسی 

میزان تضعیف افزایش یافته است.  ،دهد، در اثر افزایش ضخامتمی

اکسید سرب ساخته  -نانوکامپوزیت اپوکسی 3طبق نمودار شکل 

ای ساخته هشده با استفاده از حالل تولوئن نسبت به نانوکامپوزیت

ها، دارای درصد تضعیف بیشتری از شده با استفاده از سایر حالل

 پرتوهای یونیزان است.

ی ماده جاذب پرتو گاما، از رابطه جرمیضریب تضعیف 

 :[8] شود( محاسبه می1ی زیر )رابطه

(1       )                                         I)/0Ln(I) ρx/1=(ρ/µ 

به ترتیب شدت  Iو  0I چگالی نمونه، ρ ونه،ضخامت نم xکه 

های فوتون ورودی در آشکارساز بدون حضور جاذب و با باریکه

بر حسب ضخامت را  µ/ρ نمودار 4است. شکل ب ذجاحضور 

 دهد. نشان می
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 گیرینتیجه
دلیل افزایش کاربرد پرتوهای یونیزان در صنعت و به 

های ناشی از پرتوها بر تواند آسیبپزشکی، استفاده از حفاظ می

های زنده و تجهیزات را کاهش دهد. در این پژوهش، روی بافت

ت نانوکامپوزیت های مختلف برای ساخابتدا به بررسی حالل

اکسید سرب پرداخته شد. تولوئن به دلیل توزیع -اپوکسی

گونه چسبندگی به ها در پلیمر و نداشتن هیچنومیلهیکنواخت نا

عنوان بهترین حالل انتخاب شد. پس از بررسی میزان تضعیف در 

های اولیه ها، بیشترین میزان تضعیف در ضخامتنانوکامپوزیت

پوزیت ساخته شده با استفاده از حالل مشاهده شد، که نانوکام

تولوئن میزان درصد تضعیف بیشتری نسبت به دیگر 

 از سایرداشته و ضریب تضعیف جرمی آن نیز  هانانوکامپوزیت

 ها بیشتر است.نانوکامپوزیت
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 QCDای از دیدگاه هولوگرافی و گذار فاز پیچیدگی زیرناحیه
  1حمدم، اکبریعلی؛    1لزگی، مهسا

 تهران، ه شهيد بهشتیفيزيك دانشگا دانشکده1

 چكیده
، مطالعه شده است. در مدل در نظر  QCDای شبه های پيمانهای از ديدگاه هولوگرافی تغيير فاز محبوس/عدم محبوس شدگی در نظريهبا استفاده از پيچيدگی زيرناحيه

عنی جايی که ی بحرانی يشود. عالوه بر اين در نزديکی نقطهاش مشاهده میگرفته شده در اين مقاله، ارتباطی بين انرژی پتانسيل مزون در حد کاوش و رفتار پيچيدگی

ياز تری مورد نخال غير همديس نسبت به تعيين آن در خال همديس، اطالعات کمگر اين است که برای تعيين مزون در دهد، محاسبات عددی بيانتغيير فاز رخ می

 تری است.است، عليرغم اينکه خال غير همديس دارای انرژی بزرگ

 تغيير فاز محبوس/عدم محبوس شدگی، پيچيدگی  واژه های کلیدی:

 

Holographic Subregion Complexity and QCD Phase Transition 

 
Lezgi, Mahsa1; Ali-Akbari, Mohammad1  

 
1 Department of Physics, University of  Shahid Beheshti, Tehran 

Abstract  
 

Using holographic subregion complexity, we study the confinement-deconfinement phase transition of a QCD-

like gauge theory, holographically. In the model we consider here, we observe a connection between the potential 

energy of probe meson and the behavior of its complexity. Moreover, near the critical point, at which the phase 

transition takes place, our numerical calculation indicate that we need less information to specify a meson in the 

non-conformal vacuum than in the conformal one, despite the fact the non-conformal vacuum has larger energy. 

 Keywords:  confinement-deconfinement phase transition, complexity 

 

 

  قدمهم
گرانشی رهيافتی برای بررسی خواص -ایدوگانی پيمانه     

ر سازد. اين دوگانی به تناظهای غير اختاللی فراهم میگوناگون نظريه

 یشدگی قوی با يك نظريهای با جفتی ميدان پيمانهيك نظريه

ردازد. پشدگی ضعيف در يك بعد باالتر میگرانش کالسيکی با جفت

های مختلف از جمله بررسی حد انرژی اين ايده برای توصيف پديده

های قوی، کروموديناميك کوانتومی، به کار ی برهمکنشپايين نظريه

  .]1[رفته است

-ی ساده و هندسی برای توصيف آنتروپی درهمبا معرفی نسخه

 1عنوان معياری از همبستگی کوانتومی يك حالت خالصتنيدگی به 

ی اطالعات کوانتومی، مسيری برای ارتباط هرچه بيشتر نظريه

. از کميات مهم ]2[کوانتومی با گرانش از طريق هولوگرافی باز شد

1 Pure state 

ی اطالعات کوانتومی، پيچيدگی کوانتومی، معياری ديگر در نظريه

حالت ديگر، است. برای سنجش سختی در تبديل يك حالت به 

ی گرانشی از منظر زمينهتوصيف هندسی اين کميت در پس

 QCD-معرفی شد. در اين مقاله  برای مدل شبه ]3[هولوگرافی در 

، پيچيدگی 2به منظور بررسی تغيير فاز محبوس/عدم محبوس شدگی

ای محاسبه و به بررسی ارتباط با آن ساير کميات پرداخته زيرناحيه

 شده است.

اصالح شده  5AdS متريك پنج بعدی که آن را ]5[در مدل:

(MAdS) ناميم يعنی:می 

 

ds
2
=

R2

z2
g(z) (-dt

2
+dx⃗ 

2
+dz

2)                                        (1) 

2 deconfinement phase transition-Confinement 
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ی اصالح ی دما دار اين متريك که آن را سياهچالهنسخه، ]6[و در 

 ناميم به صورت زير:می (MBH)شده 

ds
2
=

R2

z2
g(z) (-f(z)dt

2
+dx⃗ 

2
+

dz
2

f(z)
)                                 (2) 

g(z)=eههها، کههه در آن
c

2
z2

≡ 𝑥و    (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)   وz  بههه عنوان

c≈0.9 GeV2اند. ی شهعاعی، معرفی شده مختصهه 
پارامتر تعديل    

با  Rبا شعاع  5AdSهای مجانبازمينهشهود. اين پس ناميده می کننده

در دمای صهههفر و دمای غير صهههفر  QCDای شهههبه ی پيمانهنظريه

𝑓(𝑧)دوگان هستند. = 1 −
𝑧4

𝑧ℎ
𝑇و  4 =

1

𝜋𝑧ℎ
 zhدمای هاوکينگ و   

محل افق سهياهچاله اسهت. تغيير فاز محبوس/عدم محبوس شدگی   

( توصهههيف 2( به  1در تصهههوير گرانشهههی با تغيير پس زمينه از  

 یرک در نظريهبين کوارک و پادکواانرژی پتانسههيل .  ]6[شههودمی

ميدان کوانتومی از ارزيابی مقدار چشهم داشهتی عملگر غيرموضعی   

ی مسههتطيلی با دو روی يك حلقه 3ی ويلسههونحلقه ،پيمانه ناوردا

که متناظر با يك پيکربندی برای   τ≪r با 𝑟و فاصله  τضهل  زمان  

آيد. اسهت به دست می  𝑟ی زوج کوارک پادکوارک ايسهتا با فاصهله  

گرانشهههی، ريسهههمان بازی که تصهههوير  -ایدوگهانی پيمهانهه   طبق 

ای باشد همان مسير بسته AdSی آن روی مرز فضهای  4رويهجهان

ی ويلسههون روی آن محاسههبه داشههتی عملگر حلقهکه مقدار چشههم

ی داشههتی حلقهشههود با اين عملگر متناظر اسههت. مقدار چشههم می

ود کالسيکی خويلسهون متناظر با ارزيابی کنش ريسهمان در پاسه     

 سيلپتانانرژی  توان با اسهتفاده از اين نسهخه  بنابراين می .]1[اسهت 

بههه عنوان مزون سهههنگين در حههد را پههادکوارک  بين زوج کوارک

√=zcی با محاسههبه محاسههبه نمود.  5کاوش
2

c
ی توده(،  قط  کننده  

1( رفتهار خطی و رفتار  1ی  زمينهه در پس

𝑟
مورد انتظار برای انرژی  

 در فواصههل بلند و کوتاه به دست پتانسهيل بين کوارک و پادکوارک 

در انرژی پايين  QCDگر زمينه توصيف. در واق  اين پس]5[آيدمی

يده تنتوان آنتروپی درهميعنی فاز محبوس شهده است. همچنين می 

 از ديهدگهاه هولوگرافی را بها در نظر گرفتن پيکربنهدی پيوسهههته و    

( محاسهههبه و به کاوش تغيير فاز 1ی  زمينهگسهههسهههتهه برای پس 

ی  سههازگار با اندازه lc≈1 fmی آن تغيير فاز در پرداخت. در نتيجه

3 Wilson loop 
4 sheet-World 

ای که در محدوده 1افتد يعنی با توجه به شکل ها( اتفاق میهادرون

 .]7[رفتار خطی پتانسيل غالب است

اده شده ديك سهيستم کوانتومی نمايش  تنیدگی: آنتروپی درهم

که در Bو Aتوان به دو زيرسيستمبا ماتريس چگالی خالص را می

ر تنيدگی دی آنتروپی درهمهم تنيده هسههتند تقسههيم کرد.  نسههخه 

 :]2[رهيافت هولوگرافی به صورت زير است 

SA=
Area(γ

A
)

4G5

                                                                  (3) 

A 5ی مجانبا زمينهی سه بعدی در پسسطح کمينهAdS است که

ثابت گرانش پنج  G5است.A، همان مرز زيرسيستمAمرز آن، 

 بعدی است.

باتی در محاس پيچيدگیای: و پیچیدگی زیرناحیهپیچیدگی 

ی اطالعات کوانتومی کمترين تعداد عمليات مورد نياز برای نظريه

عمل يا حل يك مسئله است. بعبارت ديگر پيچيدگی ميزان  انجام يك

ر کند. دسختی رسيدن به حالت نهايی از حالتی اوليه را بيان می

سازی يك ور مشخص آمادهبه ط ی ميدان کوانتومی اين عملنظريه

يلی ی تبدخواهد بود که بوسيلهکوانتومی ی ميدان حالت در نظريه

گی ديگر پيچيد بيانبه آيد. يکانی از يك حالت اوليه به دست می

ترين تعداد عملگرهای يکانی مورد نياز حالت نهايی به عنوان کم

 ینسخه شود.سازی اين حالت از حالت اوليه تعريف میبرای آماده

هولوگرافی پيچيدگی که  اين مقاله روی آن متمرکز است، نسخه ی 

لوگرافی ی هوای است که تعميمی طبيعی از نسخهپيچيدگی زيرناحيه

 ی معين روی برشتنيدگی است. برای يك زيرناحيهآنتروپی درهم

کند ، اين نسخه بيان می6های آميختهزمانی در مرز در ارتباط با حالت

 Aیگی متناسب با حجم محصور شده توسط سطح کمينهکه پيچيد

 :]4[شودمیAیاست. يعنی پيچيدگی برای زيرناحيه

CA=
VγA

8πRG5

                                                             (4) 

به  𝐴 ی مستطيلیتنيدهبا در نظر گرفتن سطح درهمنتایج عددی: 

𝐿و پهنای  𝑙 طول  → ، با ∞ 12 2l x x l  و

5 Probe 
6 Mixed State 
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 2 3, ,x x    توان آنتروپی درهمدر يك زمان مشخص، می-

 :]7[( به دست آورد1 یزمينهپستنيده پيوسته و گسسته را برای 

SA
c =

L2

2G5

∫
R3z3g(z)

3

z*
3√z*

6g(z)
3
-z6g(z*)

3

dz                    (5)           
z*

0

 

∗𝑧که در آن  = 𝑧(𝑥 = با در نظر گرفتن پيکربندی گسسته که  .(0

𝑥با دو سطح در  = ±
𝑙

2
 آيد:شود، به دست میتوصيف می 

SA
d =

L2

2G5

∫ (
R2g(z)

z2
)

3
2

dz                                       (6)

√2
c

0

 

 :]7[مگيريیسپس برای تعيين تغيير فاز کميت زير را در نظر م

∆S(l)≡
2G5

L2
(SA

c -SA
d )                                                 (7) 

(، با 1تنيده، برای  برای به دست آوردن حجم درون سطح درهم

 : Aیاستفاده از مساحت سطح کمينه

S=
L2

4G5

∫
R3

z3
g(z)

3
2√1+z'(x)

2
dx                       (8)

l
2

-
l
2

 

و يا  𝑧(𝑥) سطح کمينه  7با استفاده از ثابت حرکت، نمايهو 

آيد. سپس در حالت ايستا حجم محصور دست میب       𝑥(𝑧)معادال

 آيد:گيری درون سطح کمينه به دست میبا انتگرال

VγA
(z*)=2L2 ∫

R4

z4
g(z)2x(z)                            (9)

z*

0

 

 خواهيم داشت:( 2ی  زمينهو با تکرار محاسبات برای پس

VγA
(z*)=2L2 ∫

R4

z4

g(z)2x(z)

√f(z)
                           (11)

z*

0

 

اگرا است ای وتنيدگی، پيچيدگی زيرناحيهدر تشابه با آنتروپی درهم

اميم نتوانيم حجم بهنجار شده را که آن را پيچيدگی نسبی میو می

 به صورت زير تعريف کنيم:

C1≡
CMAdS

CAdS

-1                                                     (11) 

C2≡
CMBH

CBH

-1                                                        (12) 

پيچيدگی  CBHو CMAdS،CAdS،CMBHکه در آن به ترتيب 

، MAdSدر فضاهای  Aای از ديدگاه هولوگرافی برای زيرناحيه

AdS ،MBH وBH در نظر گرفتن حالتی متناظر با يك  با .است

زمينه در طرف گرانشی که با يك ريسمان کالسيك  مزون در پس

7 Profile 
 

وارک ی بين کشود، با معادل گرفتن فاصلهی دوگان( کاوش مینظريه

توان ، میlبا طول زيرناحيه يعنی  rو پادکوارک يعنی 

CMAdS(CAdS)  را به عنوان پيچيدگی مزون در حد کاوش در خال

 غيرهمديس  همديس( تعبير کرد.

( است و با 1گيريم که متناظر با  حالتی را در نظر می دمای صفر:

ی دوگان( در طرف گرانشی يك ريسمان کالسيك  مزون در نظريه

ی بين کوارک و  محور افقی فاصله 1شود. در شکل کاوش می

در  QCDست. با توجه به نمودار، تغيير فاز ا r ≡lپادکوارک 

c=lc⋀و   l=lcدقيقا در  C1<0ی محدوده
-1

=175 MeV اتفاق می-

-که در آن بايد پس  l>lcی  محدوده lمجاز  یبرای محدوده افتد.

ی فيزيکی نيست(، و ( شود، ديگر محدوده1( جايگزين  2ی  زمينه

مزون در خال محبوس شده، پيچيدگی  ، در فاز lcنزديك به 

غيرهمديس کمتر از آن در خال همديس است يا معادال به اطالعات 

 اين به سازی مزون در خال غيرهمديس نياز داريم.کمتری برای آماده

( فاز محبوس شده را توصيف و انرژی 1نظر معقول است چراکه  

 کند.پتانسيل بين زوج را در توافق با شهود ما توليد می

 
 .c=0.94 GeV2برای  l  (fm)بر حسب 𝐶1و V(l) ،∆Sپتانسيل 1شکل

نی ای برای يافتن مقدار انرژی بحراپيچيدگی زيرناحيه به بيان ديگر

در  تعيين حالت مزون کند کهکند اما بيان  میتغيير فاز کمکی  نمی

l=)⋀ خال غيرهمديس برای
-1

)≤⋀c،  تعيين حالت مزون در خال

انرژی پتانسيل مزون در تر است. همچنين آسانغيرهمديس 

ی به مقدار بيشينه  C1شود؛ يعنی در محلی که صفر می lmaxحدود

) rی رسد. در واق  در دمای صفر مادامی که جملهخود می
1

r
غالب   (

 2ل يابد. با توجه به شکاست پيچيدگی نسبی کاهش  افزايش( می

مزون در خال غير همديس هميشه نسبت به خال همديس ناپايدارتر 
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ی بحرانی تغيير فاز يعنی ست. در نزديکی نقطها

175MeV≤E≤270MeV تر نياز به اطالعات مزون با پايداری کم

ی نقطه رسد نزديكتری برای تعيين شدن دارد. بنابراين به نظر میکم

بحرانی انتخاب بهتر مزون ناپايدارتر  در خال غيرهمديس( با 

تر مزون با پايداری کم l<lcاطالعات مورد نياز کمتر است. اما برای 

 به اطالعات بيشتری برای تعيين شدن نياز دارد. 

 
 .𝑀و  AdSهای زمينه. انرژی پتانسيل مزون در پس2شکل

ی خال همديس بهتر ست که بوسيلهایمحدوده E>270 MeVيعنی

پتانسيل   r یرسد که غالب شدن جملهشود. به نظر میتوصيف می

گردد. سازگاری نتيجه با شهود می  بحرانی  باعثی در نزديکی نقطه

بر  بندی حاالت کوانتومیاز آنجاييکه پيچيدگی کميتی برای طبقه

که  دهداساس ميزان سختی در توليدشان است، اين نتايج نشان می

سازی حالت مزون در خال نزديك انرژی تغيير فاز سختی در آماده 

 ت همديس است.(، کمتر از حال1غيرهمديس، دوگان با  

 3در شکل  𝑙را بر حسب  C2در تشابه با حالت قبل، دمای محدود: 

تفاوت قابل مالحظه ای برای دماهای مختلف وجود  ايم.رسم کرده

بنابراين به منظور تعيين حالت مزون  .CMBH>CBHندارد و همواره 

در خال گرمايی اطالعات کمتری مورد نياز است نسبت به خال 

، زوج در خال گرمايی کمتر مقيد  lگرمايی. برای يك مقدار مشخص 

(، بنابراين حالت مقيد در خال غيرهمديس گرمايی 4 هستند  شکل

بين کوارک رنگی که از ايجاد تقيد  8تر است. به عبارتی استتارقوی

کند، در خال گرمايی شده جلوگيری میو پادکوارک در فاز محبوس

تر است. در نتيجه برای تعيين حالت مقيد در خال غيرهمديس قوی

خطی  4گرمايی اطالعات بيشتری نياز داريم. انرژی پتانسيل در شکل 

افزايش  l همواره با C2نيست و انتظار داريم، طبق نتايج بخش قبل، 

 يابد.

8 Screening 

 
 .c=0.94 GeV2برای  l  (fm)به عنوان تابعی از  C2.  3شکل

 
 .T=200MeVبرای  MBHو BHانرژی پتانسيل مزون برای  . 4شکل

بر حسب دما رسم شده است. استتار رنگی زمانی که  C2 5در شکل 

انسيل شود. بنابراين استتار پتتر میيابد، قویافزايش می lدما يا فاصله 

 يابند.با يکديگر افزايش می C2کوارک پادکوارک ايستا و 

 
 .c=0.94 GeV2 برایT  به عنوان تابعی از  C2  .5شکل
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يافته از رهيافت ترموديناميكي دوگان گرانش جرمدار گسترشبارهاي مركزي نظريه  
 

   2 گلچين، حنيف ؛ 1 يكتا، داود مهدويان 
   سبزوار،  دانشگاه حكيم سبزواري ،گروه فيزيك 1

  باهنر كرمان، كرماندانشگاه شهيد دانشكده فيزيك،   2
  چكيده

از طرف ديگر، براي  .شدكند، با تر زندگي مي كه در يك بعد پايين ميدان همديسيك تئوري  با مي تواند دوگانگرانشي يك نظريه  ،ميدان- از ديدگاه دوگاني گرانش
باشند، حاصلضرب آنتروپي آنها از جرم مي) خارجي(و رويداد ) داخلي(هاي كوشي هاي گرانشي كه داراي افقاي در بعضي از نظريههاي سياهچالهبرخي از جواب

لضرب صميدان همديس دوگان آنها را از روي اين حاريه توان بارهاي مركزي نظو مي سياهچاله مستقل است كه به قانون جهاني حاصلضرب آنتروپي موسوم است
زمان  سه بعدي انجام دهيم و بارهاي مركزي مربوط به -در اين مقاله مي خواهيم اين محاسبه را براي نظريه گرانش جرمدار جديد گسترش يافته در فضا. محاسبه كرد

و آنتي دوسيته تابدار به  BTZهاي اين محاسبات را براي سياهچاله. ند بدست آوريمكجبر ويراسورو نظريه ميدان همديس دو بعدي را كه در مرز آن زندگي مي
     . دهيمهاي گرانش سه بعدي انجام ميعنوان جواب
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Abstract  
 

From the guage-gravity point of view, a gravitational theory may be dual to a conformal field theory (CFT) that 
lives in one lower dimension. On the other hand, for a number of black hole solutions of some gravitational 
theories which have Cauchy (inner) and event (outer) horizons, the product of entropies is independent of the 
black hole mass known as universal entropy product law and one can calculate the central charges of dual CFT 
from this product. In this paper, we compute the central charges of Virasoro algebras of 2-dimensional CFT 
which are dual to 3-dimensional extended new massive gravity theory. We consider this calculations for BTZ 
and warped AdS black holes.  
 
PACS No.          (4,11) 
 

    قدمهم. 1
هاي كالسيكي نظريه ها در ابتدا به عنوان جواباگرچه سياهچاله    

نسبيت عام اينشتين پيشنهاد شدند اما بعد از معرفي قانون مساحت 
-ها، جنبهبراي آنتروپي سياهچاله] 2و1[هاوكينگ - توسط بكنشتاين

. هاي كوانتومي آنها بيش از پيش در گرانش مورد توجه قرار گرفت
جه با محاسباتي كه در نظريه ريسمان، به عنوان نامزد اصلي اين نتي

نظريه گرانش كوانتومي، بوسيله شمارش تعداد درجات آزادي 

. همخواني دارد] 3[ميكروحالتهاي سياهچاله انجام شده است 
 نيز مشهور است AdS/CFTميدان كه به تناظر - دوگاني گرانش
ري فيزيك نظ زهگران در حوات مورد عالقه پژوهشيكي از موضوع

براساس . ي ريسمان معرفي شده استدر چارچوب نظريه است كه
ان همديس با يك نظريه ميد نظريه گرانشييك  ،اين دوگاني
 ].4[كند، متناظر است در يك بعد كمتر زندگي مي كوانتومي كه

ند نتوامي با توجه به حجم محاسبات  بعدي 3 گرانشهاي مدل
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 بعدي 3 كيهانشناسيثابت و  گرانشيثابت به ترتيب   و Gكه
 و متريك فضا g .هستندبا بعد جرمي واحد  يك پارامتر mو
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 BTZ سياهچاله. 3
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. باشدميتقارن محوري بوده و داراي  AdSيطور موضع بهكه 

  :داريمزمان اطراف اين سياهچاله - فضا درعنصر طولي براي 
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r  وr و سياهچاله كوشيو  هاي رويدادبه ترتيب افقl  شعاع
است ) 3(جواب معادالت حركت ) 4( متريك .هستندAdSفضاي

  اگر داشته باشيم
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   گيرينتيجه. 6

هاي داخلي و  نشان داديم كه حاصلضرب آنتروپي افق در اين مقاله
گرانش جرمدار  نظريه در WAdSو  BTZهاي  خارجي سياهچاله
از سپس با استفاده  جرم است و مستقل از يافتهجديد گسترش

دو اين دوگان را براي  CFTبارهاي مركزي  رهيافت ترموديناميكي،
 WAdSمحاسبه بار مركزي براي جواب . جواب بدست آورديم

بار مركزي  همچنين. است براي نخستين بار صورت گرفته
هاي مجانبي بدست  به روش تقارن] 15[در قبال  BTZ سياهچاله

واب ما در توافق كامل با آن است و اين موضوع كه ج بود آمده
گرانش جرمدار جديد بيانگر درستي رهيافت ترموديناميكي در 
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 نوسانگر اصطکاکیبررسی اصطکاک در 
 2؛ ابراهیمی، عقیله سادات 1رکنی، رانا

 ، خیابان سرپرست، تهران1دبیرستان فرزانگان 1

 کاشان، دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان، راوند2

 چکیده
دو اسطتوانه مطوازا اسطت کطه توسط   شطام  داختیم کطهدستگاه نوسانگر اصططکاکی پطراز تاریخچه اصطکاک و قوانین آن به طراحی در این تحقیق با مطالعه منابعی  

ططو   هایی همچطونتاثیر متغیر ها. در آزمایشاا شک  بر روا دو غلتک سوار شده و حرکت متناوب دارداا استوانهمیله وموتورا در جهت مخالف هم می چرخند 
فت. همچنین این آزمایش با نرم افزرا متمتیکا نیز شطییه سطازا شطده اسطت و نتطای  مورد بررسی قرار گر بر روا دوره تناوب میله میله، جنس میله و فاصله دو غلتک

ه است که میزان اصطکاک و دوره تناوب با هم رابطه عکس داشته و با افزایش فاصله دو غلتک دوره تناوب نیطز افطزایش شییه سازا وآزمایش مورد بررسی قرار گرفت

 .منجر می شودگشتاور افزایش  با ها رایله از روا غلتکافتادن م ه عاملی بی اثر بوده و فق میابد. طو  میل

، حرکت متناوب ینوسا نگر اصطکاک ،یشیاصطکاک جن: واژه هاا کلیدا  

Study on friction in friction oscillator 
2S h; Ebrahimi, Aghile1Rokni, Rana 

treet, Tehrananegan1 high school, Sarparast SFarz 1 

tment of Physics, University of Kashan, Ravand, KashanDepar 2 

Abstract  
In this research, by studying the laws of friction we present an easy-to-build and inexpensive experiment illustrating the 

laws of kinetic friction. Our setup contains an engine, 2 parallel horizontal cylinders (which rotate in opposite directions), 

and a cylindrical solid which has the periodic motion on the cylinders. We studied the impact of changing three variables 

during this research: the length of the solid, the material of the solid, the distance between the two horizontal cylinders. 

There is also a simulation on Mathematica which we used it as a theoretical pattern and we have compared it to the results 

of the experiments. The outcome of our work is by increasing the distance of 2 cylinders, the period of rotation will be 

increased, µk and the period of rotation have the opposite relation and the length of the solid is an ineffective variable.  

Keywords: laws of kinetic friction, periodic motion 

  قدمهم
 .باشدم مهم فیزیکی در زندگی روزمره میاصطکاک یکی از مفاهی  

در تماس با هم قطرار  آید که دو جسممیاصطکاک زمانی به وجود 

نیططروا  دو جسططم وارد شططود.گرفتططه و نیرویططی بططه یکططی از ایططن 

اصطکاک اساسا برابر با مجموع بردارا نیروهایی است که در میطان 

هطاا سططحی جسطم دیگطر اثطر اتم هاا سطحی یطک جسطم واتم

در تماس کطه  به حداق  رساندن میزان اصطکاک دو جسمِ [.1کنند]

زیرا از این طریق  در حرکت هستند، در صنعت اهمیت زیادا دارد

از ایطن رو طراحطی . می توان از هدر رفت انطرژا جلطوگیرا کطرد

 مفاهیم مربوط به اصطکاک آزمایشی ساده که بتوان با استفاده از آن 

مورد بررسطی  و پارامترهاا مربوط به آن را به صورت آزمایشگاهی

   قرار داد، حائز اهمیت است.

  از تاریخ مورد بحث بطوده هاا قیهر چند که این موضوع از زمان

تطوان بطه لنونطاردو بطر روا اصططکاک را مطی اولین تحقیطق است،

نسیت داد که قوانین حاکم بر حرکت یک بلوک بطر روا  1داوینچی

 2ام آمطانتون 11طحی صاف را اسطتنیاط کطرد. همچنطین در قطرن س

آمطانتون  .[4]رار دادقوانین مربوط به اصططکاک را مطورد مطالعطه قط

دهطد و صطکاک خود را در دو قطانون شطرم مطیقوانین مربوط به ا

کند. در ام اضافه می 11انون سومی در قرن ق به آن قواعد، 3کولمب

هاا نطوین آزمایشطگاهی دیطدا وشرسا  گذشته با استفاده از  22

اصطکاک در ابعطاد مولکطولی تر و با وضوم بیشتر در مورد گسترده

   .[3]حاص  شد 

اا بطه طراحطی دسطتگاه نوسطانگر اصططکاکیمطا  در ایطن تحقیطق  

هطت مخطالف کطه توسط  موتطورا در ج که از دو غلتک پرداختیم

سطوار هطا اا استوانه که بطر روا غلتطکیکدیگر می چرخند و میله

شده و حرکت تناوبی دارد، تشکی  شده اسطت. بطا اسطتفاده از ایطن 

                                                 
1  Leonardo da vinci 
2 Guillaume Amontons 
3 Charles-Augustin de Coulomb 
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دستگاه آزمایشی انجام داده و به بررسی تاثیر سه متغیر ططو  میلطه، 

دسطت  جنس میله و فاصله دو غلتک از هم پرداخته، سپس نتای  به

شطییه سطازا شطده در نطرم افطزار تنطورا  آمده از آزمایشات را بطا

  ایم.کرده مقایسهمتمتیکا 

 فیزیک مسنله
قابط   1صطلب، در شطک  تصویر کلطی حاصط  از نوسطان جسطم  

کطه بر روا دو غلتک موازا  mمشاهده است. جسم صلیی با جرم 

مطی چرخنطد، در  هاا یکسطانبا سرعت در جهت مخالف یکدیگر

، شطعاعی حا  نوسان است. هر غلتطک دراا سطرعت زاویطه اا 

جطدا شطده انطد. در نتیجط  از یکدیگر  له با فاص است که aمعاد  

هططاا مخططالف، نیرویططی حاصطط  از هططا در جهططتچططرخش غلتططک

 اصطکاک به جسم صلب وارد می شود کطه باعطث برگشطت جسطم

هطا رعت چرخش غلتطکسصلب به محور مرکزا نوسان می شود. 

اا باشد که بتواند جسم صلب را به نوسان در بیطاورد باید به اندازه

انعی بطراا و جرم جسم صلب نیایطد بطه حطدا زیطاد باشطد تطا مط

 ها همان طور که غلتک. [2]دچرخش غلتک ها محسوب شو

هطا قطرار گرفتطه و شطروع بطه می چرخند، جسم صلب بطر روا آن

 مشاهده می 1کند. همان طور که در شک  می xحرکت در راستاا 

ون وم نیوتطهستند. طیطق قطانون د yو  x اراستادر دو  شود، نیروها

 عیارت است از: y  براا برایند نیروها در راستا

(1) :y  N1 + N2 – mg = 0  

 خواهیم داشت: xهمچنین در راستا 

 که می توان نتیجه گرفت:

N1 – N2 = 
k

xm




 

(3) 

برابر صفر هستند بنطابراین ایطن رابططه  zر نیروها در راستاا گشتاو

 شود:استخراج می

 ( را معاد  هم قرار دهیم خواهیم داشت:4( و )3اگر دو معادله )

m x  + 
l

mgx k2
= 0 

(5) 

 شود:تناوب استخراج میو از این معادله رابطه دوره 

g

l
T

k


2
  

(6) 

با استفاده از نرم افزار متمتیکا به صطورت عطددا حط   5 که معادله

معادلطه بطه دسطت آوردن  و مورد استفاده قرارگرفتطه اسطت و هشد

 مقدار اصطکاک از آن استخراج می شود:

k  = 
2

22

gT

l
 

(1) 

 
 

 

 

  

 

-ا  نوسان در این شک  قاب  مشاهدهتفکیک نیروهاا وارد بر میله در ح: 1شک 

 .اند

 دستگاه آزمایش
بود می بایست شام  دو غلتکه آزمایش میبا توجه به اینکه دستگا 

و دقیقطا مطوازا همطدیگر  که در جهت مخالف یکطدیگر چرخیطده

دو اسطتوانه  کطه بطه دو نطوع قرقطره ایجاد نشود، ازبودند تا خطایی 

دو ایطن . اسطتفاده شطد انطدمتصط  قابلیت جا به جا شطدن باموازا 

هطا بدرا شک  که بر روا قرقرهی ضرغلتک با استفاده از تسمه های

، موتطورا بطا بطا هطم در ارتیطاط هسطتند 2مطابق شک  قرار دارند،

اا ، و صطفحهچطرخش در آوردن غلتطک هطا سرعت ثابت براا به

هطاا همچنطین از میلطه. استفاده شداین موارد،  براا کنار هم چیدن

بطراا  ها استفاده شطده اسطت.اا براا نوسان بر روا غلتکاستوانه

هطا درون آن قطرار ه غلتکک ااتر در دستگاه آزمایش، بدنهدقت بیش

 تهیه شد. استفاده از برش لیزر با دقت یک دهم میلیمتر ، بادارند

 

 
و بدنه  ساخت دستگاه نوسانگر اصطکاکی توس  قرقره، موتورطراحی و  :2ک ش

 دستگاه قاب  مشاهده است.

x: F1  - F2 + f2k – f1k = m x  (2) 

N1 – N2 = 
l

mgx2
 

(4) 

ssolid 

G 

1N 

1F x 2F 

2N 

  

2
l 2

l 

Z 

O 
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با سطرعت ثابطت  ایش میله یا جسم صلب بر روا غلتکدر هر آزم

و جطا شروع به نوسان می کند. مرکز جرم میله عالمت گذارا شده 

بر حسب زمطان رسطم  محورهاا مختصات به جایی نسیت به مرکز

با استفاده از نطرم افطزار  5معادله  عددا از ح  همچنین. است شده

 مشخصطات میلطه، که در برگیرنطده شرای  اولیهمتمتیکا با احتساب 

مکان و شتاب حرکطت میلطه  فاصله مراکز دو غلتک،، شتاب گرانش

بطه عنطوان الگطوا تنطورا اسطتفاده  ،اسطت در لحظه شروع حرکت

، و  میلهن تاثیر سه متغیر طنظور بررسی کردآزمایشات به م .[5]شد

 بطر روا دوره تنطاوب نوسطان میلطه و  فاصله دو قرقره جنس میله

خصوصیات هر یک از گر نمایان 5و  3، 1شدند، جدو  هاا  انجام

 گر شرای  اولیه هستند.بیان 6، 4، 2هاا آزمایشات بوده و جدو 

، مکان مرکز جرم میله بر حسب زمطانپارامترهاا آزمایشات شام   

اصطکاک بین میلطه و  سرعت حرکت میلهنوسان میله،  دوره تناوب

 باشد.می و قرقره

 آزمایش او : تغییر طو  میله

در طو  این آزمایشات، طو  میله تغییر کطرده و تطاثیر آن بطر روا 

، دهطدنمطایش مطی 3شطک  ه مشاهده شد. همان طور کطهنوسان میل

ود کطه از ی شطروا دوره تناوب محسوب مط عاملی بی اثر برطو  

. هر چند که با افزایش ططو  میلطه نیز قاب  استخراج است 5معادله 

 شود زیرا کطه میلطه دربیشتر می دو غلتک احتما  افتادن آن از روا

شود که در مد  سازا فیزیکطی بطه حین نوسان دچار گشتاورا می

در مرکز جرم آن، نادیده گرفتطه علت در نظر گرفتن ک  جرم جسم 

افزایش ططو  میلطه بطه عنطوان بطازوا گشطتاور، مقطدار شود. با می

 گشتاور نیز افزایش میابد.
میلطه  مربوط به آزمایش تغییر طو  که با سطه در این جدو  مشخصات: 1جدو  

 است. هاا مختلف انجام شد، ذکر شدهبا طو 

 3 2 1 مشخصات / میله

21/2 (m)  طو   24/2  2/2  

22/2 (kgجرم)  21/2  21/2  

21/2 (m) قطر  21/2  21/2  

2/3 (N) اصطکاک  2/3  2/3  

(m) 12/2 فاصله دو قرقره  12/2  12/2  

 : شرای  اولیه این آزمایش در جدو  زیر بیان شده است.2جدو  

 3 2 1 شرای / میله

-21/2 (m)مکان اولیه نسیت به مرکز محورهاا مختصات  22/2- 22/2- 

12/2 (2m/sشتاب اولیه)  22/2 21/2 

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0 0.5 1 1.5 2X
 (m

)

T (s)

آبی کمرنگ و نارنجی به ترتیب مربوط به تنورا و  زمان-مکاننمودار : 3شک 

و نمودار آبی  2، طوسی و زرد مربوط به تنورا و آزمایش میله 1آزمایش میله 

 باشد.می 3پررنگ و سیز مربوط به تنورا و آزمایش میله 

 وم: تغییر جنس میلهآزمایش د

ه بررسی تاثیر اصطکاک بر روا دوره در این سرا از آزمایشات ب

که اصطکاک و دوره  1طیق معادله سان میله پرداخته شد. تناوب نو

به  طهاا مربواین امر در نمودار رند وتناوب با هم رابطه عکس دا

-دیده می 4همان طور که در شک  .این آزمایشات دیده می شود

د که شونمربوط به جنسی می 1ه نمودار تنورا و آزمایش میلشود، 

از نمودار تنورا و  دوره تناوبی کمتر صطکاک بیشترا دارد وا

 . دندار 2آزمایش میله 

وم که هاا متفاوت براا آزمایش داما جنسهاا برابر دو میله با طو : 3جدو  

  مربوط به تاثیر اصطکاک بر روا نوسان میله بود، در نظر گرفته شد.

 2 1 مشخصات / میله

22/2 (m)  طو   22/2  

22/2 (kgجرم)  21/2  

21/2  (m) قطر  21/2  

2/2  (N) اصطکاک  2/3  

 (m) 12/2 فاصله دو قرقره  12/2  

 : این آزمایش در شرای  اولیه زیر انجام شد.4جدو  

 2 1 شرای / میله

-22/2 (m)مکان اولیه نسیت به مرکز محورهاا مختصات  22/2- 

24/2 (2m/sشتاب اولیه)  21/2 
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-0.03

-0.02

-0.01
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 (m

)

T (s)
 

و  تنطورا بی و قرمطز رنطگ بطه ترتیطب مربطوط بطهآ زمان-مکاننمودار : 4شک 

با اصطکاک بیشتر و نمودار سطیز و بطنفش مربطوط بطه تنطورا و  1میله  آزمایش

 ند.باشک کمتر میبا اصطکا 2آزمایش میله 

 وم: تغییر فاصله دو قرقرهآزمایش س

صله دو قرقره با مقدار دوره شود که فانتیجه گیرا می 5از معادله   

گاهی در آزمایشنمودار که این موضوع از  تناوب رابطه مستقیم دارد

 شود.نیز استنیاط می 5شک  

 بود، دو فاصله متفاوتط به فاصله دو غلتک وم که مربوآزمایش س در: 5جدو  

 انجام شدند. با یک میله یکسان آزمایشاتدر نظر گرفته شد.  براا دو غلتک

ت / میلهمشخصا  1 2 

21/2 (m)  طو   21/2  

22/2 (kgجرم)  22/2  

21/2 (m) قطر  21/2  

2/3 (N) اصطکاک  2/3  

(m) 12/2 فاصله دو قرقره  61/2  

 : این جدو  بیانگر شرای  اولیه این آزمایش است.6جدو  

 2 1 شرای / میله

-21/2 (m)مکان اولیه نسیت به مرکز محورهاا مختصات  22/2- 

12/2 (2m/s)شتاب اولیه  22/2 

 

 نتیجه گیرا

در این تحقیق سعی شد تطا بطا اسطتفاده از دسطتگاهی سطاده کطه در 

 بردارنده دو غلتک موازا، موتورا براا به چرخش در آوردن 

 غلتک ها و جسمی میله مانند به عنوان نوسان کننده،  آزمایشی 

ه فاصل میله، جنس میله و ساده طراحی کرده و تاثیر سه متغیر طو 

 بر روا دوره تناوب نوسان میله سنجیده شود.مراکز دو قرقره 
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قرمز و آبی رنگ مربوط به تنورا و آزمایشی هستند  زمان-مکان نمودار 5شک 

سیز و بنفش دو نمودار دوره تناوبش از ها در آن بیشتر بودند و صله غلتککه فا

 بیشتر است. ند،باشمی 2له که مربوط به تنورا و آزمایش می

 

بینیم، طو  میله تطاثیرا بطر روا دوره می 3همان طور که در شک 

تنطورا تناوب نوسان آن نگذاشته و عاملی بی اثر است، که ایطن از 

تاثیر جنس میله بر روا  4در شک  باشد.مسنله نیز قاب  استنیاط می

تر دوره تناوب قاب  مشاهده است. هر چطه نیطروا اصططکاک بیشط

می توان گفت اصطکاک کمتر است و در نهایت  دوره تناوبباشد، 

تاثیر تغییطر فاصطله دو  5در شک  رابطه عکس دارند. و دوره تناوب

، هر چه رفتشود، همان طور که انتظار میه میاز هم مشاهد غلتک

فاصله دو قرقره بیشتر باشد، دوره تناوب نیز بیشتر خواهد بود و به 

 .قره با دوره تناوب رابطه مستقیم داردنوعی فاصله دو قر

توان با توجه به نتای  آزمایشات فوق، به بهینه سطازا در نهایت می

 هاا صنعتی و جلوگیرا از هدر رفت انرژا کمک کرد.ماشین
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نقش کرنش در خواص گرمایی سیم کوانتومی
پریناز، پورحسین

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز -دانشکده علوم پایه  

 چكیده
 نقش کرنش در خواص گرمایی سیم کوانتومی مطالعه شده است. سیم در این مقاله ،. بدین دلیلباشدذیر در فرایند رشد نانوساختارها میپناعامل کرنش بخش اجتناب

ابتدا تأثیر کرنش بر روی ترازهای انرژی سیم کوانتومی بررسی شده و سپس با استفاده از آنها  در در نظر گرفته شده است. وارسازی سهمیکوانتومی با پتانسیل محبوس
 یابد.   می هلمهولتز افزایشانرژی آزاد داخلی و  ژیانر در نظر گرفتن عامل کرنش میزاناند که بانتایج نشان دادهانرژی داخلی و انرژی آزاد هلمهولتز محاسبه شدند. 

، انرژی داخلی، انرژی آزاد هلمهولتزسیم کوانتومی، کرنش  واژه های کلیدی:

The role of strain in the thermal properties of a quantum wire

Hosseinpour, Parinaz 

Faculty of sciences, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran 

Abstract 

The strain factor is an inevitable part of the growth process of nanostructures. For this reason, the role of strain 

in the thermal properties of quantum wire has been studied in this paper. The Quantum wire is considered to have 

the parabolic confinement potential. Firstly, the effect of strain on the energy levels of the quantum wire is 

investigated and then the internal energy and Helmholtz free energy is calculated by using the energy eigen-value. 

The results show that with Considering the strain factor, the value of internal energy and Helmholtz free energy 

increase. 

Keywords: quantum wire, strain, internal energy, Helmholtz free energy 

PACS No.          61 ،68 ،81  

 مقدمه
سازی باعث شد تا تمام فرایندهای تمایل صنعت به کوچک     

شاهد  ذشته بر این نیاز تمرکز داشته باشند وتکنولوژی دهه گ

پیشرفتهای روزافزون در ساخت نانوساختارها باشیم. نانوساختارها، 

ساختارهایی هستند که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس نانو بوده 

در  شیمیایی آنها تفاوت آشکاری با خواصشان و خواص فیزیکی و

. با پیشرفتهای سریعی که در تکنیکهای [1]ای دارد حالت کپه

سازی الکترونها در دو بعد و در آزمایشگاهی بوجود آمد، محبوس

هنگام رشد  .[2]نتیجه ساخت سیمهای کوانتومی امکانپذیر شد 

مختلف، عامل نانوساختارها، در فصل مشترک مواد با جنسهای 

در ابتدا، کرنش بعنوان یک نقص عامل  باشد.پذیر میکرنش اجتناب

بینی کردند پیش 1982کاهش بازده شناخته شده بود، تا اینکه در سال 

تواند مهمتر از معایب آن باشد. بسیاری از که کاربردهای کرنش می

ایی به ساختار نواری فرایندها مانند انتشار، جذب و خواص گرم

گذارد، و از آنجا که کرنش روی ساختار نواری تأثیر می سته استواب

در نتیجه عملکرد دستگاههای اپتوالکترونیکی وابسته به کرنش 

. نظریه پتانسیل تغییر شکل برای توصیف تغییرات [3]خواهد بود 

. [5، 4]توسعه داده شد  1950نوارهای انرژی توسط شاکلی در سال 
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کرنش بر روی خواص تأثیر  در بین مطالعات انجام شده

ترمودینامیکی نانوساختارها بررسی نشده است. به همین دلیل، در 

کرنش بر روی خواص گرمایی سیم کوانتومی از جمله اثر  این مقاله

. پتانسیل شودمطالعه میانرژی داخلی و انرژی آزاد هلمهولتز 

-در یک بعد به صورت پتانسیل سهمیکوانتومی  سازی سیممحبوس

نظر گرفته شده و با نهایت دروار و در بعد دیگر به صورت چاه بی

 .شود، خواص گرمایی آن بررسی میاستفاده از روش آنسامبل کانونی

 تئوری و روشهای محاسباتی
و فرض شده  yدر جهت سیم کوانتومی در اینجا، بعد آزاد      

در نهایت و به صورت چاه بی zدر جهت  سازیپتانسیل محبوس

Vcon(x)وار )به صورت سهمی xجهت  =
1

2
m∗ω0

2x2درنظر ) 

سازی در قدرت پتانسیل محبوس ћω0که در آن گرفته شده است؛ 

لی یک هامیلتونی ک باشد.الکترون می جرم مؤثر ∗m و xجهت 

کوانتومی محبوس شده به صورت زیر داده  الکترون که در این سیم

 شود:می

H =  
px

2

2m∗ +
ћ2ky

2

2m∗ + Vcon(x) + Vstrain,                      )1(

م پتانسیل مربوط مله چهارجمله اول انرژی جنبشی و ج دو که در آن

که برای نوار رسانش با رابطه زیر داده  دهدرا نشان می به کرنش

 :[6] شودمی

Vstrain = 2ac(
C11−C12

C11
)ϵ, (2)                                         

پتانسیل تغییر شکل هیدروستاتیکی برای نوار رسانش،  acکه در آن 

ϵ = (aQD − as) as⁄  کرنش االستیکی به سبب ناهمگونی ثابتهای

ثابت شبکه ماده زیرالیه  asثابت شبکه نقطه کوانتومی و  aQDشبکه، 

 هستند. 

HΨبا حل معادله شرودینگر          = EΨ،  ویژه مقادیر انرژی

استفاده از با ها تابع پارش کانونیک آن با استفاده ازبدست آمده و 

 :[7]شود میرابطه زیر محاسبه 

 Z = ∑ e−βEn
n ,                                                       )3( 

 باشدمی (En) گسسته انرژی ترازهای تمام روی بر جمع آن در که

β و =
1

kBT
 نقطه دمای T و بولتزمن ثابت kB آن در که است 

 توانمی پارش، تابع آوردن بدست با دهند.می نشان  را کوانتومی

 پیدا زیر وابطر از استفاده با را هلمهولتز آزاد انرژی و داخلی انرژی

 :[8] کرد

U = −
∂LnZ

∂β
,           FH = U − TS = −

LnZ

β
.               )4( 

باشد.می سیستم انتروپی S آن در که

 نتایج محاسبات
کوانتومی  محاسبات عددی مربوط به سیمنتایج در این بخش،        

GaAs وار به قدرتسهمی سازیبا پتانسیل محبوس           

ћω0 = 4 meV  در جهتx 5نهایت به طول و چاه بی nm  در

( انجام شده، آورده شده P=1 barفشار متعارف ) که در zجهت 

       :[9] ازفاده شده در این محاسبات عبارتند پارامترهای است است.
C11 = 11.8 dyn cm2⁄      C12 = 5.38 dyn cm2⁄ ,   as =

5.6549 Ao aQD = 5.6535 Ao, ac =

−9.3 eV,           m∗ = 0.067me,

دو نوار انرژی سیم کوانتومی برای حالت بدون اثر کرنش و با در 

kyl0 (l0بر حسب عدد موج بدون بعد نظر گرفتن آن  = √
ћ

m∗ω0
 )

شود که کرنش باعث مشاهده می ( رسم شده است.1در شکل )

شود که محدودیت بیشتر الکترون شده و در نتیجه موجب می

نوارهای انرژی در سطح باالتری نسبت به حالت بدون کرنش قرار 

بگیرند. 

بدون  و (---) اثر کرنش دو نوار انرژی سیم کوانتومی با درنظر گرفتن .1شکل 

 آن )...(. 

سیم کوانتومی برحسب دما به  رژی داخلی و انرژی آزاد هلمهولتزان

. همانطور که انتظار اندنشان داده شده( 3و )( 2ترتیب در شکلهای )
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با  یابد ولیرود با افزایش دما مقدار انرژی داخلی افزایش میمی

یابد. همچنین با ( انرژی آزاد هلمهولتز کاهش می4توجه به رابطه )

سازی الکترون درنظر گرفتن اثر کرنش، بخاطر اینکه میزان محبوس

یابد، انرژی داخلی و انرژی آزاد هلمهولتز سیم کوانتومی افزایش می

 یابند.نسبت به حالت بدون اثر کرنش افزایش می

برحسب ( ---( و بدون آن )....تحت کرنش ) داخلی سیم کوانتومی. انرژی 2شکل 

 .دما

( --تحت کرنش )....( و بدون آن ) آزاد هلمهولتز سیم کوانتومی. انرژی 3شکل 

 .برحسب دما

 گیرینتیجه
و خواص اثر کرنش بر روی نوارهای انرژی در این مقاله،      

وجود کرنش در شده است.  گرمایی سیم کوانتومی مطالعه

ر نتیجه شود و دحاملین مینانوساختارها سبب افزایش محدودیت 

با استفاده از تابع پارش،  .ویژه مقادیر انرژی افزایش خواهند یافت

خلی و انرژی آزاد هلمهولتز خواص ترمودینامیکی از جمله انرژی دا

مقدار با احتساب اثر کرنش،  شدند. نتایج نشان دادند که  بررسینیز 

نظری ابد. این نتایج یمی افزایشداخلی و انرژی آزاد هلمهولتز انرژی 

 کوانتومی مورد استفاده  توانند برای تعیین ذات واقعی سیمهایمی

 قرار بگیرند.
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با استفاده از سنجۀ هندسی  زئیج های همدوس اسپینی دو و سهبررسی کمی آمیختگی سیستم

 اختالط
2مهرزاد ،پوراشرف ؛ 1زهرا ،ساقی

 اهواز دانشگاه شهید چمران،گروه فیزیک،   2و1

 چكیده
های همدوس اسپینی هایی از حالتنهیبرهم ،. در این کاروانتومی استهای کگیری میزان آمیختگی آنسامبلهای مفید برای اندازهسنجۀ هندسی اختالط یکی از سنجه

. در شودبررسی می های مورد نظرمیزان آمیختگی حالت برای حالتهای معرفی شده در این کار،سنجۀ هندسی اختالط  با محاسبه تحلیلی را تشکیل، وکیوبیتی دو و سه

 کنیم.ها، بیشینه و کمینۀ تغییرات سنجه هندسی اختالط را بررسی میای تاثیرگذار در این حالتادامه با رسم نمودارهای مناسب بر حسب پارامتره

 .سنجۀ هندسی، حالت آمیخته، حالت همدوس اسپینی، کیوبیت، آنسامبل واژه های کلیدی:

A Quantitative Investigation of the Bipartite and Tripartite Mixed Spin Coherent 

Systems using the Geometric Measure of Mixing of Quantum States

Saghi, Zahra1; Ashrafpour, Mehrzad2 

1,2 Department of Physics, Shahid Chamran University of Ahvaz 

Abstract 

The geometric measure of mixing of quantum states is one of the useful measures to measure the mixed quantum 

ensembles. In this work, superpositions of spin coherent states composed of two and three qubits are formed and 

by calculating the geometric measure of mixing for the systems introduced in this work, the degree of mixedness 

of the studied states is investigated. In the following, by drawing the appropriate plots according to the influential 

parameters in these states, we examine the maximum and the minimum of the changes in the geometric measure 

of mixing.  

 Keywords: geometric measure, mixed state, spin coherent state, qubit, ensemble.   

PACS No. 2

  دمهمق
های های خالص به خودی خود برای توصیف وضعیتحالت     

های واقعی سیستم کوانتومی کافی نیستند و در این مواقع از حالت

[. به بیان مکانیک آماری، سیستم در این 1شود ]آمیخته استفاده می

وضعیت دارای چندین آنسامبل است و یک مخلوط آماری را تشکیل 

های کوانتومی در حضور نوفه به تبدیل حالتبرای اینکه دهد. می

های پذیر باشد، از گروهی از حالتیکدیگر، تبدیلی برگشت

[. همچنین، در مطالعۀ 2شود ]کوانتومی با بیشینۀ آمیختگی استفاده می

های کوانتومی، تعیین درجۀ اختالط سیستم پدیدۀ واهمدوسی حالت

-وانتومی بر ویژگیهای ک[. میزان آمیختگی سیستم3]ضروری است 

[. گفتنی است 4قطعیت در مدل هایزنبرگ تاثیرگذار است ]های عدم

های آمیخته، موفقیت در ترابرد که در مبحث ترابرد کوانتومی حالت

همچنین، [. 5ها مستقیما ارتباط دارد ]ها با میزان آمیختگی آنحالت

ی هابا استفاده از نتایج بدست آمده از میزان آمیختگی سیستم
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تنیدگی گیری میزان درهمتوان به نتایج بهتری در اندازهیکوانتومی م

تنیدگی حالت آمیخته آن حالت نیز دست یافت چرا که میزان درهم

های خالص است که آن را هایی از حالتوابسته به نوع آنسامبل

نابراین همواره به محاسبۀ کمی میزان آمیختگی ب[. 6سازند ]می

سنجۀ هندسی اختالط حالت  ی نیازمندیم.های کوانتومحالت

گیری درجۀ ها برای اندازهترین انتخابکوانتومی یکی از مناسب

اختالط حالت کوانتومی است که با توجه به هندسی بودن اساس 

باشد. از اینرو از سنجۀ هندسی تعریف آن، ساده و قابل درک می

   کنیم.تفاده میها اسگیری میزان آمیختگی حالتاختالط برای اندازه

ات های همدوس اسپینی از اهمیت باالیی در نظریۀ اطالعحالت     

اشتن دلیل دهای کوانتومی به[. این حالت8،7کوانتومی برخوردارند ]

یکی ها به دنیای کالسترین حالتقطعیت هایزنبرگ، شبیهکمینۀ عدم

باهت به ه شای اسپینی و با توجه بهستند و با استفاده از تکانۀ زاویه

  [. 9شوند ]های همدوس نوسانگر هماهنگ ایجاد میحالت

رای ی هندسی اختالط را بکنیم که سنجهدر این مقاله سعی می     

سم محاسبه کنیم و با ر کیوبیتیدو و سههمدوس اسپینی های حالت

ورد ها را منمودارهای مناسب پارامترهای موثر در اختالط این حالت

 دهیم. بررسی قرار 

 

 معرفی سنجۀ هندسی اختالط حالت کوانتومی     

ای سنجش درجۀ اختالط حالت کوانتومی از اهمیت ویژه     

های هندسی در مکانیک کوانتومی و نظریۀ برخوردار است. ایده

اریم قصد دکنند. از اینرو اطالعات کوانتومی نقش ارزشمندی ایفا می

یری درجۀ گای برای اندازهها سنجهگیری از این ایدهدر ادامه با بهره

اختالط حالت کوانتومی بیابیم. برای تعریف سنجۀ هندسی درجۀ 

و حالت اشمیت میان د-اختالط حالت کوانتومی به فاصلۀ هیلبرت

صورت زیر تعریف شمیت بها-آمیخته نیاز داریم. مربع فاصلۀ هیلبرت

  :[10شود ]می

(1)𝑑2(�̂�1, �̂�2) = 𝑇𝑟(�̂�1 − �̂�2)2                                           
های آمیختۀ اول و های چگالی حالتماتریس �̂�2و  �̂�1که در آن، 

اشمیت، سنجۀ -دوم است. با استفاده از کمینۀ مربع فاصلۀ هیلبرت

صورت زیر بیان توان بههای کوانتومی را میهندسی اختالط حالت

 :نمود

(2)𝐷 = 𝑚𝑖𝑛
|𝜓⟩

𝑇𝑟(�̂� − �̂�𝑝𝑢𝑟𝑒)2                                                

های آمیختۀ داده شده است. همچنین ماتریس چگالی حالت �̂�که 

 :داریم
(3)                           �̂�𝑝𝑢𝑟𝑒 = |𝜓⟩⟨𝜓|                                 

 ⟨𝜓|ماتریس چگالی حالت خالص بیان شده توسط بردار حالت      

های خالص ممکن انجام سازی نیز روی همۀ حالتاست و کمینه

( 2های کوانتومی، رابطۀ )گیرد. برای سنجۀ هندسی اختالط حالتمی

 :کنیمصورت زیر بازآرایی میرا به

(4)𝐷 = 𝑚𝑖𝑛
|𝜓⟩

(𝑇𝑟�̂�2 + 𝑇𝑟𝜌𝑝𝑢𝑟𝑒
2 − 2 𝑇𝑟�̂��̂�𝑝𝑢𝑟𝑒)                 

توان ی( وجود دارند را م4ای که در رابطۀ )هرکدام از سه جمله     

به  در ادامه، با جایگذاری هر کدام از مقادیرجداگانه حساب کرد. 

( خواهیم داشت 4های موجود در رابطۀ )دست آمده برای عبارت

[11]: 

(5)𝐷 = 𝑚𝑖𝑛
|𝜓⟩

(∑ 𝜆𝑖
2

𝑖 + 1 − 2 ⟨𝜓|�̂�|𝜓⟩)                                 

هنگامی که  هستند. �̂�مقادیر ماتریس چگالی ها ویژه𝜆𝑖که در آن      

|𝜓⟩ بردار ماتریس چگالی ویژه�̂� مقدار باشد، عبارت با بیشترین ویژه

ۀ هندسی اختالط حالت باال کمینه خواهد شد. در نهایت برای سنج

 :کوانتومی داریم

𝐷 = ∑ 𝜆𝑖
2

𝑖

+ 1 − 2𝜆𝑚𝑎𝑥                                                      

(6)= (1 − 𝜆𝑚𝑎𝑥)2 + ∑ 𝜆𝑖
2

𝜆𝑖<𝜆𝑚𝑎𝑥
                                   

𝜆𝑚𝑎𝑥برای حالت خالص بجز       = مقادیر صفر یر ویژه،  سا1

𝐷هستند. از اینرو برای حالت خالص   = آید که دست میبه 0

( مربع فاصلۀ اقلیدسی 6مطابق با انتظارمان است. جالب اینکه رابطۀ )

𝜆𝑚𝑎𝑥مقادیر ماتریس چگالی میان حالت آمیخته با ویژه , … 𝜆𝑖 و  …

   مقادیر صفر و یک است.حالت خالص با ویژه

       مقادیر ماتریس چگالی یکسان باشند:ه همۀ ویژهوقتی ک     

𝜆𝑖 =
1

𝑛
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 که در این رابطه ،𝑛  ابعاد سیستم

شود. بنابراین بیشینۀ مقدار سنجۀ بیشینه می 𝐷کوانتومی است، 

 :هندسی اختالط حالت کوانتومی در این حالت برابر است با

(7) 𝐷 =  1 −
1

𝑛
                                                                         

 :و ماتریس چگالی نیز در این مورد خواهد شد     

(8)�̂�𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛
1̂                                                                          

 گردد.که به حالت با بیشترین آمیختگی بازمی

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
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 مدوس اسپینیهای هحالت
-لت همدوس اسپینی در شکل کلی آن مطابق زیر تعریف میحا     

 [:           8شود ]

(9)|𝛼𝑖, 𝑗⟩ =
1

(1+|𝛼𝑖|2)𝑗  ∑ ( 2𝑗
𝑚+𝑗

)

1

2
 𝛼𝑖

𝑗+𝑚 |𝑗, 𝑚⟩𝑗
𝑚=−𝑗       

,𝑗|پارامتر همدوسی و 𝛼𝑖که در آن،  𝑚⟩ی همزمان هاحالتها ویژه

𝑗(𝑗مقادیر به ترتیب، با ویژه 𝐽𝑧و  𝐽2عملگرهای  + 1)ℏ  و𝑚ℏ 

𝑗است. با در نظر گرفتن اسپین الکترون و در نتیجۀ آن  =
1

2
و   

|همچنین 
1

2
,

−1

2
⟩ = |و  ⟨0|

1

2
,

1

2
⟩ =  داریم: ⟨1|

(10)|𝛼𝑖,
1

2
⟩ =

1

√1+|𝛼𝑖|2
 (|0⟩ + 𝛼𝑖|1⟩) = |𝛼𝑖⟩                      

 تشکیل شده ازآمیختۀ های کوانتومی برای سیستم ،در ادامه    

سنجۀ هندسی تغییرات کیوبیتی، های همدوس اسپینی دو وسهحالت

 کنیم.اختالط را بررسی می

 

های همدوس سیستم آمیختۀ تشكیل شده از حالت

 دوکیوبیتی اسپینی
های همدوس کیوبیتی زیر را که از حالت سیستم آمیختۀ دو     

 :گیریمصورت زیر در نظر میاسپینی تشکیل شده است، به

𝜌(𝛼1, 𝜑) =
1

2
𝑠𝑖𝑛 𝜑 |𝛼1𝛼1⟩⟨𝛼1𝛼1|                                     

(11) + (1 −
1

2
𝑠𝑖𝑛 𝜑) |𝛼2𝛼2⟩⟨𝛼2𝛼2|                   

 های همدوس اسپینی هستند کهها حالت⟨𝛼𝑖|های که در آن، حالت

( که 10با جایگذاری رابطۀ ) شوند.تعریف می (10مطابق با رابطۀ )

𝛼2در آن  = −𝛼1 ( می11در رابطۀ ) توانیم سنجۀ هندسی اختالط

. کنیم( بررسی 11را برای آنسامبل دو کیوبیتی معرفی شده در رابطۀ )

مقادیر ماتریس چگالی معرفی شده در رابطۀ دست آوردن ویژهبا به

 :( خواهیم داشت11)

𝜆1 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

2(1 + 𝛼1
2)2

{1 + 2𝛼1
2 + 𝛼1

4

+ (1 + 𝛼1
2(8 − 4𝐶𝑜𝑠 2𝜑 − 16𝑆𝑖𝑛 𝜑 )

+ 6𝛼1
4 +𝛼1

6(8 − 4𝐶𝑜𝑠 2𝜑 − 16𝑆𝑖𝑛 𝜑 )

+ 𝛼1
8)

1
2}                                 

𝜆2 =
1

2(1 + 𝛼1
2)2

{1 + 2𝛼1
2 + 𝛼1

4

− (1 + 𝛼1
2(8 − 4𝐶𝑜𝑠 2𝜑 − 16𝑆𝑖𝑛 𝜑 )

+ 6𝛼1
4 +𝛼1

6(8 − 4𝐶𝑜𝑠 2𝜑 − 16𝑆𝑖𝑛 𝜑 )

+ 𝛼1
8)

1
2} 

(، سنجۀ 6دست آمده در رابطۀ )مقادیر بهبا قرار دادن ویژه     

بر حسب  D(، تغییرات 1آید. در شکل )دست میاختالط به هندسی

گردد، رسم شده است. همانطور که مالحظه می 𝜑و  𝛼1پارامترهای 

𝛼1 سنجۀ هندسی اختالط حالت کوانتومی به ازای  = و     ±1

𝜑 =
𝜋

2
 ,

3𝜋

2
توان برای است که بیشینه مقداری است که می 5/0، 

دست آورد. الزم به ذکر است که سنجۀ بیتی بهآمیختگی حالت دو کیو

𝛼1هندسی اختالط هنگامیکه   =  𝜑به ازای تمامی مقادیر باشد،  0

𝜑و نیز وقتی که  = 0 , 𝜋 , 2𝜋  باشد به ازای تمامی مقادیر𝛼1 صفر ،

است چرا که در این حالت با ماتریس چگالی حالت خالص رو به 

 رو خواهیم شد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

برای آنسامبل متشکل  𝜑و  𝛼1تغییرات سنجۀ هندسی اختالط بر حسب  :1شکل

 .دوکیوبیتی های همدوس اسپینیاز حالت
 

های همدوس سیستم آمیختۀ تشكیل شده از حالت

 کیوبیتیاسپینی سه

های گیریم که از حالتسیستم آمیختۀ سه کیوبیتی را در نظر می     

  :ده باشدصورت زیر تشکیل شهمدوس اسپینی به

𝜌 =
1

√3
sin 𝜑 |𝛼1𝛼1𝛼1⟩⟨𝛼1𝛼1𝛼1|                                        

(12)+ (1 −
1

√3
𝑠𝑖𝑛 𝜑) |𝛼2𝛼2𝛼1⟩⟨𝛼2𝛼2𝛼1|                       

وبیتی معرفی اکنون سنجۀ هندسی اختالط را برای آنسامبل سه کی     

مقادیر دست آوردن ویژهبا به کنیم.( بررسی می12شده در رابطۀ )

 :( خواهیم داشت12ماتریس چگالی معرفی شده در رابطۀ )

𝜆1 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

6(1 + 𝛼1
2)3

{3 + 9𝛼1
2 + 9𝛼1

4 + 3𝛼1
6 + √3                   

(3 + 34𝛼1
2 + 77𝛼1

4 + 92𝛼1
6 + 77𝛼1

8 + 34𝛼1
10 + 3𝛼1

12

− 16(𝛼1
2 + 2𝛼1

4 + 2𝛼1
6 + 2𝛼1

8

+ 𝛼1
10)𝐶𝑜𝑠 2𝜑 −32√3(𝛼1

2 + 2𝛼1
4 + 2𝛼1

6

+ 2𝛼1
8 + 𝛼1

10)𝑆𝑖𝑛 𝜑)
1
2}    

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
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𝜆2 =
1

6(1 + 𝛼1
2)3

{3 + 9𝛼1
2 + 9𝛼1

4 + 3𝛼1
6 − √3(3 + 34𝛼1

2

+ 77𝛼1
4 + 92𝛼1

6 + 77𝛼1
8 + 34𝛼1

10 + 3𝛼1
12

− 16(𝛼1
2 + 2𝛼1

4 + 2𝛼1
6 + 2𝛼1

8

+ 𝛼1
10)𝐶𝑜𝑠 2𝜑 −32√3(𝛼1

2 + 2𝛼1
4 + 2𝛼1

6

+ 2𝛼1
8 + 𝛼1

10)𝑆𝑖𝑛 𝜑)
1
2}             

(، سنجۀ 6در رابطۀ ) ۀ باالدست آمدمقادیر بهبا قرار دادن ویژه     

بر حسب  D(، تغییرات 2آید. در شکل )دست میدسی اختالط بههن

گردد، رسم شده است. همانطور که مالحظه می 𝜑و  𝛼1پارامترهای 

𝛼1سنجۀ هندسی اختالط حالت کوانتومی تنها به ازای   = و  ±1

𝜑 =
3𝜋

2
توان برای است که بیشینه مقداری است که می 66/0، 

ی انتظار داشت. الزم به ذکر است که سنجۀ آمیختگی حالت سه کیوبیت

𝛼1هندسی اختالط هنگامیکه   =  𝜑به ازای تمامی مقادیر باشد،  0

𝜑و نیز وقتی که  = 0 , 𝜋 , 2𝜋  باشد به ازای تمامی مقادیر𝛼1 صفر ،

است چرا که در این حالت با ماتریس چگالی حالت خالص رو به 

 رو خواهیم شد. 

 

 

 

 

 

 

برای آنسامبل متشکل  𝜑و  𝛼1ات سنجۀ هندسی اختالط بر حسب تغییر: 2شکل

 .کیوبیتیسههای همدوس اسپینی از حالت

 

 گیرینتیجه
-، روشی کارآمد برای بررسی کمی آمیختگی سیستمکاردر این      

های های کوانتومی بررسی شد و همچنین نتایج آن برای آنسامبل

-حالتتشکیل شده از میختۀ آآمیختۀ مهمی نظیر سیستم کوانتومی 

به طور کامل مورد بحث و کیوبیتی های همدوس اسپینی دو و سه

بررسی قرار گرفت و با استفاده از نمودارها نیز نشان دادیم که برای 

حالت با بیشترین آمیختگی، سنجۀ هندسی اختالط بیشینه است اما 

ه باشد، هنگامی که تغییر پارامترها بر خالص بودن حالت داللت داشت

همچنین بیشینۀ باشد. سنجۀ هندسی اختالط کمینه یعنی صفر می

های 𝛼1کیوبیتی مورد مطالعه برای و سه دو هایآمیختگی آنسامبل

های بزرگ مقدار 𝛼1تا در یابد به تدریج کاهش می 1±بزرگتر از 

الزم به ذکر  .اختالط حالت کوانتومی ناچیز و در حد خالص باشد

𝛼1برای کیوبیتی مورد نظر، مورد آنسامبل سه دراست که  = ±1 

(𝛼1های بیشینه )میزان آمیختگی آنسامبل در کننده 𝜑 =  
𝜋

2
     با

𝜑 =  
3𝜋

2
𝜑و آمیختگی سیستم در ، متفاوت است  =  

3𝜋

2
، به بیشینه 

𝜑به طوری که نقطۀ رسد می 66/0مقدار خود یعنی  =  
𝜋

2
، مینیمم 

𝜑شود و در محسوب مینسبی تابع  =  
𝜋

3
,

2𝜋

3
آمیختگی آنسامبل  

کننده برای آنسامبل های بیشینه𝛼1ازای همچنین به خواهد بود. 5/0

𝜑 در دوکیوبیتی مورد مطالعه، =
𝜋

2
 ,

3𝜋

2
بیشینه مقدار آمیختگی برای  

امید است که این  آید.دست میبه 5/0کیوبیتی یعنی های دوسیستم

تنیدگی های جدیدی را در بررسی آمیختگی و نیز درهمیج، افقنتا

  های کوانتومی چندجزئی فراروی پژوهشگران بگشاید.سیستم
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 های دندانی طراحی حفاظ نانوکامپوزیتی برای تیروئید در تصویربرداری
    کوتاهی، سید محسنسادات؛ صالحفاطمه، رسولی ؛لیرضا، عارزبکی

 رانیا تهران، ،یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه ک،یزیف دانشکده ،یاهسته کیزیف گروه 

 

 چکیده
 یپرتودرمان نیحدر  توانندیم هاتابش نیا. پرتوهای یونساز است تابش پذیرترین اعضای بدن در برابربیآسیکی از  حالنیع در و بدن غدد نیتراز مهم یکی دیروئیت

 نیا یحفاظ برا یطراح نرویا از. شوند آن به یجد بیآس به منجر و کرده نفوذ غده نیا به دندان و دهان هیناح در یپرتو یهایربرداریتصو ایسر و گردن و  هیدر ناح

 یسربهای حفاظ تابش، بر یمبتن یندهایفرآ از یبرخ در سرب، یریپذو عدم انعطاف ینیبا توجه به سنگ ر،یاخ یهادر سال .است فراوانی برخوردار تیاهم از طیشرا

 یو بررس دیروئیت غده یبرا( %50 سربنانو /نیلیآن ی)پل یمریپل تینانوکامپوزجنس  از نهیبه حفاظ یطراح پژوهش نیا هدف .نداداده هاتینانوکامپوز به را خود یجا

 نظرگرفتن در با و  MCNPXیکارلوکد مونت استفاده از با یسازهیشب قیطر از مطالعه نیا دندان است. (CT) تییس یبردارتصویر نیح آن در یهاتیاز قابل یبرخ
  .ه استگرفت انجامتی یس یربرداریتصو ماتیتنظ ترینجیرا

   ی  دندان یربرداریتصو کارلو،مونت یسازهیشب ،نانوکامپوزیت پلیمری ،یسازحفاظ د،یروئیت های کلیدی:واژه

 

Designing of a polymer nanocomposite shield for thyroid during the dental CT   
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Abstract 
 

Thyroid is one of the most important glands in body and also one of the most vulnerable body organs to ionizing 

radiations. The radiations can penetrate this gland during the head and neck radiotherapies or mouth and dental 

radiographies and lead to considerable damages. Therefore, designing a shield for this organ is a high 

importance issue. Recently, in some of the radiation-based processes, taking into account the heaviness and 

inflexibility of lead, it has been substituted with nanocomposites. This work aims to design an optimized polymer 

nanocomposite (Polyaniline/Nano-Lead 50%) radiation shield for thyroid gland, and to examine some of its 

capabilities during the dental CT scan. This simulation-based study has been performed using MCNPX Monte 

Carlo code by considering the most common CT scanning facilities. 

 

PACS No. 87 

 

 قدمهم
ای، تصویربرداری از دندان نیاز هر درمان دندانیامروزه پیش     

ی ایکس هاها با بکارگیری پرتوتصویربرداریاست. عموماً این 

 DNAپرتوهای یونیزان بـا تأثیر بر شوند. از آنجا که )گاما( انجام می

یا  آن و مرگ در نتیجه وغشاء سلولی موجب آسیب بـه سـلول و 

های زیادی برای تضعیف این شوند، تالشمیسلول  یرویهتکثیر بی

هایی که هدف تشخیص ا بافتها بپرتوها و جلوگیری از برخورد آن

یکی از این اعضا تیروئید است که گیرد. یا درمان نیستند، صورت می

 های ناحیه سر و گردنم نقش مهم آن در بدن، در پرتودرمانیغعلیر

 گیرد.های دندانی مورد تابش ناخواسته قرار میو یا تصویربرداری

گذاری ، حفاظغیرهدفهای حفاظت از بافتبرای اقدام مؤثرترین 

ی بیش از هر ماده های مطلوب،دلیل ویژگیبه سرباگرچه است. 

با  ،گیردقرار میاستفاده  پرتوهای گاما مورد گذاریدیگری در حفاظ
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ترین معایب آن پذیری از بزرگوزن باال و عدم انعطاف این حال

از اینرو همواره بکارگیری جایگزینی برای آن مدنظر بوده است. 

ها برای ها به دنیای مواد، بررسیبا ورود نانوکامپوزیت ست.ا

. آغاز شدعنوان جایگزینی مناسب برای سرب به بکارگیری این مواد

نانو سرب اشاره کرد که  -آنیلینتوان به پلیاز جمله این مواد می

 .[1ه است ]توسط حسینی و همکاران مورد مطالعه قرار گرفت

و بررسی حفاظ نانوکامپوزیتی برای طراحی  حاضر هدف از پژوهش

در  تابشیپرتوهای  در برابر از آن حفاظت منظوربهی تیروئید غده

 کارلویکد مونت تی دندان با استفاده ازسیتصویربرداری 

MCNPX 2.6 هایی است و فانتوم بدن انسان است. تیروئید از اندام

ایکس قرار تی دندان در معرض پرتوی که در تصویربرداری سی

 آسیب جدی دچار  گرفته و در صورت دریافت دز بیش از حد مجاز،

شکل است که از  Hعضو  کیغده این . خواهد شدسرطان منجر به 

 اتصال آن دو به هم ساخته شده است یبرا سموسیا کیدو  لوب و 

 یعیطب جرم. گرفته استحنجره قرار  یهاغضروف ریز قاًیدق و

 1٫3طول و  cm 6 تا 4است و هر لوب  g 25 تا 15 باًیتقر دیروئیت

 کندیها را به هم وصل مکه لوب یشضخامت دارد. بخ cm 1٫8 تا

دو نوع هورمون  دیروئیت [.2] است mm 5 تا 4تر از ( کمسموسی)ا

(T4  وT3تول )مصرف و  یچگونگ میتنظ که وظیفه آنها کندیم دی

ی مورد ماده سوخت و ساز بدن( است. می)تنظ در بدن یانرژ رهیذخ

همراه نانوذرات سرب آنیلین بهاستفاده برای طراحی این حفاظ پلی

های مختلف آن برای دستیابی به و ضخامت است %50با کسر وزنی 

 .در حین تابش مورد بررسی قرار گرفته است تیروئید ترین آسیبکم

 

 روش کار

نانوکامپوزیت بهینه، مواد مختلفی مورد بررسی قرار برای انتخاب 

-های مختلف آنها در کاهش شار فوتونگرفتند و توانایی ضخامت

عنوان معیار درنظر گرفته شد. با توجه به این نتایج، های فرودی به

عنوان ماده به %50آنیلین به همراه نانوذرات سرب با کسر وزنی پلی

در آغاز برای بررسی صحت کار،  .مناسب برای حفاظ انتخاب شد

 صورت[ 3]مرجع در بکاررفته ای با استفاده از چیدمان سازیشبیه

در  هاخطی فوتون محاسبه ضریب تضعیف مربوط بهگرفت و نتایج 

شکل  .با نتایج این مقاله مقایسه گردید  HDPE/PbOنانوکامپوزیت

 کند.سازی تأیید میرا در شبیه MCNP کد کارایی مناسب (1)

 

  
با نتایج تجربی برای  در پژوهش حاضر سازیی نتایج شبیهمقایسه: 1 شکل

 .%50و  %10کسر وزنی  رای دوب  HDPE/PbOنانوکامپوزیت

 

آنیلین پلیدو بخش  شاملحفاظ تیروئید ، پس از انتخاب ماده

شد. چگالی سرب و سازی شبیه)ماتریس( و نانوسرب )پرکننده( 

 g.cm 32۹٫1-3 [ و4] 35٫11ترتیب به( Emeraldineآنیلین )پلی

درنظر  %50کسر وزنی نانو سرب در این ماده، همچنین  .است [5]

 متریمیلی 5/0 حفاظ سربی بر اساس مدلحفاظ هندسه . گرفته شد

 سازی( شبیهProtectorayا عنوان ب) Hager & Werkenشرکت 

نسبت به  با این تفاوت هندسی که جای قرارگیری گردن ؛[6] شد

هم مناسب  های قطورتر شده و برای گردنبیضوی مدل این شرکت

که جزئیات  کندطورکلی حفاظ از ابعاد جدیدی پیروی میاست. به

 .( نمایش داده شده است2) بعدی آن در شکلنمای سهو همچنین 
 

 

و  (راستراحی شده )طابعاد حفاظ تیروئید هندسه و  دوبعدی نمایش: 2 شکل

 متر )چپ(.سانتی 1بعدی حفاظ تیروئید طراحی شده به ضخامت نمایش سه
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در  keV 120 ای همسانگرد با انرژیچشمهسازی تابش، برای شبیه

همچنین [. 7روی آن قرار داده شد ]از دهان و روبه cm  4۹٫54فاصله

 2mm 16×625٫0 به ابعادی سازیموازبا استفاده از پرتوهای چشمه 

  .ندمحدود گردید [7از جنس سرب ] cm 10 ضخامتو [ 8]

های مختلف ناحیه سر و منظور بررسی مقدار دوز رسیده به اندامبه

 Revised ORNLگردن، از جمله تیروئید، از فانتوم بدن انسان مدل 

(Adult)  .حفاظ تیروئید، چشمه و بدن فانتوماستفاده شد ،

قرار  g.cm 001205٫0-3 ای از هوا به چگالیدر محفظهساز موازی

، موقعیت نمایی از نحوه قرارگیری حفاظ درکنار فانتوم بدن دارند.

پس از قرار  است. ( نمایش داده شده3در شکل ) سازمه و موازیچش

ز در تیروئید و وگیری ددادن حفاظ نانوکامپوزیتی در زیر فک، اندازه

 ندیفرآ نکهیتوجه به ا با .سایر اعضای سر و گردن انجام شد

 زمان هیثان 20 تا ۹ها و کل دهان دندان یاز مجموعه یبردارریتصو

 یبا استفاده از رابطه و، مقدار دوز مؤثر برای هر دو زمان [۹] بردیم

 :شدمحاسبه  (1)

E = wT.H                                              (1)  

 wTدوز معادل است. مقدار  H و عامل وزنی بافت wTکه در آن 

( 2)ی از رابطه Hمقدار [ و 10] است 0٫04برای تیروئید برابر 

 شود:محاسبه می

H = wR.D                                             (2)  

 wRدوز جذبی است. مقدار  D و عامل وزنی تابش  wR که در آن

های ترین دستگاهرایج [.10] است 1برای پرتوی گاما و الکترون برابر 

[. 11هستند ] و بیشتر کیلووات 100تی دارای توان تصویربرداری سی

 کیلووات در نظر گرفته شد. 100در این پژوهش توان 

 

 جینتا

عنوان های مختلف بهمقایسه بین شار عبوری از مواد با ضخامت

( نمایش داده شده است. با توجه به این شکل، 4حفاظ در شکل )

منجر به  %50آنیلین به همراه نانوذرات سرب با کسر وزنی پلی

بیشترین کاهش شار شده است. ویژگی مناسب دیگر این ماده، سبک 

 را ببینید(. 5بودن آن نسبت به سرب است )شکل 

(، 3 و 2های عنوان حفاظ )شکلبرای هندسه طراحی شده به

سازی شد و مقدار دوز رسیده به تیروئید های مختلف شبیهضخامت

های در هر حالت محاسبه شد. نتایج مربوط به اختالف نسبی بین داده

های مختلف حفاظ و داده مربوط به عدم حضور مربوط به ضخامت

شود، که مشاهده می( نمایش داده شده است. چنان6حفاظ در شکل )

 زایش یافته است.ها افبا افرایش ضخامت، اختالف نسبی بین حالت
 

 
 و فانتوم بدن.، چشمه (cm 1)به ضخامت نمایش موقعیت حفاظ : 3 شکل

 

 
های نانوکامپوزیتی در : شار سطحی برای پرتوهای گذرنده از حفاظ4شکل 

 های مختلف.ها و ضخامتجنس
 

 
 (.%50آنیلین/نانو سرب سنگینی سرب و ماده حفاظ )پلی مقایسه :5 شکل
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انتخاب ضخامت بهینه اهمیت دارد، مقدار دوز رسیده به آنچه در 

عنوان بافت غیرهدف در طی مدت تابش و مقایسه آن با تیروئید به

حد دوز مجاز سالیانه برای این بافت است. نتایج مربوط به محاسبات 

های دندانی ثانیه در تصویربرداری 20و  ۹برای دو بازه زمانی مرسوم 

شود، برای که مشاهده میشده است. چنان ( نمایش داده7در شکل )

، دوز دریافتی s ۹و زمان تابش  cm 5/0حفاظ با حداقل ضخامت 

[( mSv 150 [12تر از حد دوز مجاز سالیانه )توسط تیروئید به کم

 های بیشتر، کمتر خواهد شد.رسد. این مقدار در ضخامتمی
 

 
های مقدار دوز مؤثر تیروئید در ضخامت نسبی )درصد( : اختالف6 شکل

 .ه استکه از حفاظ استفاده نشدحالتی مختلف نسبت به 

 

  
 .هیثان 20 و ۹به مدت  یتیس یربرداریپس از تصو دیروئی: دوز مؤثر ت7 شکل

 

های سر و گردن در حین تصویربرداری اندام از : دوز دریافتی برخی1جدول 

 .از حفاظ ضخامت انتخابی( برای دو mSvدندانی )

 cm 1  cm   5/0 ضخامت           اندام 

01/262 نای  ± 14/11  ۹5/247  ± 27/11  

۹۹5/13۹6 حلق  ± 88/33  243/1386  ± 26/34  

ی سر و گردنماهیچه  331/442  ± 77/1  083/441  ± 76/1  

404/14۹ تیروئید  ± 75/2  3۹1/147  ± 77/2  

های سر و گردن در طی این سایر اندامعالوه بر این، دوز رسیده به 

های مربوط به برخی از آنها برای زمان درمان نیز محاسبه شد. داده

 گزارش شده است. 1در جدول  s  ۹درمان

 گیرینتیجه
 عنوان حفاظماده مناسب به سازیدر این مطالعه به انتخاب و بهینه

های سر و پرتودرمانیم بافت هدف نبودن، در غتیروئید، که علیر

، پرداخته کندتابش دریافت میهای دندانی گردن و یا تصویربرداری

های مختلف، های انجام شده و درنظر گرفتن جنبهشد. با بررسی

عنوان به( %50نانو سرب /نیلیآنی)پل یمریپل تینانوکامپوز

این حفاظ با الهام  یهندسهجایگزینی برای سرب انتخاب شد. 

سازی آن های مرسوم و با تغییر در ابعاد و مناسباز هندسهگرفتن 

طراحی شد. نتایج مربوط به بکارگیری فانتوم کامل بدن انسان در 

تصویربرداری دندانی نشان داد درصورت  یمعرض تابش پرتو

، s ۹و با انتخاب زمان تابش  cm 5/0استفاده از حفاظ ضخامت 

دوز دریافتی تیروئید از حد مجاز توصیه شده سالیانه تجاوز نکرده و 

محاسبه کند. همچنین از اینرو آسیب غیرقابل ترمیمی به آن وارد نمی

نشان داد با های بافت سر و گردن اندام دوز دریافتی توسط سایر

 .  بودش مصون خواهند از آسیب در برابر تاب بکارگیری این حفاظ،

 هامرجع

[1] Hosseini, Seyed Hossein, M. Askari, and S. Noushin Ezzati. "X-ray 

attenuating nanocomposite based on polyaniline using Pb nanoparticles." 

Synthetic metals 196 (2014): 68-75. 
[2] www.med-ed.virginia.edu (Last Check: 5/16/2020) 

[3] Mahmoud, Mohamed E., et al. "Fabrication, characterization and gamma 

rays shielding properties of nano and micro lead oxide-dispersed-high 
density polyethylene composites." Radiation Physics and Chemistry 145 

(2018): 160-173. 

[4] McConn, Ronald J., Christopher J. Gesh, Richard T. Pagh, Robert A. 
Rucker, and Robert Williams III. Compendium of material composition data 

for radiation transport modeling. No. PNNL-15870 Rev. 1. Pacific 

Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA (United States), 2011. 
[5] Shao, Lin, Ju-Won Jeon, and Jodie L. Lutkenhaus. "Polyaniline 

nanofiber/vanadium pentoxide sprayed layer-by-layer electrodes for energy 

storage." Journal of Materials Chemistry A 2, no. 35 (2014): 14421-14428. 
[6] www.hagerwerken.de  (Last Check: 5/16/2020) 
[7] Flohr, Thomas. "CT systems." Current Radiology Reports 1, 1 (2013): 

52-63. 
[8] Yang, Ching-Ching. "Characterization of scattered X-ray photons in 

dental cone-beam computed tomography." PloS one 11, no. 3 (2016). 
[9] https://mobindentalclinic.com (Last Check: 5/28/2020) 
[10] Valentin, Jack. The 2007 recommendations of the international 

commission on radiological protection. 37, no. 2-4. Oxford: Elsevier, 2007. 
[11] Lell, Michael M., Joachim E. Wildberger, Hatem Alkadhi, John 

Damilakis, and Marc Kachelriess. "Evolution in computed tomography: the 

battle for speed and dose." Investigative Radiology 50, 9 (2015): 629-644. 
[12] Kesavachandran, Chandrasekharan Nair, Frank Haamann, and Albert 

Nienhaus. "Radiation exposure of eyes, thyroid gland and hands in 

orthopaedic staff: a systematic review." European journal of medical 
research 17, no. 1 (2012): 28. 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

624

http://www.med-ed.virginia.edu/
http://www.hagerwerken.de/en/katalog/dentist/xrays/protectoray-en/
https://mobindentalclinic.com/


کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 لیزر تصادفی فیبری توری براگبر  همبسته تصادفی طول بررسی عددی تأثیر 
 ، حسین نژاد االمینیروح ؛ی، مجتبعلیقریه گلشنیفاطمه؛ ، تقی پور

 ، ايرانانمرک، کرمان ه شهيد باهنرفيزيك دانشگا دانشکده

 

 چكیده
با  پردازيم. بنابراين،مي تصادفي فواصل در براگ هایتوری با اربيوم به آغشته نوری فيبر تصادفي ليزر بررسي به انتقال، ماتريس روش از استفاده با ،پژوهش اين در

در  گهای برادرنظرگرفتن توری با ،سپسگردد. مي محاسبه مختلف مدهای یآستانه دمش شدت و ليزدهي موج براگ، طول توری فيبری سازی ليزر تصادفيشبيه
  مورد بررسي قرار گرفته است. ليزدهي فرکانس و آستانه توان بربستگي هم توانتاثير  ،فواصل تصادفي همبسته
 ليزر تصادفي، فيبر نوری، روش ماتريس انتقال، اعدادتصادفي همبسته واژه های کلیدی:

 

Numerical analysis of the effect of correlated random length in fiber Bragg grating 

random laser 
 

Taghipoor, Fatemeh; Golshani Gharyeh Ali, Mojtaba; Roohoalamini Nejad, Hossein 

 
 Physics Department, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 

 

Abstract 

 
In this study, using the transfer matrix method, we investigate the Erbium doped random fiber laser with Bragg 

grating at random distances. Therefore, by simulating fiber Bragg grating random laser, the wavelength of 

lasing and the pumping threshold intensity of different modes are calculated. Then, by considering Bragg 

gratings at correlated random distances, the effect of correlation power on threshold power and lasing 

frequency is examined.  

 Keywords: Random laser, Optical fiber, transfer matrix method, correlated random number         

 

PACS No.   40, 41 

 

 مقدمه
ی اپتيتتك و هتتای ميکتترو و نتتانو در  تتوزهاز فنتتاوریاستتتفاده      

فوتونيك، منجر به توليد ساختارهای اپتيکي مفيدی در ايتتن  تتوزه 

 (RL) 1شتتده استتت. يکتتي از ايتتن ستتاختارها ليزرهتتای تصتتادفي

سيستم ليزرهای تصتتادفي شتتبيه بتته ليزرهتتای م متتولي  .]1[هستند

 ی پراکنتتدگينتتول ليتتزر بوستتيله است، با اين تفاوت که کاواک اين

.  بنابراين ايتتن ليزرهتتا ]2[شودچندگانه داخلي در سيستم فراهم مي

به همين دليل ساخت ايتتن ليزرهتتا  به کاواک خارجي نياز نداشته و

1 Random Laser 

هتتا بتترای ستتاخت تتتوان از آنمتتي ساده و ارزان استتت و همینتتين

 ليزرهای با فرکانس باال استفاده کرد.

با توجه به وجود  يزرهای تصادفي اين است کهل م ايب يکي از      

هتتا از ويژگتتي جهتمنتتدی ليزرهتتای نور خروجتتي از آن هاپراکننده

متتوج  ها ايتتن استتت کتتهم مولي برخوردار نيست. مشکل ديگر آن

شتتود و اين امر موجب متتي شدهپراکندگي چندگانه  پمپ نيز دچار

صتتورت  کل سيستم ليزر تصادفي به صتتورت يکنواختتت  دمشکه 

يك ليزر تصادفي فيبری  2007در سال  اول مشکلگيرد. برای رفع ن

ستتازندگان ايتتن ليتتزر  . ]3[بر اساس بلور فوتوني فيبری ساخته شد

ی دو هتتا بتته انتتدازهتصادفي فيبری نشان دادند که بازدهي ليتتزر آن
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بتترای رفتتع  ای استتت.ی بزرگي بهتر از ليزرهای تصادفي تودهمرتبه

و همکارانش بتتا استتتفاده از  2ليزاراگا 0920در سال  يزنمشکل دوم 

يك فيبر آغشته به اربيوم تك مد با توری براگ با فواصل تصتتادفي 

. در اين نتتول ]4[نول جديدی از ليزرهای تصادفي را پيشنهاد دادند

-ليزر توری براگ نقش کاواک ليزری و اربيوم نقش محيط تقويتتت 

د ايتتن نتتول هتتای منحصتتربفراز ويژگتتيکننتتده را بتتر عهتتده دارد. 

ليزرتصادفي اين است که کل سيستم ليتتزر برتتور يکنواختتت پمتتپ 

شتتود، زيتترا در شده و اين موضول باعث افزايش بازدهي ليتتزر متتي

باعث افتتزايش   دمشهای ليزرهای تصادفي قبلي، پراکندگي فوتون

 شده بود. ی ليزر تصادفيآستانه

بتترای  (TM) 3ليزاراگا و همکتتارانش از روش متتاتريس انتقتتال     

بدست آوردن فرکانس تشديد ليزر تصادفي مبتني بر تتتوری بتتراگ 

ی نرخ ها هيچ بحثي دربارهفاده کردند و آنتاس  (FBGRL) 4فيبری

ی مدهای مختلتتف و تتتاثيرات اشتتبال و رقابتتت متتدی آستانه دمش

هتتا فتترد کردنتتد متتدهای ليتتزر مستتتقل از نداشتند. در  قيقت آن

يك مدل بتتر پور و همکارانش قاسمآقای  2012در سال يکديگرند. 

اساس روش ماتريس انتقال برای بررسي ليزر تصادفي فيبری توری 

 .]5[کردنتتدشود، م رفي براگ که اثر اشبال و رقابت مد را شامل مي

اعتتداد های براگ ها، فواصل تصادفي بين توریدر همه اين پژوهش

تتتداخل  کتتهتصادفي غيرهمبسته درنظر گرفته شده است. از آنجايي

دارد، و  در ليزرهای تصادفي بتتا پستتخوراند همتتدوس کليدینقش 

های تتتداخلي تواند بر ويژگينشان داده شده است که همبستگي مي

، در اين مقاله، بتتا درنظرگتترفتن ]6[های نامنظم تاثير بگذاردسيستم

های براگ، به بررسي اثر بين توری دفواصل تصادفي همبسته بلندبر

مشخصات ليتتزر تصتتادفي فيبتتری تتتوری بتتراگ  همبستگي بر توان

 خواهيم پرداخت.

 مدل نظری

شامل  الف-1 ری توری براگ مورد نظر مرابق شکلليزر فيب     

نسبت به يکديگر  تصادفي یهاصلبا ف است که های براگتوری

 ست.اقرار داده شدهبه اربيوم فيبر آغشته ها بين آنو  اندقرار گرفته

2 Lizarraga 
3 Transfer Matrix 
4 Fiber Bragg Grating Random Laser 

 

    
 ]5[ تصادفي فيبری توری براگمقرع طولي ليزر  الف( : 1شکل

 ]s ]8با دوره تناوب  توری براگ ب(                        

در اين مدل فرد شده که مدهای ليزر مستقل از يکديگرند و      

که در اين )از آنجايي استاز اثر اشبال و رقابت مدی صرفنظر شده

سي شده است، اين پژوهش تنها مشخصات مربوط به مد اول برر

. برای (کندمحدوديتي برای مسئله مورد بررسي ايجاد نميفرد 

به . ]7[است از روش ماتريس انتقال استفاده شدهسازی سيستم شبيه

ا ر ب(-1)شکل  اين ترتيب که اگر ماتريس انتقال در توری براگ

و پيوستگي  با بکارگيری شرايط مرزی ،]8[نشان دهيم FnAبا 

 در مرزها های الکتريکي و مغناطيسيناهای مماسي ميدمؤلفه

اولين محيط بهره به ورودی اولين  از خروجي 1Tماتريس انتقال 

از خروجي اولين توری براگ به  2Tتوری براگ و ماتريس انتقال 

 :]5[آيندورت زير بدست ميورودی دومين محيط بهره به ص
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که ماتريس انتقال از ابتدای اولين محيط nM ماتريسو سپس 

 :]5[شودبهره به دومين محيط بهره است به صورت زير محاسبه مي

(3       )                                                 1 2FnT T A T= 

(4                     )
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gmام به صورت mی بردار موج در محيط بهره mK = و

m m mi   = که در  الکتريك نسبي محيط بهره است ثابت دی−

 :]5[باشندميهای  قيقي و موهومي به صورت زير آن قسمت 

(5 )
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eوeM ،0بار و جرم الکترون فرکانس مرکزی خط بهره و

واروني جم يت به صورت  5 یبهره است. در رابرهپهنای خط نيم

 :]5[زير قابل محاسبه است 

(6)                                    2
2 1

2
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Er

r

N N N
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عمر تراز بااليي ليزر و طول 2آهنگ پمپاژ، Prدر اين رابره،

ErNبره از اثر اشبال و همینين در اين را جم يت اربيوم است؛

 است.صرفنظر شده رقابت مدی

با  تصادفي اعدادیام و nی بهره ول محيطها طnz، 4 یدر رابره

 :]9[شونده ميمحاسب، که از رابره زير است  همبستگي بلند برد
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در بازه  با توزيع يکنواخت  عدادی تصادفي ها اmدر اين رابره 

خواهيم توليد کنيم که ت داد اعداد تصادفي که مي2،Nصفر تا 

نيز توان همبستگي های بهره است ودر اينجا همان ت داد محيط

 با بهنجار کردن اعداد تصادفي فوق به صورت: است.

(8                                                     )

_
' '

n n
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−
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'م يارانحرافکه

nها و
_

'

nميانگين '

n در نهايت ، هاست

 تصادفي همبسته به صورت زير قابل محاسبه هستند: فواصل

(9             )                                    0n nz z z= +  

ضرب   و سپس 4 یبا جايگزيني اعداد تصادفي همبسته در رابره

ماتريس انتقال کل سيستم ليزر برای  هاnM یکردن همه

 :]5[داريم

(10                       )                           
1

N

n

n

M M
=

= 

-بنابراين مي( است. EDFA) 5های بهرهت داد محيط Nکه در آن 

ی سيستم هاوجيها و خرورودی ،توان با استفاده از اين ماتريس

 يکديگر مربوط کرد: به صورت زيربه  (الف-1شکلليزر را )

(8                             )11 12

21 22

outin

in out

AA M M

M MB B

    
=     
    

 

دانيم شرط ليزردهي در سيستم اين است که بدون همانرور که مي

باشيم، با اعمال اين شرط ورودی سيگنال به سيستم خروجي داشته

 رسيم:له مياين م اد به 8 یدر رابره

(9)                                                              11 0M = 

توان مي م ادلهبا  ل قسمت های  قيقي و موهومي اين و 

ی مدهای مختلف را آستانه دمشفرکانس ليزردهي و شدت 

 محاسبه نمود.

 محاسبات عددی 
به صورت  FBGRLسازی سيستم شبيهگفته شد همانرور که      

 410. برای اين منظور از توری براگ با  عددی انجام گرفته است 

1.46040n شکست  يب اضر ،دوره '5 و = 5 10n n −= + 

525.79sدوره تناوب   nm= .مقادير استفاده شده است

 به صورتسازی محيط ف ال نيز ده در شبيهپارامترهای مورد استفا

1535nm =123.2 10 Hz = 21 32 10ErN m−= 

30N =2 10ms مینين برای ايجاد اعداد باشند. همي=

0 تصادفي همبسته 5z z mm=   .استانتخاب شده  =

مشخصات ليزر بر  همبستگي توان اثيربررسي ت ربه منظو      

 ی مد اول ليزر آستانه دمشفرکانس، طول موج و شدت ، تصادفي

( محاسبه  7 یدر رابره αهمبستگي متفاوت ) هایبه ازای توان

که سيستم تصادفي است، به منظور درنظر گرفتن گرديد. از آنجايي

از  صد نمونه ازبيش  برایتم، کليه محاسبات خاصيت آماری سيس

مقدار ميانگين و انحراف  و همبسته مختلف محاسبه اعداد تصادفي

 به 4و  3، 2های ها بدست آمده است. شکلم يار مربوط به آن

موج و توان آستانه مد اول ترتيب نحوه تغيير فرکانس، طول

 دهند.بر سب توان همبستگي را نشان مي

5 Erbium Doped Fiber Amplifier 
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 همبستگي  انفرکانس ليزردهي نسبت به تودار : نمو2شکل

 
 همبستگي  : نمودار طول موج ليزردهي نسبت به توان3شکل

 
 همبستگي  ی مد اول نسبت به توانآستانهدمش  : نمودار4 شکل

 

 متوسط موجدهد، بيشترين طولنشان ميهمانرور که اين نمودارها 

مربوط به  متوسطنه ( و بيشترين توان آستامتوسط )کمترين فرکانس

 هایوجود، برخالف محيط است. با اين 2α=نمای همبستگي 

 ینحوه،  که همبستگي نقش مهمي در ( 6غيرف البدون بهره )

-، در ليزر تصادفي فيبر نوری، فرکانس، طول]8[انتشار امواج دارد

6 Passive 

به توان همبستگي  و مشخصي يت زيادسموج و دمش آستانه  سا

نامنظم، امواج پراکنده شده از  یهاطيدر محدهند.نشان نمي

شدت داخل  یتداخل کرده، الگو گريکديبا مختلف  هايناکامل

 امواج زندهسا تداخل ،طيشرا ني. در اندنک يم نييرا ت  ستميس

در  يموض  یهاکاواک  جادينور و ا يدگيگزيباعث جا شده پراکنده

 يهمبستگ جاديباعث ا ،يافزودن همبستگبنابراين، . گردديم ستميس

 انتشار نور  یبر الگو  توانديم ده،يفاز امواج پراکنده شده گرد نيب

 خوراند عالوه بر پسليزرتصادفي، در  گذارد. ريتاث ستميداخل س

 ز يمربوط به آن ن فيو ط طيبهره مح ،يموض  یهااز کاواک  يناش

 ني اصل از ا جيموثر است. نتا ستميس يزردهيبر مشخصات ل

 ميمستق ري، وجود بهره باعث کاهش تاثکه دهديمپژوهش نشان 

 .شده است  ستميس يتداخل یهايژگ يوبر  يهمبستگ

 گیرینتیجه
نتقال، به بررسي اثر در اين مقاله با استفاده از روش ماتريس ا

همبستگي بلندبرد بر مشخصات ليزر تصادفي فيبری توری براگ 

ربوط به م برخالف نتايج دهد کهمي نتايج عددی نشانپرداختيم. 

ثير تا همبستگي بلندبرد، به دليل وجود بهرهل، غيرف اهای محيط

و توان آستانه مد  موجبر فرکانس، طول و مشخصي مال ظهقابل

 ری براگ ندارد. اول ليزر تصادفي فيبری تو 
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  :هاي دوگانه بدون سرب مبتني بربيسموت محاسبات اصول اوليه براي پروسكايت
(A=Ag,Cu  X=Br,Cl ) Cs2ABiX6  

  
    علي، مختاري ؛ اسما، مرادي

 شهركرد، شهركرد هدانشگاگروه فيزيك 

  
  چكيده

اين . هاي فتوولتاييك منجر شده است براي كاربرد در دستگاهي چشمگيري ها هاي اخير به موفقيت ل    هاي دوگانه تماما معدني بدون سرب در سا كشف پروسكايت
هاي دوگانه بدون سرب مبتني بر بيسموت با فرمول  پروسكايت. بااليي برخوردار هستند از اهميت بردهاي مختلفرتاري وشيميايي و كاتركيبات به دليل تنوع ساخ

اري و انعطاف ستند كه به علت پايداري باال نسبت به هوا و رطوبت، سادگي ساختيكي از انواع مهم بلورهايي ه Cs2ABiX6( A=Ag,Cu  X=Br,Cl)كلي 
در اين خانواده جديد از نيمرساناها دو پروسكايت  . ه همتايان آلي خود ارجحيت دارندهاي ساخت آسان و كم هزينه نسبت ب پذيري و همچنين روش

Cs2AgBiBr6    وCs2AgBiCl6 هاي دوگانه بدون سرب  واص ساختاري و الكتروني پروسكايتدر كار حاضر ما به بررسي خ  .تركيبات پايدار بلوري مي باشند
   .ايم پرداخته ول اوليه و روش ابتدا به ساكنمبتني بر بيسموت با استفاده از اص

  .سلول خورشيدي گاف نواري غيرمستقيم، دوگانه بدون سرب، پروسكايت هاي :واژه هاي كليدي
  

First Principles Calculations for the Lead-Free Bismuth- based Double Perovskites:  
Cs2ABiX6 (A=Ag,Cu  X=Br,Cl ) 

 
Moradi, Asma;Mokhtari, Ali  

 
Department of Physics, University of Shahrekord, Shahrekord,  

 
Abstract  

 
Discovering the lead-free full-inorganic double perovskites has been leading to remarkable successes in 
application in the photovoltaic devices. These compounds have high importance because of the structural and 
chemical diversity and also different applications. Lead free double perovskites based on bismuth with the 
general formula Cs2ABiX6 (A=Ag,Cu  X=Br,Cl ) are one of the important crystals the have priority respect to 
their organic counterparts because of the high stability to air and moisture, structural simplicity and flexibility 
as well as easy and low cost manufacturing methods. In this new family of semiconductors, Cs2AgBiBr6 and 
Cs2AgBiCl6 are stable crystalline compounds. In the present work, we have investigated the structural and 
electronic properties of the lead- free double perovskites based on bismuth using first principles and ab-initio 
methods. 
 Keywords: Lead-Free Double Perovskites,Indirect Band Gap,Solar cell.       
 
PACS No.  70        
 

   مقدمه
ترين  هاي گذشته يكي از مهم هاي هاليد سرب در دهه پروسكايت

دي سرب يديد هاي خورشي سلول. اند يل اپتوالكترونيك بودهوسا
% 8/3كه بازدهي  2009آلي معدني از زمان گزارش اوليه در سال 

بازدهي  2016داشته اند، رشد سريعي را تجربه كرده اند و در سال 
ها به دليل  پيشرفت اين دسته از پروسكايت. رسيده است% 3/23به 

ي نور مرئي ، طول  ري بهينه و قابل تنظيم در محدودهگاف نوا
هاي موثر كم بوده  بلند و طول عمر قابل توجه و جرم انتشار حامل
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هاي هاليد سرب، دو  پروسكايت با وجود پيشرفت سريع .]1[است
تخريب سريع در : مانع مهم تجاري سازي براي آنها وجود دارد

 و هچنين سمي بودن رطوبتشرايط عملي طبيعي به دليل دما و 
بات محسوب عنصر سرب، دو چالش عمده براي اين دسته از تركي

  .]2[مي شود
در  ) +Pb2(براي يافتن جايگزين مناسب به جاي عنصر سرب 

از . تركيبات حاوي اين عنصر، عناصر مختلفي پيشنهاد شده است
جايگزيني عناصر تك ظرفيتي به جاي سرب منجر به جمله 

و تشكيل تركيبات غيرپروسكايتي تغييرات ساختاري قابل توجه 
باعث ايجاد  عناصر دو ظرفيتي همچنين جايگزيني .شود مي

مرساناهايي با گاف نواري بزرگ هاي ناپايدار يا ني پروسكايت
به علت   +Pb2به جاي +Sn2جايگزيني  براي نمونه .شود مي

باعث ايجاد يك تركيب ناپايدار جديد  +Sn4به   +Sn2اكسيداسيون 
بهترين جايگزين براي عنصر سمي سرب ، بكار بردن . مي شود
دسته مهمي از اين نوع تركيبات با بكار . است 3+و 1+ا بار فلزاتي ب

. ددهن هاي دوگانه را تشكيل مي بردن كاتيونهاي مد نظر، پروسكايت
 15ها شامل فزات نجيب و عناصر گروه  اين گروه از پروسكايت

هاي دوگانه متشكل  در اين كار پروسكايت .باشند مي جدول تناوبي
از . بررسي خواهند شد +Cu1 و  +Ag1و عناصر +Bi3از عنصر

به دليل تمايل زياد براي تجزيه  +Au1طرفي از بكار بردن عنصر 
به دليل شعاع يوني  +Sb3شدن در مقابل نور خورشيد و عنصر

  كوچك وناپايداري تركيب شامل اين عنصر، صرفنظر شده است
  .]1و3[

هاي دوگانه بدون سرب با  در اين مقاله به بررسي پروسكايت
  .پردازيم مي Cs2XBiY6 (X=Ag, Cu and Y=Cl, Br) فرمول

 Mcتوسط  Cs2AgBiCl6 و Cs2AgBiBr6پايداري دو تركيب 

Clure  ي قرار گرفته مورد بررسبا سنتز كردن آنها و همكارانش
ها براي مدت زمان طوالني در تاريكي قرار  هنگامي نمونه]. 5[است

چ تغييري گرفتند نسبت به زماني كه در معرض نور بودند هي
جذب نور در مناطق زرد و قرمز همچنين هر دو تركيب  .نداشتند

هاي  كننده طيف نور مرئي دارند كه پتانسيل بااليي براي جذب
ارزيابي پيش از سنتز . برابر تجزيه پايدارنددر  و نوري دارند

Cs2AgBiBr6 دهد كه ضريب تحمل و ضريب  نشان مي

و تركيب مد نظر  دارند ي مناسبي قرار در محدودهاوكتاهدرال 
بررسي تغييرات آنتالپي براي اين . ي پايداري بلوري استرادا

تركيب نشان مي دهد كمترين آشفتگي و تجزيه پذيري در مقابل 
تاكنون  Cs2AgBiCl6 و Cs2AgBiBr6دو تركيب  ].4[دما را دارد
هاي برهمكنش حالت جامد و پردازش كننده اشباع سنتز  به روش
  .]6[شده اند

  
  )خواص ساختاري و الكتروني(هاي محاسباتي روش

روني تمام در كار حاضر بهينه سازي و تجزيه و تحليل ساختار الكت
و به  ]7[محاسباتي كوانتوم اسپرسو بستهتركيبات با استفاده از 

 _ما تابعي همبستگي. انجام شده استروش نظريه تابعي چگالي 
در نظر گرفته  ]PBE ]8 و نوع GGAتقريب تبادلي با استفاده از 

طبق محاسبات اصول اوليه و به روش ابتدا به ساكن هر . شده است
 و Cs2AgBiBr6 ، Cs2AgBiCl6  ،Cs2CuBiBr6تركيب  4

Cs2CuBiCl6 در گروه فضاييMFM3  و بصورت شبكه براوه
FCC سازي  بهينه .پايدارند و داراي گاف نواري غيرمستقيم هستند

بات با كوانتوم اسپرسو براي هريك از تركيبات با استفاده از و محاس
و ) 1(در جدول  .روش ابتدا به ساكن منجر به نتايج زير شده است

  .آمده است كار حاضر قسمتي از نتايج محاسبات) 2(
در منطقه اول بريلوئن، انرژي  kادير بهينه پارامتر شبكه، تعداد نقاط مق : 1جدول
  قطع

a 
Exp 

ecutrho ecut kpoint a (A ˚)  

١١.٢٧١ 

 
٢۴٠ ۶٠ ۴×۴×۴  ١١.٣۵٣ Cs2AgBiBr6   

١٠.٩٧٧ 

 
٧٠ ٢٨٠ ۴×۴×۴  ١٠.٧٩٩ Cs2AgBiCl6 

- ٢۴٠ ۶٣×٣×٣ ٠  ١١.٠٠٢ Cs2CuBiBr6 

- ٢۶٠ ۶۵ ٣×٣×٣  ١٠.۴٨٨ Cs2CuBiCl6 

  
  انرژي و حجم كمينه ، بالك مدول ، مشتق بالك مدول مقدار : 2جدول
dk0 K0(Kbar) V0(a.u)3 

 
E0(Ry)  

۴.٢۶ ٢١۵ ٢۴۶٢٩٧.٣٠٩ ٩.١٩۴٠ -  Cs2AgBiBr6 

۵.٢ ٨٧۵۴ ٢١٢۵.۶٣١- ١۶.٠٣٠۵۵ Cs2AgBiCl6 

۵.۶٢ ٢۶٢٢ ٠۵۶.۶۴ -٣١٢.٩١١١٧ Cs2CuBiBr6 

۵.٣١ ٣٩۴ ٣٣١- ١٩٢٢.٩٣.۶٩٨۶٢ Cs2CuBiCl6 
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شود تركيب  مشخص مي، )1(با مشاهده نتايج جدول
Cs2CuBiCl6  ين مقدار بالك مدول است بنابرا بزرگترينداراي

  .]9[باشد تر مي تر وفشرده نسبت به سه تركيب ديگر سخت
يابي به گاف نواري بهتر،   ، براي دستGGAعالوه بر تقريب 

انجام  =U  10با پارامتر هابارد LDA+Uمحاسبات در تقريب 
دليل  دهد كه به نشان مي) 3(نتايج طبق جدول  ].10[شده است

فلزات واسطه  fو  dهاي  هاي جايگزيده اوربيتال وجود الكترون
با در نظر گرفتن  LDA+Uحاضر در تركيبات مورد بررسي، تقريب

دهد كه در  الكترون، گاف نواري بهتري را مي_برهمكنش الكترون
  ].5[باشد توافق بسيار خوبي با مقادير آزمايشگاهي مي

منحني هاي ساختار نواري و چگالي حالت كل و چگالي حاالت 
نشان داده شده ) 2(و) 1(در شكل هاي به ترتيب الكتروني  جزئي 
  .است

 و Cs2CuBiBr6دوتركيبهاي  ، نتايج و استداللنمودارها
Cs2CuBiCl6 نمودارهاي حاضر براي مشابه  Cs2AgBiBr6 و 
Cs2AgBiCl6 باشد و براي جلوگيري از تكرار از آوردن آنها  مي

  .صرفنظر شده است
 
  
 

  
  )الف(

  
  

  

  
  )ب(

 Cs2AgBiBr6) براي الفبراي  LDA+U تقريبر ر نواري داساخت) : 1(شكل
  ]Cs2AgBiCl6 ]11 )ب
  

دهد كه كه گذار از  منحني ساختار نواري تركيبات مد نظر نشان مي
و  Lبه كمينه نوار رسانش درنقطه  Wنوار ظرفيت در نقطه   بيشينه

دهد  محاسبات اصول اوليه نشان مي. باشد بصورت غيرمستقيم مي
ير مستقيم در اين دسته از علت اصلي گاف نواري غ

ترين نوار رسانش  هاي دوگانه ويژگي ضدپيوندي پايين پروسكايت
Bi-6p  3 هاي اوربيتالوp4وp هاي ضدپيوندي  ها و اوربيتال هالوژن

 ها هالوژن 4pو 3pو )Ag-4d )Cu-3dنسباالترين نوار واال
  بصورت كامال موثر غيرمستقيممسئول گاف نواري . ]12[است

 Ag-4d )Cu-3d( مقدار طبق منحني ساختار نواري  ].9[باشد مي
براي  GGA تقريب به نسبت LDA+U تقريبدر  گاف نواري

  .تر تخمين زده شده است دقيق ،همه تركيبات مدنظر
  

 آنها و مقايسههاي متفاوت  محاسبه شده در تقريبمقادير گاف نواري :  3جدول 
  هاي آزمايشگاهي با داده

Cs2Cu 
BiCl6 

Cs2Cu 
BiBr6 

Cs2Ag 
BiCl6 

Cs2Ag 
BiBr6 

 
Eg(eV) 

١٨٢/١  ٨٧٢/٠  ٠۴/٢  ٨۶/١    GGA 

٢٨٠/٢  ۶۶٢/١  ۵٠٢/٢  ١٧٢/٢  LDA+U 

- - ٧٧/٢  
]۵ [ 

١٩/٢  
]۵ [ 

EXP 
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  )الف(

  
  )ب(

  
 تقريبدر چگالي حاالت كل و چگالي حاالت جزئي اوربيتالي ) : 4(شكل

LDA+U  براي الف (Cs2AgBiBr6 ب( Cs2AgBiCl6 . انرژي فرمي برابر
  .با صفر است

ي بدست آمده بيشترين سهم چگالي هاي چگال با توجه به منحني
و  Bi-p ،Ag-dهاي قبل از انرژي فرمي مربوط به اوربيتال

براي بعد از انرژي فرمي بيشترين . است) Br-p )Cl-pهاي اوربيتال
از . باشد مي Ag-sو Bi-p هاي سهم چگالي مربوط به اوربيتال

طرفي تقارن در توزيع چگالي حاالت الكتروني با اسپين باال و 
. دهنده عدم وجود خاصيت مغناطيسي در اين مواد است ئين نشانپا

 و يابد كاهش مي Br به Clدهد گاف نواري از محاسبات نشان مي
تركيبات شامل نقره گاف نواري بيشتري نسبت به تركيبات حاوي 

زيرا گاف نواري وابستگي قوي به پارامترهاي شبكه و  .مس دارند
  .]9[الكترونگاتيوي دارد

هاي دوگانه بدون سرب در كار حاضر داراي گاف  يتسكاپروهمه 
ي گاف نواري همه آنها نشان  محدوده .نواري غيرمستقيم هستند

گاف نواري نزديك به بوده و ، نيمرساناها دهد اين پروسكايت مي
هاي خورشيدي  را  ساخت سلول گاف نواري بهينه مورد نياز براي

دليل گاف نواري به  Cs2AgBiBr6به طور خاص تركيب .دارند
مناسب و سنتز آسان و پايدار  و مقرون به صرفه به عنوان بهترين 

هاي فتوولتايئك  پروسكايت دوگانه بدون سرب براي دستگاه
همچنين با توجه مقادير آزمايشگاهي، تقريب . شود شناخته مي

GGA تقريب انتخابي مناسبي براي محاسبات بوده است.   
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با استفاده از مدل  Sn130-101زوج -های زوجایزوتوپی شعاع بار در ایزوتوپ جاییبهجابررسی 

 میدان میانگین نسبیتی 
    اکبرعلی، دادخواجه مهمان دوست ؛ وحید، دهقانی ؛ 1یغمایی، بامداد

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  1

 

 چکیده
 زوج  –های زوج شعاع بار ایزوتوپ (، انرژی بستگی و NL1 ،NL3 ،NLSHو سه مجموعه از پارامترهای این مدل) میدان میانگین نسبیتی مدل معادالتبا استفاده از 

Sn130-101 ی و میان نتایج به دست آمده از مدل میانگین نسبیت های تجربی مقایسه شده است.ایزوتوپی مربوط به آن محاسبه و نتایج حاصل از مدل با داده جاییبهو جا

یج بهتری نسبت به دو های گفته شده نتابرای ایزوتوپ NL3شود و به نظر می رسد استفاده ار مجموعه پارامترهای های تجربی همخوانی بسیار خوبی مشاهده میداده

 .مجموعه دیگر دارد

  قلع، شیفت ایزوتوپی. هایایزوتوپ میدان میانگین نسبیتی،مدل : های کلیدیواژه

 

 Evaluation of charge radius isotope shift in even-even isotopes of 110-130Sn, using the 

Relativistic Mean Field Model 
Yaghmaei, Bamdad1; Dehghani, Vahid; Mehmandoost-Khajeh-Dad, Ali Akbar  

 
1Physics Department, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 

 

Abstract  
 

Using the equations of the relativistic mean field model and three sets of parameters of the model (NL1, NL3, 

NLSH), the binding energy and charge radius of even-even isotopes of 110-130Sn as well as the isotope shifts are 

calculated and the results of the model are compared with the experimental data. There is a very good agreement 

between the results obtained from the relativistic mean field model and the experimental data. Using a set of NL3 

parameters leads to isotope shifts that are more consistent with the experimental results. 

Keywords: Relativistic Mean Field Model, Tin isotopes, Isotope shift. 

 

PACS 21.  

           
 

 مقدمه 
از  هابرخی از خواص هستههای موفق در توصیف یکی از مدل 

یه های حالت پاای و تغییر شکلجمله، انرژی بستگی، شعاع هسته

پدیده  یتوصیفکه نظریه این مدل میدان میانگین نسبیتی است. در 

ها به نوکلئون دهد،ارائه می ایای هستهشناختی از مساله بس ذره

قرار  یهای میانگین مزونکه در میدان صورت اسپینورهای دیراک

ها از طریق بر هم کنش میان آن شوند ودر نظر گرفته میدارند 

ها، زونم گیرد. در انتخاب نوع و تعدادهای مزونی صورت میمیدان

های تجربی و سادگی و سرعت محاسبات مورد با داده همخوانی مدل

و فوتون در  σ ،ω ،ρ هایمزون ،شود. در بیشتر مواردتوجه واقع می

 ، σن مزو ها توسطنیروی جاذبه میان نوکلئون شوند.نظر گرفته می

-تفاوت میان پروتونو  ω مزوناز طریق ها نیروی دافعه میان نوکلئون

فوتون نیروی  .شودمی مدل گنجانده در  ρمزون با ها ها و نوترون

معادله  ،هامزوناین رفتار  معادله حاکم برکند.را تامین می دافعه کولنی

 لبه صورت ذراتی مستق که هانوکلئونگوردن است و رفتار -کالین

د ذرات اثر پا شود.شوند با معادله دیراک بیان میبعد تصور میو بی 

رامترها خود از برازش اپو  شودیم لحاظمدل با تنظیم پارامترها در 

 شوند.ای تعیین میهای ماده هستهبه داده
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مدل میدان میانگین نسبیتی و سه مجموعه  با استفاده از دراین مقاله

گی و انرژی بست شعاع بار ایزوتوپی جابجاییاز پارامترهای این مدل 

تجربی های محاسبه و با داده Sn130-110زوج -ایزوتوپ های زوج

  مقایسه شده است.

 میدان میانگین نسبیتی مدل
نقطه شروع مدل تبادل مزونی الگرانژی زیر است]1[،                 

   2 21
i M m

2

 

               

               3 4 2

2 3

1 1 1 1
g g   m

3 4 4 2

 

            

           21 1 1
  R R m F F g

4 2 4

  

           

(1   )           g g e A  

               

، σg ،هامزون جرم  ρmو  σm ،ωm ،جرم نوکلئون M (1) در رابطه 

ωg ،ρg  وe  2، وهامزون ها و فوتون با نوکلئون جفت شدگیg  3وg 

4و 3های شاملجمله هستند. σهای میدان خود جفت شدگی   

برای توصیف بهتر اثرات سطحی و تراکم ناپذیری به الگرانژی اضافه 

ه برا و فوتون  یمزون هایتانسورهای میدان در حالت کلی اند.شده

 دهیم، مینشان  νμχ صورت 

(2                                                   )χ χ χ        

گوردن برای -معادالت کالینبه  ،الگرانژ –معادله اویلر کاربرد  

های بررسی هسته. انجامدمی هابرای نوکلئون ها و معادله دیراکمزون

با تقارن کروی هستند. برای  زوج-های زوجهسته تحقیقدر این شده 

ها وجود ندارند و ناوردایی تحت تبدیل جریانهایی چنین هسته

میدان های مزونی  شرایط، برایوارونی زمان برقرار است، با این 

با فرض ثابت بودن تعداد  و شوندهای فضایی صفر میمولفههمه 

یزوبردار میدان مزونی باقی مولفه سوم اتنها  ،هاها و نوترونپروتون

گوردون را -اعمال شرایط یاد شده معادالت دیراک و کالین .ماندمی

 تدستگاه معادال کند. معادله دیراک بهتری تبدیل میبه شکل ساده

 شود. تبدیل میجفت شده مرتبه اول زیر 
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از روابط زیر  وپتانسیل برداری است  Vو  جرم موثر M*،اینجار د

 آیندبه دست می

(5                                                       )*M M g   
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if و ig اسپینور چهار مولفه ای دیراک هستند بیانگر بخش فضایی 

 شود.که به صورت زیر نوشته می
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و  1+دهد که برای نوترون مولفه سوم ایزواسپین را نشان می 3τو 

های میدانبرای گوردن  –معادالت کالین  .است 1-برای پروتون 

 شوند. مزونی به صورت کلی زیر نوشته می
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m (r) S
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دهد. چشمه را نشان می Aیا  σ ،ω ،ρهای میدان Φ(r) باال هدر رابط 

(r)ΦS  را  میدانهر مربوط به و چگالی جفت شدگی  هایثابت

 به ترتیب چگالیهستند که  cρو  σρ ،vρ ،3ρها چگالی درخود دارد.

-می نامیدهو چگالی بار  چگالی باریونی، چگالی ایزوبردارسکالر، ا

 .آیندو از روابط زیر به دست می شوند
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معادالت  ،(3)-(6)روابط  ها،برای به دست آوردن مشخصات هسته

رت خودسازگار ید به صوبا ( 9)-(12و روابط ) (8گوردن )-کالین

مناسب برای  های حدسیابتدا با پاسخ حل شوند. به این منظور

های اسکالر و برداری، معادالت جفت شده دیراک را حل پتانسیل

(  و انرژی ig و if) های شعاعی اسپینورکنیم. به این ترتیب قسمتمی

برای  آید. این کار رابه دست می (iε) تک ذره مربوط به آن حالت

 هاعدد اشغال این حالت. دهیمهای اشغال شده انجام میهمه حالت

(in ) از تئوریBCS آید.به دست می 
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(13)                         
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پتانسیل شیمیایی  گپ زوجیت در دمای صفر و در رابطه باال 

 شود،است که با رابطه زیر معین می

(14                                            )   
 

i i

i

2j 1 n Z N  

در اینجا
ij  تکانه زاویه کل حالتi ودهد را نشان میام Z  وN   به

 ترتیب عدد اتمی و عدد نوترونی هستند.

آیند. با ها به دست میچگالی ها in ها و igها،  ifاکنون با داشتن 

گوردن را حل -توانیم معادالت کالینمی هاچگالی مشخص شدن

-های مزونی، پتانسیلآمده برای میدان های به دستاز پاسخ وکنیم 

بعدی محاسبات بسازیم.  های اسکالر و برداری جدیدی را برای دور

ها به همگرایی مناسب  مورد نظر انجام کار تا رسیدن جواباین 

 های تک ذرههای مزونی و انرژیها، میدانبا داشتن چگالی شود.می

انرژی بستگی و شعاع پروتونی را برای  [2]با استفاده از روابط و

 وریم، آکنیم و شعاع بار را از رابطه زیر به دست میهسته محاسبه می

(51)                                                         2

c pr r 0.64     

پس س به ترتیب شعاع پروتونی و شعاع بار هستند. crو  prکه در آن 

 ایزوتوپی شعاع بار را از رابطه  جاییبهجا

(16                                              )2 2 2

c cr r (A) r (ref )   

کنیم. در رابطه باالمحاسبه می
cr (A)  شعاع بار ایزوتوپی با عدد

و  Aجرمی 
cr (ref شعاع بار ایزوتوپی است که به عنوان مرجع   (

 انتخاب شده است.

 گیرینتیجه
-وشتهحالت کروی نبا کدی که برای مدل میدان میانگین نسبیتی در  

گوردن را از روش بسط در -ایم، معادله دیراک و معادالت کالین

تعداد  حل کردیم. [1]های نوسانگر هارمونیک کرویپایه جواب

و برای حل معادالت  16FN=ها را برای حل معادله دیراک پوسته

پ گمحاسبه پارامتر در نظر گرفتیم. برای   20BN=گوردن -کالین

 فرد مجاور-زوجیت در دمای صفر از تفاوت جرم پنج هسته زوج

استفاده کردیم. تعداد ترازهای تک ذره استفاده شده در محاسبات  [3]

 [1]از شرط

(71)                                                1/3

i 2 41A   

دهد. شرایط نشان می عدد جرمی را Aتعیین شده است که در آن 

ها تا شش رقم اعشار اند که چگالیای انتخاب شدههمگرایی به گونه

همگرا  تا چهار رقم اعشار شعاع و پتانسیل شیمیایی، انرژی بستگی و

و  NL1 ،NL3برای مجموعه پارامترهای  رهیافتاین شوند. 

NLSH  شده و انرژی بستگی و شعاع  اند تکرارآمده 1جدول که در

 جاییبهمحاسبه شده است. سپس جا Sn130-110های بار ایزوتوپ

در  ها تعیین شده است.برای این ایزوتوپ( 16)ایزوتوپی از رابطه 

 ایم.را ایزوتوپ مرجع در نظر گرفته Sn110مقاله این 

 
 .[2, 1]: مجموعه پارامترها استفاده شده در محاسبات1جدول 

NLSH NL3 NL1  

939.0 939.0 938.0 
NucleonM  (MeV) 

526.059 508.194 492.250 m
(MeV) 

783.0 782.501 795.359 m
(MeV) 

763.0 763.0 763.0 m (MeV) 

10.443 10.217 10.138 g
 

12.945 12.868 13.285 g
 

4.382 4.474 4.975 g  

-6.909 -10.431 -12.172 
2g (fm-1) 

-15.833 -28.885 -36.265 
3g  

 

                    

های قلع از انرژی بستگی بر نوکلئون برای ایزوتوپ 1در شکل

A=110  تاA=130  .اگر جذر  برحسب عدد جرمی نشان داده شده

های مقادیر به دست آمده از مدل و مقادیر مجموع مربعات تفاوت

نشان دهیم،  Bرا برای انرژی بستگی واحد نوکلئون با  تجربی

NL1 0.0542B ،
NL3 0.0371B و

NLSH 0.0397B   را بر

دهد انرژی بستگی نشان می آوریم کهبه دست می (MeV)حسب 

در محدوده گفته شده به خوبی با مدل  قلعزوج -زوج هایایزوتوپ

و در بین مجموعه  قابل محاسبه است میدان میانگین نسبیتی

نتایج بهتری  NL3مجموعه پارامترهای  از ،پارامترهای مورد بررسی

های شود که در میان ایزوتوپهمچنین مشاهده می شود.حاصل می

و برای هر سه مجموعه بهترین همخوانی  A=126مورد مطالعه برای 

 جاییبهجا هاینمودار 2در شکلتجربی وجود دارد.  مدل با داده

های تجربی و نتایج مدل میدان میانگین برای داده وپی شعاع بارایزوت
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در اینجا نیز همخوانی مدل میدان میانگین  نسبیتی آورده شده است.

های تجربی مشاهده نسبیتی برای هر سه مجموعه پارامتر ، با داده

شود که از مجموعه پارامترهای دیده می شود همچنین به وضوحمی

NL3 آید.تری به دست مینتیجه مطلوب 

 

 
 های تجربیها دادهزوج قلع. مربع-های زوج: انرژی بستگی برای ایزوتوپ1شکل

ها نتایج و مثلث NL3های پر نتایج ، دایرهNL1های خالی نتایج ، دایره [4]

NLSH هند.را نشان می 

 

 
ا هزوج قلع. مربع-های زوجبرای ایزوتوپ ایزوتوپی شعاع بار جاییبه: جا2شکل

، NL1های خالی نتایج دایره اند.به دست آمده [5] های تجربیدادهبا استفاده از 

 هند.را نشان می NLSHها نتایج و مثلث NL3های پر نتایج دایره
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  میدان موثر نظریهنوکلئونی روی شبکه به روش دو مطالعه سیستم مقید 
 احمدی، معصومه1 ؛ هادی زاده، محمدرضا2؛ رادین، مهدی3؛ بایگان، شهریار1 

 ه تهرانفيزيك دانشگا دانشکده 1

 نجوم دانشگاه اوهايو، ايالات متحدهدپارتمان فيزيك و  2 

 3 دانشکده فيزيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، تهران
 

 چکیده

 پردازيم که منجر به فرمول بندی معادله به مطالعه سيستم مقيد دو نوکلئونی روی شبکه می NLOدر اين مقاله با استفاده از نظريه ميدان مؤثر تا مرتبه 
 یا در ادامه با استفاده از تکنيك لنکزوس به محاسبه ی انرژی بستگی و تابع موج دوترون بر روی شبکه. شود در فضای تکانه می شوئينگر روی شبکه و-ليپمن

 .پردازيم می( فرمی در هر بعد ۰۲ای به طول تقريبا  متناظر با شبکه)فرمی  79/1فاصله ی شبکه  گره در هر بعد و ۰۲مکعبی با تعداد 

 .، دوترونشوئينگر-معادله ليپمننظريه ميدان مؤثر روی شبکه،   :های کليدیواژه

 

Simulation of two-nucleon bound state on a lattice with effective field theory  
 

Ahmadi, Masoumeh1; Hadizadeh, Mohammadreza2; Radin, Mahdi3; Bayegan, Shahriar1 

1University of Tehran, Department of Physics 

2Ohio University, Department of Physics & Astronomy, USA  

3K. N. Toosi University of Technology, Department of Physics, Tehran 
 

Abstract  

We study the bound state of two nucleons on a lattice using an effective field theory (EFT) framework up to next-
to-leading order (NLO). This leads to formulating the Lippmann-Schwinger equation on a cubic lattice and in 
momentum space. Lanczos technique is utilized for the calculation of deuteron binding energy and wave function 
on a lattice with a lattice spacing of 1.9 fm and 20 nodes in each spatial direction. 

Keywords: Effective field theory, Lippmann-Schwinger equation, Lattice Simulation, Deuteron 

PACS No. 20 

 

 مقدمه 
روش نظريه ميدان مؤثر بر روی شبکه به عنوان روشی مستقل از 

 های چند ذره های مقيد و پراکندگی سيستم مدل برای مطالعه حالت

ای با موفقيت استفاده شده است  ای در فيزيك هسته ای و بس ذره

 های ماده هسته اين راستا برای مطالعه ويژگی ها در اولين تلاش .]1[

 های که نتايج شبي ای و با روش مونته کارلو انجام شده است بگونه

 سازی روی شبکه با دقت بالايی نتايج حالت پيوسته را بازتوليد می

های  سازی ويژگی در ادامه مطالعات متعددی برای شبيه. ]۰،۲[ کند

 ای با استفاده از ترکيب روش هسته های سبك، ميانی و ماده هسته

 در اين. ثر و مونته کارلو روی شبکه انجام شده استؤميدان م های

از  نوکلئونی روی شبکه و با استفاده مقاله به مطالعه سيستم مقيد دو

منظور معادله  بدين. پردازيم ثر بدون پايون میؤنظريه ميدان م

ی دقيق آن برابندی کرده و به حل  روی شبکه فرمول شرودينگر را

 .پردازيم بستگی و تابع موج میانرژی  محاسبه
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  ود مقید سیستم برای شبکه روی مؤثر میدان نظریه

    نوکلئونی

 سيارب ها نوکلئون تکانه پايين، های انرژی در و موثر ميدان نظريه در

𝑄يعنی باشد، می تبادلی پايون جرم از کوچکتر ≪ 𝑚
𝜋

 ناحيه اين در .

 به توجه اب نوکلئونی، دو مقيد سيستم نسبيتی غير لاگرانژی انرژی از

می داده زير رابطه توسط 𝑁𝐿𝑂 مرتبه تا 𝑆𝑈(2)آيزواسپينی تقارن

 شود:

ℒ = 𝑁† (𝑖𝜕0 +
∇2

2𝑀
) 𝑁 − 𝐶0(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁)

†
(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁) 

    + 𝐶2 [(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁)
†
(𝑁𝑇𝑃𝑘∇⃡2𝑁) + ℎ. 𝑐. ],  (1)                    

 𝐶2  و             𝐶0  جرم نوکلئون، 𝑀 نوکلئونی،نسبيتی  ميدان غير 𝑁ه در آن ک

 و پايينهای  انرژیدو نوکلئونی در های برهمکنش   ثابت

 ∇⃡2= ∇⃖  ∙ ∇⃖  − 2∇⃖  ∙ ∇   + ∇   ∙ 𝑃𝑘 باشد. می    ∇ =
1

√8
𝜎2𝜎𝑘𝜏2  با

𝑘 های برداری انديس = توسط باشد که  عملگر تصوير می 1,2,3

ند. ک های پاولی روی فضای اسپينی و ايزواسپينی اثر می ماتريس

 :]4[است بصورت زير (1) رانژیبا لاگمتناظر  هاميلتونی

ℋ = ∫ 𝑑3𝑥 𝑁† (−
∇2

2𝑀
)𝑁 + 𝐶0(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁)

†
(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁) 

      − 𝐶2 [(𝑁𝑇𝑃𝑘𝑁)
†
(𝑁𝑇𝑃𝑘∇⃡2𝑁) + ℎ. 𝑐. ].  (2)                

ی مکعبی ا برای مطالعه سيستم مقيد دو نوکلئونی روی شبکه، شبکه

 های گره با تعداد  𝐿 گيريم که هر بعد آن طولی برابر با  را در نظر می

𝑁
𝑠

𝐿بطوريکه  ،دهستنهمديگر از  𝑎  و با فاصله  = 𝑁
𝑠
𝑎 با  .باشد

ای شبکه و جايگزين نمودن متغيرهای  دوره توجه به شرايط مرزی

 پيوسته با متغيرهای گسسته طبق روابط زير 

𝑁(𝐱) → 𝑁𝐧𝑎−
3
2, 𝐱 → 𝐧𝑎, ∫𝑑3𝑥  → 𝑎3 ∑

𝐧

 

ℋ → ℋ𝐿𝑎−1, 𝑀 → 𝑀𝐿𝑎−1, 𝐶0 → 𝐶0
𝐿𝑎2,   

𝐶2 → 𝐶2
𝐿𝑎4, (3)                                                       

  :]4[نويسيم به صورت  زير می( را 2) معادله هاميلتونی

ℋ𝐿 = ∑ 𝑁𝐧
†

𝐧

(
−∇𝐿

2

2𝑀𝐿
)𝑁𝐧 + 𝐶0

𝐿(𝑁𝐧
𝑇𝑃𝑘𝑁𝐧)

†
(𝑁𝐧

𝑇𝑃𝑘𝑁𝐧) 

      − 𝐶0
𝐿 [(𝑁𝐧

𝑇𝑃𝑘𝑁𝐧)
†
(𝑁𝐧

𝑇𝑃𝑘∇⃡𝐿
2𝑁𝐧) + ℎ. 𝑐. ],  (4)            

𝑛 در آن  که ≡ (𝑛1, 𝑛2 , 𝑛3) ی ها لفهؤبرداری با م𝑛𝑖 = 1,2,3  

𝐶0 و
𝐿 ،𝐶2

𝐿 ،𝑀𝐿  وℋ𝐿 پارامترهای بدون بعد متناظر با 𝐶0 ،𝐶2 ،𝑀 

𝐿∇ .می باشند ℋو
𝐿⃡∇و  2

بدون بعد متناظر با عملگر  ونمايش گسسته  2

 برحسب بصورت: 𝑁𝐧 با تعريف هستند. لاپلاسی

𝑁𝐧 =
1

𝑁𝑠
3/2

∑ 𝑒𝑖𝐩𝐿∙𝐧 𝑎𝐩𝐿

𝐩𝐿

                                        (5)  

 زير بصورت فنا و خلق عملگرهای برحسب را (۰) معادله هاميلتونی

 نماييم: می بازنويسی

ℋ𝐿 = ∑
𝒫𝐿

2𝑀𝐿
𝑎𝐩𝐿

†

𝐩𝐿

+
1

𝑁𝑠
3 ∑ (𝐶0

𝐿 + 4𝐶2
𝐿(𝒫𝐿 + 𝒫𝐿

′))

𝐩𝐿,𝐩𝐿
′

 

         × (𝑎𝐩𝐿

† 𝑃𝑘𝑎−𝐩𝐿

† ) (𝑎𝐩𝐿
𝑃𝑘𝑎−𝐩𝐿

′ ),  (6)                             

𝒫 که تکانه شبکه
𝐿

𝒪(𝑎 تا تصحيح مرتبه 
4
توسط رابطه زير داده  (

 :]1[شود می

𝒫𝐿 ≡ 2 ∑(𝜔0 − 𝜔1 cos(�̂�𝑖) + 𝜔2 cos(2�̂�𝑖)

3

𝑖=1

 

      −𝜔3 cos(3�̂�𝑖) (7)                                                 
                    

𝜔 پارامترهای
𝑖

های مختلف در جدول  مربوط به تصحيحات مرتبه 

𝐩𝐿 شبکه تکانهاند.  ( داده شده1شماره ) ≡ (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3)  با توجه

 باشد: به شرايط مرزی دوره ای شبکه بصورت زير می

𝑝𝑖 =
2𝜋

𝑁𝑠
�̂�𝑖 ,        − 

𝑁𝑠

2
< �̂�𝑖 ≤

𝑁𝑠

2
,    𝑖 = 1,2,3 (8)      

 در شوئينگر-ليپمن معادله (،6) معادله در شبکه هاميلتونی به توجه با

می زير بصورت 𝑆 کانال در و نوکلئونی دو مقيد حالت برای را شبکه

 نويسيم:

𝜓(𝐩𝐿) =
1

𝐸𝐿 −
𝒫𝐿

2𝑀𝐿

1

𝑁𝑠
3 ∑(𝐶0

𝐿 + 4𝐶2
𝐿(𝒫𝐿 + 𝒫𝐿

′))𝜓(𝐩𝐿
′ )

𝐩𝐿
′

 

 (9)       

𝜓 که    (𝐩
𝐿
 .باشد می شبکه روی دوترون موج تابع (
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 𝒪(𝑎4)تا تصحيح مرتبه  𝜔𝑖مقادير مربوط به پارامترهای : 1 جدول

𝒪(𝑎4) 𝒪(𝑎2) 𝒪(𝑎0)  
49/36 5/4 1 𝜔0 
3/2 4/3 1 𝜔1 
3/20 1/12 0 𝜔2 
1/90 0 0 𝜔3 

 

  حل عددی و نتایج
-برای محاسبه انرژی بستگی و تابع موج دوترون، معادله ليپمن

𝑎 را به ازای پارامتر شبکه (7) شوئينگر = 1.99 𝑓𝑚  و مقادير

𝑁های شبکه، يعنی  گره مختلف
𝑠

برای اين منظور از  .نماييم حل می ،

در  .نماييم دو روش کاملا متفاوت مستقيم و لنکزوس استفاده می

روش مستقيم  با قطری کردن انتگرالده می توان انرژی بستگی و 

 تابع موج دوترون رو به دست آورد، در حالی که در روش لنکزوس

وج تابع م ،با استفاده از فرايند تکرار و با يك تابع حدس اوليه

 یماشميت بسط -های متعامد و نرماليزه گرام دوترون را بر روی پايه

را همانند يك معادله ويژه ( 7) توان معادله برای اين منظور می. دهيم

𝒦(𝐸 مقداری به صورت
𝐿
)𝜓 = 𝜓𝜓  در نظر گرفت که در آن ويژه

 . باشد برابر با يك می  𝜓مقدار 

سازی سيستم مقيد دو نوکلئونی بر روی  زمان شبيه( 1)در شکل 

شبکه برای محاسبه انرژی بستگی و تابع موج دوترون را با استفاده 

از دو روش مستقيم و لنکزوس و برای مقادير مختلف تعداد گره 

𝑁 های شبکه، يعنی
𝑠

شود  ديده میهمان طور که . ايم ، نمايش داده

سازی روی شبکه در روش مستقيم با  زمان محاسبات برای شبيه

، يابد های شبکه به صورت نمايی افزايش می افزايش تعداد گره

𝑁های شبکه  بطوريکه برای تعداد گره
𝑠

= زمان محاسبات در  20

باشد در حالی که در  دقيقه می 7۲روش مستقيم چيزی در حدود 

با توجه به . باشد ه میروش لنکزوس اين زمان کمتر از يك ثاني

سازی شبکه با روش لنکزوس، در ادامه  سرعت بسيار بالای شبيه

 . ايم محاسبات را با اين روش انجام داده

 دهد که انرژی بستگی به دست آمده تحليل نتايج عددی نشان می

 

 
 با بکهش روی بر نوکلئونی دو مقيد سيستم سازی شبيه اجرای سرعت (:1) شکل

 و پايين( )شکل لنکزوس روش و بالا( )شکل مستقيم روش به (7) معادله حل

𝑁 شبکه های گره مختلف مقادير برای
𝑠

. 

𝑁 با دقت بسيار بالايی در( 7)از حل معادله 
𝑠

=  همگرا 20

مطالعه سيستم مقيد دو نوکلئونی بر روی شبکه نياز  برای. گردد می

𝐶 های برهمکنش دو نوکلئونی به استخراج ثابت
0

𝐿
𝐶و  

2

𝐿
 .باشد می 

ای از  را برای طيف گسترده( 7)منظور معادله ويژه مقداری  بدين

𝐶مقادير 
0

𝐿
𝐶و  

2

𝐿
ثابت را همزمان به  دوحل کرده و در نهايت اين  

𝐸 انرژی بستگی تجربی دوترون،
𝑑

= −2.224595 MeV و 

ANC مجانبی بهنجارشضريب  = 0.249424 fm
−0.5

برازش   

1|اين جستجو تا برآورده شدن دقت  .دهيم  می − 𝜓| ≤ 10
−6

 

های مختلف  برای تصحيحات مرتبه مراحل فوق را. يابد ادامه می

  .دهيم ارائه شده، انجام می( 9) تکانه شبکه، که در معادله

𝐶نتايج مربوط به اين محاسبات و ضرايب استخراج شده 
0

𝐿  و𝐶
2

𝐿  
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 ه میهمان طور که ديد( نشان داده شده است. ۰در جدول شماره )

𝐶در حالی که ضرائب  شود
0

𝐿
𝐶مقادير منفی دارند، ضرائب  

2

𝐿
مثبت  

𝐶بوده و از نظر بزرگی تقريبا پنجاه برابر کوچکتر از ضرائب 
0

𝐿
 می 

𝒪(aهای بالاتر  اثر تصحيحات مرتبه باشند.
2
𝒪(aو  (

4
)  

 های برهمکنش نسبت به حالت بدون تصحيحات، يعنی  روی ثابت

𝒪(a
0
  باشد. ، کاملا مشهود می(
 

𝐶 ضرايب : ۰ جدول
0

𝐿
𝐶 و 

2

𝐿
  و شبکه تکانه مختلف تصحيحات در شده استخراج 

 مجانبی. بهنجارش ضريب و دوترون بستگی انرژی به مربوط مقادير

ANC(fm
−0.5

) 𝐸
𝑑
(MeV) 𝐶

2

𝐿
× 10

−2
 𝐶

0

𝐿
 

 

0.249423 −2.224574 3.711484 -1.49576 
𝒪(𝑎

0
) 

0.249425 −2.224575 3.173400 -1.56064 
𝒪(𝑎

2
) 

0.249425 −2.224575 3.0453214 -1.57907 
𝒪(𝑎

4
) 

 

 کانهت از تابعی صورت به شبکه روی شده محاسبه دوترون موج تابع (:۰) شکل

 (.9) معادله در شده معرفی شبکه
 

 

𝐶ضرايب استخراج شده  شود ه میهمان طور که ديد
0

𝐿
𝐶و  

2

𝐿
با دقت  

انبی را مج بهنجارش و ضريببسيار بالايی انرژی بستگی دوترون 

( تابع موج دوترون روی شبکه به ۰نمايند. در شکل ) می بازتوليد

صورت تابعی از تکانه شبکه و با استفاده از ضرايب برهمکنش 

𝐶دونوکلئونی 
0

𝐿
𝐶و  

2

𝐿
(، نمايش داده شده ۰، ارائه شده در جدول )

 شود اگرچه ضرائب برهمکنش در مرتبه که ديده می است. همان طور

های مختلف تصحيح، تفاوت آشکاری با همديگر دارند، تابع موج 

 دوترون حاصل همپوشانی زيادی روی همديگر دارند.
 

 گیرینتیجه
  است. دهش مطالعه شبکه روی نوکلئونی دو مقيد سيستم مقاله اين در

-ليپمن همگن معادله فرم در را شرودينگر معادله منظور بدين

  نموده بندی فرمول گسسته صورت به و تکانه فضای در شوئينگر

 بدون رثؤم ميدان نظريه از استفاده با ها نوکلئون بين برهمکنش ايم.

 است. شده گرفته نظر در (NLO) مرتبه ترين پايين از بعد تا و پايون

𝒪(𝑎 مرتبه تصحيحات تا شبکه های تکانه
4
 است. شده گرفته نظر در (

 حل وسلنکز و مستقيم متفاوت روش دو با شوئينگر-ليپمن معادله

 معادله هانتگرالد مستقيم روش در که صورت اين به است شده

 کرار،ت يندآفر از استفاده با لنکزوس روش در و شده قطری انتگرالی

 سطب نرماليزه مدامتع اشميت گرام های پايه روی بر دوترون موج تابع

 دقت با روش دو هر که دهد می نشان محاسبات است. شده داده

 دوترون موج تابع و بستگی انرژی برای يکسانی نتايج بالايی بسيار

 و مکعبی ای شبکه برای ما محاسبات دهند. می دست به شبکه روی

 شده انجام فرمی 97/1 شبکه فاصله با و بعد هر در گره ۰۲ تعداد با

  تقريبا طول به ای شبکه با متناظر شبکه فاصله و نقاط تعداد ينا است.

 محاسبات نتايج باشد. می MeV۲1۰ با برابر قطعی تکانه و فرمی ۰۲

 های تبهمر تصحيحات برای دوترون موج تابع و بستگی انرژی برای

     است. شده ارائه شبکه های تکانه در مختلف
 

 هامرجع
[1]  D. Lee, Prog. Part. Nucl. Phys. 63, 117 (2009). 

[2] B. Borasoy, E. Epelbaum, H. Krebs, D. Lee, and U.-G. Mei_ner, ,The  

      European Physical Journal A 35, 343 (2008). 

[3]  B. Borasoy, E. Epelbaum, H. Krebs, D. Lee and U. -G. Meißner, , Eur.  

       Phys. J. A 31, 105 (2007). 

[4]  K. Harada, S. Sasabe, and M. Yahiro,Physical Review C 94, 024004  

       (2016). 
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 پوشش نوری کارآمدانرژی برای شیشه مسطح 
     2ید مج، سیفی ؛ 1عباسی، لیال

  ه گيالنفيزيك دانشگا دانشکده1

 گيالندانشگاه گروه فيزيك،   2

 

 چكیده
ای مختلف هبلعا ته است.فقرار گرمورد بررسی  هواوآببرای انواع کاربردهای وابسته به  ایشيشهای نوری در صنايع هشروندهای اخير برای پوش ه،در اين مطالع

برای  ت:سا هدمشاهده ش .ودش ینيز انجام م دارکشی بين انواع محصوالت رواهحليل مقايستوهتجزي است،ئه شده ا اراِهنآده با خصوصيات نوری و حرارتی ششروک

ز طرف ديگر برای آب و ا د.يق ويندوز کاهش ياب شيد از طرور خورشيد مسدود شود تا گرمای خورن زقرمهوای گرم الزم است که در نزديکی بخش مادون و آب

لکتريك با ضريب ایرای افزايش انتقال مرئی اليه دب  د.ه نور اجازه دهد که تابش آفتاب جذب و به داخل خانه منتقل شوب که با کل بخشيدن   هوای سرد الزم است
ب و صرف در هر دو آممای کهنرانجام برای رسيدن به هدف ساختماس ت.اسگرفتهار طالعه قرلکتريك مورد مايای دهيهر اينجا انواع الد ت.شکست باال الزم اس

 ای مسطح معماری توصيه شده است.ههای نوری مناسب برای شيشهشوای گرم و سرد  پوشه

  دی الکتريك-ضريب شکست-انتقال-بازتاب واژه های کلیدی:

 

Energy efficient optical coating for flat glass 
 

Abbasi, Leyla1; Seyfi, Majid2 

 
1 Department of Physics, University of Guilan, Rasht 
2 Department of Physics, University of Guilan, Rasht 

  

Abstract 
 

In this study recent trends for optical coating in glass industries for a variety of climate related applications 

have been investigated. various coated glazes are provided with their optical and thermal properties. 

comparative analysis is also performed between different types of coated products for hot weather it is 

necessary to close the infrared part of the sun near the sun to reduce the heat of the sun through windows on the 

other hand for cold weather it is necessary to allow the light to absorb the sunlight and transfer it into the  

house.it is necessary to increase the visual transmission of the dielectric layer with high refractive index. finally 

to achieve the goal of low consumption buildings in both hot  and cold climates suitable optical coatings are 

recommended for flat architeatural glass. 
 

 Keywords: Reflection, Transmition, Refractive index, Dielectric   
. 

 

 

   قدمهم
از به ان جهانی در جهت کاهش مصرف انرژی نيامیبروند 

جويی در انرژی برای جهان سبز آينده تنوع اقدامات صرفه

رژی خورشيد يك منبع انرژی غير قابل توصيف است ان ،ددار

با توجه  ،که به شکل امواج الکترو مغناطيسی به زمين می رسد

شه در ب شيخاتنا ،به رهبری در طراحی انرژی و محيط زيست 

ين معادله ا پايدار ساختمان،به عنصر اصلی اي زطراحی سب
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ود تا در دستيابی به يك ساختمان سبز سهم داشته شیتبديل م

 .باشد

ای هشمعرفی و توسعه استفاده از روک  ،هسال گذشت 40در طول 

فيلم نازک برای تقويت عملکرد حرارتی پنجره و به نمايش 

زيبايی شناختی طراحی ساختمان  یاههبگذاشتن ابعاد جديد در جن

ی هات کنندگان شيشه پيشرفده است که توليدپيش از اين اتفاق افتا

قابل توجهی در جهت بهبود عملگرد حرارتی از طريق توسعه 

 ند.اهايجاد کرد

ای کليدی عملکرد برای هر محصول فن آوری بهره وری هرپارامت

ضريب  ،((SHGCبا انرژی ضريب افزايش گرمای خورشيدی

 .هستند (T)و انتقال نو مرئی  (U-value)انتقال

دی يك پنجره است هرچه مقدار کمتر بنقدازه مقدار عايان Uقدارم

 ه،وای تحت کنترل خنك کنندهوبدر آ .ودشمیباشد عايق بهتر 

 SHGCهرچه  ت.ين پارامتر استرمافزايش گرمای خورشيدی مه

پنجره منتقل از طريق ميزان گرمای خورشيدی که  د،کمتر باش

ننده را پايين ک كی خنهانهود کمتر است و بنابراين هزيشیم

 .وردآیم

ی با کارايی انرژی بايد دارای اهوای گرم يك پنجره شيشهوب در آ

که تقريبا تمام انرژی  اینهای انتخابی طيفی باشد به گو هشپوش

ن در مادو موجود در ناحيه مرئی را منتقل کند و تمام انرژی موجود

ی انرژی يك پنجره با کاراي ديگرعبارتهب .قرمز را منعکس کند

نور و آسايش حرارتی را با حداقل  دستگاهی است که قادراست 

 تقاضای انرژی پرداخت شده فراهم کند.

 آنالیز نظری 
ند بخشی ک یهنگامی که نور به سطح مشترک دو ماده برخورد م  

ود و بخش ديگر عبور شیه مداد از آن توسط سطح داخلی بازتاب

ای انتقال و بازتاب از يك سطح ههبرای بررسی مشخص .دکنمی

اين ضرايب به ضريب  .مشخص به ضرايب فرنل نياز است 

 شکست دو ماده وابستگی مستقيم دارند. 

ی نازک هايلمف دربرای بررسی نظری مقادير بازتاب و انعکاس 

اين صورت که ابتدا  به شود.ینوری از ماتريس مشخصه استفاده م

ود و سپس با شیمحاسبه م ماتريس مشخصه برای فيلم مورد نظر

ضرايب فرنل  ،ايی که در ادامه ذکر شده است هلاستفاده از فرمو 

از آنجا که کميت مهم برای محققان شدت تابشی  .دشو یمحاسبه م

 ود.شیدت محاسبه مش ل،ستفاده از ضرايب فرنا بادر انتها  ،است 

 اشد:بیو مرهوبه برای يك فيلم به صورت رماتريس مشخص

 

 
 

 

ضخامت  dو  ضريب شکست فيلم n ی،طول موج تابش که درآن 

 فيلم مورد نظر می باشد.

فرنل  ب ناصر ماتريس با ضرايع ،زير یلهسپس با استفاده از معاد

    شود:مرتبط می

r= 

 

t= 

 

هااا عناصاار  m، لو بازتاااب فرناا تيب ضريب انتقال به تر rو   tکه 

کااه نااور ابتاادا از آن تابيااده ريب شکست محيطی ض 0n ماتريس و

در نهاياات مقااادير  .اشاادبیضريب شکساات بسااتر م  snود و شیم

 يد.آیضريب شدت بازتاب و انتقال بدست م

 

بااه طااور مجاازا روی دو بسااتر   2SioZnoZnteهای مفيل

3O2Al2TiO رکه نااور د محيط اوليه .ندانی شدهشان لميف 

اب برای هاار دو بسااتر نمودار بازت م.ا هوا در نظر گرفتيرابد تین مآ

 صد رسم شده است.بر حسب در 2و شکل  1در شکل 

 روی بستر 2SioZnoeZntبرای سه فيلم عبور ب(و نمودار الف(بازتاب :1شکل 

3O2Al
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ود که برای سه فيلم تفاوت با شی ممشاهده  2و1در شکل های 

دست و عبور به باطول موج، مقادير متناوبی برای بازتتغيير 

يد که اين پديده به دليل تداخل سازنده و ويرانگر امواج آیم

ين در حالی است که ا .فتدایبازتابی و عبوری از فيلم اتفاق م

ت دسهاز اين سه فيلم ب يك هرردی برای فبهصرای منحهرنمودا

ضريب شکست هر ماده  است که وابستگی بازتاب و عبور بهآمده

 اشد.بیم

صد بازتاب در3O2Alروی بستر  2Sioای همهمچنين برای فيل

اين مقادير کم برای  .درصد در حال تغيير است  7/ 3و  0/ 7بين 

 ،هبازتاب و همچنين تغييرات اندک آن بين دو مقدار کمينه و بيشين

وشش برای مواردی که بازتاب کم مطلوب اعث کارآمدی اين پب

ری مشاهده تب خواص جال 2TiOود با تغيير بستر به شیم ،است 

رخی از طول بدر  2Sioصورت که برای ماده نبدي است هشد

  بازتاب و عبور به ترتيب نزديك به صفر و صد  ،ای خاصهجمو 

وان از تیبيانگر آن است که م ایهاست. چنين نتيجدرصد بوده

ی ضد شبه عنوان پوش2TiOروی بستر  2Sioی نازک هامفيل

وشش ضد بازتاب در صنايعی مانند پ .ب استفاده کردبازتا

يرد اما اين بار گیی خورشيدی مورد استفاده قرار ماهلسلو 

است که اين نتيجه برای دهش ترتغييرات نسبت به حالت اول بيش

به پوششی  در اکثر مواقع ما که اود چرشیاين ماده ضعف حساب م

يا آن را بازتاب  ا عبور دهدر اطول موج ه یهاحتياج داريم که هم

     کند.

 

 یریگهنتیج

رای ب . ی متفاوتی در زمينه صنعت دارندهادای نازک کاربرهمفيل

ا به هنبايد راجع به وابستگی آ هاماستفاده مطلوب از اين فيل

ضخامت  جنس بستر، طول موج و ،ايی مانند جنس فيلمهرمتغي

معادالت ماتريس  از فدهبا است د.دست آورفيلم اطالعات درستی به

ا هترا به جنس ماده فيلم و بسهميد اين فيلمشخصه، وابستگی شد

مشخص گرديد. همچنين ديديم که بازتاب و عبور به صور نوسانی 

ر مورد مواد بازتاب د .نندک یای مختلف تغيير مهجدر طول مو 

شت و آن هم اين است که فقط در بعضی داددهنده يك نقص وجو 

باقی طول ند و در ک یبازتابشان به صفر ميل مای خاص هجطول مو 

ود در تحقيقات آينده از شیا متناوب است که پيشنهاد مهجمو 

حدودی بر ود تا اين نقص تاشیای بيشتر استفاده مهمتعداد فيل

 طرف گردد.

 
 

 هامرجع 
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 روی بستر 2SioZnoeZntبرای سه فيلم عبور  ب(و بازتاب نمودار الف(:2شکل 

2TiO 
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 در فشار پاییناستریلیزاسیون پسته با استفاده از پالسمای غیر حرارتی 
    2محمدرضا، خانی؛  1بابک، محمد حسینی ؛ 1اعظم،  جمالی

 نقزوي، المللی امام خمينی )ره( نبيه دانشگا ،فيزيك هگرو 1

 تهران ،بهشتی دانشگاه شهيد ، دانشکده پالسما و ليزر  2

 

 چكیده
 یحرارت ريغ یاز پالسما يیخشکبار در صنعت غذا ژهيبه و يیمواد غذا ونيزاسيلياستر یروش ها ريمناسب نسبت به سا ینيجاگز یظور معرفپژوهش، به من نيدر ا

ر فشار د لينساز اعمال اختالف پتابا استفاده  کنواختي یروش، پالسما ني. در اه استديپسته استفاده گرد تيمار مغز یبرا (، ) در محدوده ميلی توردر فشار پايين
کل  زانيبر مکم فشار  یحرارت ريغ یپالسما ري. تأثه اندمختلف تحت تابش قرار گرفت یزمان ها و توان ها یدر ط و نمونه های مغز پسته هگشت جاديا پايين

؛ نتايج حاصل نشان دهنده کاهش ه استفتورهای غذايی، مورد آزمايش قرار گرگ مغز پسته، به عنوان يکی از فاکتو همچنين تأثير آن بر رن ها سميکروارگانيم
 .مشخصه های ظاهری و رنگ پسته می باشدچشمگيری در ميزان ميکروارگانيسم های پسته نمونه در کنار عدم تغيير فيزيکی قابل مالحظه در 

   ها، مغزپسته. سمیروارکانیکاهش م ون،یزاسیلی، استردر فشار پایین یحرارت ریغ یپالسما واژه های کلیدی:

 

The sterilization of pistachio use of non-thermal plasma at low pressure 
 

Jamali,  azam1; Mohammad Hosseini, Babak1 ; Khani, Mohammad Reza2 

 
1 Department of Physics, Imam Khomeini Iinternational University, Qazvin 

2 Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran 

 

Abstract  
 

In this study, in order to introduce a suitable replacement for other methods of food sterilization, especially nuts 

in the food industry, non-thermal plasma at low pressure (within the millisecond range) has been used to treat 
pistachio kernels. In this method, a uniform plasma was created using the potential difference in low pressure  
and the pistachio kernel samples have been irradiated over different times and powers. The effect of low 

pressure non-thermal plasma on the total amount of microorganisms and its effect on pistachio kernel color has 
been tested as one of the food factors. The results show a significant decrease in the amount of pistachio 

microorganisms in the sample, along with a significant physical change in the appearance and color of 

pistachios. 

 Keywords: Non-Thermal Plasma at Low Pressure, Sterilization, Decrease of Microorganisms, Pistachio 

Kernel 
 

PACS No.          (52) 

 

 مقدمه
و در حال توسعه، صادرات  شرفتهيپ یاز کشور ها یاريدر بس     

مقدار درآمد  شيدر افزا يیبسزا تيه و اهمتوسعه بود یمحور اصل

  رانيکشور ا یخشکبار صادرات آن کشور داشته است. یناخالص مل

محصوالت  نياز ارز آور تر یکيبه خصوص پسته، به عنوان 

از گزارشات منتشر شده  هب با توجه .شود یشناخته م صادراتی

ممتاز  ی، کشور هامؤسسه انجمن آجيل درختی و ميوه خشك شده

 هيترک ران،يا کا،يآمر بيبه ترت 2018پسته در سال  ديدر عرصه تول

پسته، کنترل  يیو ارزش غذا تيبا توجه به اهم .[1]باشند یو... م

 یاقشار مختلف جامعه و اهداف صادرت یآن به جهت دسترس یفيک
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 ،یزهر گونه عالئم آلودگيد عاری اباشد. خشکبار با یم یضرور

و  یجهت فرآور یمتعدد یروش ها .حشرات، کپك ها و... باشد

از آن ها با  یاريوجود دارد که بس يیغذا عيدر صنا ونيزاسيلياستر

اتوکالو کردن و ...  ون،يزاسيورپاست ليبر اعمال حرارت از قب هيتک

و  یکيزيف یها یژگيبر و یاثرات منف یداراکه  رنديپذ یصورت م

 ريغ یرو روش ها نياز ا. می باشندپسته  یا هيتغذ خواص

 ،[3]لدي، پالس الکتروف[2]باال كيدرواستاتيهفشار  لياز قب یحرارت

 در  جايگزينبه عنوان روش های و ...[5]، پالسما[4]پرتو دهی

در  كيدرواستاتيروش فشار ه ابداع شده است.سال های اخير 

 ايبرابر فشار سطح در 6000تا 1000حدود  یاتاق به فشار یدما

 بر یاديطلبد. مطالعات ز یخود را م خاص زاتيدارد، که تجه ازين

 اما همچنان ،انجام شده است لديروش پالس الکترو ف یرو

کارآمدی آن، از جمله مکانيزم غيرفعال سازی ميکروارگانيسم ها 

که در  یروش پرتو دهتوسط آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

مواد  یمدت نگهدار شيو افزا یسالم ساز یبرا ريچند سال اخ

و  قيدر معرض مقدار دق يیمواد غذا نابداع شد، با قرار داد يیغذا

 یمانند فرابنفش، گاما و پرتو ها ونندهي یاز پرتو ها ینيمع

      يیمواد غذا یها سميگروارگانيم یسبب نابود یالکترون

مزه بعد  رييتوان به تغ یروش م نيا راداتي. از جمله اگرديده اند

ب نبودن آهنگ دز ايجاد شده در و همچنين مناس یاز پرتوده

 یاز فناور یکيپالسما،  یفناور .مقايسه با ساير روش ها اشاره کرد

 يیغذا عيدر صنا یاريبس یاست که امروزه کاربردها ینينو یها

 يیتوانا رياخ یصورت گرفته در سال ها قاتيتحق جينتا. دارد

را اثبات  ها سميکروارگانيم یفعالساز ريغ ايبالقوه پالسما در مهار 

بر   DBDبر روی تأثير پالسمای سرد Brendan .کرده است

کاهش ميزان باکتری سالمونال و اشرشياکلی در بادام تحقيق نموده 

باکتری های  صل حاکی از کاهش قابل توجه ای ازو نتايج حا

 .[6] دنمی باشپالس های کوتاهی از پالسمای سرد  مذکور بر اثر

پالسمای گاليدينگ آرک بر ميکروب  همچنين خليلی به بررسی اثر

نتايج بدست آمده نشان دهنده کاهش  است؛ زدايی بادام پرداخته

. [7] چشمگيری در ميزان باکتری اشرشياکلی بادام می باشد

Siciliano  و همکاران بر روی اثر پالسمای سرد اتمسفری در

داده اند، نتايج  حذف سم آفالتوکسين از فندق آزمايشاتی انجام

درصدی سم آفالتوکسين از نمونه های فندق  70ان بيانگر کاهش آن

و همکارانش به بررسی حذف قارچ  Basaran. [8]است

آسپرژيلوس از سطح آجيل توسط پالسمای سرد کم فشار پرداخته 

قارچ آسپرژيلوس از سطح آجيل درصدی ميزان  50و شاهد کاهش 

پسته، بر آن با توجه به ارزش غذايی و اقتصادی  .[9] بوده اند

شديم تا در اين اثر به مطالعه روشی نوين بر پايه پالسمای سرد 

برای استريليزاسيون آن بپردازيم تا شايد راهکاری مؤثر و بهينه تر 

 .دهيم را به منظور جايگزين روش های مرسوم ارائه
 

 در فشار پایینساختار تولید پالسمای غیر حرارتی 
 نيپر کاربرد در ب یمله سامانه هااز ج نريسامانه پالسما کل     

به  یحرارت ريغ یپالسماها نهيمورد استفاده در زم یسامانه ها

در  .(1شکل)رود یسطوح و مواد به شمار م ونيزاسيليمنظور استر

تور( با اعمال اختالف  یلي)در محدوده منييدر فشار پا ستميس نيا

الکترون گردد.  یم ليپالسما تشک عالف طيمح ،یکيالکتر ليپتانس

 گر،يد یالکترون ها ديپالسما اقدام به تول طيموجود در مح یها

سطح  تواننديکنند که م یفعال م یها و گونه ها کاليها، راد وني

دستگاه، شامل محفظه خأل استوانه   ني. انديمورد نظر را پردازش نما

 KHz  20فرکانس  اب هياز جنس کوارتز، منبع تغذ تريل 3به حجم 

 یس 1/0تور، دقت کنترل گاز با نرخ  یليدر محدوده م ، فشار سنج

تا  0 قينوع گاز با نرخ تزر 30 ميتنظ تيقابل زيو ن  قهيبر دق یس

 باشد. یم یس یس 500

 

 
 

 . نمای جلويی سامانه پالسما کلينر : 1ل شک
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 تیمار نمونه ها با پالسمای غیر حرارتی 

فراهم  آنهمراه با پوسته دوم  ینيپسته رقم قزو ق،يتحق نيدر ا     

ه ديگرد ینگهدار شاتيآزما انيتا پا کساني طيتحت شرا و شده 

 نديپسته جهت انجام فرا ی. به منظور آماده سازاست

از پوسته دوم آن  لياستر طيمغز پسته تحت شرا ون،يزاسيلياستر

و در  شده داده انتقال لياستر تيپلبه سپس  سازی گشته،جدا

برای تمام نمونه ها،  .داده شده است قرارمحفظه دستگاه  در نهايت 

و فشار  قهيبر دق یس یس  2 یبر رو )هوا( ورودی گاز قينرخ تزر

تنها تفاوت در  .استشده  ميتور تنظ یليم 400 یبر رو زين هياول

آن ها  ازشزمان پرد مدت توان و زانيشده در م ماريت ینمونه ها

 می باشد.
 

 و آزمون رنگ سنجی یز میكروبیآنال
 ،یرحرارتيغ ینمونه ها با استفاده از پالسما ماريپس از ت     

ارش بار ميکروبی نمونه ها به آزمايشگاه ميکروبيولوژی جهت شم

مطابق با  بار ميکروبی یري. تمام مراحل اندازه گانتقال داده شده اند

 تينها در .ه استرفتيصورت پذ 8923شماره  رانيا یاستاندارد مل

محاسبه  تميبصورت لگار یکروبيم زيحاصل از آنال یداده ها هيکل

الزم به ذکر است که حداکثر ميزان مجاز بار ميکروبی  .گرديده اند

واحد بار کلنی  510مقدار  ، طبق استاندارد مذکور،برای مغز پسته

به يکی از اهداف ما در اين اثر، کاهش مقدار آلودگی  می باشد.

واحد کلنی  1000يعنی پايين تر از  آن، مقدار استانداردکمتر از 

 بوده است.

 یاز دستتگاه هانترلتب و متدل رنتگ ستنج آزمون رنگ سنجیدر 

LAB متدل  ني. در ادياستفاده گرد یرنگ سنج زيجهت انجام آنال

و دو  100تتا  0، از L (lightness) يیمؤلفته روشتنا ريدامنه مقاد

 ،گرفتته انتد+ را دربر120تتا  -120 از یاغلب دامنه ا bو  aمؤلفه 

تتا زرد  یآب یرنگ فيط ،bسبز تا قرمز و  یرنگ فيط ،a کهيبطور

بر طبتق فرمتول نمونه ها  نيب یاختالف رنگ کل زانيم. را داراست

 .گرديده استمحاسبه  (1شماره )

     
1

2 2 2 2
tan tan tanE l l a a b bs dard sample s dard sample s dard sample

 
       

 

               )1( 

                           

 نتایج و بحث
و زمان پايه برای انجام به منظور تعيين توان  در ابتدای امر،     

وات، زمان  50آزمايشات و رسيدن به نتيجه مطلوب، توان دستگاه، 

دقيقه و تکرار آزمايش به تعداد سه مرتبه انتخاب  20پرتودهی، 

نشان دهنده کاهش چشمگير بار ميکروبی  ،حاصل ايج. نتشده است

واحد  7000)نمونه شاهد( به کلنیواحد  46000پسته از 

با احتمال اينکه با افزايش مدت  .( می باشد1کلنی)نمونه شماره 

زمان اعمال پالسما بر روی مغز پسته تأثير بهتر و بيشتری را شاهد 

دقيقه  40به مدت  باشيم، مدت زمان اعمالی را دو برابر نموده و

و را تأييد   مذکورصحت روند  اين افزايش،ه . نتيجداديمافزايش 

 دواح 1000)نمونه شاهد( به کلنی واحد 46000بار ميکروبی از 

 ( کاهش يافت.2)نمونه شماره کلنی

تأييد تأثير مدت زمان  وپس از بررسی  ،در گام بعدی آزمايشات

پرتودهی بر کاهش بار ميکروبی، تصميم به تغيير ساير پارامترهای 

ار توان ورودی گرفته مؤثر بر تشکيل پالسما همچون تغيير در مقد

نمونه شماره وات(،  50توان اوليه) مقداروات به  20با افزايش  شد.

. نتيجه تيمار نموديمدقيقه  20وات و مدت زمان  70را با توان  4

)نمونه کلنی واحد 46000کاهش بار ميکروبی از  ،بدست آمده

در  که را نشان می داد (4 )نمونه شمارهکلنی واحد 4000شاهد( به 

ی از دقيقه(، کاهش قابل مالحظه ا 20قايسه با مدت زمان مشابه )م

  .به همراه داشته استبار ميکروبی را 

به دنبال بررسی های بيشتر در ميزان اثر گذاری تغييرات مقدار توان 

 70بر روی کاهش بار ميکروبی، مقدار توان های ورودی را از 

، 20زمان های وات در مدت  100وات و در ادامه به  90وات به 

در نتايج حاصل از آزمايشات  کهدقيقه افزايش داده  60و  40

  آورده شده است. 1جدول شماره 

 
يج حاصل از تابش پالسمای غير حرارتی تحت خأل بر روی مغز نتا:  1جدول 

 پسته

)واحد بار ميکروبی زمان )دقيقه( توان )وات( نمونه ها 

 کلنی(

Log 
CFU/g 

 66/4 46000 - - شاهد

 84/3 7000 20 50 1شماره

 3 1000 40 50 2شماره 
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 3/3 2000 60 50 3شماره 

 6/3 4000 20 70 4شماره 

 07/3 1200 40 70 5شماره 

 61/2 400 60 70 6شماره 

 69/3 5000 20 90 7شماره 

 61/2 400 40 90 8شماره 

 31/2 200 60 90 9شماره 

 32/3 2100 20 100 10شماره 

 04/3 1100 40 100 11شماره 

 3 1000 60 100 12شماره 

 

که مورد آزمون قرار  يیبدست آمده و پارامترها جيتوجه به نتا با

 70زمان و توان بدست آمده مربوط به توان  نيتر نهي، بهه اندگرفت

کاهش بار  نيمناسب تر در آن، باشد، که یم قهيدق 60وات و زمان 

 شده است. دهيها د زمان ها و توان رينسبت به سا یکروبيم

 نهيمغز پسته در نقطه به یرنگ سنج زيآنال همچنين، مطالعه، نيدر ا

قابل  2 شماره آن در جدول جينتا ه وديگرد سهيبا نمونه شاهد مقا

، 2معيار تعيين و ارزيابی نتايج جدول شماره  .مشاهده است

 می باشد. بر طبق اين استاندارد: 20747استاندارد ايران به شماره 

 .استباشد، اختالف رنگ کوچك  ∆ E < 5/1 در صورتيکه

 .استباشد، تغيير رنگ متفاوت  E ∆  >5/1<  3 در صورتيکه

 .استباشد، تغيير رنگ بسيار متفاوت  ∆  E >  3 در صورتيکه
 

 : نتايج حاصل از آزمون رنگ سنجی نمونه شاهد و نمونه بهينه 2جدول 

 *l* a* b نمونه
 

 0 32/16 48/10 63/39 شاهد

 27/2 86/16 29/11 80/41 بهينه

 

 5/1از  شتريو ب  3کمتر از  ش،يآزما نيدر ا ∆E نکهيبا توجه به ا

گرفت که نمونه پالسما داده شده تحت  جهيتوان نت یباشد، م یم

اين تغيير رنگ با چشم  البته ؛قرار گرفته است یرنگ متفاوت رييتغ

 ر مسلح قابل مشاهده نمی باشد.غي

  نتیجه گیری
مغتز پستته  یکروبتيبه منظور کاهش بتار م پژوهش که نيدر ا     

و توان  قهيدق 60و  40، 20 یزمان هادر  نمونه ها ،انجام شده است

 یداده ها ی. با بررسشده است ماريوات ت 100و  90، 70، 50 یها

مغز پستته بتا ستامانه ، نقطه بهينه برای کاهش بار ميکروبی موجود

 دقيقه می باشد. 60وات و زمان  70پالسما کلينر، توان 

پالسما توانسته اثر  دهند که یبدست آمده نشان م جينتا یکل بطور

کاهشی معناداری را بر روی ميزان کل بار ميکروبی نمونه ها داشته 

 شيافزا ليزمان تابش پالسما به نمونه ها، به دل شيبا افزا باشد.

شده در پالسما،  ديعوامل تول ريو سا یفعال واکنش یها گونه

 ستميس تيموفق ني. بنابراابدي یم شيافزا یسطح يیزدا یآلودگ

از  یلقابل قبو زانيتحت خأل در کاهش م یحرارت ريغ یپالسما

ابزار در کنار  نيو ا شدهسطح مغز پسته ثابت  یها سميکروارگانيم

خود را نشان  يیکارا يیامواد غذ ونيزاسيلياستر یروش ها ريسا

همچنين علی رغم تغيير رنگ پسته به دليل پرتودهی، به  ه است.ادد

دليل عدم تشخيص اين رويداد توسط چشم غير مسلح، جنبه مثبت 

عملکرد پالسما بر روی پسته قابل قبول بوده و به عنوان يك روش 

 مفيد و مؤثر به صنعت مواد غذايی پيشنهاد می شود.
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اطراف یک جسم چنبره ای میدان مغناطیسی یک وابستگی زمانی شار برافزایشی پهن رفت غالب با 

 فشرده دوار 
 1فهیمه،  حبیبی

 

  بیرجند ، ه بیرجنددانشگا دانشکده علوم، 1

 

 چكیده
گیرد که از اثرات نسبیتی ی مورد بررسی قرار میدر این تحقیق تحول زمانی شار برافزایشی پهن رفت غالب در حضور یک میدان مغناطیسی چنبره ای در حالت   

مشابهی زمانی مورد استفاده قرار -صرف نظر شده و انتقال تکانه از طریق وشکسانی در نظر گرفته شده است. به منظور حل معادالت حاکم بر رفتار قرص روش خود
های ها همچنین وابستگی کمیتباشد. جوابت از حالت ایستا و مستقل از زمان میمتفاوهای فیزیکی دهند که رفتار دینامیکی کمیتگرفته است. نتایج نشان می

 دهند.فیزیکی را به پارامتر دوران قرص نشان می

 

  جسم فشرده در حال چرخشبرافزایش، قرص برافزایشی،  واژه های کلیدی:

 

Time Dependence of Advection Dominated Accretion Flow with a Magnetic Field 
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Abstract  
 

The present study examines evolution of advection-dominated accretion flow (ADAF) around a rotating 

compact object. In this research, it is assumed that angular momentum transport is due to viscous turbulence. 

The general relativistic effects are neglected. In order to solve the integrated equations that govern the 

dynamical behavior of the accretion flow, we have used a self-similar solution. The solutions show that the 

behavior of the physical quantities in a dynamical ADAF is different from that for a steady accretion flow. Our 

results indicate that physical quantities of disc are dependent of rotation parameter of central compact object.  
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PACS No.     98      

 

  قدمهم
ین  تررگان برای توجیه انرژی درخشانای ستامنابع هسته      

ساز و برافزایش به اجرام فشرده،  .ستبسیار ناکافی ااجرام عالم، 

جا که از آن .باشدمی میکار مناسبی برای تولید انرژی در چنین اجرا

ای ماده سقوط کننده با مقیاس زمانی فرآیند جدایی  تکانه زاویه

، گاز فرو شودایسه با زمان سقوط آزاد انجام میی در مقکوتاهتر

کافی زیاد، یک ساختار قرصی ای به حد ریزشی با تکانه زاویه

بسته به ماید که نجسم گرانشی مرکزی ایجاد می شکل اطراف

استاندارد  الگوی. ضخیم باشد یاتواند نازك شکل هندسی آن می

 وسط شاکورا و سانیتو 1791در  های برافزایشی اولین بارقرص

آن است که گرمای  الگویکی از فرضیات مهم این . ]6[ ارائه شد

 شود.تولید شده از طریق فرآیندهای وشکسانی بالفاصله تابش می

به سمت خارج  یاهیانتقال تکانه زاو وشکسانی را عامل بعالوه آنها
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نازك  یاز لحاظ هندس قرص کیاین الگو که برای  .معرفی کردند

 آن یتابش فیط در نظر گرفته شده است. میضخ یکیلحاظ اپتو از 

 xکه تابش  باشدمیمختلف  یدر دماها اهیجسم س فیط با مشابه

 . الگوی استانداردشودرا شامل میو فروسرخ  یکی،فرابنفش ،اپت

 مربوط به اشیاء اختر فیزیکی انرژی باال توانست مشاهدات رصدی

نازك در حال، الگوی قرص با این  بینی کند.را به خوبی پیش

با جرم کم  xتابش  یها یی)مثل دوتا نییپا ییروشنا با اءیاش یبعض

که در آن فشار گاز قابل  (نییپا ییبا روشنا یکهکشان یهاو هسته

 .باشدنمیمعتبر  ستیتوجه ن

استاندارد  الگویهای دیگری ورای الگوهای اخیر در طول سال    

رفت ها شارهای برافزایشی پهنالگویکی از این ارائه شده است. 

یندهای غالب است که در آن انرژی آزاد شده از طریق فرآ

این  شود.تابش نمی بالفاصله وشکسانی در قرص باقی مانده و

های و هم برای سیستم های با روشنایی کمبرای سیستمهم مدل 

این طیف بدست آمده از  قابل استفاده است. زیادبسیار با روشنایی 

اثرات   های اولیهالگوهای رصدی دارد. در ی با دادهتوافق خوب الگو

دینامیک یک در اینجا . اندیدان مغناطیسی در نظر گرفته نشدهم

 اییک میدان مغناطیسی چنبرهرفت غالب را در حضور قرص پهن

 مشابهی -با استفاده از روش خود اطراف یک جسم فشرده دوار و

 دهیم.یمورد بررسی قرار مزمانی 

 

 معادالت اساسی
جسم فشرده در حال یک  دوار در اطرافگازی  قرصیک     

از اثرات خودگرانشی و  در نظر می گیریم.  Mبا جرم  چرخش

قانون گرانش نیوتون استفاده می  و ازنسبیت عام چشم پوشی کرده 

به دلیل چرخش جسم مرکزی، معادالت حاکم بر رفتار  .نماییم

دن نیروی کوریولی و نیروی مرکزگرا در یک قرص را با شامل کر

بعالوه، یک میدان  چارچوب مرجع دورانی به دست می آوریم.

بنابراین،  در نظر می گیریم. φ در راستای رامغناطیسی چنبره ای 

 معادالت قرص عبارتند از:

 معادله پیوستگی:

 

 معادله نیروی شعاعی:

 
 معادله نیروی سمتی:

 
  معادله انرژی:

 
 میدان مغناطیسی:معادله و 

 
جسم  ایزاویهسرعت  ωقرص،  ایسرعت زاویه  در روابط باال

  f چگالی حجمی و، نسبت ظرفیت گرماهای ویژه ، مرکزی

در اینجا برای  ی ثابت است.که مقدار باشدمی پارامتر پهن رفت

ای جسم مرکزی متناسب کنیم که سرعت زاویهادگی ما فرض میس

پارامتر  aکه در آن  ω=aΩیعنی  ،ای قرص باشدبا سرعت زاویه

( می توانند 1( و )2شود. بر این اساس معادالت )دوران نامیده می

 به صورت زیر بازنویسی شوند.

 
ز معادالت اساسی حاکم بر تحول زمانی قرص عبارتند ا ،بنابراین

(. واضح است که این معادالت 5و )( 4(، )8) (،9(، )1معادالت )

 توانیم آنها را به صورت تحلیلی حل کنیم.و نمی غیرخطی هستند

مفید بوده و به صورت مشابهی بسیار -در این موارد روش خود

مشابه در -های خودگیرد. جوابگسترده مورد استفاده قرار می

مشابه زمانی -مکانی و خود مشابه-حالت کلی به دو فرم خود

شوند. در اینجا به دلیل وابستگی به زمان معادالت قرص، تقسیم می

-مشابه زمانی برای حل این معادالت استفاده می-ما از روش خود

  کنیم. 
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 مشابه-های خودجواب
مشابه زمانی برای یک سیستم به این معنی است که رفتار -خود

. ]1[ ابه رفتار آن در زمان های بعد استسیستم در یک زمان مش

 tو زمان  rدر این روش ابتدا یک متغییر بدون بعد از ترکیب شعاع 

 کنیم:به صورت زیر معرفی می

 
ی پارامترهای فیزیکی سیستم را به صورت تابعی از این سپس کلیه

و یک ضریب بعددار در  t، یک تابع توانی از زمان ζبعد متغییر بی

 یریم:گنظر می

 
مشتقات به صورت زیر تبدیل  (ζ,t)به   (r,t)با تغییر متغییرسپس 

  شوند:می

 
با جایگزین کردن این توابع و مشتقات در معادالت حاکم بر رفتار 

های بعددار را از طریق های زمانی و ثابتتوان توانسیستم می

 به دست آورد: برآورده شدن معادالت به صورت زیر

 
 و

 
فیزیکی شکل  دهند که با تحول قرص، هر کمیتاال نشان مینتایج ب

کند. وابستگی زمانی سرعت شعاعی فضایی خود را حفظ می

tمتناسب با 
 یابد.است یعنی با گذشت زمان سرعت کاهش می 1/3-

tای قرص متناسب با همچنین سرعت زاویه
باشد. بعالوه می 1-

ته به رفتار زمانی فشار گاز وابسمیدان مغناطیسی و رفتار زمانی 

از رفتار به دست آمده  نتایجبا  در توافقما  نتایج چگالی است.

. ]1،4،5[ باشدهای برافزایشی در تحقیقات مشابه میقرصزمانی 

چگالی و در نتیجه فشار و میدان برای تعیین رفتار زمانی 

  کنیم:آهنگ برافزایش جرم را به صورت زیر معرفی می مغناطیسی،

 
-ها، آهنگ برافزایش جرم در فضای خودا سایر کمیتمشابه ب

 مشابهی عبارت است از:

 
-خودتواند با کمک تبدیالت ایش جرم میهمچنین آهنگ برافز

مشابه مربوط به شعاع، چگالی و سرعت شعاعی به صورت زیر نیز 

 در نظر گرفته شود:

 
زیر  با مساوی قرار دادن دو رابطه باال برای آهنگ برافزایش، نتایج

 شود: حاصل می

 
کنیم که آهنگ برافزایش مستقل از زمان در اینجا حالتی را دنبال می

مانی چگالی و ضریب بعد دار آن به باشد. بنابراین وابستگی ز

 آیند:دست می

 
با کمک این نتایج معادالت سیستم به یک مجموعه معادالت حاال 

 شوند:تبدیل می ζبعد دیفرانسیلی نسبتا ساده و تابع متغییر بی
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با انتخاب پارامترهای ثابت سیستم و با استفاده از شرایط مرزی 

های عددی قابل مجموعه معادالت سیستم به کمک روشمناسب، 

های به دست آمده و نتایج حاصل از آنها در حل هستند. جواب

 گیرد.بخش بعد مورد بررسی قرار می

 

 نمودارها و نتایج: 
-رسم شده 1از حل معادالت سیستم در شکل  نتایج به دست آمده

 بر روی را  aاند. در اینجا ما عالقمند هستیم تا اثر پارامتر دوران 

 

 

 

 
مشابهی وابسته به زمان به صورت تابعی از متغییر -های خودجواب:  1شکل

 .aو برای مقادیر مختلف پارامتر دوران  ζبعد بدون 

. بنابراین سایر پارامترها در های فیزیکی قرص بررسی کنیمکمیت

اند. همان طور که این نمودارها نشان ثابت  فرض شده 1شکل 

فشار و چگالی کاهش یافته  aدهند، با افزایش پارامتر دوران می

از لحاظ نتایج این  شوند.های سرعت زیاد میولی هر دو مولفه

 دناشبدر توافق می حاصل شده در مطالعات قبلیهای با یافتهکیفی 

شار در یک ناحیه (، سرعت شعاعی cبعالوه، بر اساس شکل ) .]2[

ی دهندهی دیگری منفی است. سرعت منفی نشانمثبت و در ناحیه

ای که در آن جرم به ناحیهبرافزایش جرم است و سرعت مثبت 

نتایج ما همچنین  دهد.کند را نشان میسمت خارج حرکت می

ی تر دوران برافزایش در ناحیهمشخص می کند که با افزایش پارام

 دهد.تری رخ میبزرگ
 

  نتیجه گیری
حل معادالت مشابهی به -استفاده از روش خوددر این مقاله با   

وابسته به زمان برای یک قرص پهن رفت غالب با یک میدان 

پرداختیم.  در اطراف یک جسم فشرده دوار مغناطیسی چنبره ای

ورد بررسی قرار گرفت. نتایج اثر دوران بر روی ساختار قرص م

نشان داد که با افزایش پارامتر دوران فشار و چگالی  کاهش یافته و 

 شوند.سرعت ها تندتر می
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 Dyبا ناخالصی  4LaVOهای بلورنانوهای بررسی تاثیر دمای بازپخت بر ویژگی
  1چمن زاده، زهره

 دامغان ،دانشگاه دامغان ،فيزيك دانشکده1

 

 چكیده
نتانيوم در حضور اولئيك اسيد به با کمك النتانيوم استات به عنوان منبع ال با استفاده از روش هيدروترمال Dyبا ناخالصی  آالئيده 4LaVOهای اين پژوهش، نانوبلوردر 

 αطيف تفرق اشعه  (،SEM(، ميکروسکوپ الکترونی روبشی )XRDپراش پرتو ايکس ) طيف سنجیمحصوالت با استفاده از  عنوان سورفکتانت ساخته شدند.

(EDAX،) وسنج فطيف( تولومينسانسPL) تصاوير ندمورد مطالعه قرار گرفت .SEM هاینانوبلور :Dy4LaVO بدست آمده به طور عمده  هاید که نمونهندهن مینشا
 توليد شده موثر است، مورد بررسی قرار گرفت.های نانوبلور هایدمای بازپخت که بر ساختار بلوری و ويژگیسازی ، بهينهعالوهای دارند. به صفحه شناسیريخت

يابد. شدت طيف گسيلی به شدت افزايش میگراد، درجه سانتی  500يش دمای بازپخت تا دهد که با افزانشان می Dy4LaVO: هاینانوبلورتولومينسانس ومطالعات ف

شود و ازيت تبديل میدرجه سانتی گراد، ساختار شبکه از تتراگونال به مونوکلينيك با ساختار مون 900 درجه سانتی گراد و 700 در دماهای بازپخت همچنين، با
 يابد.شدت طيف گسيلی کاهش می

 

Investigation of the effect of annealing temperature on Dy doped LaVO4 nanocrystals 

properties  
 

Chamanzadeh, zohreh1  

 
1 School of Physics, Damghan University, Damghan 

 

Abstract 
 

In this research, Dy doped LaVO4 nanostructures were synthesized using the hydrothermal method with the aid 

of La(CH3CO2)3 as lanthanum source in presence of oleic acid as surfactant. The products were characterized 

by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Spectra Energy Displacement of X-ray 

(EDAX), photoluminescence (PL) spectroscopy. SEM images of LaVO4: Dy nanocrystals show that as prepared 

samples are mainly having sheet-like morphology. Besides, the optimized annealing temperature affects on the 

crystal structure and other properties of produced nanostructures were investigated. The photoluminescence 

studies of the LaVO4:Dy nanocrystals revealed a strong enhancement in emission intensity, when annealing 

temperature increased up to 500 . Also, the lattice structure can be transferred from tetragonal to monoclinic 

with monazite structure after annealing at 700 and 900 °C and the PL intensity decreases. 
Keywords: nanocrystals, luminescent, LaVO4, annealing 

 

PACS No.  61, 81    

 

 مقدمه
مواد به دليل خصوصيات منحصر های اخير، نانودر سال     

های دستگاهها در کاتاليست و بفردشان و قابليت کاربرد آن

(. مواد 1اند )به شدت مورد توجه قرار گرفته اپتوالکترونيکی

ی وسيع با ناخالصی عناصر کمياب خاکی، بعلت استفاده نورافشان

(، کاربردهای 2های مختلف مانند فسفرها )ها در زمينهآن

(، توجه دانشمندان بسياری را 4(، مواد ميزبان ليزرها )3بيوپزشکی )

توانند به می نورافشان اند. عالوه بر اين، موادبه خود جلب کرده
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گر طيف، به منظور اصالح طيف خورشيد ی اصالحعنوان ماده

برای افزايش بازده سلول خورشيدی مورد استفاده قرار گيرند. اين 

های با انرژی باال به تواند از طريق تبديل فوتوناصالح طيف می

به های با انرژی کم ( و يا با تبديل فوتونDCتر )های پايينانرژی

 (.5) ( انجام شودUCهای باالتر )انرژی

، بعلت ساختار الکترونيکی 4LaVO های النتانيد ماننداورتووانادات

های کمياب خاکی يون 4fی های گذار پوستهمنحصربفرد و حالت

. ستندکمياب خاکی مهم ه نورافشانهای ها، يکی از خانوادهآن

ساختار مونوکلينيك و های النتانيد در دو بطور کلی اورتووانادات

با فاز مونوکلينيك به  4LaVO(. 6د )نشوتتراگونال بلورينه می

ورد فاز در مولی مناسب نيست  نورافشانی ميزبان عنوان ماده

ای داشته باشد العادهرود که خواص فوقن انتظار میتتراگونال آ

ی بسيار خوب است و کنندهيك فعال Dyهای (. بعالوه، يون7)

4LaVO  با ناخالصیDy .يك فسفر سفيد بالقوه خواهد بود 

به عنوان منبع النتانيوم برای  النتانيوم استاتدر اين پژوهش، 

با استفاده از روش  Dyبا ناخالصی  4LaVO هاینانوبلورساخت 

دمای بازپخت بر ويژگی و سپس تاثير ال، استفاده شد هيدروترم

يابی فت. مشخصهمورد مطالعه قرار گرهای ساختاری و اپتيکی 

، XRD ،EDAXهای ساخته شده توسط دستگاه هاینانوبلور

SEM   وPL .انجام شد 

 

 بخش تجربی
به همراه ناخالصی ديسپرسييوم   4LaVOهای برای ساخت نانوبلور

(Dy)  از روش هييدروترمال اسييتفاده شييد. ابتييداgr 3/0  از سييديم

آب ييون mL 5/2از آمونيوم متاوانيادات در  gr 03/0هيدروکسيد، 

    حييل شيدند. سييپس مخييلوطی از  mL50 زدايی شده در بشر 

mL 5  اولئيك اسيد وmL 5  اتانول، تحت چرخش به محلول اول

 92/0: 08/0بيه نسيبت ميولی  Dyاضافه شد. پس از آن ناخالصيی 

)ديسپرسيوم نيترات هيدرات: النتيانيوم اسيتات هييدرات( بيا حيل 

 gr 1635/0ات هيدرات به همراه ديسپرسيوم نيتر gr 0043/0کردن 

آب  mL 1( در 9/99النتانيوم استات هييدرات )با درصد خليوص 

د. پس از هم خوردن محلول شن زداييی شده، به واکنش اضيافه يو

دقيقه، بشير محتيوی واکنشيگرها درون اتيوکالو  15نهايی به مدت 

سيياعت  4درجييه بييه مييدت  140قييرار گرفييت. اتييوکالو در دمييای

سپس در دمای اتاق به طور طبيعيی سيرد شيد. سيپس  نگهداری و

رسوب سفيد رنگ توليد شده توسط دستگاه سانتريفوژ جداسيازی 

ها، چندين بار بيا سييکلوهگزان و اتيانول و جهت حذف ناخالصی

درجيه بيه  50ای شستشو داده شد. سرانجام رسوب در آون در دمي

ساعت خشك شيد. سيپس نمونيه هيای سياخته شيده در  2مدت 

 1درجييه سييانتی گييراد بييه مييدت  900و  700، 500، 300ای دماهيي

 ساعت در هوا بازپخت شدند.

 يابی محصوالت بدست آمده پرداخته شد.به مشخصه درنهايت،

 

 نتایج و بحث
 هاینانوبلور X (XRD)پراش اشعه  طيف سنجی     

Dy:4LaVO  ،نشان داده شده است.  1در شکل ساخته شده 

 

  Dy4LaVO:های لورنانوب XRD: الگوی 1شکل

ی ساخته شده به خوبی دهد که نمونهنشان می XRD الگوی

با  4LaVOها به خوبی با فاز تتراگونال و تمامی قله بلورينه شده

 =a=b و ثوابت شبکه I41/amdساختار زيرکون با گروه فضايی 

A0 7.49  وA0 6.59c=   32-منطبق هستندJCPDS No. (

شود، که ای در الگوها ديده نمیاضافه یقلهبه عالوه، هيچ  .(0504

، XRDی يك فاز خالص تتراگونال است. از اطالعات نشان دهنده

ی شرر محاسبه ها با استفاده از معادلهنانوبلور )cD( بلوریقطر 

 :شد
Dc=Kλ/βcosθ                                                                                                    

 

 Kی آن است، در نصف شدت بيشينه قلهپهنای  βطوريکه ب

 9/0شود که معموال مقدار آن در حدود ضريب شکل ناميده می
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ی است. اندازه XRDاستفاده شده در  Xطول موج پرتو  λاست و 

دست نانومتر به 12تخمين زده شده از دبای شرر حدود  بلوری

  باشد.می SEMوير در تصوصفحات که متناظر با عرض نان ،آمد

 XRDبطوريکه در  ،بسيار کم است Dyناخالصی  مقدار به هر حال

 هایبررسی ،ابل مشاهده نيست. بنابراينحضور ناخالصی ق

EDAX  تشخيص حضور ديسپرسيوم در نمونه انجام  منظوربه

 دهدرا نشان می Dy4LaVO:نمونه  EDAXطيف  2شد. شکل 

 کند. را مشخص می La ،V ،Dyکه حضور تمامی عناصر 

 Dy4LaVO:های نانوبلور EDAX: طيف 2شکل

توسط ميکروسکوپ  Dy4LaVO: هاینانوبلور شناسیريخت

-نانوبلوراين  SEM( بررسی شد. تصوير SEMالکترونی روبشی )

نشان می دهد که نشان داده شده است. اين شکل  3در شکل  ها

صورت نانوصفحات رشد عمده به نمونه های ساخته شده به طور 

 اند.کرده

 

 ساخته شده Dy:4LaVOهای بلورنانو SEMوير : تص3شکل 

دماهای بازپخت شده در  هاینانوبلور XRDالگوهای  4شکل 

دهد. شکل درجه سانتی گراد را نشان می 900و  700، 500، 300

a4  وb4  دهند و با افزايش دما را نشان می هانانوبلورفاز تتراگونال

شود. ها بيشتر میدرجه سانتی گراد، شدت قله 500به  330 از

و  c4يابد. شکل بنابراين با اين افزايش دما بلورينگی افزايش می

d4  4فاز مونوکلينيكLaVO د و با ساختار نرا نشان می ده

با  23-0324و  25-0427 مونازيت، به ترتيب با شماره کارت های

a = و  =A0 7.07= a، A0 7.29b= ، A0 6.77cثوابت شبکه 

A0 7.05 ،A0 7.26b=  ،A0 6.75c=  ن، منطبق هستند. بنابراي

يابد و بلورينگی در فاز مونوکلينيك بهبود سلول واحد کاهش می

ونال به فاز می يابد. به هرحال با افزايش دمای بازپخت، فاز تتراگ

 Dy4LaVO:  هاینانوبلورشود. بنابراين مونوکلينيك تبديل می

 پايدار ترموديناميکی را انتخاب می کنند.حالت 

 

( a )300 ،bنمونه های بازپخت شده در دماهای:  XRD: الگوهايی 4شکل 

500 ،c )700  وd )900  درجه سانتی گراد 

لومينسانس  تووسنجی فتوسط طيف هانانوبلورهای اپتيکی ويژگی

 Dy4LaVO: هاینانوبلورتولومينسانس وطيف فبررسی شد. 

نانومتر در  290گيری شده در دمای اتاق، تحت برانگيختگی اندازه

-نانوبلوراين  نشان داده شده است. 5حالل سيگلوهگزان در شکل 

نانومتر دارند.  600تا  450ی طول موجی گسيلی در محدوده ها

گيرد. نانومتر قرار می 569نانومتر و  477ها در حدود ترين قلهقوی
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15/2H6-9/2F4 رهایهای طيف متناظر با گذاقله
13/2H6-9/2F4و  

از  

ی گذارهای انتقال بار در باند دهندهباشد که نشانمی Dyهای يون

V-O باشد.می 

 

( بدون بازپخت، Dy:4LaVO :aهای نانوبلور گسيلف طي: 5شکل 

درجه سانتی  e )900، و b )300 ،c )500 ،d )700بازپخت شده در دماهای: 

 گراد
نشان داده شده است، با افزايش دمای  6 طور که در شکلهمان

درجه سانتی گراد شدت طيف گسيلی  500 به 300بازپخت از 

ای از بلورينگی بهتر و کاهش تواند نتيجهيابد که میافزايش می

 نقايص شبکه بلوری باشد. 

 

به عنوان تابعی از  Dy:4LaVOهای نانوبلورگسيل طيف شدت : 6شکل 

 دمای بازپخت

درجه سانتی گراد شدت  900و  700دما بازپخت در با افزايش 

يابد. زيرا در اين دماها فاز تتراگونال نمونه طيف گسيلی کاهش می

 شود. بنابراين، ساختار ماده ميزبان وبه فاز مونوکلينيك تبديل می

در بازده گسيل بسيار اهميت دارد.  Dyهای محل قرارگيری يون

نال خيلی بيشتر از مونازيت با فاز تتراگو Dy4LaVO:شدت گسيل 

تقارن معکوس خيلی کمی  4LaVOاست. زيرا ساختار زيرکون 

دارد. بنابراين گذار دوقطبی الکتريکی بيشتری را در مقايسه با 

دهد. شکاف طيفی زيرکون و مونازيت، به میساختار مونازيت 

 ی مختلف، کامال متفاوت است.های بلورعلت اثر استارک ميدان

 نتیجه گیری
با موفقيت توسط  Dy4LaVO: هایبطور خالصه، نانوبلور    

به بررسی اثر  رمال ساخته شدند. در اين مقالهروش آسان هيدروت

تولومينسانس وی و خواص فدمای بازپخت بر ساختار بلور

های ساخته شده با نمونه پرداخته شد. Dy4LaVO: هاینانوبلور

-مشخصه PLو ، XRD ،EDAX ،SEMهای استفاده از دستگاه

بلورينگی و شدت طيف گسيلی دهد که يابی شدند. نتايج نشان می

درجه  500بازپخت شده در دمای  Dy4LaVO: هاینانوبلوردر 

 سانتی گراد بهبود می يابد.
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خواص ساختاری و الکترونیCs2XInY6(X=Ag, Cu; Y=Cl, Br): دوگانه هایپروسكايت
علی،مختاری؛نگهداری،فاطمه

 

 ه شهرکرد، بلوار رهبر ، شهرکرددانشگا، فيزيك هگرو

 

چكيده
در اين  .های خورشيدی ايجاد کردند انقالبی در زمينه سلول و راندمان باال مناسب اپتوالکترونيك خواص، تر آسان سنتز، شيميايی تنوع علت بههای هاليد  پروسکايت 

به کمك روش های ابتدا به ساکن ، بر پايه اينديوم 𝐶𝑠2XIn𝑌6(X=Ag, Cu; Y=Cl, Br) معدنی دوگانه های پروسکايت  خواص ساختاری و الکترونی ،پژوهش

ابتدا بهينه  انجام شده است. QUANTUM ESSPRESSO بسته محاسباتی با استفاده از (DFTتابعی چگالی) و در چارچوب نظريه بر روش شبه پتانسيل مبنتی
بدست آمد و سپس خواص الکترونی ترکيبات با استفاده از تقريب شيب تعميم يافته  مدول حجمی، مشتق مدول حجمی ثابت شبکه، سازی ساختاری انجام و

(GGAو هم ) يح همچنين تصح ( بستگی قویLDA+U با مقدار مناسب )U  های الکترونی  ساختار نواری و چگالی حالت ،گاف یانرژ مقدارانجام شد. و در نهايت

  های ديگران مقايسه شد. محاسبه و با داده

 راندمان باال، نظريه تابعی چگالی،  های خورشيدی پروسکايت، سلول :واژههایکليدی

 

Cs2XInY6(X=Ag, Cu and Y=Cl, Br) Double Perovskites: The Structural and Electronic  

properties  
 

Negahdari, Fatemeh; Mokhtari, Ali  

Department of Physics, University of Shahrekord, Shahrekord. 

 

Abstract  

 
Halide perovskite revolutionized the field of process capability solar cells due to their chemical diversity, easier 

synthesis, good optoelectronic properties, and high efficiency. In this study, the structural and electronic 

properties of the 𝐶𝑠2XIn𝑌6 , Indium-based inorganic double perovskites,are studied by the ab initio methods 

that are based on the pseudo-potential method within the framework of density functional theory using 

QUANTUM ESSPRESSO code. At first, the optimized structure is obtained and then the lattice constants, bulk 

modulus and it’s pressure derivative are calculated, and also the electronic properties of the compounds are 

investigated using generalized-gradient approximation (GGA) and LDA+U method (with proper value for U). 

Finally, the density of states (DOS) and band structures are obtained and compared with the available results. 
 Keywords:  Perovskite, Solar Cells, High Efficiency, Density Functional Theory 

 

PACS No.70         

 

  قدمهم

از پروسکايت در ساخت سلول خورشيدی برای اولين  استفاده  

. سلول خورشيدی ]1[شد توسط مياساکا گزارش 2009بار در سال 

% و هزينه 2/25با راندمان  (CH3NH3PbI3) آمونيوم سرب يديد

 ها انداخته است. ساخت بسيار کم، اين کالس از مواد را برسر زبان

ب آن بر با توجه به سمی بودن عنصر سرب و اثرات مخر

دانشمندان پروسکايت هاليد معدنی را بعنوان برترين  ،زيست محيط

 .]2[گزينه برای جايگرينی معرفی کردند

 فرمول با سرب بدون دوگانه های پروسکايت ميان اين در   

با  هستند، فلزی کاتيون ′B وB  آن در که  A2B B′ X6میعمو

 عنوان به نواری گاف)يمنواری مطلوب و عموما مستق داشتن گاف

 های دستگاه در استفاده برای مناسب ماده انتخاب معيار يك

، (است های خورشيدی ضروری سلول ويژه به و اپتوالکترونيك
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تنظيم، پايداری بيشتر و مزايای برتر تجاری های اپتيکی قابل  ويژگی

ای  مثل تهيه و پااليش آسان و ارزان در جهت توليد انبوه فصل تازه

 .]3[است ايجاد کرده را در اين عرصه

 Cs2XInY6 (X=Ag, Cu; Y=Cl, Br)ترکيبات  ما اين مقالهدر 

 مورد مطالعهرا  225و گروه فضايی  FCC ساختار مکعبی دارای
گاف نواری، خواص ساختاری و الکترونی مقدار  و قرار داديم

 .کرده ايمترکيبات محاسبه و مقايسه 

روشمحاسبات
بسته از  استفادهو با ]4[ یچگال یتابع ةينظر ةيمحاسبات بر پا    

کنش  هم بر .انجام شده است ]5[وانتوم اسپرسومحاسباتی ک

بسنگی در تقريب شيب  های ظرفيت با استفاده ازتابعی هم الکترون

انجام شده است.  PAWپتانسيل   تعميم يافته و با استفاده از شبه

سازی ساختاری، خواص الکترونی در هر دو تقريب  پس از بهينه

GGA  وLDA+U مقدار پيشنهادی . ]6[مورد مطالعه قرار گرفت

الکترون ولت، برای عنصرهای نقره و  U=10، ]7[پارامتر هابارد

مس اعمال و ميزان گاف بدست آمده با تجربه مقايسه گرديد. دقت 

الکترون ولت و حداکثر نيروی وارد بر  8−10گرايی انرژی  هم

𝑅𝑦ها از مرتبه  اتم 𝑎. 𝑢.⁄ 10−3 .لحاظ شده است 

نتايجوبحث

خواصساختاری
 با ساختار Cs2XInY6 (X=Ag, Cu; Y=Cl, Br)در ترکيبات    

در  Fm3̅m ،Cs و گروه فضايی FCCپروسکايت دوگانه شبکه 

 X  (5/0 5/0 5/0)b 4  ،In ، عناصر  8c(25/0 25/0 25/0)جايگاه 

(0 0 0)  a4 عناصر  وY ( 25/0 0 0در) e24 8[قرار دارند[. 

 دهد.  ( طرحواره ای از اين ساختار را نشان می1شکل )

با مقادير تجربی   ( مقادبر بهينه سازی ساختاری1در جدول )  

بر حسب  موجود مقايسه شده اند. اندازه پارامتر ثابت شبکه

درصد کمتر يا بيشتر از مقادير تجربی بدست  2حدود آنگستروم 

چنين  . هم]9و10و7[در تطابق خوبی با نتايج تجربی استآمده و 

دوستی در واحد مولکول، مشخصه ای از قدرت پيوند در انرژی هم

دهد ترکيبات دارای  و نشان می در جدول ذکر شده است جامدات،

Cl  مدول حجمی و  .بيشتری برخوردار هستند قدرت پيونداز

مشتق آن بعنوان معياری برای ارزيابی نحوه مقاومت مواد در برابر 

ها  فشردگی يا تراکم محاسيه شده است. اندازه گيری اين کميت

 برای کاربردهای صنعتی بسيار اهمييت دارد.

های  آن با دادهو مقايسه    GGAهای بدست آمده از تقريب  داده

از اين تقريب برای خواص  دهند که استفاده تجربی نشان می

ساختاری قابل اعتماد و مفيد است، در ادامه خواهيم ديد که اين 

 دهد. تقريب مقادير گاف نواری را کمتر از مقادير تجربی نشان می

 
225: ساختار پروسکايت دوگانه با گروه فضايی  1شکل  

 های تجربی مقادير بهينه ساختاری و مقايسه با داده :  1جدول
Cs2CuIn𝐶𝑙6 Cs2CuInBr6 Cs2AgInCl6 Cs2AgInBr6  

239/10 763/10 495/10 0735/11 acell 

192/10 - 467/10 021/11 acell

(exp) 
4/37 0/29 2/30 1/24 𝐾0 

GPa 

59/5 64/5 16/5 82/5 d𝐾0 

08/2-  78/1- 93/1-  67/1  𝐸𝑐

Ry

mol
 

 الكترونی خواص 

 به مربوط اطالعات جامد، حالت ترکيب يك نواری ساختار    

جا که  از آن . ميدهد توضيح را اسپينی و حرارتی الکتريکی، رسانش

ساختارها مشابه هستند، نمودارها مشابه است و از تکرار پرهيز 

 و   Cs2AgInBr6ترکيب نواری ( ساختار2شکل )شده است. 

Cs2CuInCl6  با در نظر گرفتن  هااين ساختار دهد. را نشان می

مقادير . ]11[نقطه در منطقه اول بريلوين رسم شده است  106

در محاسبه و  LDA+Uو  GGAگاف  با استفاده از تقريب 

گاف  تجربی مقايسه شده است.  ( ذکر و با داده های2جدول )

      است.  Г قطهترکيب  در هر دو تقريب، مستقيم و در ن 4نواری هر 
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های خورشيدی بازه  مواد در سلول استفاده ازگاف مناسب برای 

اين در  مورد بررسی لکترون ولت است که تمام مواديك تا سه ا

جا که فلزات واسطه در ترکيبات مورد  از آنباشند.  می محدوده

 fو  dهای  های جايگزيده اوربيتال بررسی حضور دارند و الکترون 

کنش  به برهمبا يك جمله اضافه وابسته  LDA+Uتقريب  داريم

 زند.  ، گاف نواری را بهتر تخمين میجايگاهی الکترون_الکترون

 های آزمايشگاهی : مقادير گاف انرژی و مقايسه با داده 2جدول 

Cs2Cu 

In𝐶𝑙6 
Cs2Cu 

InBr6 
Cs2Ag 

InCl6 
Cs2Ag 

InBr6 
𝐸𝑔𝑎𝑝 

(eV) 

352/0 317/0 995/1 332/1 GGA 

140/1 616/0 648/2 837/1 LDA+U 

4/1 - 3/3 1/2 EXP 

30/0 31/0 29/0 31/0 𝑚∗
𝑒 𝑚𝑒⁄  

28/0 29/0 28/0 29/0 𝑚∗
ℎ 𝑚𝑒⁄  

 
در تقريب  Cs2CuInCl6ب(   Cs2AgInBr6(الف ساختار نواری:  2شکل

LDA+U  باU=10eV. نرژی باالترين حالت پر برابر صفر قرار داده شده ا

 .است

شده  گزارش (2) و حفره نيز در جدولجرم موثر الکترون     

 شود که است. جرم موثر تقريبا مشابه در اين مواد سبب می

های خورشيدی با  سلول پذيری باالتری داشته و در نهايت  تحرک

 .]12[راندمان باالتر داشته باشيم

الکترونی کلی و جزيی را نشان  های چگالی حالت (3)شکل     

و استدالل ها باشد  نمودارهای ساير ترکيبات نيز مشابه می .دهد می

در ترکيب با توجه به شکل نوار ظرفيت  ها نيز مشابه است. برای آن

Cs2AgInBr6  های  عمدتا از اوربيتالAg_d  وBr_p  و نوار

نوار  Cs2CuInCl6و در مورد  Ag_sو  In_s ،In_pرسانش از 

، In_sو نوار رسانش از  Cl_pو  Cu_d های ظرفيت از اوربيتال

In_p  وCu_s  ه است. نزديکی اوربيتالشدتشکيل  d4   و نقره

d3  شود که تقريب  ه تراز فرمی و نوار ظرفيت سبب میبمس

GGA  ناکارآمد و مقدار گاف را خيلی کمتر از مقدار تجربی

های خالی نوار  اوربيتال LDA+Uتقريب  با اعمال  برآورد کند اما 

ی بزرگتر و نوار رسانش به سمت ی هارسانش به سمت انرژ

کند و گاف انرژی را افزايش  های کوچکتر حرکت می ژیانر

نوار  pجا اگر گاف اپتيکی را گذار از اوربيتال  در اين د.نده می

، گاف نوار رسانش تعريف کنيم sهای اوربيتال  به حالتظرفيت 

 اپتيکی در اين مواد با گاف اصلی برابر است.

يشترين ب -12تا  -16، محدوده در نواحی دور از انرژی فرمی  

 باشد.  می In_pو  Cs_pهای  سهم مربوط به حالت

های الکترونی با اسپين باال  تقارن در توزيع چگالی حالتچنين  هم  

  و پايين حاکی از عدم وجود خاصيت مغناطيسی در اين مواد است.

نتيجهگيری
  FCCترکيب پروسکايت دوگانه با ساختار  4در اين پژوهش، 

سازی ساختاری با استفاده مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا بهينه 

های  بدست آمد که سازگاری خوبی با دادهGGA از تقريب 

وGGAهای بهينه و با دو تقريب سپس با دادهتجربی داشت.

LDA+U  .ساختار نواری و چگالی حاالت الکترونی محاسبه شد ،

بهتر  LDA+U (U=10eV) مقدار گاف نواری توسط تقريب

رسانا با دارا بودن گاف نواری  شود. اين مواد نيم تخمين زده می

داشتن جرم موثر الکترون/حفره کم گزينه های ، مطلوبمستقيم و 
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های  استفاده در وسايل اپتوالکترونيك و بويژه سلول مناسبی برای

 هستند. خورشيدی

 

 
مقدار انرژی فرمی . LDA+Uقريب چگالی حاالت کلی و جزيی ن:  3شکل

 Cs2CuInCl6 ب(  Cs2AgInBr6الف( باشد. برابر صفر می
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  پایۀ نظریۀ تابعی چگالیبر  روی سولفیدو کادمیوم سولفید بررسی خواص الکترونیکی 
 پریسا ، علیپور کامران ؛ یوسف پور نوینی ، نسیم شجاعی، سید حمید رضا؛

 گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز ، ایران
 چکیده

استفاده  و با آنهادر فاز مکعبی  کادمیوم سولفید و روی سولفید  ، تودههای الکترونیی انرژی و چگالی حالتختار نوارسا ،خواص الکترونیکی ه به مطالعهدر این مقال

نتایج   ه است.انجام گرفت کوانتوم اسپرسو بستۀ محاسباتیاز پردازیم که با استفاده می برای پتانسیل همبستگی تبادلی تقریب شیب تعمیم یافته با نظریۀ تابعی چگالی از

می الکترون ولت  4/3و  39/2 و بترتیب Gدر نقطه  ZnSو برای  در نقطه  CdS برای  بوده کهمستقیم  گافدارای  دو ترکیب هرکه دهد محاسبات ما نشان می
   .  مطابقت می کند شده گزارش که با مقادیر تجربی   باشند

 قریب شیب تعمیم یافته،تنظریۀ تابعی چگالی،  خواص الکترونیکی واژه های کلیدی:

 

A DFT Study on Electronic Properties of CdS and ZnS  
 

Shojaei, S.H. Reza; Yousefpour Navini, Nasim; Alipour-Kamran, Parisa  

 

Department of Physics, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, we study the electronic properties, energy band structure and density of electronic states, of the 

CdS and ZnS bulks, in their cubic form, using Density Functional Theory along with Generalized Gradient 

Approximation (GGA) for the exchange correlation potential using quantum espresso. Our results confirm that 

these compounds are direct band gap semiconductors. The calculated energy gaps for CdS ( symmetry point) 

and ZnS (G symmetry point) are 2.39 and 3.4 eV respectivelyو which are confirmed by reported experimental 

values.  

 

Keywords:  electronic properties, Density Functional Theory, Generalized Gradient Approximation 

 

 

  همقدم
به دلیل خاصیت شیمیایی و فیزیکی  نانوموادیر خهای ادر سال   

چنین توجه محققان قرار گرفته است و هممنحصر به فردشان مورد 

و  یکیالکتر تیخاص لیبه دل II-VIگروه  هاینیمرسانا اهمیت

مطالعات نانو ذرات  .بر کسی پوشیده نیست آنها رینظ یب اپتیکی

 است. پژوهشی جالببیش از دو دهه است که یک زمینه  نیمرسانا

خواص فیزیکی در ابعاد  مطالعهبرای  را فرصتی چون که این مواد 

 هاگسترده آن کاربرد و همچنین به بررسی کند را ایجاد میپایین 

کارایی این  شود.منجر می یالکترون هایدستگاهاپتوالکترونیک و در 

ها به ساختار و خواص الکترونیکی مواد مورد استفاده دستگاه

ترین یکی از مهم ((CdS. سولفید کادمیوم [1]زیادی دارند بستگی

نسبتاً  با داشتن گاف نواری مستقیم و II-VIگروه  یهانیمرسانا

این ماده کاربردهای مهمی در  الکترون ولت( است. 42/2پهن )

ی الکترونیکی هاهای خورشیدی، اپتوالکترونیک و دستگاهسلول

با دارا بودن گاف نسبتا  (ZnS) یرو دیسولفو همچنین  [2]دارد 

و طیف کاربردی وسیعی نمایشگرهای  الکترون ولت( 7/3) بزرگ

توجه  های فروسروخپنجره ،ی تزریقیزرهای، لنسانسیالکترولوم

-3] جلب کرده است ممه یرسانانیمماده  کیرا به عنوان  یاریبس

 داریساختار پا ،دندار یبلوردو شکل هر دو این ترکیبات،  .[6
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و  Rahman ،2015در سال ی.و ساختار مکعب یشش ضلع

خواص الکترونیکی و  اسکاندیوم بر آالیش تأثیر  [7] همکاران

مورد  چگالی تابعی نظریۀبه وسیله را،   CdS های نازکاپتیکی الیه

نظریۀ استفاده از  به [8] همکارانو  Laportaبررسی قرار دادند. 

اثر  و ZnSرونیکی مطالعه ساختار و خواص الکت به تابعی چگالی

خواص  Tsegaye  [9].آن پرداخته است فاز تغییر فشار بر 

شده با منگنز و کروم را با کمک  آلیاژ ZnS یو نور یکیالکترون

های از بین تمام روش .مورد بررسی قرار داد نظریۀ تابعی چگالی

دلیل حفظ  ( بهDFT) نظریۀ تابعی چگالیمحاسباتی تعیین شده 

به  د محاسباتی و کارآیی مشهور است همچنینکرتعادل بین عمل

های مولکولی سامانههای مختلف ای برای مطالعه جنبهطور گسترده

-یعنی ساختاری، فرکانس ارتعاش و انتقال الکترونیکی برای گونه

-ها مواد جامد استفاده میها، مولکولها، اتمهای مختلف از هسته

  .[7]شود

هر دو ترکیب  چگالی تابعی نظریۀ با استفاده ازدر این مطالعه، 

CdS, ZnS را مورد محاسبه  آنهاای و شکل توده در فاز مکعبی

ول واحد قرار دادیم. پس از بدست آوردن پارامترهای هندسی سل

های کلی و جزیی و به ، چگالی حالتریلکس شده، ساختار نواری

های در بازه ها راهای مختلف از چگالی حالتتبع آن سهم اوربیتال

 کنیم.مختلف انرژی بررسی می

 روش محاسبات

( را در قالب تقریب DFTما در این تحقیق نظریه تابعی چگالی)

( و با استفاده از نرم افزار کوانتوم اسپرسو GGAشیب تعمیم یافته)

را در قالب تقریب شبه پتانسیل شام -که معادالت کوهن بکار بستیم

نرم از نوع  شبه پتانسیل استفاده شده کند.می حل

-مارتینز بر مبنای متد وnorm-conserving   [10]کانسروینگ

  انتخاب گردیده است.  Martins-Troullier ترولیر

 ها مقدار بهینه شده K-point پس از یافتن مقادیر همگرایی   

  60و  30بترتیب  ZnS و CdS ( برای cutoff) قطع انرژی

ساختار، ثابت شبکه  ردن الکترون ولت بدست آمد. بعد از بهینه ک

آنگستروم تعیین  44/5و  92/5بترتیب   ZnSو  CdSبهینه شده 

و برای  W-L-Γ-X-Wدر مسیر   CdSبرای ساختار باندشده و 

ZnS در مسیر W-L-G-X-W  و همچنین بهرسم شده است 

-چگالی حالت، خواص الکترونی از جمله ساختار نواری بررسی

  پرداختیم.های کلی و جزئی و گاف انرژی 

 

  نتایج بررسی و بحث

 انرژی نوار ساختار
 و شلم کلوهن معلادالت حلل از ساختار نواری و هاحالت چگالی

بله  بریللوئن منطقله اول از نقلاطی در مقلادیر انلرژی ویژه محاسبۀ

 رسم شده است.  1شکل آیند که درمی دست

شلکل مشلخا اسلت هلر دو ملاده دارای گلاف  همان طور که از

 2.39 بله ترتیلب ZnSو  CdSند و مقلادیر آن بلرای مستقیم هست

محاسلبه Γ و Gدر نقاط و مسلیرهای متفلاوت الکترون ولت  3.4و

 CdS 2.4ه بلرای شلدگلزارش مقادیر تجربی ، همچنین استشده 

-ملی [13-12]الکتلرون وللت  ZnS، 3.8الکترون ولت و بلرای 

ا نوارهای انرژی بانلد رسلانش تلراز فرملی ر از طرفی چون ،باشند

اسلت.  نیمرسلانادهلد هلر دو ملاده اند و این نشان ملیقطع نکرده

توانلد ملی 2هلا شلکل مطابقت این نمودار با منحنی چگالی حالت

سلاختار نلواری بله و  محاسبات انجام شلده باشلد درستیدلیل بر 

دست آمده با روش شبه پتانسیل سازگاری خلوبی بلا دیگلر نتلایج 

    [11] دارد

   

 

 
  نواری مولکول :  نموار ساختار1شکل 
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 هاحالت چگالی

 در هاحالت چگالی بررسی الکترونیکی، خصوصیات تعیین برای    

توزیلع الکتلرون در است و همچنلین  ضروری فرمی انرژی اطراف

شود. طیف چگالی ها توصیف میطیف انرژی توسط چگالی حالت

  14و -4 بر حسب انلرژی در گسلتره ZnSو  CdSهای کل حالت

 نلواری یکلی از گلاف.  رسم شده است 2الکترون ولت  در شکل 

 کللی هلایحاللت نمودار چگالی از که است یهایپارامتر ترینمهم

انرژی صفر نشان دهنده تلراز فرملی ، در نمودار  .استنباط می شود

 تلراز بلاالی رسانش نوار و فرمی تراز زیر ظرفیت باشد که نوارمی

تراز فرملی بیلانگر  ود  فاصله و مقدار گاف دروج .دارد قرار فرمی

 .است ZnSو CdSی این دو ماده نیمرساناخاصیت 
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 ی کلیهاچگالی حالتنمودار :  2شکل 

 CdSهای مختلف های اتمی مشارکت اوربیتالجهت بررسی نحوه

 در ایم کهو رسم نموده های جزئی را محاسبهچگالی حالت ZnSو 

کنیم که مشاهده می ،3توجه به شکل  آمده است. با 3ل شک

مربوط به اتم سولفید در باالی نوار  p2ی اوربیتال مشارکت عمده

مربوط به  d3مربوط به اتم سولفید و اوربیتال  s1ظرفیت و اوربیتال 

و  4و 1ها  چگالی حالت آن باشد کهاتم کادمیوم در نوار ظرفیت می

 d3های . اوربیتالی قراردادی استدر یاخته الکترن ولت 2.5

مربوط به  s1مربوط به اتم کادمیوم و  p2مربوط به اتم سولفید و 

اتم کادمیوم مشارکت  عمده در ته نوار رسانش دارند. که چگالی 

حالت بر الکترون ولت در  1و0.5و 0.5ها به ترتیب حدود حالت آن

پردازیم که می ZnSی قراردادی است. حال به بررسی یاخته

مربوط به اتم سولفید در باالی نوار s1مده اوربیتال مشارکت ع

مربوط به  d3مربوط به اتم سولفید واوربیتال  p2ظرفیت و اوربیتال 

حالت بر الکترون  0.5و0.5و  3.5های  اتم روی با چگالی حالت

مربوط به اتم روی  s3 ولت  در یاخته قرار دادی است. اوربیتال

رد. که چگالی حالت آن  حدود مشارکت  عمده در نوار رسانش دا

ی قراردادی است.  با توجه به حالت بر الکترون ولت در یاخته1

هم  به نیمرساناهای اوربیتالی این دو شود مشارکتنتایج مشاهده می

  است.نزدیک 

 

 
 های جزیی مولکول: چگالی حالت3شکل

  گیرینتیجه

روه فضایی با گدر فاز مکعبی  ZnSو   CdS الکترونیکیخواص    

43-F اندازه گاف محاسبه شده در ملورد مورد بررسی قرار گرفت .

CdS   تطابق بسیار خوبی با مقادیر تجربی دارد ولی گلاف انلرژی

تلر از مقلدار تجربلی گلزارش پایین   ZnSبدست آمده در ترکیب

  شده است.
 

CdS 

ZnS 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

662



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 منابع

[1] W. Dong, C. Zhu, “Optical properties of surface-modified 

CdO nanoparticles”, Optic. Mater, vol. 22 (2003). 

[2] T. Vossmeyer, L. Katsikas, M. Giersig, IG. Popovic, Kj. 

Diesner, A. Chemseddine, A Eychmüller, H. Weller, “CdS 

Nanoclusters: Synthesis, Characterization, Size Dependent 

Oscillator Strength, Temperature Shift of the Excitionic Transition 

Energy, and Reversible Absorbance Shift”, J. Phys. Chem, vol. 98 

(1994).  

[3] Early, K. T. Nesbitt, D. J. “Size-Dependent Photoionizationin 

Single CdSe/ZnS” Nanocrystals. Nano Lett, vol. 13 (2013). 

[4] Fang, X. Zhai, T. Gautam, U.K. Li, L. Wu, L. Bando, Y. 

Golberg, D.  “ZnS nanoparticles: From Synthesis to 

Applications”. Prog. Mater. Sci, vol. 56 (2011). 

[5] Yang, J. Wang, B. Cao, J. Han, D. Feng, B. Wei, M. Fan, L. 

Kou, C. Liu, Q. Wang, T. “Controllable Photoluminescent-

Magnetic Dual-encoded Wurtzite ZnS: Cu2+Mn2+ Nanowires 
Modulated by Cu2+ and Mn2+ Ions”. J. Al loys Compd, Vol. 574 

(2013). 
[6] La. Porta, F. A. Ferrer, M. M. Santana, Y. V. B. Raubach, C. 

W. Longo, V. M. Sambrano, J. R. Longo, E. Andrés, J. Li, M. S. 

Varela, J. A. “Synthesis of Wurtzite ZnS Nanoparticles Using the 

Microwave Assisted Solvothermal Method”. J. Al loys Compd. 

Vol. 555 (2013). 

[7] SH. UR Rehman, A. Majid, N. Hasaan, A. Shakoor, G. 

Murtaza, S. Khan. “A DFT Study of the Effects of Sc Doping on 

Electronic and Optical Properties of CdS Nanoparticles”, 

Materials Science-Poland, vol. 33 (2015). 
[8] F. A. La Porta, L. Gracia, J. Andrés, J. R. Sambrano, J. A. 

Varela, and E. Longo, “A DFT Study of Structural and Electronic 

Properties of ZnS Polymorphs and its Pressure-Induced Phase 

Transitions”, American Ceramic Society, vol. 97 (2014). 

[9] Tsegaye, Z. Assefa, “Density Functional Theory Studies of 

Electronic and Optical Properties of ZnS Alloyed with Mn and 

Cr”, (2012). 
[10] M. J. van Setten, M. Giantomassi, E. Bousquet, M. J. 

Verstraete, D. R. Hamann, X. Gonze, G. Rignanese, 

“The PseudoDojo: Training and grading a 85 element optimized 

norm-conserving pseudopotential table”, Computer Physics 

Communications, vol. 226 (2018). 
[11] A. L. Ivanovskii, R. F. Sabriyanov, A. N. Skazkin, V. 

Zhukovskii, and G. P. Shvekin, “Effects of Various Parameters on 

Structural and Optical Properties of CBD-Grown ZnS Thin 

Films”, Inorganic. Mater, vol. 36 (2000). 
[12] T. Sinha, D. Lilhare, A. Khare, “Chemical Bath Deposition of 

Crystalline ZnS Thin Films”, Journal of Electronic Materials, 

(2017). 
[13] F. Antar; “Efffect of Gamma – Ray on Structural and Optical 

Properties of Cadimum Sulfide (Cds) Thin Films”, International 

Journal of Application or Innovation in Engineering and 

Management, vol. 3 (2014) 

    

 

 

 

 

 

 
. 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

663

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00104655
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00104655


کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 

 بررسی قابلیت استفاده از خوضه خرما برای ساخت الکترود ابرخازن
  3، سید محمد باقر؛ ملک حسینی 2سید مهدی، بیضایی ؛ 1، فرزانهمحمودی میمند

 

 سفؼٌجاى ٍلی ػصش)ػج(داًـگاُ  داًـکذُ ػلَم پایِ ،گشٍُ فیضیک   1ٍ2ٍ3

 

 چکیده

اص کشبي فؼال بِ ػاصی ؿذ.  فؼال  KOHّیذسٍکؼیذ ٍ ػپغ تَػط پتاػین کشبًَیضُ (ص هٌطقِ کشهاىبِ دػت آهذُ ا)خَؿِ خشهادس ایي پظٍّؾ، دس گام ًخؼت، 

ٍ  تش هشبغ بش گشمه 1361/ 3 هادُ بِ دػت آهذُ داسای هؼاحت ٍیظُکِ  ّای ظشفیت ًـاى داد گیشی ذاصُدػت آهذُ بشای ػاخت الکتشٍد ابشخاصى اػتفادُ ؿذ. اً

 .اؿذب هی فاساد بش گشم 84ظشفیت ٍیظُ 

  .خاصى کشبي فؼال، خَؿِ خشها، الکتشٍد ابشخاصى، ؿبِ واژه های کلیدی:

 

Investigate the ability to use clusters of palm to build supercapacitor electrods  
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Abstract  
 

In this study, in the first step, the palm cluster (obtained from Kerman region) was carbonized and then 

activated by potassium hydroxide KOH. The resulting activated carbon was used to make the supercapacitor 

electrode. Capacity measurements showed that the material obtained has a special area of 1361.3 square 

meters per gram and a special capacity of 84 farad per gram. 

Keywords: Activated carbon, cluster palm, Supercapacitors electrod, PSeudo-supercapacitor.  

 

PACS No.81  

 

  مقدمه
هَاد گیاّی داسای کشبي تَلیذ  حشاست دّیکشبي فعال اص 

بیشکل با تخلخل بسیاس  کشبي فعال یک جاهذ کاهالً شَد. هی

داسای خاصیت جزب بسیاس باالیی بَدُ ٍ قابلیت باال است. کِ 

بِ علت فعال   کشبيدّذ.  احیای بسیاس خَبی اص خَد ًشاى هی

لکتشیکی ًسبتاً خَب بِ عٌَاى باال ٍ سساًٌذگی ا ٍیژُ هساحت

دس هَاد گیشد.  قشاس هیّا هَسد استفادُ  دس ابشخاصى الکتشٍد

سطح دس دستشس الکتشٍلیت توام  هتخلخل هعوَلی غیش کشبٌی

گیشد ٍ بٌابشایي با ٍجَد ایي کِ هساحت سطح بضسگی  قشاس ًوی

باشٌذ  هی ًسبت بِ هَاد کشبٌییت کوتشی داسًذ ٍلی داسای ظشف

]1.[ 
  ؿًَذ: ّا بِ ػِ دػتِ کلی تقؼین هی ابشخاصى

 ی الکتشٍؿیویایی ّای دٍ الیِ خاصىابش -1
 ّا خاصىابشؿبِ  -2
 ّای ّیبشیذی خاصىابش -3
داسًذ کِ  ًَاع هختلفیخَد ا ّا ّش کذام اص ایي خاصى   
ّای  خاصىابش. دس اػت هتفاٍتدس اًْا اصٍکاس رخیشُ باس ػ

ی الکتشٍؿیویایی، باس الکتشیکی دس فصل هـتشک  یِدٍ ال
ؿَد ٍ اًتقال باسی بیي  الکتشٍلیت رخیشُ هی -الکتشٍد 

دّذ بٌابشایي داسای رخیشُ باس  الکتشٍلیت ٍ الکتشٍد سخ ًوی
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ّا داسای رخیشُ باس  خاصىابش  باؿٌذ، ؿبِ غیشفاسادیک هی
 ّای ّیبشیذی داسای ػاصٍکاس تشکیبی خاصىابشفاسادیک ٍ 

ّا  دس خاصى فاسادیک ٍ غیشفاسادیک بشای رخیشُ باس ّؼتٌذ.
ؿًَذ، دس  باس الکتشیکی بش سٍی صفحات رخیشُ هی

ّا باس الکتشیکی بِ صَست جزب ػطحی یَى بش  ابشخاصى
ؿًَذ. دس ٍاقغ دس ابشخاصى،  سٍی ػطح الکتشٍدّا رخیشُ هی

دٍ الیِ دسٍى الکتشٍلیت تـکیل ؿذُ ٍ بِ صَست دٍ 
 .]2[ؿًَذ  دیذُ هی صفحِ سػاًا

 آزمایص  روش 
 هَاد هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ   

 (HCLّیذسٍکلشیک اػیذ ) (1

 (KOHپتاػین ّیذسٍکؼیذ ) (2

 (PTFEپلی تتشا فلَئَسٍاتیلي ) (3

 (NaSO4)ػَلفات ػذین  (4

 اتاًَل تجاسی (5

 کپؼَل حاٍی گاص آسگَى (6

 خَؿِ خشها (7

 پَدس گشافیت (8

 اػتیلي ػیاُ (9

 اػتَى (10

آٍسی ؿذُ بِ آصهایـگاُ  خشها جوغدس ایي پظٍّؾ خَؿِ ّای 

گشفت. اًتقال دادُ ؿذ ٍ فشآیٌذّای آهادُ ػاصی سٍی آى اًجام 

هقذاسی اص خَؿِ خشها ابتذا کِ  فشآیٌذ کاس بِ ایي صَست اػت

قشاس  ،کَسُ اص جٌغ کَاستضهحفظِ دسٍى  ػپغ خشد ؿذُ

دسجِ ػلؼیَع بِ هذت  700گشفت ٍ دس جَ آسگَى دس دهای 

ذ کشبٌی ؿذى اًجام ؿذ. ػپغ بشای تَلیذ کشبي دقیقِ فشایٌ 60

هَالس هخلَط  6ػین ّیذسٍکؼیذ با هحلَل پتا ایي ًوًَِفؼال، 

دسجِ ػلؼیَع  80ػاػت دس دهای  8 ٍ بِ هذت ؿذُ

دسٍى آٍى  خَؿِ خشها سفالکغ ؿذُ ػپغ سفالکغ گشدیذ. 

دس جَ دقیقِ  150دسٍى کَسُ بِ هذت ؿذُ ٍ ػپغ  خـک

اًجام  فؼال ػاصیسجِ ػلؼیَع فشآیٌذ د 800آسگَى دس دهای 

  . ًوًَِ ًْایتا تا سػیذى بِ دهای هحیط بِ آساهی ػشد ؿذ.ؿذ

 تهیه و آزمایص الکترودها

برِ ایرري   اصهرَى ّرای الکتشٍشریویایی سرلَل     برشای زصهرای      

صَست ساختِ شذ کِ ابتذا کشبي فعال برا اسرتیلي سریاُر گشافیرتر     

ٍدى چٌرذ قطرشُ اتراًَل برشای     ( ٍ افضPTFEتتشافلَئَسٍاتیلي ) پلی

تشکیل خویش هخلَط شذًذ ٍ سپس با پشس بِ سطح تَسی فششدُ 

سا تشاشریذُ ترا تٌْرا هرَادی کرِ دسٍى       سپس سرطح ترَسی   شذًذ.

استفادُ اص هرَاد افضٍدًری اص    باشذ باقی بواًذ. ّای تَسی هی سَساخ

یا پَدس تفلَى بِ ایي دلیل است کرِ کرشبي فعرال برِ      PTFEجولِ 

ّرای فلرضی ًذاسًرذ ٍ برشای      یچ چسبٌذگی ًسبت بِ تَسیتٌْایی ّ

 گیشًذ.   افضای  چسبٌذگی هَسد استفادُ قشاس هی

افضای  سساًٌذگی ًیرض   یي اص استیلي سیاُ ٍ گشافیت بشایّوچٌ

 .]4ٍ 3 [شَداستفادُ هی

 بحث و نتایج
 ّای الکتشٍؿیویایی آصهایؾ

ُ اص هَاد کِ ّذف اص ػاخت کشبي فؼال با اػتفادبا تَجِ بِ ایي

ّا بشای ػاخت الکتشٍد  کشبٌی هَجَد دس طبیؼت اػتفادُ اص آى

ّای  ّا آصهایؾ ابشخاصى بَد بٌابشایي ًیاص اػت کِ اص آى

ای الکتشٍدّای ػاختِ  ٍلتاهتشی چشخِالکتشٍؿیویایی گشفتِ ؿَد. 

با  (NaSO4ؿذُ اص کشبي فؼال دس الکتشٍلیت ػَلفات ػذین )

 تا 0-/6هَالس با هقادیش هختلف اػکي ٍ باصُ پتاًؼیلی اص  3غلظت 

ّا کِ  ّای ایي ٍلتاهتشی گیشی ؿذُ اػت. ؿکل ٍلت اًذاصُ 8/0

آل دس  هؼتطیل ؿکل ٍ تقشیباً هتقاسى ّؼتٌذ بیاًگش سفتاس خاصًی ایذُ

 ّای تْیِ ؿذُ اػت ًوًَِ
 خَؿِ خشها فؼال با ػاهل ای ٍلتاهتشی چشخِ 1دس ؿکل 

 .ؿَد هـاّذُ هی   KOH ػاص فؼال
 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

665



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 .فؼال خَؿِ خشهاًوًَِ  (CVای ) : هٌحٌی ٍلتاهتشی چشخ1ِ ؿکل

 .سٌجی اهپذاًس الکتشٍشیویایی ًوًَِ خَشِ خشها طیف :2شکل 

دس دٍ ًوًَِ کشبٌیر  FE-SEM با تَجِ بِ تصاٍیش 3دس شکل 

س ّا بِ دلیل تشک خَسدگی ٍ فعال شذى د غیشفعال ٍ فعال ًوًَِ

ّا  طی فشزیٌذ کشبٌی شذىر رسات داسی هحذٍدُ ٍسیعی اص اًذاصُ

ّستٌذ ٍ بسیاسی اص هٌافز بِ طَس هٌظن بش سٍی سطح ًوًَِ افضای  

ّای کشبٌی بعذ اص  یافتِ است. با دس ًظش گشفتي اًذاصُ هٌافز ًوًَِ

شَد سایض حفشات افضای  یافتِ است ٍ  ساصی هشخص هی فعال

 باشذ. یاس صیادی هیداسای ساختاس هتخلخل بس

 

 
 

 
 

 

 

 

 .ػاصی ًوًَِ خَؿِ خشها قبل ٍ بؼذ اص فؼال FE-SEM: آًالیض 3 ؿکل

  کٌیذ هـاّذُ هی 4دس ؿکل طَس کِ  ّواى

 

 

 

 
 قبل ٍ بؼذ اص فؼالؼاصی. بشای EDS آًالیض: 4ؿکل 

دس ًوًَِ دس ًوًَِر عٌصش کشبي بِ طَس کاهل قابل هشاّذُ است. 

کٌیذ کِ ًِ تٌْا هٌجش بِ خَشِ خشها عٌصش زّي سا هشاّذُ هی

کاّ ر بلکِ باعث افضای  –ّای اکسای افضای  ٍاکٌ 

شَد. ّوچٌیي هشاّذُ دسصذی اص اکسیژى ًوًَِ دس سساًٌذگی هی

ّای عاهلی اکسیژى تشکیل شذُ دس طَل فشزیٌذّای استباط با گشٍُ

 .]5 [ است KOH ساصی ٍ سفالکس با فعال

 گیری سطح ویژه اندازه

بشای بِ دػت آٍسدى ػطح ٍیظُ ٍ هـخصات تخلخل کشبي 

فؼال تَلیذ ؿذُ اص جزب ػطحی ٍ ٍاجزب ًیتشٍطى هایغ دس دهای  

 BETاص هضایای آًالیض ؿذ. اػتفادُ  BETدسجِ کلَیي اص سٍؽ  77

گیشی دقیق هؼاحت ػطح ٍ حفشات، تؼییي هیضاى  تَاى بِ اًذاصُ هی

گیشی ػطح ٍیظُ اؿاسُ کشد. آًالیض ّن دهای جزب  اًذاصُ تخلخل ٍ

ًـاى دادُ  5فؼال دس ؿکل  ٍ ٍاجزب ًیتشٍطى بشای ًوًَِ کشبي 

فؼال ؿذُ داسای هؼاحت ػطح   ًوًَِ دادؿذُ اػت. ًتایج ًـاى 

کِ هؼاحت ػطح باال  فؼال داسدغیش  ًوًٍَِیظُ باالیی ًؼبت بِ 
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ّای فؼال ؿذُ  ت. ًوًَِاػ KOHی اثش بخـی فؼال  ًـاى دٌّذُ

دّذ ػاختاس  ّؼتٌذ کِ ًـاى هی nm 22/1داسای قطش هتَػط 

باؿذ. یا بِ ػباستی دیگش جزب ًیتشٍطى بش سٍی ػطح  هتخلخل هی

داسای ػاختاس هتخلخل  کشبي بِ ایي هؼٌی اػت کِ توام ًوًَِ

ّای غیشفؼال ٍ فؼال دس  ًوًَِ BET. ًتایج تجضیِ ٍ تحلیل اػت

جذٍل 

1-1 

ذُ هـاّ

 ؿَد. هی

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شٍطى ًوًَِ خَؿِ خشها ّن دهای جزب ٍ ٍاجزب ًیت BETآًالیض  :5ؿکل 

 .فؼالفؼال ٍ غیش

 

 ّای غیشفؼال ٍ فؼال ًوًَِ BETًتایج تجضیِ ٍ تحلیل  1-1جذٍل 

هؼاحت ػطح  نوع ماده
BET 

(m2/g) 

 حجم حفرات
(cm

3
/g) 

 اندازه حفرات
( nm) 

    

 فعالخوشه خرما غیر

 

 شه خرما فعال خو

57/332 

 

3/1361 

1494/0 

 

538/1 

7966/1 

 

5809/1 

    

 

 نتیجه گیری
 ٍجَد داؿت ّای آّي خَؿِ خشها بِ طَس طبیؼی یَى ػاختاس دس

اًذ. ّوچٌیي  کِ ایي یَى ّا باػث ایجاد ظشفیت ؿبِ خاصًی ؿذُ

ّای کشبٌی هَجَد دس طبیؼت اص جولِ  اًَاع صیؼت تَدُ

ضیٌِ هٌاػبی بشای ػاخت الکتشٍد ابشخاصى پؼواًذّای کـاٍسصی گ

ؿًَذ. با فؼال ؿذى هَاد کشبٌی هَجَد ّش کذام داسای  هی هحؼَب

 باؿٌذ. ّای ابشخاصًی هتفاٍت هی ظشفیت
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 حاویمطالعه خواص تراگسیلی بلورهای فوتونی یک بعدی 

 کایرال ساختاری  نانوکامپوزیتمواد 
      2صمد، روشن انتظار ؛ 1امیر، مدنی ؛ 1سیمین،  شیرین

 بناب، آذربایجان شرقی، دانشگاه بناب  ،  گروه مهندسی اپتیک و لیزر 1

 تبریز ، دانشگاه تبریز،  دانشکده فیزیک  2

 چكیده
با  قائمتحت تابش  و دی الکتریک (NSCM) کایرال ساختاری نانوکامپوزیت موادحاوی بلورهای فوتونی یک بعدی  و بازتابی مقاله خواص تراگسیلی در این

ایم که سه نوع داده وردن طیف بازتاب و تراگسیل هم قطبش و قطبش متقاطع ساختار،  نشانآ با بدست .تقال مورد مطالعه قرار گرفته استاستفاده از روش ماتریس ان
گاف براگ دایروی جدید و و کایرالیتی، ساختار شامل یک گاف باند  همچنین به دلیل حضور نانوذرات فلزی شود. تواند در این ساختار یافتد فوتونی میگاف بان

   ایم.قاطع بررسی کردهبش و قطبش متطیف بازتاب و عبور نور هم قط برتاثیر زاویه خمش  را  . عالوه بر اینعالوه بر گاف براگ معمولی است

 .نانوذرات-براگ دایروی–مواد نانوکامپوزیت کایرال ساختاری  -بلور فوتونی  واژه های کلیدی:

 

Study of the transmission properties of one-dimensional photonic crystals 

containing nanocomposite structurally chiral material  
 

Shirin,  Simin1; Madani, Amir1 ; Roshan Entezar, Samad2  

 
1 Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab  

 2Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

 

Abstract  
 

In this paper the transmission and reflection properties of a one-dimensional photonic crystal containing a 

nanocomposite structurally chiral material (NSCM) and dielectric have been investigated at normal incidence 

using the transfer matrix method. By obtaining the co-polarized and cross polarized reflection and transmission 

spectra of the structure, we show that three kinds of the optical band gaps can be found in this structure. Also, 

due to the presence of metallic nanoparticles and chirality, this structure contains a new bandgap and circular 
Bragg gap in addition to the conventional Bragg gap. Furthermore, we consider the effects of the tilt angle on 

the co-polarized and cross polarized reflection and transmission spectra of the structure. 

 Keywords:  photonic crystal - nanocomposite structurally chiral materials- circular Bragg –nanoparticle.   
 

PACS No.  42         

  مقدمه

الکتریک ونی ساختارهای مصنوعی با ثابت دیبلورهای فوت    

در دستکاری  منحصر به فرد خود به دلیل توانایی هستند که متناوب

. در یک اندبه خود جلب کرده محققان توسط توجه زیادی رانور 

در یک امکان انتشار نور ، راکندگی براگبلور فوتونی، به دلیل پ

که بعنوان گاف فوتونی نامیده  ندارد وجود ناحیه فرکانسی خاصی

شود. این مشخصه کنترل و دستکاری نور کاربردهای متنوعی در می

بر پایه بلورهای ابزارهای اپتیکی  . بسیاری ازابزارهای اپتیکی دارد

در با این حال  .اندشده ی ساختهاز مواد دی الکتریک معمول ،فوتونی

جهت ساخت بلورهای  نیز سالهای اخیر، مواد غیر معمول متنوعی

فوتونی مانند بلورهای مایع و موادی با ضریب شکست منفی و غیره 

فرد از خود نشان های منحصر بهویژگی که استشدهبردهبکار

 هایمحیط که ساختاری،های کایرالاخیراً محیط .[1-2] دهندیم

 الکتریک ناهمسانگرد درو ناهمگن با تغییرات مارپیچی دی وستارپی
 اند. توجه بسیاری به خود جلب کرده طول یک محور ثابت هستند

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

668



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

االستومرها و  ،یکشامل بلورهای مایع کلستر هاییچنین محیط

مشخصه بسیار . [3-۴] باشندیمسازی شدههای نازک مجسمهفیلم

که در آن موج  [۵]باشدمی دایروی پدیده براگ این ساختارهامهم 

در یک  موافق با دستوارگی ساختار کایرال تخت قطبیده دایروی

که یک موج مشابه شود در حالیبازتاب می طول موج خاص بشدت

کند. تنظیم و سوئیچینگ می بشدت عبور با دستوارگی مخالف

 آنها با نانو الئیدنآ ساختارهایی از طریق های اپتیکی چنینمشخصه

 .[6توسط مندوزا و همکاران معرفی شد]برای اولین بارذرات فلزی 

و اثر پاکلز درآنها بررسی از این ساختارها بازتاب و عبور در ادامه 

یر نیز ما به بررسی جابجایی جانبی خ[. در یک مقاله ا8-7شده است]

 نیز ین مقالهدر ا[.  9پرتوهای بازتابیده در این ساختارها پرداخته ایم]

 حاوی بعدیهای فوتونی یکبلورو بازتاب تراگسیل  طیف

با  الکتریک همسانگرد و ماده نانوکامپوزیت کایرال ساختاری دی

 شود.بررسی میاستفاده از روش ماتریس انتقال 

 
 ساختارینانوکامپوزیت کایرال-الکتریکساختار پریودیک شامل دی : 1شکل

 مدل و محاسبات تئوری
است نشان داده شده 1همانطور که در شکل  مطالعهساختار مورد 

محیط  است که در  N(AB)رایشآبا بعدی  یک بلور فوتونی یک

همسانگرد و  الکتریکدی ماده یک، الیه اول  .استزاد قرار گرفتهآ

5Aبا  غیرمغناطیسی 0.4 و ضخامتAd p  ی الیه د.باشمی

 با ساختارینانوکامپوزیت کایرال حیطم یک دیگر

2Bdضخامت p  ر د کاتوره ایبه طور نقره که نانو ذرات است

270pو استماده کایرال ساختاری توزیع شده nm   ماده پیچ

فرض   N=20های بلور فوتونیتعداد الیه. همچنین باشدمی کایرال

ها عمود بر الیه zبوده و محور x-y صفحه ازاتکه به مو است شده

ی و ناهمگنی ارا جهت دوره x جهت عالوه بر این .باشدمی

معادالت ماکسول برای ماده  ایم.در نظر گرفتهکایرال  ساختار

آزاد به صورت زیر بیان ساختاری در فضای کایرال نانوکامپوزیت 

  :[6]استشده

(1)          0

0

(x, y, z) i (x, y, z),

(x, y, z) i (x). (x, y, z)NSCM

E H

H E



 

 

  

 

 [6]زیر بیان کرد به فرم دیفرانسیلی مرتبه اولنها را آ که می توان  

(2)                  
0

ψ(x)
ψ(x)(x)ik

x


 


 

ψ(x)= (e ,e ,h ,h )y z y z(x) (x) (x) (x)  میدانمولفه های عرضی بردار 

4ماتریسA(x)الکتریکی و مغناطیسی و  4 زیر  به صورت

   [10]باشدمی

 (3)                                 
(x)

zx xy zx xz
zy zz

xx xx

yx xy yx xz

yy yz

xx xx

0 0 0 1

0 0 -1 0

ε (x)ε (x) ε (x)ε (x)
- ε (x) - ε (x) 0 0A

ε (x) ε (x)

ε (x)ε (x) ε (x)ε (x)
ε (x) - ε (x) - 0 0

ε (x) ε (x)

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

در عبارت باال       
, (x) (i, j x,y,z)i j عناصر تانسور دی الکتریک 

NSCM که  باشدهای زیر میبا درایهq 2 / pاست.  

   

       

       

 

 

 

2 2

1 3

2 2 2 2

1 1 3

2 2 2 2

1 1 3

1 3

1 3

2

1 3

cos sin ,

cos sin [ sin cos ],

sin cos [ sin cos ],

( )sin sin(2 ) / 2,

( )cos sin(2 ) / 2,

( )sin 2 cos ( ) / 2

xx

yy

zz

xy yx

xz zx

yz zy

qx qx

qx qx

qx

qx

qx

    

     

     

    

    

    

 

  

  

  

   

  

                                  )۴( 

با فرض تک محوری بودن ماده  ساختار ایندو گذردهی موثر برای 

با  آالئیدن نانوذرات در ماده کایرال ساختاریکایرال ساختاری و 

 : عبارت است از[11]فتهت تعمیم یاگارن اعمال معادله ماکسول

(۵)                                     
1 1

1 1

3 1

3 3

( ) 1 ,
/ ( ( ) ) (1 ) / 3

( ) 1
/ ( ( ) ) (1 ) / 3

e

m

e

m

f

f

f

f

  
   

  
   

 
  

   

 
  

   

   

)این رابطهدر           )m  گذردهی ذرات فلزی از مدل 

2درود

0
( i )

p

m


 

  
 



با باشد. نانوذرات میپرکنندگی فاکتور  fو 

ماتریس انتشار یک تک سلول  ،استفاده از روش ماتریس انتقال

الکتریک دی ساختاری ووزیت کایرالمپشامل نانوکا

M M .MNSCM dielectric که  استMNSCM
ماتریس انتشار 

Mdielectricوساختاری نوکامپوزیت کایرالنا
 ماتریس انتشار دی 

 با اعمال شرایط مرزی و با بهره گیری از روش .الکتریک است

 تراگسیلبازتاب و  ضرایب محاسبات عددیو  [12] ماتریس انتقال

 :استبدست آمده با فرم ماتریسی زیر

(6)                                                       t t t

t

R RR RL

L LR LL R

R RR RL L

L LR LL

t t a

r r r a

r r r
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که
Ra ،

Rr  و
Rt نور تابشی، بازتابی و  هایبه ترتیب دامنه

و با قطبش راستگرد تراگسیلی
La ،

Lrو
Lt نور های به ترتیب دامنه

tRRهمچنین باشند.می با قطبش چپگرد تابشی، بازتابی و تراگسیل
 

tLLو
tRL قطبش وضرایب تراگسیل نور هم

،tLR
تراگسیلی  ضرایب

 به روش مشابهنور بازتابی نیز برای  .نور با قطبش متقاطع هستند

 . شودمینمادگذاری 

 نتایج عددی و بحث  
 با تک محوری ساختاریماده کایرال در محاسبات عددی،     

هایمشخصه
1 2 2.7   ،

3 3.2  نانوذرات نقره با همچنین

هایمشخصه
0, 5 161.367 10p Hz  133.03و 10 Hz  

ساختار تحت  و بازتاب تراگسیلطیف  است.نظر گرفته شدهدر 

45برای  از طول موجبه صورت تابعی  فرود عمود   در غیاب

0fممتد( )خطنانوذرات   چین(و در حضور نانوذرات)خط 

0.0005f  در شکل .استرسم شده 2در شکل(a2) دو گاف

احیه طول موج فوتونی کامال متفاوت درغیاب نانوذرات و در ن

که در حالی .شودمشاهده میای نور با قطبش راستگرد اپتیکی بر

تنها یک گاف فوتونی قابل  برای نور با قطبش چپگرد

شود که با مقایسه این دو شکل مالحظه می (.b2است)شکلمشاهده

390)طول موجی  گاف فوتونی در ناحیه 400)nm  یک گاف

 بابرای نور  آنپهنای  کهوابسته به قطبش نور است  عادیبراگ 

 گافو  قطبش چپگرد است بیشتر از نوری باقطبش راستگرد 

470)محدوده طول موجی  دیگر در فوتونی 485)nm تنها برای 

فوتونی جدید، این گاف  .استایجاد شدهراستگرد با قطبش  نور 

تی شود که به شدت وابسته به کایرالینامیده میگاف براگ دایروی 

حضور نانوذرات برای  در شکلاین است.  ساختار

0.0005f در  را تراگسیلیجدیدی در طیف  هایظهور گاف باند

445)تشدیدی هایموجنزدیکی طول 465)nmبه که  دهدنشان می

 ایجاد شده و های سطحی ابسته به تشدید پالسمونو علت جذب

بیانگر  2(c-g) شکلهای اینبره. عالوباشدنور میمستقل از قطبش 

به دلیل است که  تزویج قطبش نور و ناهمسانگردی سیستم

 های محیطتقارن
RL LRR R و

RL LRT Tو ما تنها حاالت  است

تزویجی 
RLRو

RLT  2 هایشکل.  ایمر اینجا رسم نمودهرا د(-e

g-f)  نمودارهای بازتاب متناظر را نشان می دهد که بیانگر بیشترین

در ناحیه طول موجی براگ دایروی و  نور راستگرد مقدار بازتاب

ه بر باشد. عالودر ناحیه طول موجی براگ عادی می ئیبازتاب جز

ه براگ عادی قابل ی برای نور چپگرد در ناحیجزئاین بازتاب بسیار

  مشاهده است. 

 
واد نانوکامپوزیت کایرال م متشکل ازتراگسیل و بازتاب بلورفوتونی :  2شکل

0fبرای ساختاری و دی الکتریک   )0.0005و  )خط ممتدf   خط(

0(چین(در فرود عمود ( 45و تمامی حاالت قطبش دایروی برای. 

 صورت تابعی از به نور تراگسیل و بازتاب به ترتیب ۴و 3در شکل 

  با فاکتور پرکنندگی انوذرات حضور ن درتابش قائم تحت

0.0005f  با رنگ  3گافهای فوتونی در شکل  است.رسم شده

، گاف فوتونی 1گاف براگ عادی با شماره  .استتیره مشخص شده

ناشی از جذب پالسمون سطحی در حوالی طول موج 

 تشدیدی و در حوالی طول موج2با شماره 445nmتشدیدی

465nm نمایش  ۴و گاف براگ دایروی نیز با شماره 3با شماره

در  قابل مشاهده است a3همانطور که از شکل  داده شده است.

0زاویه خمش دایروی برای  براگ گاف
RRTرا  پهنا بیشترین

پهنای این گاف فوتونی کاهش   خمش هدارد و با افزایش زاوی

این گاف  شود های کوتاهتر جابجا میموجمت طولیابد و به سمی

90در تونیفو  گاف ناشی از .  پهنای (1)گافشودناپدید می

در نزدیکی طول موج تشدیدی   های سطحیجذب پالسمون

سمت یابد و به کاهش میبا افزایش زاویه خمش  (2)گافبزرگتر

90 و در شودطول موج های بزرگتر جابجا می  شودناپدید می 

پهنای گاف ناشی از جذب در حوالی طول موج تشدیدی  و

90و حتی در  بوده  تقریبا مستقل از (3)گافکوتاهتر  نیز 

که شاهدی بر رفتار شبه   ماندباقی میکماکان بدون تغییر پهنا 

نیز با  (۴)گافپهنای گاف براگ عادی .همسانگردی سیستم است
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های کوتاهتر مت طول موجافزایش زاویه خمش کاهش یافته و به س

90این گاف فوتونی در  شود.جابجا می   .نیز وجود دارد

را در نیز تزویج قطبش و ناهمسانگردی سیستم  3(c-g)شکلهای 

الزم به ذکر است که  .دهدزوایای خمش کوچکتر نشان می

90   هیچ تزویجی بین باشد، می حالت شبه همسانگرد

امکان  همچنین نورهای راستگرد و چپگرد وجود ندارد وتراگسیل 

نیز در تابش یل نور با قطبش راستگرد و چپگرد جداسازی  تراگس

  قائم وجود ندارد.

    
و  ل ساختاریمواد نانوکامپوزیت کایرا متشکل ازتراگسیل بلورفوتونی :  3شکل

0(در فرود عمود =0.0005fبرای  دی الکتریک (  

45برای ۴شکل   های قطبش برایرا  ماکزیمم طیف بازتاب

دهد در تابش قائم نشان میو چپگرد  نورهای راستگرد   متقاطع

90بطوریکه در  قطبش در بلور تابی از نورهای همهیچ باز

اختاری قابل مشاهده های کایرال سکامپوزیتفوتونی متشکل از نانو

صورت ماکزیمم  های متقاطع بهقطبش برایو بازتاب تنها  نیست

قطبش بازتابی از نور هم همچنین  .استمقدار قابل مشاهده

70راستگرد در  مربوط به براگ دایروی  در ناحیه طول موجی

افزایش یافته و به وجود دارد که پهنای آن با کاهش زاویه خمش، 

شود در حالی که چنین های بزرگتر جابجا میل موجسمت طو

در ناحیه طول موجی براگ . بازتابی برای نور چپگرد وجود ندارد

عادی نیز با کاهش زاویه خمش پهنای طول موجی بازتاب برای هر 

0در یابد وش میراستگرد و چپگرد افزایدو قطبش   به

ی قطبش ااین در حالی هست که بر رسد.بیشترین مقدار خود می

      .متقاطع چنین بازتابی قابل مشاهده نیست

  نتیجه گیری 

در این مقاله خواص تراگسیل و بازتاب یک ساختار پریودیک      

ت کایرال ساختاری تحت تابش قائم نور نانوکامپوزی-دی الکتریک

نتایج بیانگر ظهور  .استش دایروی مورد مطالعه قرار گرفتهبا قطب

ار است. به طوریکه عالوه در ساخت سه نوع گاف فوتونی متفاوت

ایروی و گاف ناشی از ، گاف براگ د عادیبر گاف فوتونی براگ 

است. سطحی در طیف تراگسیل قابل مشاهدههای جذب پالسمون

در یک بلور فوتونی  هان گافبر هر یک از ایتاثیر زاویه خمش 

0.0005fحاوی نانوکامپوزیت کایرال ساختاری با    مورد مطالعه

 است.  گرفتهقرار

 
 مواد نانوکامپوزیت کایرال ساختاری متشکل ازبازتاب بلورفوتونی :  ۴شکل

0.0005fبرای  و دی الکتریک  0(در فرود عمود (  
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 Pnmaدر فاز  InNاپتیکی نیمرسانای نی و های الکتروویژگی اصول اولیه بررسی
    1رشید، ولی ؛ 1مسعود،  مجیدیان سرمزده

 ، دانشگاه دامغان، دامغان، ايرانفيزيك دانشکده1

 چکیده
 تابع اتالف انرژی و بازتابش اپتيکی( ضريب شکست، الکتريك،دیتابع ها، ساختار نواری( و اپتيکی ))چگالی حالت های الکترونیدر اين مقاله برخی ويژگی

مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات به روش امواج تخت تقويت شده خطی  Pnmaدر فاز اورتورومبيك جديداً پيش بينی شده با گروه فضايی  InNنيمرسانای 

در اين فاز يك نيمرسانا با گاف  InNدهد که ست. نتايج الکترونی نشان میانجام شده ا (DFT)در چهارچوب نظريه تابعی چگالی (FP-LAPW)با پتانسيل کامل 

های پالسمونی، ، انرژیالکتريك استاتيكدهد که ثابت دیاست که از فاز وورتزايت آن اندکی بزرگتر است. نتايج اپتيکی نشان می eV69.0انرژی مستقيم در حدود 

دو انرژی پالسمونی به دست آمده  Pnmaدر فاز  InNبرای ای دارد. تفاوت قابل مالحظه InNوورتزايت  از فاز  Pnmaدر فاز  ضريب شکست و ناهمسانگردی

 های انرژی کمتر از فاز وورتزايت است.است. ميزان بازتابش اپتيکی در اين فاز در اکثر بازه

 Pnmaفاز  های اپتيکی،های الکترونی، ويژگی، ويژگیInN نظريه تابعی چگالی،  واژه های کلیدی:

 

First principles investigation of the electronic and optical properties of InN 

semiconductor in the Pnma phase 
 

Majidiyan Sarmazdeh, Masoud1; Vali, Rashid1  

 
1 School of Physics, Damghan University, Damghan, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, some electronic (density of states, band structure) and optical properties (dielectric function, 

refractive index, energy loss function, and optical reflectivity) of InN, in new predicted orthorhombic phase with 

Pnma space group, have been investigated. The calculations are performed with the full-potential linearized 

augmented plane waves (FP-LAPW) in the density functional theory framework. The electronic results show 

that InN in the Pnma phase is a semiconductor with a direct band gap of 0.96eV which is larger than its 

Wurtzite phase. The optical results reveal that the static dielectric constant, plasmon energy, refractive index, 

and anisotropy in the Pnma phase are different in compare its Wurtzite phase. Two plasmon energies have been 

obtained for InN in the Pnma phase. The optical reflectivity of InN in this phase is less than its Wurtzite phase 

at most energy intervals.  

 Keywords: Density functional theory, InN, Electronic properties, Optical properties, Pnma phase 

 

PACS No.          71, 78 

 

  قدمهم
از مواد برای نيمرساناهای نسل سوم، نيمرساناهای  اینمونه     

و  AlN ،GaNهستند. نيمرساناهای اين گروه مانند  III-Nگروه 

InN  در فاز وورتزايت با گروه فضايیmc3P6 شوند و متبلور می

. عالوه [1] کاربردهای گوناگونی در صنعت ميکروالکترونيك دارند

زايت، اين نيمرساناها فازهای شبه پايدار ديگری بر فاز معمول وورت

های اين های زيادی بر روی چند شکلیدارند. اخيراً پژوهش

های ويژگی که دهدنيمرساناها انجام شده است و نتايج نشان می

از فازهای معمول آنها  ،فيزيکی فازهای پايدار به دست آمده

 AlNدر مورد . به عنوان مثال [4-2] بهتر استگاهی متفاوت و 

، 1Pnm2مشخص شده است که گاف نواری فازهای پيشبينی شده 

Pbam ،Pbca  وCmcm  از گاف نواری فاز وورتزايت آن

و همکارانش يك  Q.Fan، 2612. اخيراً در سال [2] کوچکتر است

برای نيمرساناهای  Pnmaفاز جديد اورتورومبيك با گروه فضايی 
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InN ،AlN  وGaN دهند که اين نشان می کنند وپيشبينی می

 نيمرساناها در اين فاز از لحاظ مکانيکی و ديناميکی پايدار هستند

اين  آنها برخی از خواص الکترونی، ترموديناميکی و مکانيکی .[5]

در اپتيك کاربرد  InNرا بررسی کردند. از آنجايی که ترکيبات 

بعی در اين مقاله سعی شده است که با استفاده از نظريه تا دارد،

های الکترونی، ويژگی عالوه برهای محاسباتی، چگالی و روش

محاسبه و  Pnmaدر فاز  InNاپتيکی ترکيب  هایبرخی از کميت

 ايت آن مقايسه شود. با فاز معمول وورتز

 روش انجام محاسبات
محاسبات به روش امواج تخت تقويت شده خطی با پتانسيل      

تابعی چگالی و با  در چهارچوب نظريه (FP-LAPW)کامل 

برای . [0] انجام شده است WIEN2kاستفاده از بسته محاسباتی 

جمله پتانسيل بررسی دقيقتر خواص الکترونی و اپتيکی برای 

-TB)جانسون اصالح شده -تبادلی، از پتانسيل بك-همبستگی

mBJ-GGA) مقدار انرژی جدايی بين . [2و7] استفاده شده است

، مقدار مناسب پارامتر -Ry5/0و ظرفيت،  یهای مغزحالت

max×kMTR  نجايدر ا) 6/7برابر MTR نيشعاع کره ماف نيکوچکتر-

در اولين  k-( و تعداد نقاططول بردار موج قطع است maxkو  نيت

نقطه در منطقه کاهش  522نقطه )معادل  5666منطقه بريلوئن برابر 

 ناپذير بريلوئن( در نظر گرفته شده است. برای حل معادالت

 سازگار استفاده شده است. معيار-شام از روش خود-کوهن

که اگر  ای انتخاب شدهازگاری به گونهسهمگرايی برای خود

 e 6661/6تفاضل انتگرال چگالی بار بين دو چرخه متوالی کمتر از 

 شود.، چرخه متوقف میباشد Ry 66661/6و اختالف انرژی 

 Pnmaدر فاز  InNتمامی محاسبات بر روی ساختار بهينه شده 

 (RPA)محاسبات اپتيکی در تقريب فاز تصادفی  انجام شده است.

 انجام شده است.

 بحث و نتایج
، Pnmaدر فاز  InNدر بررسی خواص الکترونی ترکيب      

های الکترونی و ساختار نواری بررسی شده است. چگالی حالت

در  Pnmaدر فاز ، InNهای کلی و جزئی چگالی حالت 1شکل 

انرژی فرمی بر روی  دهد.را نشان می eV16تا  -eV0ه انرژی باز

در زير تراز  صفر انرژی تنظيم و با خط توپر مشخص شده است.

های الکترونی مربوط به فرمی کامالً مشخص است که عمده حالت

تا انتهای ناحيه  -eV 4از حدود  است. اما Nاتم  32pهای اربيتال

ای نيز سهم قابل مالحظه Inهای ( اتم-eV 0ظرفيت )حدود 

های دارند. اين سهم بر اساس چگالی حالت Nهای نسبت به اتم

است. بين  ناحيه ظرفيت و  Inاتم  25sهای جزئی، مربوط به اربيتال

هيچ حالتی  eV .0/6ناحيه هدايت در يك فاصله انرژی در حدود 

های سهم Nو  Inدر ناحيه هدايت تقريباً هر دو اتم شود. ديده نمی

آنها نشات  pهای ای با هم دارند که عمدتاً از اربيتالقابل مقايسه

 گيرد. می

 
 .Pnmaدر فاز  InNهای کلی و جزئی : چگالی حالت1شکل 

 
 Nو  Inهای در اتم pهای اربيتال : چگالی حالت2شکل 

ها، در مورد در چگالی حالت Pnmaنکته قابل توجه در فاز 

چگالی  2است. در شکل  Nو  Inهای اتم pهای تبهگنی اربيتال

نشان داده شده است. همان طور که ديده  pهای های اربيتالحالت

-کامالً از هم جدا شده pهای تبهگنی اربيتال Pnmaشود در فاز می

مجزا  zpاند. اين در حالی است که در فاز وورتزايت تنها تبهگنی 

ه دليل جهتگيری ب Pnmaرسد در فاز است. بنابراين به نظر می

های الکترواستاتيکی، ميدان ها در ساختار و تغيير ميدانجديد اتم
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را از  pهای بلوری ايجاد شده قدرت اين را دارد تا تبهگنی اربيتال

با دو تقريب  Pnmaدر فاز  InNساختار نوارهای انرژی بين ببرد. 

GGA  وTB-mBJ  نشان داده شده است. با استفاده از  3در شکل

GGA يده میای دبسيار کوچك و بسته برای اين ساختار گاف-

در مورد فاز وورتزايت نيز  به صورت نظری، شود. چنين رفتاری

و  گاف باز TB-mBJ. اما با استفاده از پتانسيل [.] ديده شده است

مشاهده  eV.0/6در سيستم يك گاف انرژی مستقيم در حدود 

اندکی  InNز وورتزايت شود. اين مقدار گاف از گاف نواری فامی

بزرگتر است ولی همانند فاز وورتزايت نوع گاف مستقيم است. 

تا  eV 7/6بين  InNمقدار گاف انرژی تجربی برای فاز وورتزايت 

eV ./6 [ 16گزارش شده است.] 

 
 TB-mBJو  GGA: ساختار نوارهای انرژی با تقريب 3شکل 

در فاز  InNالکتريك تغييرات قسمت حقيقی و موهومی تابع دی

Pnma  نشان داده شده  4در شکل انرژی فوتون فرودی بر حسب

های الکتريك در انرژیدانيم مقدار تابع دیاست. همان طور که می

-الکتريك استاتيك )الکترونی( را مشخص میبيسار پايين، تابع دی

های مهم ديگر مانند ثابت اين کميت در محاسبه برخی کميتکند. 

الکتريك استاتيك در تابع دی بار از اهميت برخوردار است. استتار

شود که اوالً اين مقادير در مشاهده میاند. خالصه شده 1جدول 

سه راستا متفاوت هستند و تفاوت آنها قابل توجه است و ثانياً 

از جهات ديگر بيشتر  yالکتريك استاتيك در جهت مقدار تابع دی

فاز  2/5بت به مقادير حدوداست. مقادير به دست آمده نس

الکتريك [. عالوه بر تابع دی11وورتزايت کوچکتر است ]

الکتريك مفهوم فيزيکی های قسمت حقيقی تابع دیريشه ،استاتيك

های پالسمونی در ساختار ها از طرفی به انرژیدارند. اين ريشه

شوند و از طرف ديگر بازه ممنوعه برای انتشار امواج مربوط می

 کنند.ومغناطيس را معين میالکتر

 
الکتريك بر تابع دی )چپ( و موهومی )راست( : تغييرات قسمت حقيقی4شکل 

 حسب انرژی فوتون فرودی

يك جفت  yو  xدهد که برای راستاهای محاسبات ما نشان می

را به  eV 34/5و  eV22/5ريشه وجود دارد که يك بازه انرژی 

نند. در حالی که برای راستای کايجاد می yو  xترتيب در راستای 

z  دو جفت ريشه وجود دارد که بازه ممنوعه انرژیeV36/4  و

eV 22/6  .دانيم قسمت موهومی همان طور که میرا در بر دارد

های اپتيکی مربوط الکتريك به فرايندهای جذب و انتقالتابع دی

مشخص  4های برجسته در اين تابع در شکل شود. محدوده قلهمی

 اند. شده

 
 هاهای محتمل الکترونی بر اساس چگالی حالت: انتقال5شکل 

های محتمل ها، حالتبر اساس ساختار نواری و چگالی حالت

به  0Eانرژی اند. مشخص شده 5در شکل  اپتيکی برای انتقالت

انتقال اپتيکی از باالترين حالت پر در نوار ظرفيت که عمدتاً از 

ترين حالت خالی در نوار اند به پايينتشکيل شده N-pهای حالت

های نيتروژن و اينديوم است، اتم sهای هدايت که شامل اربيتال

-هايی از اربيتالهای مشخص شده از انتقالشود. اکثر قلهمربوط می

که  6Eو  5Eهای گيرند به غير از قلهاتم نيتروژن نشات می pهای 

های ناحيه ظرفيت به درون اتم اينديوم در انت sهای بيشتر به حالت
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 Pnmaدر فاز  InNتابع اتالف انرژی . ناحيه هدايت مربوط هستند

شود که يك قله نشان داده شده است. مشاهده می 0در شکل 

شود که به برای سه راستا ديده می eV56/15برجسته در حدود 

الکتريك نزديك ريشه محاسبه شده برای قسمت حقيقی تابع دی

در تابع اتالف نيز انرژی ها اين بزرگترين قله است. عالوه بر

که در اينجا  کننددر ترکيب را مشخص می های حجمیپالسمون

. بنابراين برای اين ساختار دو انرژی شوندديده می eV21در باالی 

های پالسمونی در جدول انرژیدقيق پالسمونی وجود دارد. مقادير 

 آورده شده است.  1
کتريك استاتيك، ضريب شکست استاتيك، بيشينه ضريب ال: تابع دی1جدول 

  Pnmaدر فاز  InN و حد انرژی پايين بازتابش های پالسمونیشکست، انرژی
 oR

(%) 
2

p (eV) 1

p (eV) maxn(ω) on o جهت 

.2/13 eV13/21 3./15 eV02/1@46/2 1./2 26/4 x 
24/15 eV12/23 47/15 eV16/1@52/2 32/2 3./5 y 
33/15 eV.2/22 47/15 eV42/1@56/2 2./2 23/5 z 

 
 Pnmaدر فاز  InN: تابع اتالف انرژی 0شکل 

 
 Pnmaدر فاز  InN: ضريب شکست و بازتابش اپتيکی 7شکل 

در فاز  InNتغييرات ضريب شکست و بازتابش اپتيکی ترکيب 

Pnma آورده شده  7ر حسب انرژی فوتون فرودی در شکل ب

در سه  Pnmaمقدار ضريب شکست استاتيك در فاز است. 

ای دارد و رفتار راستای مختلف با يکديگر تفاوت قابل مالحظه

مقدار ضريب شکست استاتيك برای  است. ناهمسانگردی آن باال

ست ا 42/2و  2/.3به ترتيب  zو  xدر راستای  InNفاز وورتزايت 

مشاهده بزرگتر هستند. در نمودار بازتابش  Pnmaکه از مقادير فاز 

نسبت  Pnmaشود که حد انرژی پايين بازتابش اپتيکی برای فاز می

درصد است. در مقايسه با  10کمتر و زير  وورتزايتبه فاز 

های انرژی ميزان تقريباً در اکثر بازه، وورتزايتبازتابندگی فاز 

رسد که کمتر است. بنابراين به نظر می Pnma بازتابش اپتيکی فاز

 بيشتر باشد. وورتزايتنسبت به فاز  Pnmaشفافيت فاز 

 گیرینتیجه
برخی از  های محاسباتیروشبر اساس نظريه تابعی چگالی و      

ی در فاز جديداً پيشبينی شده InNهای الکترونی و اپتيکی ويژگی

ه شد. نتايج الکترونی محاسب Pnmaاورتورومبيك با گروه فضايی 

در اين فاز يك نيمرسانا با گاف مستقيمی در  InNنشان داد که 

است که اندکی از فاز وورتزايت آن بيشتر است.  eV.0/6حدود 

مشخص شد که ميدان بلوری در اين فاز توانايی از بين بردن 

-مقادير تابع دیرا دارد.  Nو  Inهای اتم pهای تبهگنی اربيتال

ستاتيك نسبت به فاز وورتزايت کمتر است. در اين فاز الکتريك ا

 eV4/5بازه ممنوعه انرژی برای امواج الکترومغناطيس در حدود 

های اپتيکی محتمل بر اساس قسمت موهومی تابع است. انتقال

ها بررسی شد. مشخص شد در اين الکتريك و چگالی حالتدی

يزان بازتابندگی ساختار دو انرژی پالسمونی وجود دارد. همچنين م

 های انرژی کمتر است. اين فاز نسبت به فاز وورتزايت در اکثر بازه
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 کیاز دو کاواک اپتومکان لک سامانه متشکیشدن فوتون در بلوکه
    حمدکاظمم، یتوسل ؛ هیمرض،  یکیند یحسن

 زدیک، دانشگاه یزیزر، دانشکده فیو ل کیگروه اپت

 دهیچک

 دو کاواک با نه متحرک است ویک آی یک دارااوام. هر کیپردازیک است میک سامانه که شامل دو کاواک اپتومکانیدر  شدن فوتونبلوکه اثر ین مقاله به بررسیدر ا

(2)زمانه مرتبه دومتک ی، تابع همبستگهاآمار فوتون مطالعه منظور اند. بهگر مرتبط شدهیکدیه ب  یشدگثابت جفت (0)g کاواک به صورت  یدان تابشیم یرا برا

زر دمش، یف بودن شدت لیضع فرضم. با یکنیسامانه اضافه م یلتونیبه هام یشناسدهیبه صورت پدز ینرا  یکیم. اثر اتالف کاواک اپتیدهیمورد مطالعه قرار م یلیتحل
دو  یکیاپتومکان یشدگزان جفتیم میتنظبا دهند که یج نشان مینتام. یامحدود کرده یفوتون یختگیلبرت با دو برانگیه یافض در ییهاتحالژهیخود را به و یبررس
 مشاهده کرد. یمختلف یفوتون را در بسامدهاشدن توان بلوکهیم ،کاواک

 .مرتبه دوم یتابع همبستگ ک،یکاواک اپتومکانبلوکه شدن فوتون،   :یدیکل یواژه ها

 

Photon blockade in a system consisting of two optomechanical cavity 
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Abstract  
 

In this paper we investigate the blockade of photons in a system that includes two optomechanical cavities. 

Each cavity has a movable mirror connected to each other by a coupling constant  . In order to study the 

photon statistics, we analyze the one-time second-order correlation function for the cavity radiation field, 

analytically. We consider the effect of optical cavity loss to the Hamiltonian system phenomenologically. Due to 

the low intensity of pump laser, the study is limited to the states of Hilbert space with two-photon excitations. 

The results show that by tuning the degree of optomechanical coupling of the two cavities, photon blockade can 

be observed at some frequencies. 

  

 Keywords:   Photon blockade, Cavity optomechanic, Second order correlation function. 

 

PACS No.          
  قدمهم

ک موضوع یدر حال حاضر و فونون شدن فوتون بلوکه    

و  یاز مطالعات اساس یاریبس یمهم است و برا یقاتیتحق

شدن فوتون با اثر بلوکه .]1[ ت استیحائز اهم یعمل یکاربردها

ر صفر قابل یمرتبه دوم در زمان تأخ یتابع همبستگ یریگاندازه

 ک سامانهی در یقو یهاتیرخطیوجود غ .ص استیتشخ

 شود،یم دهیدم یخارج همدوسدان یک میکه توسط  یکوانتوم

 یبعد یهاوتونف یشدگاز جفتمانع  شدن فوتون وباعث بلوکه

ت باال، یفیفوتون با کمنابع تک یبرا ینکته اصل .]2[ خواهد شد

به  یابیدست ین، برایبنابرا. است یفوتون قو شدنبلوکهتحقق 

در انواع  یتوجهقات قابلیوتون، تحقفبهتر هر چه  شدنبلوکه

 انجام شده است کیاپتومکان کاواکاز جمله  یکوانتوم یهاسامانه

ک یاز موضوعات جذاب در اپت یکی یکیاپتومکان یهاسامانه. ]3[

ر مورد توجه قرار یاخ یهاروند که در سالیبه شمار م یکوانتوم

ک سامانه ین در شدن فوتواثر بلوکه ،ن پژوهشیدر ا. ]4[ اندگرفته

قرار  یبررسمورد ک است را مطالعه و یکه شامل دو کاواک اپتومکان

 م.یدهیم

 یکیزیمدل ف
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ن سامانه یم. ایریگیرا در نظر م 1مانند شکل  یکیاپتومکان یاسامانه

 یشدگشده با ثابت جفتک جفتیمتشکل از دو کاواک اپتومکان

  باشد یک انتها مینه متحرک در یک آی یدارااست. هر کاواک

و  mبا جرم مؤثر یک نوسانگر هماهنگ کوانتومیکه همانند 

دان پمپ یک میکند. هر دو کاواک توسط یرفتار م mبسامد 

 رند. یگیمورد دمش قرار م pو دامنه pف با بسامدیضع

 
 کیک سامانه شامل دو کاواک اپتومکانی یک برای: طرح شمات1شکل 

توان به صورت یب موج چرخان میکل سامانه را در تقر یلتونیهام

 ر نوشت:یز
2 2 2

† † † †

0

1 1 1

2
† † †

1 2 2 1

1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )p p

c i i m i i i i i i

i i i

i t i t

p i i

i

H a a b b g a a b b

a a a a i a e a e
 

 

 

  





   

   

  


        (1) 

که در آن،  †ˆ ˆ
j ja a نش( مد ی)آفر ینابود یعمگر فوتونjدان یام م

c ،با بسامد †ˆ ˆ
j jb b نش( مربوط به ی)آفر ینابود یعمگر فونون

ن یب یشدگقدرت جفت m ،0gبا بسامد هانهیآ یحرکت نوسان

-ثابت جفت کاواک، ماندر همربوطه  نهیدان و آیم مدهر دو 

ن یب یشدگقدرت جفت pدو کاواک و  یهادانیمن یب یشدگ

 دهد. یدان داخل هر کاواک را نشان میدان دمش و میم

م ی، قصد دارونشدن فوتده بلوکهیپد یکیزیر فیتفس یرادر ادامه، ب

 یکانیل یتبد اعمالبا  م.یرا نشان ده یانرژ یدر ترازها یزانینام

 [5] صورتپالرون به 
† † † †0 0
1 1 1 1 2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆexp[ ( )]exp[ ( )]
m m

g g
U a a b b a a b b

 
                  (2) 

0pدر حد( 1) یلتونیبر هام میرسیر میز یلتونیبه هام: 

(3)
† † † †0 0 0 0

1 2 1 21 2 1 2

22 2 2
† † † † 20

1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )
† †

1 2 2 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )

ˆ ˆ ˆ ˆ( ).m m m m

eff c i i m i i i i

i i im

g g g g
b b b b b b b b

g
H UHU a a b b a a

a a e e a a e e
   

 




  

     

   

 

  
  

ˆیلتونیاز هام
effH کنش نوع ک برهمیست که دایپدست آمده به

ها با قدرت ن فوتونیب مانندکر
2

0
g

m

g


  در شودیمشاهده م .

,حد 0p   یلتونیهام ˆ
effH ژهیشود و رابطه ویم یقطر-

 :کندیه مر را برآوردیز یمقدار

(4    ) 
1 2 1 21 2 1 2 , , , 1 2 1 2

ˆ , , , , , , .eff n n m mH n n m m E n n m m 

1 یهاحالتژهیر متناظر با ویمقادژهیو 2 1 2, , ,n n m m  به صورت

 ند:یآیدست مر بهیز

1 2 1 2

2 2

, , , 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ),n n m m c m gE n n m m n n         )5( 

1ن رابطهیکه در ا 2( )n nکاواک  یهاتعداد فوتونA(B)  و

1 2( )m mدهد. با یرا نشان م یکیدگر مکانیتشد یهاتعداد فونون

ˆ† یگذاریجا ˆ ˆ ˆ
effH UHUر یبه رابطه ز یمقدارژهیدر معادله و

 م: یرسیم

1 2 1 21 2 1 1 2 2 , , , 1 2 1 1 2 2
ˆ , , ( ), ( ) , , ( ), ( ) ,n n m mH n n m n m n E n n m n m n

به حالت تعداد جابجا شده وابسته به فوتون  ،که در آن

†صورت

1 1 2 2 1 2
ˆ( ), ( ) ,m n m n U m m شده است فیرتع .

( در چارچوب 1) یلتونیوابسته به زمان، هام عاملحذف  یبرا

 یکانیچرخان توسط عملگر 
† †

1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) exp[ ( )]cR t i t a a a a  یدست مر بهیبه صورت ز-

 د:یآ

 (7 )               

2 2
† †

1 1

2
† † † †

0 1 2 2 1

1

2
†

1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆ( ),

c i i m i i

i i

i i i i

i

p i i

i

H a a b b

g a a b b a a a a

i a a







 





  

   

 

 





 

cکه در آن  c p    کاواک از  یهادانیم یبسامدها یزانینام

 ،داستیپ( 5طور که از رابطه )دهد. همانیدان دمش را نشان میم

2به اندازه یزانینام ،یکیکنش اپتومکانبه علت برهم 2

1 2( )g n n  

ده ید که منشا وقوع پدیآیوجود مسامانه به یانرژ یدر ترازها

شرط  ،یف اعمالیدان دمش ضعیفوتون است. اگر م شدنبلوکه

0cفوتون د تکیار تشدگذ g    را برآورده کند، فوتون دوم

خته شود. احتمال یتواند برانگیبودن نم یدیرتشدیبه واسطه غ

توان با در نظر گرفتن دمش یمختلف در سامانه را م یگذارها

ده که ین پدیدست آورد. به ابه یک جمله اختاللیبه عنوان  یزریل

خته شدن یمانع برانگ ،اول در سامانه یختگیرانگدر آن، حضور ب

 شود.یشدن فوتون گفته مشود، بلوکهیها در سامانه مر فوتونیسا
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 ک بردار حالت سامانهینامید
اند. شده یسردساز هید که دو مد کاواک ابتدا به حالت پایفرض کن

تواند به ین دمش میف، ایضع یدان دمش به اندازه کافیم یبرا

فوتون در  ین تنها تعداد کمی، بنابرالحاظ شوداختالل  کیعنوان 

 یتوان بررسین رو میخته شوند. از ایتوانند برانگیمد کاواک م

کاواک  یهادانیلبرت میه یاز فضا یمحدود یرفضایخود را به ز

 یرفضایسامانه در ز یبردار حالت کل ،نیمحدود کرد. بنابرا

 شود:یر نوشته میبه صورت ز یچندفوتون

(8    ) 
1 2 1 2

1 2 1 2

2

, , , 1 2 1 1 2 2

0 , 0

( ) , ( ), ( ) ,n n m m

n n m m

t C t n n m n m n


  

   

ن رابطه، یکه در ا 
1 2 1 2, , , ( )n n m mC t یاحتمال برا ب دامنهیضرا 

 یختگیبرانگ 2mو  1mو  یفوتون یختگیبرانگ 2nو  1nحضور 

( را 8رابطه ) کنند.یاست که شرط بهنجارش را برآورده م یفونون

 کرد: یسیر بازنویتوان به صورت زیم

(9)     
  



1 2 1 2

1 2
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دان یزمانه مرتبه دوم متک یتابع همدوس یلیبه منظور محاسبه تحل

 یلتونیبه هام یشناسدهی، اثر اتالف کاواک را به صورت پدیکیاپت

به  یکیسامانه اپتومکان یلتونین هامیم. بنابرایکنیضافه م( ا7)

 شود:یر نوشته میصورت ز

(11)                                       
2

†

1

ˆ ˆ ˆ ˆ .
2

eff i i

i

H H i a a




   

ب دامنه احتمال است. با یدست آوردن ضرانجا بهیهدف ما در ا 

نگر وابسته به زمان یاستفاده از معادله شرود

   ˆ
effi t H t شدهل جفتیفرانسی، شش معادله د 

ب یضرا یبرا
1 2 1 2, , , ( )n n m mC t د:یآیر به دست میبه صورت ز 
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 )11( 

 ز برقرار است:یر نیرابطه زکه  یدر حال

 (12)        
† †0 0

1 1 1 2 2 21 2

1 1 2 2 1 1 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ( )( ) ( )( )

1 2 1 2

( ), ( ) ( ), ( )

, , .m m

g g
n n b b n n b b

m n m n l n l n

m m e e l l 
    

  

  

از  یف، فقط تعداد کمیم دمش ضعیان شد در رژیطور که بهمان

0pشوند. در حد یخته میها برانگفوتون  دو مد کاواک در

ن یانند. بنابرامیم یه باقیحالت پا
1 20,1, ,m mC  و

1 21,0, ,m mC  مرتبهاز 

p  1و 21,1, ,m mC ،
1 20,2, ,m mC  و

1 22,0, ,m mC  2 مرتبهاز

p  هستند و

شوند. یف کنار گذاشته میم دمش ضعیدر رژpالتربا یهامرتبه

مطالعه  یبرا یکیاپتومکان یهان روش به طور گسترده در سامانهیا

و با  ن فرضی. با ا[6] مورد استفاده قرار گرفته است یآمار فوتون

 یسیرا بازنو( 11ل رابطه )یفرانسید، معادالت (12استفاده از رابطه )

دست  ر بهیا به صورت زیم و جواب آنها را در حالت پایکنیم

 م:یآوریم

0,0,0,0 ( ) 1,C t 

20

20

1
( )

2

0,1,0,0 1,0,0,0
( )

2
( ) ( ) ,

2 ( ) 2

m

m

g

p

g

c g

e
C t C t

e i i







 

  

     

   )15(
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 تک زمانه مرتبه دوم یتابع همبستگ یلیمحاسبه تحل

 یتوسط تابع همبستتگ  â یودبا عملگر ناب یکیمد اپت یآمار فوتون

 شود:یم فیتعرر یزمانه مرتبه دوم به صورت زتک

(16        )                                 
† †

(2)

2
†

ˆ ˆ ˆ ˆ
(0) ,

ˆ ˆ

a a aa
g

a a
 

(2)که در آن  (0) 1g هتا و حتد   فوتتون  یرپواستون یمعادل آمار ز
(2) (0) 0g که فقتط  یطوردهد بهیشدن فوتون را نشان مبلوکه

ستامانه   یختته شتود. بترا   یتوانتد برانگ یم یکیک فوتون در مد اپتی

بته   1̂a یکت یمتد اپت  یمرتبته دوم بترا   یتابع همبستگ ،مطالعهمورد 

 د:یآیدست مر بهیصورت ز

(17)


2† †

1 1 1 1 2,0,0,0(2)

2 2† 2 2 2
1 1

1,0,0,0 1,1,0,0 2,0,0,0

ˆ ˆ ˆ ˆ 2
(0) ,

ˆ ˆ

a a a a C
g

a a C C C

 


 


  

تتتتوان فتتترض کتتترد کتتته   یف متتتیدمتتتش ضتتتع م یتتتدر رژ

0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 2,0,0,0 1,1,0,0 0,2,0,0, , ,C C C C C Cن یتتتتتت، در ا

 شود:یر نوشته میصورت رابطه باال به صورت ز

 (18 )                                     


2

2,0,0,0(2)

2
2

1,0,0,0

2
(0) .

C
g

C






 

زمانته  تتک  ی( جواب تابع همبستگ18( و )15با استفاده از روابط )

تتابع   2د. در شتکل  یت آیدستت مت  بته  یلیمرتبه دوم به صورت تحل

cداخل کتاواک بتر حستب     یکیدان اپتیمرتبه دوم م یهمبستگ

g




 

0 یپارامترها یبرا
00, ,

2

g
g .طتور کته   همتان  رسم شده است

0در حتد   یر انرژیمقادژهیان شد ویب   ( بته 5از رابطته )  دستت

 یعنت ی یفوتتون د تتک یدان دمش در شرط گذار تشتد ی. اگر مدیآیم

c g   ون دوم است.شدن فوتدهنده بلوکهم شود نشانیتنظ 

 
ک ستامانه  یت کاواک در  یدان تابشیزمانه مرتبه دوم متک ی: تابع همبستگ2 شکل

0 یبرا رنگ(قرمز) وستهیپ یهانمودار . یکیاپتومکان  ،رنتگ  ین آبت یچخط

0یبترا 

2

g
  0ین ستبزرنگ بترا  یچت نقطته  وg    گتر  ی. دانتد رستم شتده

0در نظر گرفته شده عبارتند از  یپارامترها 1

4m

g


،0

250

g
  ،0

250
p

g
 . 

cست که در حد دایپکامال  2شکل  وستهیودار پاز نم g   یبترا 

(2)م: یدارزمانه مرتبه دوم تک یتابع همبستگ (0) 1g  ،یدییکه تا 

فوتتون اول   یختگت یو برانگ استت دست آمده  به یلیبر جواب تحل

وتتون ر   شدن فشود و بلوکهیها مر فوتونیسا یختگیمانع از برانگ

م شتود  یتنظت  ید دوفوتتون یدان دمش در گذار تشتد یدهد. اگر میم

2c یعنی g   ،(2) آنگاه (0) 1g    ن یت دهنتده ا استت کته نشتان

 ازباشتد.   یل دارد در حالتت دوفوتتون  یت تما یکت یاست کته متد اپت  

بتا   شود کته یمشاهده من شکل یا نیچن و خطیچنفطه ینمودارها

، شترط  (ر ییت تغ)دو کاواک  یکیاپتومکان یشدگزان جفتیر مییتغ

توان با یب مین ترتیکند و به ایر مییفوتون تغشدن تکوقوع بلوکه

 مشاهده کرد. یمتفاوت ین اثر را در بسامدهایا م پارامتریتنظ
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در فاز جدید اورتورومبیک با گروه  InNیابی فونونی نیمرسانای مشخصهالکتریک و های دیویژگی

 Pnmaفضایی 
 1ولی، رشید ؛ 1مجیدیان سرمزده، مسعود

 فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران دانشکده1

 

 چکیده
بینی شده است که از لحاظ ترمودینامیکی، پیش Pnmaبا ساختار اورتورومبیک و گروه فضایی  InNفاز جدیدی برای نیمرسانای  ،بر اساس محاسبات نظری اخیراً

بررسی  InN-Pnma الکتریک و فونونی های دیبرخی ویژگی ،(DFPT)است. در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختاللی مکانیکی و دینامیکی پایدار 

کوچکتر است در  InNالکتریک استاتیک از فاز وورتزایت الکتریک وجود دارد و متوسط تابع دیکه رفتار ناهمسانگردی در تابع دیدهد شده است. نتایج ما نشان می
به همراه الکتریک وابسته به فرکانس و تابع دی IRبزرگتر است. همچنین بازتابندگی  InNالکتریک استاتیک از فاز وورتزایت صورتی که متوسط سهم الکترونی تابع دی

های لولتواند در استفاده آن در سالکتریک این ساختار میهای فونونی و دیدهد که ویژگیهای فونونی بررسی شد. نتایج ما نشان میپاشندگی فونونی و چگالی حالت
 خورشیدی حامل داغ کاربرد داشته باشد. 

 

Dielectric properties and phonon characterization of InN semiconductor in the novel 

orthorhombic phase with Pnma space group 
 

Majidiyan Sarmazdeh, Masoud1; Vali, Rashid1 

 
1 School of Physics, Damghan University, Damghan, Iran 

 

Abstract  
 

Recently, the novel phase of InN semiconductor with an orthorhombic structure and Pnma space group has been 

predicted by theoretical calculations which is thermodynamically, mechanically and dynamically stable. In this 

paper, some dielectric and phononic properties of the InN-Pnma are investigated using the density functional 

perturbed theory (DFPT). Our results show that the dielectric behavior is anisotropic and the average of the 

static dielectric function is smaller than that InN wurtzite phase while the average of the electronic contribution 

of the static dielectric function is larger than InN wurtzite phase. Also, the IR-reflectivity and frequency-dependent 

dielectric function and phonon dispersion with phonon density of states of the InN-Pnma are studied. The results 

indicate that dielectric and phononic properties of InN-Pnma can be used in the hot-carrier solar cells 

application. 

  

PACS No.          63, 78 

 

 قدمهم
به دلیل باریکترین گاف  InNدر میان نیمرساناهای نیترایدی،      

پذیری باالی الکترونی و ضریب جذب نسبی باال، نواری، تحرک

. از لحاظ [2و1] توجه زیادی را به خود معطوف کرده است

 ششگوشیدر شرایط محیطی، در ساختار  InNبلورشناسی، 

بلند -هر چند که این ترکیب در فاز زینک .شودور میلوورتزایت متب

دهد که با افزایش فشار، ها نشان مینیز سنتز شده است و بررسی

InN عالوه بر [6-3] کندسالت نیز گذار می-به فاز شبه پایدار راک .

های های زیادی برای بررسی امکان چندریختیاین فازها، تالش

های حجمی دیگر حالت مانند نانولوله و نانوورقه و ،InNاز  دیگر

و همکارانش، به  Q. Fan، 2118. در سال [8و7] انجام شده است

بینی  پیش InNصورت نظری یک فاز جدید اورتورومبیک برای 
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دهند که این و نشان میاست  Pnmaکه دارای گروه فضایی کنند می

. [8] فاز از لحاظ ترمودینامیکی، مکانیکی و دینامیکی پایدار است

بررسی این گروه بیشتر بر روی خواص الکترونی و مکانیکی بوده 

به خواص فونونی و  InNاست. از آنجایی که برخی کاربردهای 

ای هالکتریکی آن وابسته است، در این مقاله عالوه بر ویژگیدی

ی یابهای فونونی این ساختار جدید مشخصهالکتریک، ویژگیدی

 شده است. 

 روش انجام محاسبات 
 الکتریک از نظریه تابعیهای فونونی و دیبرای محاسبه ویژگی     

 ABINITچگالی اختاللی به روش امواج تخت در بسته محاسباتی 

با  Nو  Inهای . پتانسیل الکترونی برای اتم[9] استفاده شده است

ی که برای ان شده است به گونهپایسته جایگزی-یک شبه پتانسیل نرم

In های اربیتالهای الکترونd4 ،s5   وp5  و برایNهای ، الکترون

s2  وp2 بقیه پیکربندی الکترونی به  و های ظرفیتبه عنوان الکترون

بادلی ت-صورت مغزه در نظر گرفته شده است. برای جمله همبستگی

برای محاسبه استفاده شده است.  (LDA) از تقریب چگالی موضعی

پک -الکتریک یک شبکه مونخرستهای فونونی و دیویژگی

7156  در نظر گرفته شد. مقداری انرژی قطع برای بسط امواج

 امالًانتخاب شد. تمامی محاسبات بر روی ساختار ک Ha 61تخت 

و  a ،bمقادیر بهینه شده ثوابت شبکه . واهلش یافته انجام شده است

c  انگسترم به دست آمده است 51912و  31617، 61611به ترتیب .

در فاز اورتورومبیک و گروه فضایی  InNساختار بلوری بهینه شده 

Pnma  جزئیات روش محاسبات  نشان داده شده است. 1در شکل

  [ آورده شده است. 11و روابط در مرجع ]

 
 InN-Pnma: ساختار بلوری 1شکل 

 بحث و نتایج

است،  Nاتم  4و  Inاتم  4، دارای InNساختار اورتورومبیک      

مد آن  3که  مد فونونی وجود دارد 24بنابراین در این ساختار 

مد دیگر اپتیکی )نوری( هستند. بر اساس  21آکوستیکی )صوتی( و 

ناپذیر مدهای ، نمایش کاهشPnmaنظریه گروه، برای گروه فضایی 

 ارتعاشی در نقطه گاما به صورت زیر است:

3u4B+2u+2B1u+4B u+2A3g+2B2g+4B1g+2B g= 4A  

و  gAو مدهای  IRمدهای ارتعاشی  3uBو  1uB ،2uBکه مدهای 

1gB  2وgB  مدهای فعال رامان وuA  مد ساکت است. همه مدها غیر

آورده شده  1تبهگن هستند. فرکانس مدهای ارتعاشی در جدول 

 است. 
(، نوع مد و cm-1ناپذیر مدها، فرکانس مدها )بر حسب : نمایش کاهش1جدول 

( و سهم هر مد فعال cm-1)بر حسب  (LO) و عرضی (TO) طولیهای فرکانس

IR الکتریکدر تابع دی m 

m  LO  TO  mode   Irrep. 
- - - R 511557 Ag 
- - - Silent 741326 Au 
- - - R 1131548 B3g 
- - - R 1251511 B1g 
- - - R 1331999 B2g 

11151 1471431 1471155 IR 1471155 B1u 
- - - R 1621133 Ag 

11157 2141141 2131712 IR 2131712 B3u 
- - - R 2461258 B2g 
- - - R 3351872 Ag 

31519 4521119 3851627 IR 3851627 B3u 
11915 4281493 4151784 IR 4151784 B1u 

- - - R 4321512 B2g 
41587 5721942 4711336 IR 4711336 B2u 

- - - R 4991414 B3g 
- - - Silent 5171465 Au 
- - - R 5391568 B1g 

21119 6381851 5811121 IR 8511121 B1u 
11511 6471254 6231396 IR 6231396 B3u 

- - - R 6381251 Ag 
- - - R 6651812 B2g 
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الکتریک استاتیک از دو سهم یونی و سهم الکترونی تانسور دی

 الکتریک یکدانیم، ثابت دیشود. همان طور که میتشکیل می

ویژگی مهم برای تشریح اثر استتار در نیمرساناها در ارتباط با نقایص، 

مقدار ثابت ها و دیگر اختالالت ساختاری در جامدات است. آالیش

 x ،yبه ترتیب در راستای  InN-Pnmaالکتریک استاتیک برای دی

الکتریک و مقدار ثابت دی 131258و  z ،121448 ،141191و 

همان طور به دست آمده است.  111287و  91614، 81731الکترونی، 

د. الکتریک وجود دارکه از مقادیر پیداست، ناهمسانگردی در تابع دی

 1513است که از مقدار  131229اتیک الکتریک استمتوسط تابع دی

و  811چند که مقادیر  کوچکتر است هر InNبرای فاز وورتزایت 

ده است. این در حالی است شنیز برای فاز وورتزایت گزارش  14161

از فاز وورتزایت  InN-Pnmaالکتریک که سهم الکترونی تابع دی

InN  تفاوت تابع . [12و11] ( بزرگتر است911-513)با مقادیر بین

-الکتریک استاتیک و بخش الکترونی، سهم یونی را در تابع دیدی

به  الکتریک مربوطسهم یونی در تابع دیدهد. الکتریک به دست می

درت سور قنو بار موثر بورن و به عبارت دیگر به تا IRمدهای فعال 

تانسور بار موثر بورن در واقع معیاری از بار نوسانگرها بستگی دارد. 

ینامیکی به ازای هر اتم است. متوسط تریس )رد( تانسور بار موثر د

به دست  -e2173و  e2173به ترتیب  Nو  Inهای بورن برای اتم

ها کوچکتر است. این اتم e3آمده است که اندکی از بار موثر اسمی 

نیرو از یک بخش تحلیلی و  بتواثدانیم ماتریس همان طور که می

شود که بخش غیرتحلیلی به یک بخش غیرتحلیلی تشکیل می

ه دوقطبی( بستگی دارد ک-های بلند برد کولنی )دوقطبیبرهمکنش

 با تانسور بار موثر بورن مرتبط است و باعث شکافتگی بین مستقیماً

مقادیر شود. ( میLO( و عرضی )TOمدهای اپتیکی طولی )

به همراه سهم هر  IRبه ازای مدهای فعال  TOو  LOهای فرکانس

خالصه شده است.  1یونی در جدول الکتریک مد در تابع دی

به  zو  x ،yالکتریک در راستای بیشترین سهم یونی در تابع دی

)ترتیب مربوط به مدهای  )

uB 2
3 ،( )

uB 1
)و  2 )

uB 3
تغییرات است.  1

الکتریک )بدون میرایی( بر حسب فرکانس در و تابع دی IRبازتابش 

 نشان داده شده است.  3و  2های شکل

 
برای  zو  x ،yبر حسب فرکانس در سه راستای  IR-: تغییرات بازتابش2شکل 

 IRمدهای فعال 

 
 zو  x ،yالکتریک بر حسب فرکانس در سه راستای : تغییرات تابع دی3شکل 

 IRبرای مدهای فعال 

 

 TOهای در فرکانس الکتریک کامالًو تابع دی IRتغییرات بازتابش 

قله  IR ،3بازتابش  xمشهود است. بر این اساس در راستای  LOو 

های در آن بازتابندگی صددرصد است. پهنای قلهوجود دارد که 

 yبستگی دارد. در راستای  TO-LOبازتابندگی به میزان شکافتگی 

تنها یک قله وجود دارد که نسبت به دو راستای دیگر بیشترین پهنا 

پیدا است،  3را به خود اختصاص داده است. همان طور که از شکل 

 نهایت میلالکتریک به سمت بیتابع دی TOهای به ازای فرکانس

شود. الکتریک صفر میتابع دی LOهای کند و در فرکانسمی

در راستای نقاط پر تقارن در  InN-Pnmaپاشندگی فونونی ساختار 

 4 ونی در شکلهای فوناولین منطقه بریلوئن به همراه چگالی حالت

 نشان داده شده است. 
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 های فونونیبه همراه چگالی حالت InN-Pnma: ساختار نواری فونونی 4شکل

 

هیچ شاخه موهومی )فرکانس  در این نمودار مشخص است که اوالً

دهد که ساختار از لحاظ دینامیکی منفی( وجود ندارد که نشان می

تا  cm 247-1یک گاف انرژی فونونی بین فرکانس  پایدار است. ثانیاً
1-cm 335 ًبه دلیل اختالف بزرگ عمدتاً وجود دارد. این گاف نسبتا 

است. بر اساس یک مدل ساده زنجیره دو  Nو  Inهای جرم بین اتم

 m( و جرم اتم کوچکتر In) M تراتمی که در آن جرم اتم سنگین

(N) های اپتیکی به نسبت است، پهنای نسبی نوار فونونm/M 

[. بنابراین ما یک پهنای نواری فونونی اپتیکی 13بستگی دارد ]

ای نواری انتظار داریم. این ویژگی پهن InN-Pnmaباریکی را برای 

برای  تواندبزرگ، می فونون اپتیکی و گاف نواری فونونی نسبتاً

های خورشیدی حامل داغ استفاده شود در سلول InN-Pnmaکاربرد 

کند که در دامنه های فونونی مشخص می[. چگالی حالت14]

است  Inهای ، سهم ارتعاشی ناشی از اتمcm 247-1فرکانسی صفر تا 

های ارتعاشی مربوط به اکثر حالت cm 335-1در حالی که باالی 

 است.  Nهای سبکتر اتم

 گیرینتیجه
در این مقاله بر اساس نظریه تابعی چگالی اختاللی، برخی      

در فاز  InNالکتریک و فونونی ساختار نیمرسانای های دیویژگی

بررسی شد. مشخص شد که  Pnmaاورتورومبیک با گروه فضایی 

استاتیک این ساختار ناهمسانگرد است و متوسط الکتریک تابع دی

کوچکتر ولی  InNالکتریک استاتیک از فاز وورتزایت تابع دی

 الکتریک استاتیک از فاز وورتزایتمتوسط سهم الکترونی تابع دی

InN  .مدهای فعال بزرگتر استIR و رامان این ساختار و فرکانس-

 TO-LOکافتگی های اپتیکی طولی و عرضی و میزان شهای فونون

نقش  3uBو  2uBو  1uBدهد که مدهای مشخص شد. نتایج نشان می

-InN و بازتابندگی فروسرخ ساختار الکتریکمهمی در خواص دی

Pnma  .های فونونیپاشندگی فونونی به همراه چگالی حالتدارند 

بررسی شد و مشخص شد که این ساختار از لحاظ دینامیکی پایدار 

های زیر در فرکانس Inهای نشان داده شد که اتم است. عالوه بر این
1-cm 247 های و اتمN 1های باالی در فرکانس-cm 335  سهم عمده

دهند. همچنین مشخص شد که را در اتعاشات به خود اختصاص می

 بزرگی دارد که به همراه پهنای این ساختار یک گاف فونونی نسبتاً

در  InNتواند در کاربرد این فاز از های اپتیکی باریک مینوار فونون

 . های داغ مهم باشدهای خورشیدی حاملسلول
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 والیه نشانی روی شیشه 2ZnO/SnO ساخت نانوفیبر توخالی   

 2،1، عبدالمحمدیقلمبردزفول ؛1الهه ،روسم نژاد

 ایراناهواز، ،گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران 1

 رانیچمران، اهواز، ا دیو پالسما، دانشگاه شه زریل قاتیمرکزتحق2

 چكیده
برخوردار  ایژهیو تیاز اهم انانوساختاره ، و تأثیر پارامترهای مختلف در تشکیلساخت یندهاینانو، شناخت فرآ یفناورامروزه با توجه به رشد روز افزون 

 ابتدا ،مقاله نیدر اکنند. توخالی به دلیل نسبت سطح به حجم باال کاربردهای زیادتری پیدا می توخالی از جمله نانوالیاف در این میان نانوساختارهای است.

الیه نشانی مستقیم روی زیرالیه به روش الکتروریسی و  سپس ،شودمی گزارش یسیبه روش الکترور /2SnO ZnO یبعد کی یتوخال افیساخت نانوال

  (XRD)ایکس دستگاه پراش اشعه با استفاده از ساختار کریستالی و ریخت شناسی نمونه ها  قتحقیدر این  بعالوه، گردد.هم مقایسه می روش دکتر بلید با

 .گیرد مورد بررسی قرار می (SEM)و میکروسکوپ الکترونی روبشی 

   اکسیدقلع، الکتروریسینانوالیاف توخالی، اکسیدروی، دی: های کلیدیواژه

on glass  and deposition nanofibers 2SnO/  Fabrication of hollow ZnO

surface 
 

Rosamnezhad, Elahe1; Galambor Dezfuli, AbdolMohammad1,2 

1Department of Physics, Faculty of science, Shahid Chamran University Of Ahvaz, Ahvaz-Iran 
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Abstract 
Nowadays, owing to the increasing growth of nanotechnology, identifying the processes of nanostructure 

fabrications, and  the effects of different parameters in such fabrications have special importance. In the 

meantime, hollow nanostructures, such as hollow nanofibers, have more applications due to their high 

surface-to-volume ratio. In this paper, first, one-dimensional hollow ZnO / SnO2 nanofibers are 

fabricated by electrospinning method, then the direct deposition of electrospunned nanofibers on the 

substrate is compared with Dr Blade's method. In addition, in this research using X-Ray Diffraction 

(XRD) and scanning electron microscope (SEM) methods the crystalline structure and morphology of 

samples are investigated.  
Keywords : Hollow nanofibers, zinc oxide, tin oxide, electrospinning 

 

  مقدمه
بعدی وجود دارد که از های متعددی برای تولید نانو مواد یکروش

ها، الکتروریسی به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و میان این روش

 استقرار گرفته کارایی باال برای تولید نانوالیاف بسیار مورد توجه 

های تولیدی توسط روش الکتروریسی نانوالیاف در این میان[. 1]

دارای ساختار بسیار متخلخل هستند که باعث افزایش نسبت سطح به 

حال اگر این الیاف به صورت توخالی  [.2]شود ها میآن در حجم باال

ها ساخته شوند، سطح ویژۀ باالتری در مقایسه با سایر نانوالیاف

سزایی در بهبود خواص وابسته به خواهند داشت که این امر تأثیر به

و حسگری 1سطح نظیر پراکندگی بیشتر نور، خواص فوتوکاتالیستی 

   .[3]ها دارد آن

بصورت نانوذره،  2SnOو  ZnOاخیرا ساختارهای گوناگونی از 

گردند، های مختلفی تولید می، نانولوله و نانوفیبر که به روشنانوسیم

های اند. این اکسیدوجه قرار گرفتههای فوتوولتائیک مورد تدر سلول

، همچنین خواص انرژی زیادگاف داشتن پهنای دلیل فلزی به

1 Photocatalytic 
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جریان و یا اختالف پتانسیل  اثردر تغییر رنگ ) 2الکتروکرومیک

 در)تغییر رنگ  3الکتریکی به طور بازگشت پذیر( و فوتوکرومیک

های گروه( به عنوان یکی از برابر نور یا اشعۀ الکترومغناطیسی

 [.4]جه زیادی را به خود جلب کرده اندرسانا تونیم شاخص

 با گاف انرژی مستقیم  nرسانای نوعیک نیم (ZnO)اکسیدروی 

eV73/3  کلوین( و انرژی برانگیختگی باالی  300)در دمایmV 60 

رسانای نیز یک نیم (2SnO). دی اکسید قلع [5])در دمای اتاق( است

کلوین( رسانش  300در دمای  eV 3/6) با گاف انرژی مستقیم nنوع 

الکتریکی باال، شفافیت نوری و پایداری شیمیایی مناسب است. نتایج 

دهند که جفت شدن انواع اکسید های مختلف نشان میپژوهش

–باعث بهبود بیشتر جدایش الکترونرسانا و تولید نانو کامپوزیت نیم

 [.6]شودشیمیایی میهای ر این مواد در پیلحفره ودرنتیجه کارایی بهت

های رسانا باعث همراه شدن ویژگیاین جفت شدگی اکسیدهای نیم

 [.7]شوددو اکسید و دستیابی به موادی با خواص جدید می هر

    (CB)بیشتر و نوار رسانش  ZnO از گاف انرژی 2SnO گاف انرژی

 2SnO از نوار رسانش ZnO باشد؛ یعنی در ساختار تر میپایین

ZnO/SnO2 نوار ظرفیتZnO (VB)   بین نوار ظرفیت و نوار

ها قرار دارد. این امر و نوار رسانش آن باالی آن SnO2رسانش 

شود با تحت تابش قرار دادن ساختار کامپوزیتی موجب می

 2ZnO/SnO  توسط نور فرابنفش یا مساوی پهنای انرژی هر دو

ره و حف 2SnOفوتوالکترون تولیدی بتواند به نوار رسانش ساختار، 

ز [. این فرآیند موجب بهبود برخی ا8برود] ZnO به نوار ظرفیت 

 2SnOو  ZnO خواص نظیر خواص فوتوکاتالیستی در مقایسه با

 [.9خالص خواهد شد]

 شرح آزمایش 
 2ZnO/SnOساخت نانوالیاف توخالی  پژوهش نیا درهدف 

بدین  باشد.می( FTO)روی شیشهمقایسه دو روش الیه نشانی و

2Electro chromic  
3Photo chromic  

 دوآبهی از استات رومنظور در این تحقیق 

(O2H2COO).3Zn(CH)  وO2H.22SnCl  ماده، شیعنوان پ به

 ( به عنوان حالل وDMF) دآمیفرم لیمت ی( و دOH5H2Cاتانول )

 ی. برادیاستفاده گرد  1300000یمولکول با وزن  PVPنیسنگ مریپل

با  DMFاتانول و  مر،یپلمواد نخست  یتوخال افیساخت نانوال

در  قهیدق 30به مدت مغناطیسی تحت همزن مخلوط و  کسانینسبت 

 و هادر حالل مری. پس از حل شدن کامل پلقرار داده شداتاق  یدما

و قلع  یماده استات روشیمحلول کامالً همگن پ کیبه  دنرسی

دوباره به  و به محلول اضافه کرده g 2/0هرکدام به مقداررا کلرید 

  ساعت تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت. 10مدت 

گیرد بدین صورت که در مرحله بعد آماده سازی شیشه صورت می

. قبل از انجام الیه شودهای مورد نیاز برش زده میابتدا شیشه به قطعه

هرگونه  برای رفعبایست ها بر روی زیرالیه، مینشانی نانوفیبر

. برای شوندها پس از برشکاری به خوبی شستشو آلودگی زیرالیه

محلول آب و صابون رقیق شده  به همراه را هاانجام این کار، شیشه

 گذاریم.می درون دستگاه آلتراسونیکسپس و  قرار دادهدرون بشر 

دقیقه، ظرف را از دستگاه خارج کرده، محلول  6پس از گذشت 

ریزیم و از محلول اتانول و اسید ور میموجود در بشر را د

کنیم. فرآیند قبل، موالر جهت شستشو استفاده می 1/0 دریکیکلر

سپس در مراحل بعدی، به ترتیب با اتانول و شود. مجددا تکرار می

 پذیرد. در نهایت استون فرآیند شستشو صورت می

ابتدا روش الکتروریسی روی شیشه  برای الیه نشانی روی شیشه

که به انجام شد، بدین صورت که شیشه روی صفحه آلومینیومی 

 رود،عنوان صفحۀ جمع کننده در روش الکتروریسی به کار می

سرنگی سبانده شد و در ادامه محلول را در سرنگ ریخته و در پمپچ

 15له قرار دادیم. در نهایت فرآیند الکتروریسی با در نظر گرفتن فاص

کنندۀ متصل شده به زمین، نرخ متری سرنگ از صفحه جمعسانتی

  کیلوولت انجام گردید. 23میلی لیتر بر ساعت، و ولتاژ  5/0سرعت 

در  600℃ ی پس از اتمام الکتروریسی شیشه در کوره تحت دما

 . ساعت عملیات پخت صورت گرفت 2مدت 
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ی خمیرنانوفیبرها  آمده از پخت بدستاز پودر در روش دکتر بلید 

 01/0 به اندازه یروی الیه نشانده شد. برای تهیۀ خمیر  و شدتهیه 

. مکنیمی مخلوطگرم از پودر نانوفیبری پس از پخت را در اتانول 

ودر گرم اتیل سلولز را در اتانول حل کرده و به پ 1/0سپس میزان 

ر قرا مغناطیسیزن نانوفیبر حل شده در اتانول اضافه کرده و روی هم

خوردن قطره قطره ترپینئول دهیم سپس به مخلوط در حال هممی

ا تاده . در نهایت این ترکیب را درون حمام روغن قرار دکردیماضافه 

ه بدر نهایت و خمیر آماده شود.  اتانول موجود در ترکیب حذف شود

به  ه وکمک میله شیشه ای خمیر آماده شده بر روی زیر الیه قرار داد

ظور من آرامی پخش کردیم. در نهایت الیۀ پوشانده شده با خمیر را به

پخت و حذف مواد زائد از آن مشابه مراحل پخت گفته شده تحت 

       دهیم.  عملیات حرارتی قرار می

 نتایج 
تهیه شد تا  SEMاز فیبرهای قبل و بعد از پخت ریخت شناسی 

 . (2و1ل )شکساختارهای توخالی فیبرها مورد بررسی قرار گیرد

رت مطابق تصاویر تهیه شده مشاهده شد، در روش الیه نشانی به صو

می کچسبندگی شیشه و الیه فیبرهای الکتروریسی، به دلیل کم بودن 

دلیل  اما در روش دکتر بلید به(، 4ل )شکروی شیشه الیه نشانی شدند

ای یابد و فیبرهیر چسبندگی الیه و زیر الیه افزایش میتهیه خم

 . (5)شکل بیشتری روی شیشه الیه نشانی شده است

برای اطمینان از حذف مواد زائد افزوده شده جهت ساخت خمیر 

بعد  FTOالیۀ زیر و  FTO زیر الیهنانوفیبری در روش دکتر بلید، 

نالیز تحت آ ،(XRD)توسط الگوی پراش پرتوایکس  از الیه نشانی

ها های برجستۀ این طیف(، قله7و  6 ساختاری قرار گرفت)شکل

باشند که به می ZnOو   2OnS متعلق به صفحات پراش بلورهای 

-36-00( و )1445-41-00خوبی با کارت استانداردهای با شمارۀ )

به  XRDو آنالیز  SEMر برای ثبت تصاویمطابقت دارد.  (1451

ساخت  یو،محصول شرکت ل 1455VP مدل SEMاز دستگاه  ترتیب

ساخت شركت  -1840pwمـــدل  XRDاز دستگاه  وکشور آلمان 

چمران اهواز استفاده  یددانشگاه شه فیزيک واقع در گروه یلیپس،ف

  شده است.

 

  FTOدر زیر الیه  Snبه علت وجود  7در شکل  Snافزایش قله 

 است. 

 

 . قبل از پخت  2ZnO/SnOفیبر توخالی  SEM : تصویر 1 شکل

 

 

      .بعد از پخت  2ZnO/SnOفیبر توخالی  SEM تصویر : 2شکل
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الیه نشانی روی   2ZnO/SnOبعد از پخت فیبر توخالی  SEM تصویر:  3شکل

 .شیشه به روش الکتروریسی

 

 

نشانی روی  الیه  2ZnO/SnOبعد از پخت فیبر توخالی  SEM تصویر: 4شکل 

  دکتر بلید. شیشه به روش 

 پس از پخت.   2ZnO/SnOفیبر توخالی  XRD الگو : 5شکل

الیه نشانی به روش   2ZnO/SnOفیبر توخالی پس از پخت   XRD الگو : 6 شکل

  .دکتر بلید

 گیری نهایینتیجه

در این پژوهش ضمن ساخت نانوفیبرهای توخالی کامپوزیتی 

 2ZnO/SnO  و بدست آوردن شرایط حاکم بر ساخت نانوالیاف

کامپوزیتی دوجزئی توخالی، چسبندگی آنها بر روی زیر الیه از جنس 

به  های خورشیدیجهت کاربرد بطور مثال در سلول FTOشیشه و 

و در نهایت  روش مستقیم و دکتر بلید مورد مقایسه قرار گرفته است

انوفیبرها به زیر الیه مناسب روش دکتر بلید به دلیل چسبندگی باالی ن

ها با استفاده نمونهشناسی ساختار بلوری و ریخت همچنین،  تر بود.

 قرار گرفته است. مطالعهمورد  SEMو  XRDاز 

 تشكر و قدردانی 
یق حل تحقاهواز به خاطر حمایت از تمامی مرابدین وسیله از دانشگاه شهیدچمران

 شود.انجام شده، تشکر و قدردانی می
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  وات 400 صنعتی نوترون مولد براي شونده خنکبا قابلیت  دوتریومی هدف طراحی و سازيشبیه

  )1(* ، آمنهکارگریان ؛)1(علیرضا زعیم،اصل ؛)1(رضایی،عماد ؛)1(یاقري،علب ؛)1(مرتضی موحد،صداقت ؛)1( مریم ،قپانوري

  پالسما و گداخت هسته اي،  تهران، ایران پژوهشکده اي،پژوهشگاه علوم و فنون هسته، سازمان انرژي اتمی1

  چکیده

در این مقاله ، ما اقدام به  باشند.کاري داراي اهمیت اساسی می در طراحی هدفهاي جامد براي مولدهاي نوترون، انتخاب الیه و زیرالیه هدف، انتقال حرارت، و خنک

که در این الیه پرداخته، سپس از آنجاییکردیم. ابتدا، به طراحی مجموعه هدف شامل الیه و زیرهاي دوتریومی با قابلیت خنک شوندگی  سازي و طراحی هدفشبیه

شوند، براي شوند به طور مداوم هدف را بمباران کرده و موجب باال رفتن دماي هدف میمولدها، ذرات نوترونی که از همجوشی دو اتم دوتریوم یا تریتیوم حاصل می

-افزار کامسول به بررسی مسئله خنکباشد که در ادامه با استفاده از نرمکاري هدف میبه خنک ن آن نیاز به پایین نگه داشتن دما و نیازداري هدف و ذوب نشدنگه

 کاري هدف پرداختیم.

  .جامد، تیتانیوم هدفمولد نوترون گداخت،  :واژه هاي کلیدي

Simulation and Design of deuterium Target with cooling capability for 400W 
Industrial neutron generator  

 

 , Amene1Alireza Asl Zaeem, 1, Emad Rezaei1, Ali Bagheri1Morteza Sedaghat Movahed ,1Maryam Ghapanvari

1*anyKargar 

, Tehran, IranResearch Institute , Nuclear Science and TechnologyResearch School Plasma and Nuclear Fusion1  
 

Abstract  
 

In designing of solid targets for neutron generators, the selection of target layer and sub-layer, heat transfer, 
and cooling are of crucial importance. In this paper, we simulated and designed the deuterium targets with 
cooling capability. First, we designed the target set including the layer and the sub-layer, and then, since in 
these generators, neutron particles resulting from the fusion of two deuterium or tritium atoms continuously 
bombard the target, raising the target temperature, so, in order to maintain the target and not melt it, it is 
necessary to keep the temperature low and the target to be cooled that in the following it is investigated the 
problem of the target cooling using the COMSOL software.  
Keywords: Fusion neutron generator, Solid target, Titanium  
PACS No.         28 
 

   قدمهم

سریع، اپیترمال و هاي به عنوان منابع نوترون هاي نوترونمولد

در یک تنوعی از کاربردها مانند کارهاي تحقیقاتی، صنعتی  حرارتی

از  "هاي نوترون معموالگیرند. مولدو پزشکی مورد استفاده قرار می

ساخته  هدفجز اصلی منبع یون، شتابدهنده الکتروستاتیک و  3

باشد که پرتوي می هدفشود. یکی از اجزاي مهم مولد نوترون می

هاي گازي  هدفکند. چون هاي هیدروژن به آن برخورد مییون

نیز به راحتی  ��� هاي یخ هدفنیازمند پنجره نازك بوده و 

هاي هیدروژن در فلزات به شود، معموال از ایزوتوپتبخیر می

گردد. همچنین با توجه براي تولید نوترون استفاده می هدفعنوان 

ر دسترس نیست و کار کردن با گاز به اینکه گاز تریتیوم به راحتی د

دوترویمی براي  هدفتریتیوم مالحظات ایمنی خاص خود را دارد 

- شبیههدف از انجام این کار  .]1-2[گرددمیتولید نوترون انتخاب 

هاي دوتریومی با قابلیت خنک شوندگی به  سازي و طراحی هدف

. باشدوات می  400منظور استفاده در ساخت مولد نوترون صنعتی 

، پرداختهشامل زیرالیه، الیه  هدفابتدا به طراحی مجموعه  بنابراین

ذرات نوترون از همجوشی دو اتم  ،مولدهااین سپس چون در 
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به طور مداوم  هدفدر واقع و  شونددوتریوم یا تریتیوم حاصل می

شود که نتیجه آن باال رفتن با ذرات دوتریوم یا تریتیوم بمباران می

و از بین نرفتن و  هدفداري باشد. لذا براي نگهمی هدفدماي 

کاري خنک به نیاز وذوب نشدن آن نیاز به پایین نگه داشتن دما 

سازي افزار کامسول به شبیهکه با استفاده از نرم باشدمی هدف

الزم به ذکر است که در تمامی  .کاري هدف پرداختیمخنک

 Wسازیهاي انجام شده، توان مولد نوترون برابر با محاسبات و شبیه

 هدفدر نظر گرفته شده است که بطور یکنواخت بر روي  400

توزیع شده است. این توان براي مولد نوترونی با انرژي باریکۀ 

KeV 40  و جریان یونیmA 10 .در نظر گرفته شده است  

  کارروش 

 الیـه  زیر و الیه مشخصات تعیین( هدف مجموعه طراحیالف) 

  )انتخابی مواد و

هایی که براي استفاده درمولدهاي نوترونی که شار بـاالیی از  هدف

شامل یـک الیـه فلـزي بـا ضـریب       "معموال کنندنوترون تولید می

جذب زیاد براي هیدروژن است که روي یک الیه حامل که از یک 

فلز با ضریب جذب و انتشار پایین براي هیدروژن و ضریب باالیی 

توان یک الیـه  گیرد و همچنین میهدایت حرارتی است قرار میاز 

میانی که از جنس فلز از نوع دیگـري کـه داراي ضـریب هـدایت     

حرارتی باال و ضریب کند و پاش پایین باشـد را بـین فلـز و الیـه     

دهنـده  زیرالیه به عنـوان نگهدارنـده الیـه و انتقـال     حامل قرار داد.

ن فلزات، طال و نقره از هـدایت  کند. در میاعمل می هدفحرارت 

ها اسـتفاده از  گرمایی باالیی برخوردارند. اما به دلیل هزینه زیاد آن

تـر  یابد بسیار مرسـوم مس در جاهایی که انتقال حرارت اهمیت می

 .. بنابراین فلز مس را براي زیرالیه انتخـاب نمـودیم  ]1-2-3[است

بایـد انتخـاب شـود.     هدفقطر زیرالیه با توجه به ابعاد نگهدارنده 

اي باشد که از اسـتحکام الزم بـراي   ضخامت زیرالیه باید به اندازه

تحمل تغییر فشار که ناشی از خال و فشار هوا در دو طرف سـطح  

آن است برخودار باشد. کم بودن ضـخامت زیرالیـه باعـث تغییـر     

کننده بـه درون خـط   شکل آن شده و سبب نشت هوا و مایع خنک

شود و کـال بـه سیسـتم خـال و همچنـین اجـزاي       میانتقال باریکه 

کند. الکتریکی و ولتاژ باال آسیب رسانده و خسارت جدي وارد می

کـه مـا بـراي     طراحـی شـده  بیشترین فشار خالء کاري در دستگاه 

mbar 510انتخاب کردیم از مرتبه  هدفتست نمونه    باشـد.  مـی

براي تعیین ضخامت مورد نیاز جهـت تحمـل ایـن مقـدار خـالء،      

فلز تیتانیوم بـه دلیـل   متر انتخاب کردیم. میلی 3زیرالیه با ضخامت 

قابلیت جذب هیدروژن و کم بودن سطح مقطع توقف و در نتیجـه  

دارا بودن بهره نوترونی باالتر نسبت به دیگر فلزات ذکر شـده، بـه   

تولید نوترون استفاده بیشتري دارد. بنـابراین  براي الیه هدف عنوان 

جنس الیه را تیتانیوم انتخاب نمودیم. به منظور انتخـاب ضـخامت   

الیه، دانستن برد دوتریوم در تیتانیوم اهمیت دارد. براي محاسبه برد 

اسـتفاده شـد.    SRIMافـزار  در تیتانیوم از نـرم  Eدوترون با انرژي 

هاي مختلـف بـراي   و ایزوتوپمحاسبات براي عمق نفوذ در مواد 

هاي مختلف توسط روش مونت کارلو در نرم افزارهایی ماننـد  یون

SRIM از  هـدف هـاي دوتریـوم و   قابل محاسبه هستند. براي یون

جنس تیتانیوم این محاسبات بر حسب انرژي ذره فرودي محاسـبه  

) نمودار میزان تغییر انرژي دوترون را برحسب 1شده است. شکل (

نسبتاً سـریع در محـل   الیه تیتانیوم دهد. یتانیوم نشان میضخامت ت

الیه پس از مدت باالترین چگالی یون دچار کند و پاش شود و زیر

شود بازده . این عامل باعث میگیردکوتاهی در معرض دید قرار می

یابـد و ایـن خطـر وجـود دارد کـه      نوترون بسـیار سـریع کـاهش    

از طریق زیرالیه به درون سیستم پرتوهاي یونی بتوانند سوراخی را 

 کننده ایجاد کنند.خنک

  
تیتانیومی  هدفهاي دوتریوم بر حسب آنگستروم در ): عمق نفوذ یون1شکل(

 هاي فرودي.بر حسب انرژي یون

به منظور جلوگیري از این مشکل، تعیین ضخامت بهینه و مناسب 

الیه امري ضروري است که همچنین موجب افزایش طول عمر 

با توجه به اینکه برد دوتریوم در تیتانیوم تقریبا شود. نیز می فهد

 1,2و  0,9، 0,6، 0,3میکرومتر است ما ضخامت هاي  0,3
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-میکرومتر را براي ضخامت الیه انتخاب کردیم. با استفاده از نرم

سازي نحوه عمق نفوذ پرتوهاي یون دوترون به شبیه SRIM افزار

-) نحوه نفوذ یون2پرداختیم. شکل (هاي مختلف الیه در ضخامت

دهد. همانطور که ها نشان میهاي دوتریوم را در این ضخامت

میکرومتر پرتوهاي  0,6و  0,3هاي مشخص است در ضخامت

کند بنابراین مناسب نیستند. اما در دوتریوم در زیرالیه نفود می

گیرد. لذا میکرمتر هیچ نفوذي صورت نمی 1,2و  0,9هاي ضخامت

میکرومتر براي الیه تیتانیوم مناسب تشخیص  1امت حدود ضخ

  شود.داده می

 
  
 

با توجه به اینکه جذب دوتریوم و تریتیوم در پس در نهایت 

تیتانیوم از عناصر دیگر بیشتر و نیز دماي ذوب آن باال و در حدود 

 1با ضخامت از جنس تیتانیوم  هدفمی باشد،  1668 ℃

از آنجایی که تیتانیوم داراي رسانندگی  و انتخاب شدهمیکرومتر

به عنوان تر میلی م 3با ضخامت باشد، از مس گرمایی باالیی نمی

بعنوان  ،زیر الیه، به عنوان استحکام بخشی به الیۀ تیتانیومی

  باشد. مناسب می هدفمجموعه 

   کننده خنک سیستم طراحیب) 

هاي جامد براي مولدهاي هدف طراحی در مهم فنی نکات ازیکی 

باشد. در این کاري آن مینوترون، مساله انتقال حرارت و خنک

جامد  هدفبخش به طراحی و شبیه سازي پارامترهاي مهم در 

جامد  هدفسازي طراحی و شبیهمولد نوترون خواهیم پرداخت.

 کامسولمورد استفاده در مولد نوترون صنعتی با استفاده از نرم افزار 

انجام شده است. با توجه به اینکه ظرفیت گرمایی آب باال و در 

از آب  هدفکاري است، جهت خنک J/Kg.K 4187حدود 

  .]3-4[کننده استفاده شده استدیونیزه به عنوان سیال خنک

 
  طراحی شده. هدف): نمایی از 3شکل(

را  کامسولطراحی شده توسط نرم افزار  هدف) نمایی از 3شکل (

در نظر  mm 11و ضخامت  mm 80 با قطر هدفدهد. نشان می

گرفته شده است. آب دیونیزه در تماس مستقیم با آب جهت 

 mmکاري بهتر در نظر گرفته شده است. قطر محفظۀ آب، خنک

در نظر گرفته شده است. محل قرارگیري  mm 5و ضخامت آن  38

نشان داده شده  )3(هاي ورودي و خروجی آب در شکل لوله

است. لولۀ ورودي آب طوري طراحی شده است که آب را در 

و باریکۀ یون قرار دهد. این  هدفابتداي ورود به محفظه در وسط 

هاي خواهد شد. قطر لوله هدفکاري بهتر مرکز عمل باعث خنک

انتخاب شده است. دماي ورودي  mm 5آب ورودي و خروجی 

گرفته شده است. براي بررسی سازي در نظر در شبیه 25 ℃آب 

- هدفسازي از ، در شبیههدفنحوة انتقال حرارت و خنک کاري 

 mm 25/0و  mm 1  ،mm 75/0 ،mm 5/0هاي هایی با ضخامت

باشد. می mm 54تیتانیومی برابر با  هدفاستفاده شده است. قطر 

-است. براي شبیه mm 20 هدفقطر باریکه یونی ورودي بر روي 

 Laminarو  Heat Transferهايحرارت از ماژولسازي انتقال 

Flow افزار که به صورت کوپل شده قرار داده شدند، در نرم

هاي باریکۀ استفاده شده است. براي عدم انتشار و بازپس دهی یون

ورودي که خود منجر به کاهش بهرة نوترونی مولد نوترون خواهد 

نگه داري کرد. لذا  200℃را کمتر از  هدفشد، بایستی دماي 

را طوري تنظیم کرد  هدفبایستی سرعت ورودي آب و ضخامت 

کمتر از دماي ذکر شده باشد. در ابتدا الزم است  هدفکه دماي 

هاي مختلف براي در ضخامت هدفرفتار و تغییرات دماي سطح 

- در نظر گرفته 1	�/�یک سرعت مشخص ورودي که آن را برابر 

 هدف) تغییرات دماي سطح 4ار گیرد. شکل (ایم، مورد بررسی قر

همانطور که در نمودار نمایان دهد. در امتداد قطر آن را نشان می

). نحوه ورود باریکه دوترون در تیتانیوم برحسب ضخامت، محاسبه شده توسط 2شکل(

 SRIMافزار نرم
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به دلیل هم راستا بودن با آب ورودي،  هدفاست، در اطراف مرکز 

شویم دما دما در سطح پایینی قرار دارد. مقداري که از مرکز دور می

  .یابدافزایش می

  
هاي در امتداد طول آن و در ضخامت هدف): تغییرات دماي سطح 4شکل(

 مختلف.

به دلیل  هدفهمانطور که در نمودار نمایان است، در اطراف مرکز 

هم راستا بودن با آب ورودي، دما در سطح پایینی قرار دارد. 

یابد. شعاع لولۀ شویم دما افزایش میمقداري که از مرکز دور می

در نظر گرفته شده است که با نگاهی به  5/2	��ورودي آب 

، دماي 5/2	��توان دریافت که با دور شدن از طول نمودار می

، که شعاع باریکۀ یونی ورودي 10	��تا طول تقریبی  هدف

یابد. به طور تقریبی بعد از اتمام شعاع است، دوباره افزایش می

از مرکز  19	��باریکۀ ورودي، دما کاهش یافته و بعد از طول 

شود، دما به عدد تمام می هدفو در جایی که تماس آب با  هدف

 1	��توان دریافت که با ضخامت ) می4رسد. از شکل (ثابتی می

خواهد شد که  این مقدار مطلوب  200℃بیشتر از  هدفدماي 

کمتر  هدفدهد که هرچه ضخامت باشد. این نمودار نشان مینمی

براي یافتن حد سرعت تر خواهد بود. نپایی هدفباشد دماي سطح 

نشود،  200℃بیشتر از  هدفاي که دماي آب ورودي، به گونه

هاي مختلف آب براي سرعت هدفنمودار دماي ماکزیمم سطح 

دهد که با این نمودار نشان می ) رسم شده است.5در شکل (

. با توجه به یابدکاهش می هدفافزایش سرعت آب دماي سطح 

در دماي کمتر از  هدفتوان دریافت که براي اینکه نمودار می

،  mm 25/0هاي باقی بماند بایستی براي ضخامت 200℃

هاي آب ورودي برابر به ترتیب سرعت 75/0	��و  5/0	��

m/s 75/3  ،m/s 5/0  وm/s 95/0 .براي ضخامت  باشدmm 1 

   برسد. m/s 1بایستی سرعت آب به بیش از 

 
  برحسب سرعت آب ورودي. هدف): تغییرات دماي ماکزیمم 5شکل (

 نتیجه گیري

، هرچه ضخامت W 400 جامد مولد نوترون هدفبراي ساخت 

کمتر خواهد شد و دماي  200℃از  هدفکمتر باشد دماي  هدف

کند. اما از طرفی کاهش ضخامت کاهش پیدا می هدفبیشینۀ 

خواهد شد.  100 ℃، منجر به ازدیاد دماي آب به بیش از هدف

در تماس مستقیم با آب قرار دارد  هدفهمچنین به دلیل آنکه 

را طوري در نظر گرفت که فشار آب  هدفبایستی ضخامت 

نداشته باشد.  هدفتاثیري بر اعوجاج و خمیدگی بر روي سطح 

و آب  هدف دیر بدست آمده براي ماکزیمم دمايلذا با توجه به مقا

که  75/0	��ی برابر با هدفضخامت  توان نتیجه گیري کرد کهمی

در نظر گرفته شده  95/0	�/�در آن سرعت آب ورودي برابر با 

الزم به ذکر باشد. می هدفکاري باشد، بهترین گزینه براي خنک

است که این نتایج در صورتی که از روش الیه نشانی تیتانیوم بر 

 mµ1روي مس استفاده شود (که در آن ضخامت تیتانیوم در حدود 

باشد) نیز معتبر خواهد بود. چرا که رسانندگی گرمایی مس می

باشد و لذا گرما بهتر به آب منتقل خواهد بسیار بیشتر از تیتانیوم می

  شد. 
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  اثر افسایش چگبلی در موج عقبه تولید شده در برهمکنش پبلس قوی لیسر بب گبز
 رضبئی، سمیه  ؛*؛ دهقبنی، زهرهجعفری، محمد جعفر؛ زالنب،  خلیل زاده

 پظٍّطکذُ پالسوب ٍ گذاخت ّستِ ایپظٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِ ای، سبصهبى اًشطی اتوی، 

 چکیده

ثشسسی ضذُ ٍ ثب حبلتی کِ پبلس ثب استفبدُ اص ًتبیح کذ ضجیِ سبصی  چگبلی سٍی تَلیذ هَج ػمجِ دس ثشّوکٌص پبلس لَی لیضس ثب گبص، اثش افضایص دس ایي همبلِ،      

ص ًسجت ثِ ًتبیح ًطبى هی دّذ کِ ثضسگی هیذاى ػمجِ تَلیذ ضذُ دس حبلت اًتطبس پبلس لیضس دس گب ضَد، همبیسِ گشدیذُ است. لیضس دس پالسوبی پیص فشض هٌتطش هی

0.02اًتطبس پبلس لیضس دس پالسوبی پیص فشض ثِ ضذت ثِ چگبلی ٍاثستِ است. طَسیکِ ثشای چگبلی crn n (
crn )تَلیذ  هیذاى ػمجِ چگبلی ثحشاًی هی ثبضذ

0.03ضذُ دس گبص ثضسگتش ثَدُ ٍ ثشای چگبلی  crn nَج  ثِ دلیل هتغیش ثَدى ضشیت ضکست هحیط گبصی دس حبلت یًَیضاسیَى، اص افضایص هیذاى ، ضکست ه
  ػمجِ خلَگیشی کشدُ ٍ دس هحیط پالسوب هَج ثضسگتشی تَلیذ هی ضَد. 

  گبص‘هَج ػمجِ، چگبلی،  واشه هبی کلیدی:
 

The effect of increasing density on wake-field generation in the interaction of intense 

laser pulse in the gas  

E. KHalilzadeh, M. J. Jafari, Z.Dehghany*,  S. Rezaei,   

  Plasma and Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.BOX: 14395-836, Tehran, Iran 

Abstract     
     

     In this paper, by using the simulation results of the PIC code, the effect of increasing density on the 

production of wake-field in the interaction of strong laser pulse with gas has been investigated and compared 

with the case which laser pulse is propagated in the default plasma. The results show that the magnitude of the 

wake-field produced in the gas medium compared to the plasma medium is highly dependent on the density. As 

for the density 0.02 crn n ( 0.02 crn n  is the critical density), the wake-field produced in the gas medium was 

larger and for density 0.03 crn n , the wave breaking due to the variability of the refractive index, prevents the 

increase of the wake-field and produces a larger wave in the plasma medium. 

Keywords: Wake-field, Density, Gas 

 

PACS No.    52       
 

 

  قدمهم
پیطشفت ّبی صیبدی کِ دس یک دِّ گزضتِ، دس صهیٌِ سبخت    

 اًتطبس است لیضسی فوتَ ثبًیِ صَست گشفتِ، ثبػث ضذُ ّبی پبلس

گبصّب، کبسثشدّبی هختلفی دس ثسیبسی اص حَصُ ّب  دس ّب پبلس ایي

 چٌذیي اص یکی پالسوبیی داضتِ ثبضذ. ّبیضتبثذٌّذُ خولِاص 

 ضَد، ضتبثذّی ثب رسات استفبدُ هی ثِ سٍضی کِ ثشای ضتبثذّی
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 هذٍلِ ضذى پبلس لیضس دس اثشخَد 1لیضس هیذاى ػمجِ استفبدُ اص

(SM-LWFA
 دس) دس آى طَالًی لیضس پبلس است کِ دس آى،( 2

 داهٌِ پالسوب ثب هَج ٍ ضذُ هذٍلِ( پالسوب هَج طَل ثب همبیسِ

ًَس تَلیذ  سشػت ثِ ًضدیک فبص سشػت ٍ ثب( هیذاى ػمجِ) ثضسگ

 تب ثبسداس رسات سشػت دادى ثِ ثشای تَاًذ هی . ایي پبلس]1[ کٌذ هی

ثب اًتطبس پبلس لیضس دس  .هَسد استفبدُ لشاس گیشد ًیض ثبال ّبیاًشطی

صًی کَاًتَهی  تًَل طشیك اص تَاًٌذ ّبی پبلس هی گبص، هیذاى

کِ ایي اهش، هی تَاًذ  کٌٌذ، یًَیضُ سا خٌثی ّبی اتن ّب، الکتشٍى

 سا تب حذٍدی تغییش دّذ.دیٌبهیک هیذاى ػمجِ پالسوب 

 دس لیضس ّبی پبلس کِ تَسط ػمجِ، ّبی هیذاى  ٍیظگی       

 صَست اًذ، ثِ ضذُ ثب هیذاى لیضس، تَلیذ ضذُ یًَیضُ پالسوبّبی

 گشفتِ لشاس ثشسسی هَسد لجلی کبسّبی ػذدی دس ٍ تحلیلی

کِ ٌّگبم ضذُ است ُ ًطبى داد دس یکی اص ایي کبسّب، .]5-2[است

اًتطبس پبلس لیضس دس گبص، ثِ دلیل یًَیضاسیَى، خبصیت دی 

دس کبس  .]2[الکتشیک هحیط ثبثت ًجَدُ ٍ ثِ صهبى ٍاثستِ ّست 

 ػذدی یک ثؼذی، سبصی ضجیِ ٍ تحلیلی ّبی هذل کوک ثب دیگشی

ًیشٍی  کٌذ، هی هحیط گبصی سا یًَیضُ لیضس ٍلتی گشفتٌذ کِ ًتیدِ

 اص تش لَی ثسیبس طَلی دس ایي هحیط، هیذاى ػمجِ تیٍََپبًذسه

. ]3[ ثبضٌذ هی ضذُ آهبدُ پیص اص پالسوبی دس هَخَد ًیشٍّبی

ًبضی اص  ،ًیشٍی پبًذسهَتیَ دلیل ثِ پالسوب اهَاج تحشیک ّوچٌیي

ی ًبضی اص خبصیت دی الکتشیکی هحیط  ٍ ًیشٍ یٍاثستگی صهبً

 دادُ استلشاس  ثشسسی ایدبد ضیت تٌذ دس ضذت پبلس سا هَسد

 کِ ثب دس ًظش گشفتي ًطبى دادُ ضذ تحمیمی دیگش دس. ]4[

% ثبالتشاص صهبًی کِ 50دس حذٍد  ػمجِ هیذاى داهٌِ یًَیضاسیَى،

 .]5[آیذ  ثذست هی ،پالسوب دس ًظش گشفتِ هی ضَد

فبدُ اص ًتبیح کذ ضجیِ سبصی دس ایي همبلِ، سؼی ضذُ است ثب است    

PIC اثش افضایص چگبلی ، ثبضذ کِ ضبهل یًَیضاسیَى هیذاًی ًیض هی

ٌّگبم اًتطبس پبلس لیضس دسٍى  ،جِهیذاى ػمگبص سٍی تطکیل 

 گشدد.ثشسسی  ،ّیذسٍطى گبصی

 تئوری مسبله

                                                 
1 Wake field 
2Self-modulated laser wake field accelerator  

ّبی لیضسی لَی ثشای کبسثشدّبی هتٌَع اًتطبس  اهشٍصُ اص پبلس    

 سبصٍکبس ضَد. ثِ طَس دلیك، ، استفبدُ هیپبلس لیضس دس گبص

ثب  یًَیضاسیَى ٍالؼی سبصٍکبس. است ٍاثستِ ،ضذت ثِ یًَیضاسیَى،

 :]6[گشدد  هی تؼییي ضَد، کِ پبساهتش کلذیص ًبهیذُ هی پبساهتش

L p2I
,

E


  (1                                         )  

ِ دس آىک
pI  ،L  ٍE ِاتوی، یًَیضاسیَى پتبًسیل تشتیت، ث 

پبساهتش  همذاس کِ ٌّگبهی. ثبضٌذ لیضس هی هیذاى داهٌِ ٍ فشکبًس

1ثبضذ، ثضسگ کلذیص فشآیٌذ  یًَیضاسیًَی کِ ثش ، سبصٍکبس

  ثشای کِ، حبلی دس چٌذ فَتًَی است، چیشُ است، یًَیضاسیَى

1 هیذاى ، یًَیضاسیَى ( اپتیکیOFI) یًَیضاسیَى ایي. ثبضذ هی 

 حزف یًَیضاسیَى هختلف سبصٍکبس دٍ دس تَاًذ هی اپتیکی هیذاى

یح دس تَض .]6[( سخ دّذ TI) صًی تًَل یًَیضاسیَى ٍ( BSI) سذ

 پتبًسیل چبُ الکتشٍى دس داخل کِ ایي ًَع یًَیضاسیَى ثبیذ گفت

 اًشطی سطح غیش اختاللی ٍ ثش سٍی اتوی
pI تَخِ ثب. گیشد هی لشاس 

 است، لیضس فشکبًس اص کوتش ثسیبس اتوی، گزاس فشکبًس ایٌکِ ثِ

 لیضس ذاىهی.  هبًذ هی ثبثت لیضس، ثِ طَس هؼوَل الکتشیکی هیذاى

 سذ ٍ کشدُ اص ضکل طجیؼی خبسج سا چبُ اتوی پتبًسیل اػوبلی،

 دس. آٍسد هی پبییي سا ثیٌذ، یَى هی یب اتن دس الکتشٍى پتبًسیلی کِ

 اًذاصُ ثِ هیذاى ٍلتی. ضَد خبسج هی اتوی سبختبس اص الکتشٍى ًتیدِ

 لشاس گشفتِ الکتشٍى اًشطی سطح صیش پتبًسیل، سذ ثبضذ، لَی کبفی

 پتبًسیل کَلٌی سذ افت کِ ضشایطی دس. کٌذ هی آصاد سا کتشٍىال ٍ

صًی  تًَل احتوبل الکتشٍى، کشدى آصاد ًجبضذ، ثشای پزیش اهکبى

 ًبهیذُ یًَیضاسیَى صًی تًَل فشآیٌذ ایي .داسد کَاًتَهی ٍخَد

 احتوبل هحبسجِ ّبی هختلفی ثشای تبکٌَى ثشسسی. ضَد هی

کِ ثِ صَست تدشثی ٍ ثِ  سیاهب تئَ .اًدبم ضذُ است یًَیضاسیَى

 ٍ دلَى صَست گستشدُ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ، کبس آهَسَسف،

 ًظش دس ثب. ]7[ ضًَذ هی ضٌبختِ ADK ًظشیِ ػٌَاى ثِ کِ کشیٌف،

 گشفتي هیذاى خبسخی ثِ فشم

0E E cos( t)  (3                                        )  

 ای اص اتن هدوَػِ کَلٌی پتبًسیل دس ًی کِالکتشٍ صًی تًَل احتوبل

 :است صیش ضشح ضَد، ثِ دادُ هی ADK هذل ثب یَى،/ 
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 l ،m  ٍeَهی اصلی هَثش است ٍ ، ػذد کَاًت n*دس ایي سٍاثط، 

ثِ تشتیت ػذدّبی کَاًتَهی هذاسی، هغٌبطیسی ٍ ػذد اٍیلش 

 ثبضٌذ.  هی

 شبیه سبزی مسبله و نتبیج آن :
سبصی دس توبم  ثشای خلَگیشی اص تکشاس ضذى پبساهتشّبی ضجیِ     

 ضًَذ. سبصی ثیبى هی ایي ثخص، ایي پبساهتشّب لجل اص اسائِ ًتبیح ضجیِ

3سبصی اسوبیلی ّب ثب استفبدُ اص کذ ضجیِ یسبص ضجیِ
کِ تک  ]8[

ثبضذ، اًدبم ضذُ است.  ثؼذی دس هکبى ٍ سِ ثؼذی دس سشػت هی

1پبلس لیضس داسای طَل هَج  m   داهٌِ هیذاى الکتشیکی ٍ

ثؼذ ضذُ ثی
0 1a  ِ2است ک 2 18

0 /1.37 10a I   ثبضذ هی .

ای دس  پشٍفبیل اٍلیِ پلِ سبصی، پالسوب ثب ثشای توبهی ًتبیح ضجیِ

200]هحذٍدُ  1400]x m   .دس ًظشگشفتِ ضذُ است

سبصی، دس ّش طَل  ثشای داضتي ٍضَح ٍ دلت لبثل لجَل دس ضجیِ

اثش رسُ  48سبصی کِ داخل ّشکذام  سلَل ضجیِ 27000هَج لیضس، 

سبصی دس حذٍد  هکبًی ّش سلَل ضجیِ ٍخَد داسد لشاس داسد. طَل

/ 0.01DDX   ػالٍُ ثش آى طَل صهبًی ّش سلَل ثبضذ.  هی

/ضجیِ سبصی ًیض دس حذٍد  0.008DDT    .ایي دس توبماست 

 شتیتت ( ثxEِطَلی ) الکتشیکی ( ٍ هیذاىxهَلؼیت ) همبدیش، کبس،

λ ٍ0 ثِ e em c q ( ًشهبلیضُ ضذُ اًذeq ٍ0 ِثبس تشتیت، ث 

ضشایط هشصی دس ایي کبس،  ثبضذ(. لیضس هی فشکبًس ٍ الکتشًٍی

 است.ثبصتبثی دس ًظش گشفتِ ضذُ 

چگًَگی اثش افضایص چگبلی گبص دس  دادى ًطبى ثشای      

 فوتَ ثبًیِ ٍ 300 طَل ثب لیضس پبلس یک ػمجِ، هیذاى تطکیل

 .هی کٌین اًتخبة فوتَ ثبًیِ ثِ صَست ًوًَِ 60 خیضش  صهبى

)الف( چگبلی ثِ تشتیت ثشای  1 ضکل دس سبصی ضجیِ ًتبیح

                                                 
3
 Smilei 

0.01 crn n )0.02 )ة crn n )0.03 ٍ )ج crn n دس

 فوتَ ثبًیِ ًطبى دادُ ضذُ است. ایي ضکل ّب، هیذاى 700صهبى 

 )هٌحٌی پالسوب ٍ (ثب سًگ لشهض)هٌحٌی  گبص دس ضذُ تَلیذ ػمجِ

 هٌحٌیهیذاى الکتشیکی لیضس دس گبص )( سا ثِ ّوشاُ ثب سًگ هطکی

 ضَد، هی هطبّذُ کِ وبًطَسّ. دٌّذ ًطبى هی (ثب سًگ آثی

 ٍ تفبٍت ّبی هطخص دس ًحَُ تطکیل هَج ػمجِ ٍ همذاس

 

 

 
ٍ هیذاى لیضس ثشای چگبلی  پالسوب ٍ گبص دس ضذُ تَلیذ ػمجِ هیذاى: 1ضکل 

0.01)الف(  crn n )0.02 )ة crn n )0.03 ٍ )ج crn n دس

  فوتَ ثبًیِ 700صهبى 

دس تَصیف  سفتبس آى دس چگبلی ّبی هختلف هطبّذُ هی ضَد.

کِ صهبًی  ًتبیح ثذست آهذُ، ثبیذ ثِ ایي ًکتِ ًیض تَخِ داضت

ثؼذی دس ًظشگشفتِ  1کِ هسئلِ اًتطبس پبلس لیضس، ثِ صَست 

ّبیی چَى خَدتوشکضی ٍ سضتِ سضتِ ضذى  ضَد ٍ اص پذیذُ هی

ًمص اسبسی  ،ًبپبیذاسی ساهبى سٍ ثِ خلَ گشدد، صشف ًظش هی

دس خَد هذٍلِ ضذى پبلس لیضس ٍ تطکیل هَج پالسوبیی ثب داهٌِ 

 پبساهتشی اص خولِ ساهبى، ّبی . اص طشفی، ًبپبیذاسی] 4[ثلٌذ داسد 
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گشدًذ  هی ایدبد چگبلی ٍ لیضس پَشدس  ًَسبًبت اثش دس هؼوَالً

اسیَى ثبػث ًَسبى ّب یًَیض سبصٍکبس هختلف، کِ دس آى دٍ .]2[

تَلیذ ًیشٍی  سبصٍکبس اٍل .داسد ًیض ٍخَد ،گشدد چگبلی هی

پبًذسهَتیَ ثِ دلیل ٍاثستِ ثِ صهبى ثَدى خبصیت دی الکتشیک 

هحیط )ثِ ٌّگبم یًَیضاسیَى ثِ دلیل تغییش چگبلی، خبصیت دی 

ًیشٍی ًبضی اص  دٍهی، الکتشیک هحیط ثبثت ًوی ثبضذ( ٍ

دس اداهِ سؼی هی . است ًیضاسیَىیَ اص ًبضی ،تغییشات ضیت

 دس کِ ّوبًطَسضَد سِ ضکل  ثب خضئیبت ثیطتشی ثشسسی ضَد. 

چگبلی  ثشای است، ضذُ دادُ ًطبى )الف(1 ضکل

0.01 crn n ،تبثص پشاکٌذگی حبلت، ایي دس حمیمت، دس 

 هٌذًٍکب ضشایط تَاًذ هی ّبی اٍلیِ، دس صهبى ػمتساهبى سٍ ثِ 

 اگش ضشایط هٌذًٍکب، تحت) کٌذ فشاّن دادى آضَة ساثشای سخ 

هَج دس حبل  دٍ ثشداسی ًشهبلیضُ ضذُ ثشای ّبی پتبًسیل داهٌِ

1ّبی هخبلف، ساثطِ اًتطبس، دس خْت 2a a 1 16 ثشآٍسدُ سا 

 ثب دس کِ است ایي تَخِ لبثل ًکتِ. ]9[ (دّذ هی سخ کٌذ، آضَة

. ضذُ است ضشٍع سشیؼتش  سبصٍکبسایي  ًیضاسیَى،یَ گشفتي ًظش

پشاکٌذگی ساهبى  ثِ ًَسبًبت چگبلی، تَخِ ثب کِ سسذ هی ًظش ثِ

ثشآٍسدُ  صٍدتش[ 10] هٌذًٍکب هؼیبس ٍ افضایص یبفتِ سٍ ثِ ػمت

0.02ثب افضایص چگبلی ثِ  .ضَد هی crn n ّوبى طَس کِ دس ،

ذ سخ دادى آضَة ًیستین. دس )ة( هطبّذُ هی ضَد ضب1ّضکل 

ٍالغ ثب افضایص چگبلی ثِ ًظش هی سسذ هبّیت تبثطْبی پشاکٌطی 

تغییش کشدُ ٍ تبثطْبی سٍ ثِ ػمت ًتَاًستِ اًذ هؼیبس هٌذًٍکب سا 

ثشآٍسدُ سبصًذ. ثٌبثشایي هیذاى ػمجِ تَلیذ ضذُ افضایص هی یبثذ. 

 یذدس ایي حبلت هطخص است کِ هیذاى ػمجِ تَلػالٍُ ثش ایي 

ضذُ دس گبص ثضسگتش اص حبلتی است کِ پبلس دس پالسوب هٌتطش 

0.03. ثب افضایص چگبلی پالسوب ثِ هی گشدد crn n  دس ضکل

دس ایي حبلت ثیطیٌِ هیذاى )ج( اتفبق خبلجتشی سخ دادُ است. 1

ػمجِ تَلیذی، دس حبلت پالسوب ثیطتش هی ثبضذ. ًکتِ خبلت 

ًیض کبهال هطَْد  است کِ دس ضکل َجتَخِ، ضکست سشیغ ه

. سشػت ]5[ تَاًذ ثِ دلیل کبّص سشػت فبص ثبضذ ثبضذ ٍ هی هی

rvفبص ثب ساثطِ c /    دادُ هی ضَد کِ دس آىc ٍr  ِث

 همذاستشتیت سشػت ًَس ٍ ضشیت ضکست هحیط ّستٌذ. 

کست دس حبلت یًَیضاسیَى، ثِ دلیل ًَسبًبت چگبلی، ضشیت ض

ّویي اهش، ثبػث کبّص سشػت فبص دس حبلت  ٍ ثیطتش است

اًتطبس پبلس لیضس دس گبص، ًسجت ثِ پالسوب ضذُ ٍ ضکست 

کِ سشػت  ایي ثِ آى دلیل استتش هَج سا ثِ ّوشاُ داسد.  سشیغ

 . سسذ ّب، سشیؼتش ثِ سشػت فبص پبلس لیضس هی الکتشٍى

  گیرییجهنت

کِ ضبهل  PIC دس ایي همبلِ، ثب استفبدُ اص ًتبیح کذ ضجیِ سبصی    

اثش افضایص چگبلی سٍی تَلیذ هَج ػمجِ دس  یًَیضاسیَى هی ضَد

ثِ ػٌَاى  است.  ثشّوکٌص پبلس لَی لیضس ثب گبص، ثشسسی ضذُ

ثضسگی هیذاى ػمجِ تَلیذ ضذُ دس ًتیدِ هْن، ًطبى دادُ هی ضَد کِ 

 ثِ ضذت ثِ چگبلی ٍاثستِ است. هحیط پالسوب سجت ثًِ هحیط گبص

0.01دس ایي صهیٌِ، ثشای چگبلی crn n سخ دادى آضَة ثِ دلیل ،

تبثطْبی پشاکٌٌذُ سٍ ثِ ػمت اص افضایص صیبد هَج ػمجِ دس هحیط 

0.02ثشای چگبلی گبصی خلَگیشی هی کٌذ. crn n   ِهیذاى ػمج

0.03گبص ثضسگتش ثَدُ ٍ ثشای چگبلی  ذُ دستَلیذ ض crn n ،

خلَگیشی  دس هحیط گبصی ضکست هَج اص افضایص هیذاى ػمجِ

 پالسوب هَج ثضسگتشی تَلیذ هی ضَد.کشدُ ٍ دس هحیط 
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 میکانال مستق کرویم کیذرات در  خودآرایشی

   عرفان ،کدیور ؛ سمیه،  قهرمانی

 شیراز، بلوار مدرس ، صنعتی شیرازه فیزیک دانشگا دانشکده

 چکیده
ساس روش المان . بر اگرفتقرار  یمورد بررس یعدد ، به صورتمسطح یالیسریزکانال  کی یکنواخت درذرات  شکل گزاگیز یدوره ا آرایش خود، مطالعه نیا در

مؤلفه سرعت  کیدهد که ذرات توسط  ینشان م یعدد جینتا .دارند به خط وسط کانال حرکت کنند لیتما گزاگیز شیآرا یذرات دارا ( دریافتیم که BEM) یمرز

 ما ذرات کامالً متفاوت است. یعمودسرعت  یاجزا یبرا تیوضع نی، احال نیبا ا شوند. یم دهی، کششودیفاز پیوسته کنترل م انیثابت که با سرعت جر یافق

 ینسب یری، جهت گهیاول پیکربندی کنترل مانند اندازه ذره، فاصله ذرات، یپارامترها بهکانال  مرکزی ذرات به سمت خط تسرع عمودی که چگونه مولفه دریافتیم

 کند. یم یباز آرایشی خود به یابیدست یدر برآورد زمان الزم برا ینقش مهم یوابستگ نیدارد. ا یبستگعدد مویینگی  و ذرات

 روش المان مرزی ;شناسیسیالریز ;ذرات جامد ;قطرات تغییرشکل پذیر ;مهاجرت قطره  واژه های کلیدی:

Self-assembly of Droplets in a Straight Microchannel 
Ghahremani,  Somayeh; Kadivar, Erfan  

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, 

Abstract 
In this work, self-assembly of periodic zigzag arrangement of monodisperse droplets through a flat microfluidic 

channel is numerically investigated. Our numerical technique is based on the boundary element method (BEM). 

It is found that droplets having zigzag arrangement tend to travel to channel centerline. Our numerical results 

illustrate that droplets are dragged by a constant horizontal velocity component which is governed by the 

continuous phase flow rate. However, this situation is completely different for the vertical velocity component of 

droplets. We report how the vertical velocity component of droplet towards the channel centerline depends on 

control parameters such as droplet size, droplet distance, initial configuration, relative orientation of droplets, 

and capillary number. This dependency plays an important role in estimating necessary time to reach self-

assembly. 

Keywords: Droplet migration · Deformable droplets · Solid particles · Microfluidics · Boundary element method 

PACS No. 47 

  قدمهم
وهدایت دقیق  کنترل، علمی است که به 1شناسیریزسیال     

هندسی در مقیاس  به لحاظ که پردازدهایی میسیاالت در دستگاه

-در سامانه امروزه مطالعه دقیق حرکت ذرات .دارندقرار میکرومتر 

رشته از  یاریبس است.سیال مورد توجه محققان قرارگرفتههای ریز

و  به اهمیت یمهندس فمختل ی، و رشته هایمیش، کیزیمانند ف ها

-در مطالعات تحقیقاتی خود بهره برده برده وریزسیاالت پی کاربرد

دو  ای کی دیتول یبرا یشیآزما یها روش از یگسترده ا فیط .اند

است ها استفاده شدهکانالکرویاز ذرات در م گزاگیز یرده الگو

[ ، 7-5] یفیو دو رد فیرد کی یها یبسته بند نیانتقال ب [.1-4]

مورد مطالعه قرار  کپارچهیاز ذرات  یجمع یحالت ها نیو همچن

1Microfluidic  

در مورد انتقال ذرات  یو تجرب ینظر مطالعات [.9،  8است ]گرفته

از برش و  یناش یاز پراکندگ ی، حاکانیجر یبه سمت خط اصل

 یقش مهمذره ن-ذره برهمکنش[. 10،11]است ذره-ذره برهمکنش

نشان  ی[. مشاهدات تجرب14-12]دارد داریحالت پا عیتوز جادیدر ا

شود یذرات م یداریمنجر به ناپا هیاول یجانب یدهد که آشفتگیم

 دینامیک پذیرشکل رییو ذرات تغ ذرات صلب، حال نی[. با ا8]

 لیبه دل پذیرشکل رییتغ د. ذراتندهیرا نشان م یمختلف یجمع

شوند یم تیذره تثب یها هیدر آرا، انیجهت جرتراز در  به لیتما

، ذرات جفت از ذرات صلب یخط هیآرا کیکه  ی[ در حال11]

 یهاکنشبرهم دهند.یرا نشان م انیدر جهت جر یداریکننده ناپا

 ریرا تحت تأث یماکروسکوپ یهادهیپد ،یقطبدو یکینامیدرودیه

که  یبرش انید. جرندهیقرار م یریشکل پذ رییاندازه ذرات و تغ
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کند تا به یم تی، ذرات را هداردیگیصورت م لکانا وارهیتوسط د

 د.کانال حرکت کنن یسمت خط مرکز

 آرایش یهمبستگخود بارهدر یمطالعه عدد کی ،تحقیق نیدر ا    

( که از 1مانندقرصی)ذرات  یدو بعد یکنواخت ذرات فیدو رد

 . یشودرائه م، ادنابییم انیجر مسطح یالیسریز کانال کی قیطر

 مدل فیزیکی
در  یکنواخت جاری ونیذرات امولس دینامیک ،ن مطالعهیدر ا     

 کی. میکن یم یبررس ، به صورت عددیتخت را یالیسریزکانال 

کانال خط مرکزی  نییباال و پادر که متناوب از ذرات را  هیآرا

 و فاز ذرهفاز  .میریگیدر نظر م، دنابییم انیتخت جر یالیسریز

شوند. فرض یم یبرچسب گذار cو  d هبا درج بیوسته به ترتپی

و  W کمتر از عرض کانال اری، بس Hکه ارتفاع کانال  دشو یم

از نمایه سرعت آمده  دستنتایج نظریه به .است dR شعاع ذرات

نسبت ابعاد  شیکه با افزادهد برای یک سامانه سه بعدی نشان می

 از معادله شدهمحاسبه سرعت نمایه، ارتفاع کانال ال بهعرض کان

، به نیبنابرا شود.بعدی به رفتار دو بعدی نزدیک می سه استوکس

توان از روش حل می، استوکس سه بعدیحل معادله  یجا

با  .میانگیری عمق که یک مساله دوبعدی است، بهره گرفت. 

رون درون و بیز نیروهای گرانشی، میدان سرعت صرف نظر کردن ا

 :[15]قطره از معادالت پیوستگی

(1)     . 0  on    with    i , ,i iu c d    

 کند:پیروی می [15]و معادله دارسی 

(2)        on       with i , ,i i i iU P c d     

که در آن  ,x y   ،  ،عملگر الپالس در دو بعد ,p x y 

و سرعت U ،شکسانیو ،فشار
2

12
i

i

H



 مایع  پذیریتحرک

کند که اصل بقا جرم در مرز مشترک دو سیال ایجاب می است.

 عمودی سرعت در این مرز پیوسته باشد: مولفه

(1)       . . 0     on  c d cdn u n u   

1 Disk like droplets 

 γ یتنش سطح لیبه دل یعیفشار طب یوستگیناپ ،دیگر مرزی طشر 

به شرح  مشترک دوسیال فصل، mK یانحنا نیانگیم ت.و انحنا اس

 :[11است ] ریز

       (4)                        | | mK K K  

را  Kکه در آن انحنای خارج از صفحه فصل مشترک دو سیال

2توان بامی H  و انحنای سطحی قطره را با| |  1 dK R  تقریب

تنش بین سطحی دو  رابطه بین میانگین انحنای موضعی و داد.

 :[17]سیال با استفاده از قانون الپالس به شرح زیر است

(5)           
4

c d mP P K

  

 یجانب یوارهاید یریعدم نفوذ پذ لیکانال ، به دل یها وارهیدر د

 :میدار w کانال

(1)       . 0          on   w c wn P   

معادله فاز قطره و سیال معادله پیوستگی ، فشار در استفاده از با 

 :الپالس را برآورده می کند

(7)  2 0        on     with i ,i iP c d    

( به 1( و )5(، )1( برای شرایط مرزی مناسب )7حل معادله )راه

تواند میدان سرعت سیال را برای فاز ( می2همراه معادله دارسی )

 یاطالعات مرز دیروش با نیدر اپیوسته و قطره توصیف کند. 

به این منظور باید معادله  .میسرعت را بدست آور دانیمربوط به م

 :[18،19]انتگرال خودسازگار زیر را محاسبه کرد

(8)  

0 0 0( ) . ( , ) ( , ) .
w w

c c w w cP r P n G r r dl G r r n P dl
 

     

0 0. ( , ) (1 ) . ( , ) ,
4cd

r m r cK n G r r P n G r r dl

  



 
     

 
 

)که در آن  , )r x y  0نقطه میدان و 0 0( , )r x y  نقطه

cdتکینگی بر روی مرز  w  فاز پیوسته و d
r

c





  نسبت

در  ایتابع گرین دوره فاز قطره به فاز پیوسته است. پذیریتحرک

 :[18]شودفضای آزاد نیز توسط رابطه زیر نشان داده می
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(9)  

    0 0 0

1
( , ) ln 2 cosh ( ) cos ( ) ,

4
G r r k y y k x x


      

2که در آن  PBk L عددموج و PBL باشد.ای میطول دوره 
های فیزیکی بکار ضمنا قبل از حل معادله، الزم است کلیه متغیر

د سازیم.در این راستا از عدد بدون بعد رفته شده را بدون بع

0cمویینگی
a

v
C




  کنیم.استفاده می 

 نتایج
به  یوابستگ و حرکت ذرات یاساس سمیمکان ،مطالعه نیدر ا     

 یعمل یآنها را در کاربردها یهاتیمحدود چنینهم و سرعت

دو  گزاگیز آرایش هیاول یکربندی، پبیترت نی. به امیکنیم یبررس

 انیجرریزسیالی کانال  قیرا که از طر شکلقرصیذرات  یفیرد

داده نشان  1(. همانطور که در شکل1)شکلمیریگیدر نظر م ابدییم

 ینسب یریگ، و جهتDبا  مشترکفصل یی، فاصله جدااستشده

 است. Xمحور  و D نیب یاهیشود که زاوینشان داده م θ با ذرات

 است که همه ذرات ربوط به حالتیم θ = 0 ،ما یعدد میتنظ طبق

 ینشان م θ = 90که  یدر حال د،نکانال قرار دار مرکزی خط در

 یعکسها 2شکل. قرار دارند گریکدی یدر باال قایدهد که ذرات دق

 در کانال یفیدو رد یگزاگیزقطرات آرایش از قطار  یالحظه

 د کهده ینشان م یعدد جیدهد. نتایمسطح را نشان مریزسیالی 

بزرگ  یلیذره خقطر به نسبت  مشترکفصل ییفاصله جدا یوقت

آن رسند و سرانجام در یکانال م مرکزی به خط ، ذراتباشد

دو  گزاگیساختار ز نیانتقال پیوسته ب ،a2شکل. کنندیحرکت م

دهد. همانطور که در شکل یرا نشان م فیرد کیبه ساختار  فیرد

a2به  یعی، ذرات به صورت طبشود، با گذشت زمانیمشاهده م

کانال  رکزیشوند و سرانجام در خط میکانال منتقل م وارهید

شده  دهمشاه یعدد یساز هیدر شب یگرید می. رژدنابییم انیجر

 یکانال مهاجرت م ی، ذرات به خط مرکزاست که با گذشت زمان

دو  یینها آرایش برسند و مرکزیتوانند به خطی، اما آنها نمکنند

 یمشاهدات عدد (.دینیرا بب b2)شکلاست گزاگیز یدکربنیپ

-فصل ذراتفاصله  ،a به اندازه ذره یینها آرایش دهد که ینشان م

 دارد. یبستگ θت ذرا ینسب یریو جهت گ  D مشترک

  دهد که مکانیسم مهاجرت ذره بهنشان می های محاسباتییافته

 
یکی شکل جاری در : نمای باال از آرایش زیگزاکی دوردیفی ذرات پنک1شکل

کانال ریزسیال مسطح. برای داشتن الگوی متقارن، مبدا مختصات را در مرکز 

ای است و واضح است که طول جعبه واحد دورهPBLکنیم. کانال انتخاب می

 .به اندازه ذره وپیکربندی آن بستگی دارد

 
یزسیالی مسطح با گذشت های رهایی از قطار ذرات در کانال: عکس2شکل

a=0.103 ،D=0.901، 30(:aزمان.پارامترهای عدی) وCa=0.23 

55و  a=0.103 ،D=0.136(:b)پارامترهای عددی   وCa=0.23 

سمت مرکز کانال به پیکربندی اولیه ذرات، اندازه ذره، نسبت 

-مطالعه، تاثیرجهت ی دارد. در اینو عددمویینگی بستگ وشکسانی

نسبی ذرات، اندازه ذرات، نسبت وشکسانی و عددمویینگی را گیری

بر اجزای سرعت سوقی ذرات طبیعی به خط مرکزی کانال مورد 

سرعت ذره را  یمؤلفه عمود 1شکل گیرد. بحث و بررسی قرار می

اده اندازه ذرات د یبرا ذرات ینسب یریگاز جهت یبه عنوان تابع

Dدهد که ینشان م یعدد جینتا .دهدیشده نشان م

yu  ابتدا به

کانال  یکه ذرات در خط مرکز حالتیاز صفر ) کنواختیصورت 

 برسد. m خودحداکثر مقدار به تا  ابدی یم شیدارند( افزا انیجر

. باالتر از ردیگیقرار نم ریسرعت آنقدر تحت تأث ریی، تغmدر

Dبا پایین آمدن ، mمقدار 

yu نیبر ا شود. عالوهیدار م بیش ،

 یدارا کتری، ذرات نزد θ، با مقدار داده شده مشخص است که

Dدر یتندتر بیش

yu ذرات  ی، سرعت عمودنی. بنابراهستند

. حداکثر دارد و فاصله ذره ذرات هیاول ینسب یریبه جهت گ یبستگ

 به فاصله ذرات و اندازه ذرات دارد. یبه شدت بستگ زیمقدار ن

اندازه ذرات مختلف در مقدار  یرا برا یرفتار سرعت عمود 4شکل

که  دهدینشان م یعدد جیدهد. نتایاز فاصله ذرات ارائه م نیمع

دارد.  یبستگ θ سرعت به شدت به اندازه ذرات و یمؤلفه عمود

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

698



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

شود که حرکت ذرات یم یناش یکیزیف تیواقع نیاز ا جهینت نیا

 یآشفتگ نیکند. ایرا مختل م فاز پیوسته انیجر ،یدر جعبه تناوب

از اندازه ذرات است. با ثابت نگه داشتن فاصله ذرات، با  یتابع

 .ابدییم شیسرعت ذرات افزا یعمودلفه مو، اندازه ذرات شیافزا

 انیجر دانیم جادیا تقارن وم انیحرکت ذرات منجر به شکست جر

21یکینامیدرودیشود که تعامل هیم یدو قطب r ذرات نیب را 

 یکینامیدرودیه یتعامل دو قطب ،نیبنابرا [.11،14کند]یم جادیا

جذب کرده و آنها را در امتداد  گریکدیمدت ذرات را به یطوالن

به  گزاگیز یشود که الگویمنجر م نیدهد. ایم رقرا یخط مرکز

 شود. لیتبد میمستق مرکزی خط کیذرات موجود در 

 
-است برای فاصله جداسازی مولفه عمودی سرعت قطره که تابعی از  : 1شکل

 a=0.103های مختلف قطره و اندازه قطره مشخص 

 
Dسرعت قطره.y: مولفه 4شکل

yu  تابعی از های مختلف برای اندازه قطرهa 

 D=0.091وفاصله قطره مشخص 
 گیرینتیجه

-دوره گزاگیز آرایش کیبه سرعت  ی، وابستگمطالعه نیا در     

مسطح  یریزسیالکانال  کیدر  یکنواخت مانندت قرصاز ذرا یا

 لیتما یدهد که ذراتینشان م جینتا است.گرفته مورد مطالعه قرار

 توسط فاز پیوستهرکت کنند که حداقل فشار دارند به مرکز کانال ح

باشد. مؤلفه می ها حداکثر که فشار در لبه یشود در حال جادیا

کنترل مانند اندازه  یسرعت ذرات به شدت به پارامترها یعمود

و  راتذ ینسب یریگ، جهتهیاولپیکربندی  ،ذرات، فاصله ذرات

 یسرعت عمود که نتایج نشان می دهد  دارد. یبستگ عددمویینگی

که در آن همه ذرات در  جاییاز صفر  کنواختیذرات به صورت 

-جریان دارند به حداکثر مقدار خود افزایش میکانال  یخط مرکز

به مرکز  شتریب ریشکل پذ ریی، ذرات تغعددمویینگی شیبا افزا یابد.

شوند. مؤلفه سرعت  یم کیداکثر است نزدکانال که در آن فشار ح

 یم شیافزاآن  شیبا افزا و دارد یبستگذرات به اندازه ذره  یعمود
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توسط موج پالسمایی در  شونده بر روي شتاب الکترونمقایسه تأثیر ویگلرهاي افقی و تخت باریک
  مکانیسم معکوس لیزر الکترون آزاد

  آمنه، کارگریان

  اي، تهران، ایراناي، پژوهشگاه علوم و فنون هستهپژوهشکده پالسما و گداخت هسته
  

  چکیده
در این مکانیسم، . کنندشود عبور میزمان از طریق یک ساختار مغناطیسی که ویگلر نامیده می، بیم الکترونی و لیزر هم)IFEL(در مکانیسم معکوس لیزر الکترون آزاد 

نظر  در این مقاله، شتاب الکترون در این مکانیسم در حضور یک موج پالسمایی و با در. شودها منتقل میبرعکس لیزر الکترون آزاد، انرژي از بیم لیزر به الکترون
متر در راستاي انتشار موج پالسمایی، حضور ویگلرهاي میلی 0.5دهد در فواصل طولی حدود نتایج نشان می. شودگرفتن دو ساختار ویگلري متفاوت بررسی می

سد، نقش رکنش با موج پالسمایی میبه انرژي الزم براي اندر تر که الکتروناما در فواصل طوالنی. متفاوت تأثیر چندانی بر روي شتاب الکترون نخواهند داشت
متر، به انرژي حدود میلی 2ها در فاصله طولی حدود شونده، الکتروندر حضور ویگلر تخت باریک. باشدویگلرها در افزایش شتاب الکترون بسیار قابل توجه می

250MeV  300به انرژي حدود  در حالیکه، در حضور یک ویگلر افقی، با همان دامنه میدان مغناطیسی،. رسندمیMeV  این روند افزایشی در فواصل . رسندمی
  .حائز اهمیت باشند IFELهاي ذرات بر مبناي تواند در طراحی و ساخت شتابدهندهنتایج این مقاله می. باشدتر قابل مشاهده میتر بیشطوالنی

 .ل یونی، کاناهشوند، ویگلر افقی، ویگلرتخت باریکIFEL مکانیسم :واژه هاي کلیدي

  

Comparison of the longitudinal and tapered planar wiggler effects on the electron 

acceleration in IFEL 
  

Ameneh, Kargarian  

Plasma and fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran 

 
Abstract  

 
In IFEL the laser and electron beam co-propagate through a magnetic configuration named wiggler. In this 
mechanism, in contrast to the FEL, energy transfers from laser to the electron. In this paper, the electron 
acceleration is investigated in presence of a plasma wave by considering two wigglers. The results show in 
distance of 0.5 mm, in the wave propagation direction, the wigglers have no any effect on the electron 
acceleration. But, in longer distances, they have a significant role. In the presence of a tapered planner wiggler, 
electrons gain energy about 250MeV, in distance of 2mm. while, in presence of a longitudinal wiggler with the 
same magnitude, the electron energy gain is 300MeV. The results of this paper are of significance in the design 
and construction of the accelerators in the IFEL mechanism.  
 Keywords:  IFEL mechanism, longitudinal wiggler, tapered planer wiggler, ion channel.       
PACS No.   52 
 

   قدمهم
عنوان یک ، به)IFEL(مکانیسم معکوس لیزر الکترون آزاد      

پیشنهاد  1972مکانیسم شتاب ذرات، براي اولین بار در سال 
آزمایشات مربوط به این مکانیسم نیز اولین بار با استفاده از ]. 1[شد

، پرتو الکترونی  IFELدر ].2[ شدانجام  1990در دهه  CO2 لیزر
دو از طریق یک آرایه مغناطیسی به نام ویگلر با و بیم لیزري هر 

 در این مکانیسم، برخالف لیزر الکترون آزاد. شوندهم منتشر می

)FEL(تولید . شودها منتقل می، انرژي از پرتو لیزر به الکترون
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، آن را براي  IFELپرتوهاي الکترونی همدوس و با کیفیت باال در
هاي خطی، و کاربردهاي منابع نوري پیشرفته، برخورد کننده

یکی از اشکاالت عمده این  اما. کندپزشکی مناسب می- زیست
فازي الکترون و موج کاهش هم دهی،مکانیسم شتاب

الکترومغناطیسی است که ممکن است در همان مراحل اولیه شتاب 
از طرفی، پراکندگی پالس لیزر نیز یک عامل محدود  .اتفاق بیفتد
استفاده از  هاي جلوگیري از این اشکاالت،یکی از راه .کننده است

روش . باشدمی] 4[ویگلر  یا تغییر دوره ]3[شده پالس لیزري چرپ
باشد استفاده از موج پالسمایی تولید دیگر که موضوع این مقاله می

  .باشدشده توسط لیزر براي شتاب الکترون در این مکانیسم می
هاي بسیار ات تا انرژيیک موج پالسماي نسبیتی، قادر به شتاب ذر

میدان الکتریکی متناظر با موج پالسمایی  ،در واقع]. 5[باشد باال می
-توان با برهمچنین موجی را می. عامل اصلی شتاب ذرات است

کنش یک پالس لیزري و یا بیم ذرات پرانرژي  با پالسما ایجاد 
-رهمر بیک پالس لیزري با توان باال و از مرتبه فمتوثانیه در اث. کرد

دهی هاي قوي براي شتابکنش با محیط یونیزه پالسما، میدان
تر نیز بیش GV / m 100تواند از کند که میالکترون را ایجاد می

هاي رادیو باشد که سه مرتبه بیشتر از بیشینه میدان شتاب دهنده
شتاب ذرات توسط موج پالسما، یک  .فرکانسی معمولی است

ي شتاب الکترون است که با شتاب رهیافت در حال توسعه برا
از جمله . هاي قابل توجهی داردرادیو فرکانسی معمولی تفاوت

ي بسیار باال هاها تا انرژياینکه این رهیافت قادر به شتاب الکترون
 طی ده سال گذشته، توسعه. باشداه میهاي کوتو در مسافت

ف مهم ها بر مبناي موج پالسمایی، به چندین نقطه عطشتابدهنده
-این نقاط قوت، به عنوان مثال، مشاهده اولین باریکه. رسیده است

تر هاي قابل کنترل و با ثبات بیشهاي تک انرژي ، تولید باریکه
توانند ها میها، آنعالوه بر اندازه کوچک این شتابدهنده. باشدمی

عرضی و شدت باال تولید هایی با طول کوتاه، اندازه کوچک باریکه
 ].6[کنند

براي مطالعه شتاب الکترون با  IFEL در این مقاله، ما از مکانیسم
دلیل استفاده از . کنیماستفاده از موج پالسماي نسبیتی استفاده می

، مانند  IFELموج پالسمایی، غلبه بر نقاط ضعف لیزر در
عالوه بر این،  .فازي استپراکندگی، کاهش رزونانس، و کاهش هم

ي ویگلري متفاوت در این مکانیسم شتابدهی هاتأثیر حضور میدان
در بخش دوم این مقاله به بررسی . ایمرا نیز مورد بررسی قرار داده

بخش . ایمپرداخته IFELآنالیز نسبیتی شتاب الکترون در مکانیسم 
سوم به بیان نتایج عددي اختصاص داده شده است و در بخش 

  .گیري بیان شده استآخر، خالصه و نتیجه
  

  IFEL لیز نسبیتی شتاب الکترون در مکانیسمآنا
کنش پالس لیزر با پالسما، موج پالسمایی با در رژیم برهم     

شود که دوره پالس لیزري با دوره میدان قوي هنگامی ایجاد می
از طرف دیگر، هنگامی که  .موج پالسمایی قابل مقایسه باشد

-مرکز دور میها تحت تأثیر نیروي پاندرمتیو لیزري از الکترون

شود که میدان میایجاد شوند، یک کانال یونی اطراف محور لیزر 
تواند بر روي شتاب و مسیر حرکت بار فضایی این کانال می

-که در اثر برهما میدان الکتریکی موج پالسم. الکترون مؤثر باشد

گیریم به صورت زیر در نظر میایجاد شده را  با پالسما لیزرکنش 
]7-10[:  
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شعاع موج  pr، و فاز اولیه  ،دامنه موج پالسمایی Aدر اینجا 
راستاي طولی است که در جهت  ẑدر اینجا، .باشدمی پالسمایی

صورت پتانسیل بار فضایی نیز به. باشدمیانتشار لیزر 
2 2 2

0(1 ( ) )x y r   0=  در نظر گرفته شده است که
0r 

معادالت حاکم بر حرکت  الکترون . باشدشعاع اولیه کانال یونی می
  .دنباشصورت زیر مینسبیتی در کانال یونی ایجاد شده  به

e
d dm e
dt dt C
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2
0

( ).


 E Vd e
dt m C


                           )3(   

باشد که شـکل آن  میدان مغناطیسی ویگلري می Bدر این روابط، 
cos(2صـورت  براي ویگلـر افقـی بـه    z/ ) 

l l l z    و بـراي
صـــــورت شـــــونده بـــــه ویگلـــــر تخـــــت باریـــــک  

(sin(2 z/ (1 )) )   
p p p z x   ــه در اینجــا مــی  باشــد ک

صـورت  فاکتور نسـبیتی لـورنتس بـه    .شوندگی استپارامتر باریک
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2 2 2(1 )/ m c = p ــه در آن m کـ p v ــی ــدمـ ــا . باشـ بـ
جایگذاري میدان ویگلر، میدان بار فضایی یون و میـدان الکتریکـی   

 معـادالت حـاکم بـر حرکـت    ) 3(و ) 2(موج پالسمایی در روابـط  
معـادالت حاصـل،   . دست خواهند آمـد الکترون در این مکانیسم به

هـاي  روابط کوپل شده غیرخطی خواهند بود که با استفاده از روش
در ایـن مقالـه، از روش عـددي    . عددي قابل تحلیل خواهنـد بـود  

سـازي نسـبیتی   گوتاي مرتبه چهارم به همراه یک کـد شـبیه  -رانگ
امترهاي استفاده شده در بخـش  پار. اي، استفاده شده استذره-تک

  :اندبعد شدهصورت زیر بینتایج به
xx k' = , t t' = , k k /c ' = , 

0/pa eA m c= , z kz' = , 

2 2 2
1 0r k r= , 2 2 2

2 pr k r= , 2
0 0 0' /e m c = , '  z  , 

0/=p peB m c  , 0/=l leB m c  , / mcp' = p . 

آمده در این بخش، شتاب الکترون دستبا استفاده از روابط به
هاي ویگلري متفاوت و توسط موج پالسمایی تحت تأثیر میدان

 .دهیمن میدان بار فضایی یون را مورد بررسی قرار میهمچنی

 نتایج عددي

-و پارامترهاي اولیه به 2در این بخش، با استفاده از روابط بخش 

 ،4paصورت 
0 0.6، 1.7k  ،0 ،

1 2r  ،
2 4r  ،

0 3.34  )0.3 , 0.1 , 0.9x y zv c v c v c  (،  مسیر حرکت
الکترون در کانال یونی تحت تأثیر موج پالسمایی و در مکانیسم 

IFEL   مسیر ) الف( 1شکل . مورد بررسی قرار گرفته است
یاب میدان غانرژي الکترون را ) ب(1حرکت الکترون و شکل 

در حضور میدان ویگلري تخت و ) منحنی سبزرنگ(ویگلري 
'شونده شونده با پارامتر باریکباریک

0.005   و دامنه
0.1=p )حرکت نوسانی . دهدشان مین) منحنی قرمزرنگ

مسیر شونده حول الکترون در حضور میدان ویگلري تخت باریک
میدان ویگلر . باشد، بخوبی قابل مشاهده می)zمحور (ار لیزر انتش

شکل . شودباعث باقی ماندن و حفظ الکترون در ناحیه شتاب می
افزایش انرژي قابل توجه الکترون در راستاي انتشار لیزر در ) ب (1

شود در همانگونه که دیده می. دهدهاي طوالنی را نشان میمسافت
-افزایش انرژي محسوس نمی ،مترمیلی 0.5حدود  ،فواصل کوتاه

 250MeVبه انرژي حدود  متري الکترونمیلی 2باشد اما در فاصله 

  یعنی بیش از دو برابر انرژي الکترون افزایش یافته است. رسدمی 

  

 

غیاب ویگلر در انرژي آن ) ب(مسیر حرکت الکترون و ) الف: (1شکل 
- شونده با پارامتر باریکاریکحضور ویگلر تخت بو در ) منحنی سبزرنگ(

'شونده  0.005 0.1 و دامنه=p )منحنی قرمزرنگ(.  

مسیر حرکت الکترون در کانال یونی تحت تأثیر ) الف( 2شکل 
و . دهدنشان میرا موج پالسما را در حضور میدان ویگلري افقی 

منحنی (را در غیاب ویگلر ون نیز نمودار انرژي الکتر) ب(1شکل 
 p=0.1و در حضور میدان ویگلري افقی با دامنه  ) سبزرنگ

الکترون با کسب انرژي از موج . دهدنشان می) رنگمنحنی آبی(
پالسمایی ایجاد شده توسط لیزر، با حرکت نوسانی در میدان 

 میدان. کندمسیر انتشار لیزر حرکت میویگلري افقی، حول 
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تر  هاي طوالنیدر مسافتبتواند الکترون  شودوجب میویگلري م
در واقع، ویگلر  .کنش کرده و از آن انرژي کسب نمایدبا موج برهم

-باعث افزایش حضور الکترون در فاز شتاب موج پالسمایی می

خوبی افزایش انرژي الکترون در راستاي به) ب(2شکل  .شود
همانگونه که . دهدي طوالنی را نشان میهاانتشار لیزر در مسافت

شود در فواصل کوتاه که هنوز الکترون به انرژي کافی دیده می
 توجهده است، اافزایش انرژي قابلبراي تبادل انرژي با موج نرسی

تر، افزایش انرژي الکترون قابل باشد اما در فواصل طوالنینمی
به  الکترون ،متريمیلی 2مثال، در فاصله به عنوان. مشاهده است
این بدان معنی است که انرژي . رسدمی  300MeVانرژي حدود 

 .الکترون سه برابر افزایش یافته است

  

  

در غیاب ویگلر انرژي آن ) ب(مسیر حرکت الکترون و ) الف: (2شکل 
0.1l با دامنهافقی و در حضور ویگلر ) منحنی سبزرنگ( منحنی ( =

 .)نگرآبی

 نتیجه گیري

در این مقاله، شتاب الکترون در اثر یک موج پالسمایی در مکانیسم 
IFEL   با در نظر گرفتن دو ساختار ویگلري متفاوت بررسی می-

در مسیر انتشار موج،  دهد در فواصل طوالنینتایج نشان می. شود
-حضور ویگلرها در افزایش انرژي الکترون بسیار قابل توجه می

ها در شونده، انرژي الکترونر حضور ویگلر تخت باریکد. باشد
در . رسدمی  250MeVمتر، به حدود میلی 2فاصله طولی حدود 

حالیکه، در حضور یک ویگلر افقی، با همان دامنه میدان 
این افزایش در . رسدمی  300MeVمغناطیسی، به انرژي حدود 

حضور یل اینکه باشد بدلتر قابل مشاهده میتر بیشفواصل طوالنی
تر  هاي طوالنیشود که الکترون بتواند در مسافتویگلر باعث می

نتایج . در فاز شتاب موج پالسمایی بماندکنش کرده و با موج برهم
هاي ذرات بر تواند در طراحی و ساخت شتابدهندهاین مقاله می

  .توجه باشندقابل IFELمبناي 
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   CrBSو  CrB دوبعدی هایساختار نوریخواص هندسی و  محاسباتی مطالعۀ
  2جابر، بین سردرودیجهان ؛ 1علیرضا، زادهراستکار ابراهیم ؛ 1مینا، یعقوبی نوتاش

 

 تبریز، ه شهید مدنی آذربایجان دانشگا علوم پایه، انشکدهگروه فیزیک، د سازی مولکولی،آزمایشگاه شبیه 1

 تبریز، ه شهید مدنی آذربایجان دانشگا علوم پایه، انشکدهسازی مولکولی، گروه شیمی، دآزمایشگاه شبیه 2

 

 چکیده
 MBeneبه عنوان نانوساختارهایی از  CrBSصورت به S هایاتم با شده دارملن عاخالص و همچنی CrB ساختارهاینانو ورین هندسی و خواص در این کار تحقیقاتی

به طور کامل بهینه سازی  در داخل سلول واحد، هااتم موقعیت و بعدی ود یساختارها نیاسلول واحد  .استتهگرفمورد مطالعه قرار با روش نظریۀ تابعی چگالی ها 
به صورت نمودار ارائه شده است. نمودارها  جیمحاسبه شده و نتا ک،الکترییتابع د یو موهوم یقیدو ساختار، قسمت حق نیا یخواص نور ۀمطالع یبرا. استشده

به  ،یراتییباعت به وجود آمدن تغ S هایبا اتم CrB سطح شدن دارمختلف قطبش نور متفاوت است و عامل یساختارها به راستاها نیاسخ اکه پ دهندیمنشان 
 .گرددیم یدر خواص نور ن،ییپا هاییخصوص در انرژ

 الکتریک،خواص نوری، تابع دیCrBنظریۀ تابعی چگالی،  واژه های کلیدی:

 

Theoretical study of structural and optical properties of two dimensional CrB and CrBS  
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Abstract 
 

In this research work, the structural and optical properties of two-dimensional CrB MBene, and S 

functionalized of this structure, CrBS, are studied using density functional theory calculations. The unit cell of 

these structures and their atomic positions are fully optimized. To study the optical properties of these 

structures, the real part and imaginary part of dielectric function are calculated and the results are analyzed on 

the graphs. The results show these structures have different responses to various polarization of light and the 

functionalization of CrB with S atoms changes the optical properties, especially in low energies.  

 

Keywords:     Density functional theory, CrB, Optical properties, Dielectric function  

 

PACS No.      80, 81 
 

 

 قدمهم
ها، جدیدترین  MBeneبوریدهای فلزات واسطه معروف به      

 MABساختارهای دوبعدی هستند که از طریق الیه برداری از فاز 

اورتورومبیک با  های، کریستالMABفازهای آیند. می بدست

 MAlB، M2AlB2،M3Al2B2،  M3AlB4 های شیمیایی  فرمول

. اخیرا [1،2]باشد، فلز واسطه میMدر آنها،  هستند که  M4AlB6و

های  با استفاده از روش MoBو  CrBساختارهای دوبعدی 

اند سنتز شده (Cr2ALB2 و  MoAlB) MABبرداری از فاز  الیه

توجه به مطالعات تجربی و نظری بر روی این ساختارها و  .[3-5]

در این .باشدبه سرعت در حال رشد میآنها خواص و کاربردهای 
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برخی ، (DFT) نظریۀ تابعی چگالی، با استفاده از روش مقاله

ک ساختار دو بعدی به عنوان ی CrB و نوری خواص هندسی

با فرمول  S هایدار شده با اتمعامل CrBها و   MBeneاز

 ، مورد مطالعه قرار گرفته است. CrBSی یشیمیا

 . 

 روش انجام محاسبات

 VASPبا استفاده از بستۀ نرم افزاری  DFTتمام محاسبات      

و  (GGA) تعمیم یافته. از تقریب گرادیان [6]انجام شده است 

است  همبستگی استفاده شده-برای تابعی تبادلی PBEپارامتر های 

بندی  مشقرار گرفته و  x-zاین دو ساختار در صفحۀ . [7]

برداری ازمنطقۀ بریلوئن با نقاط  پک برای نمونه-منخورست

. همچنین [8]برای سلول واحد انتخاب شده است  12*1*12

در راستای عمود بر صفحۀ نگستروم آ 22فضای خالی بزرگتر از

CrB   برای جلوگیری از اندرکنش میان صفحات در سلولهای

 است. شرط همگرایی برای نیرو کمتر ازمجاور در نظر گرفته شده 

و برای  سازی هندسی بهینه الکترون ولت بر آنگستروم در 20225

 است.در نظر گفته شده ولت الکترون 12-7انرژی کمتر از 

 

 نتایج

 ساختار هندسی
از فاز  Alاز حذف اتم های  CrBساختار اولیۀ صفحۀ دوبعدی 

MAB  با فرمولCr2AlB2 ها و سلول و موقعیت اتم بدست آمده

 Sهای  اتمسپس سازی شده است.  واحد آن به طور کامل بهینه

سطح قرار  ، رویCrهای  دار کردن سطح در امتداد اتم برای عامل

سازی هندسی شده  گرفته و دوباره ساختار جدید بدست آمده بهینه

سازی جابجا شده و در فاصلۀ بین دو  پس از بهینه Sهای  است. اتم

 ازصفحه قرار گرفته است. Å 1085 و به فاصلۀ عمودی Crاتم 

راه سلول واحد را به هم CrBSو  CrBساختار هندسی  1شکل 

برای ها و طول پیوند بین اتم  اد سلول واحدابع .آنها نشان می دهد

 است.آمده 1در جدول هر دو ساختار 

 

 
 

 
از نماهای  CrBSو )ب( ساختار هندسی  CrB: )الف( ساختار هندسی  1شکل

های به ترتیب با رنگ Sو  Cr ،Bهای . اتمهاآن مختلف به همراه سلول واحد

 اند.آبی، سبز و زرد نمایش داده شده

 
 CrBSو  CrBی ساختار هاطول پیوند بین اتم واحد وابعاد سلول :  1دولج

 برحسب آنگستروم.

CrBS CrB  

8822 a= 

88.2 c= 

882.a= 

8822 c= 
 ابعاد سلول واحد

 B-Bطول پیوند  ..88 88.2

 Cr-Bطول پیوند  8882 8888

 Cr-Sطول پیوند  ................ 8888

 (الف)

 (ب)

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

705



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

 الکتریک تابع دی
که باید  ،استماده  هایویژگیازمهمترین  یکی وری،خواص ن     

های بیانگر پاسخ ماده به تابش مورد مطالعه قرار بگیرد و

می تواند با استفاده از  باشد والکترومغناطیسی به ویژه نور مرئی می

الکتریک پاسخ خطی تعیین شود. تابع دی ۀالکتریک در بازتابع دی

-است و به صورت زیر بیان می وابسته به فرکانس یک تابع مختلط

       شود: 

  (1                   )          ε(ω) = Re ε(ω) + i Im ε(ω)                                                                                                                                                                                                      

های حقیقی و موهومی به ترتیب بخش  Im ε(ω)و  Re ε(ω)که

بر  الکتریکتابع دیقسمت حقیقی باشند. الکتریک میتابع دی

کرونیک از تغییرات قسمت موهومی -زراساس تبدیالت کرام

 ضریب، خواص اپتیکی نظیر ضریب شکست .[9] بدست می آید

جقیقی  قسمت سبراسا ضریب انعکاسو  ضریب جذب خاموشی،

 .[12]شوند محاسبه می  لکتریکاموهومی تابع دی و

 2 در شکل CrBSو  CrBالکتریک برای سهم حقیقی تابع دی

-است. با توجه به شکل مشاهده می نشان داده شده (ب)و  (الف)

 ی دررفتارهای ناهمسانگرد نوریاز نظر  ه این ساختارهاشود ک

های اندیس دهند . در این شکلاز خود نشان میمختلف راستاهای 

xx ،yy  وzz دهدراستای قطبش میدان الکتریکی را نشان می .

الکتریک  ثابت دی ،ر انرژی صفرالکتریک د قسمت حقیقی تابع دی

بسیار  zو xکه مقدار آن در راستای د ده استاتیک را بدست می

با افزایش انرژی  .باشدمی،  y، عمود بر صفحهبیشتر از راستای 

 Re εxx مقدار. یابددر هر سه راستا کاهش می Re ε(ω) ،فوتون

صفر  کمتر ازولت  الکترون 701تا  602و  205 تا 2 در بازه انرژی

 606و  301تا  106 انرژی ۀدر باز Re εzz  مقدار . همچنینشود می

دهد که نور در این  این نشان می شود.میولت منفی  الکترون 707تا 

 و x در راستای  CrBتواند در محیط منتشر شود و نمیۀ انرژی باز

z دهد. از خود نشان می فلزیرفتار های انرژی ذکر شده،  و در بازه

با  .باشد همواره بزرگتر از صفر می yدر راستای  Re ε(ω)مقدار 

 Sای با اتمه CrB با عامل دار کردن سطحب، -3توجه به شکل

الکتریک استاتیک در هر سه  ثابت دی کند.تغییر میآن  تیکیپرفتار ا

های خیلی در انرژی Re εzzو  Re εxx و یابدراستا کاهش می

 207 ابند و در انرژیی با افزایش انرژی افزایش میپایین، 

آن به شدت  از سپرسند و به مقدار بیشینه خود می ولت الکترون

به  Re εxxمقدار  ولت، لکترونا 7و  2 های . در انرژیدکننافت می

انرژی فوتون، همچنان با افزایش پس از آن و  شودنزدیک میصفر 

 ردRe εzz  . با این وجود مقدارکندوخیز میبا مقادیر مثبت افت

 CrBSر منفی شده و ساختا ولت، الکترون 202تا  103 بازه انرژی

دهد. از خود نشان می zو در راستای در این بازه فلزی رفتار 

با  ،با افزایش انرژی از مقدار صفر Re εyy همچنین مقدار

 801تا  706زۀ کوچک یابد و در با وخیزهای کوچک کاهش می افت

 شود.  منفی میولت،  الکترون

 

 

 
 

و )ب( قسمت حقیقی  CrBالکتریک : )الف( قسمت حقیقی تابع دی 2شکل

 .CrBSالکتریک تابع دی

 )الف(

 ()ب
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که  الکتریک نمایانگر گذار الکترونهاستقسمت موهومی تابع دی

 در شکل. چنانچه باشندنواری می نواری و بین شامل گذارهای درون

 Im εyy و CrB، Im εxxشود برای ساختار مشاهده می (الف) 3

که  باشندمیهای پایین  درانرژی های نسبتا بزرگی پیکدارای 

 آنها  مقادیربا افزایش انرژی  که هستند نواری نمایانگر گذار بین

وخیزها نسباتا کم و یکنواخت  افت y یابد. در راستای ش میهکا

دهد. در  نواری رخ می گذارهای درون راستا،ین اواقع در  بوده و در

 )ناحیه فرابنفش( مقدار ولت الکترون 15از  های باالتر ناحیه انرژی

Im ε(ω) ماند  شود و ثابت می در هر سه راستا به صفر نزدیک می

نسبت به این ناحیه از طیف شفاف  CrBو در نتیجه ساختار 

های کمتر در انرژی Im εyy و CrBS،  Im εxxباشد. در ساختار  می

با افزایش  باشند وکوچکتری می یکولت دارای پ الکترون 2از 

های باالتر از  و در انرژی شوندمی ترکم هاوخیز انرژی فوتون افت

  د.نرسولت به صفر می الکترون 15

 

 نتیجه گیری
و با تقریب با استفاده از روش نظریۀ تابعی چگالی  در این مقاله

GGA سی و خواص نوریساختار هند CrB  وCrBS مورد 

-لکتریک محاسبه شده نشان میمطالعه قرار گرفته است. تابع دی ا

دهد که این ساختار ها در مقابل راستاهای مختلف قطبش نور 

با عامل دار کردن سطح . دهندرفتار ناهمسانگردی از خود نشان می

CrB  با اتم هایSر از های کمتی، رفتار نوری به خصوص در انرژ

 Re εxx گیرد. به عنوان مثالولت تحت تاثیر قرار میالکترون 7

-منفی می ولت الکترون 701تا  602و  205 تا 2  در بازۀ CrBبرای 

ها می باشد در حالیکه در این بازهشود که نشان دهندۀ رفتار فلزی 

همچنین محل پیک باشد. همواره مثبت می کمیت این CrBSبرای 

تغییر   CrBبا عامل دار کردن سطحقدار آنها و م Im ε(ω)های 

به سمت  ولت الکترون 3کرده است و برای انرژی های کمتر از 

 های باالتر در هر سه راستا جابجا شده است.انرژی

 

 سپاسگزاری

کشور و فناوران این کار با پشتیبانی صندوق حمایت ازپزوهشگران 

(INSF با شماره طرح )انجام شده است. 97229728 

 

 

 قسمت موهومیو )ب(  CrBالکتریک تابع دی قسمت موهومی: )الف(  3شکل

 .CrBSالکتریک تابع دی

 

 ها مرجع

[1]  M. Ade and H. Hillebrecht, Inorganic Chemistry 54, 6122 (2015) 

[2]  S. Kota et al., Scientific Reports 6, 30339 (2016) 

[3]  L. T. Alameda, C. F. Holder, J. L. Fenton, and R. E. Schaak, 

Chemistry of Materials 29, 8953 (2017) 
[7]  L. T. Alameda, P. Moradifar, Z. P. Metzger, N. Alem, and R. E. 

Schaak, Journal of the American Chemical Society 140, 8833 (2018) 
[5]  F.-Z. D. Haiming Zhang, Huimin Xiang, Xiaohui Wang, Zhili Zhang, 

Yanchun Zhou, J. Mater. Sci. Technol. 35, 1593 (2019) 
[6]  G. Kresse and J. Furthmüller, Physical Review B 54, 11169 (1996) 

[7]  J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Physical Review Letters 77, 

3865 (1996) 
[8]  H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Physical Review B 13, 5188 (1976) 

[9]  D. Ter Haar, Nature 178, 337 (1956) 

[12]  S. Saha, T. P. Sinha, and A. Mookerjee, Physical Review B 62, 8828 

(2000) 

 )الف(

 ()ب

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

707



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

  

- کنش لیزر در سیستم برهم تحریکیبررسی تحول زمانی بلند مدت فضاي فاز ذرات و مدهاي 

  2DXOOPICپالسما با استفاده از کد 

   2کمال، شریفیحاجی ؛ 1آمنه،  کارگریان

  ، تهران، ایراناياي، پژوهشکده پالسما و گداخت هستهپژوهشگاه علوم و فنون هسته1

   تهران، ایران خوارزمی، دانشگاه  ،پژوهشگاه پالسما 2

  

  چکیده

 کنش پالس لیزري فمتو ثانیه با پالسمابرهم طوالنی در سیستم هاي زمانیبازهبه بررسی تحول فضایی ذرات پالسما و مدهاي برانگیخته شده در  ،در این مقاله     

هاي طوالنی را محیط پالسما با ابعاد بزرگ و در زماندقیق سازي لیت شبیهکه قاب 2DXOOPIC اي الکترومغناطیسیسازي ذرهکد شبیهپردازیم. بدین منظور، از می

دهند در دهیم. نتایج شبیه سازي نشان میتغییرات فضاي فاز ذرات در راستاي عمود و موازي با انتشار پالس لیزري را مورد بررسی قرار می  وکنیم دارد استفاده می

شوند دهی ذرات میمغناطیسی پراکنده شده در خالف جهت انتشار پالس لیزري در محیط ایجاد شده و موجب شتابمواج الکتروهاي اولیه تنها مدهاي متناظر با ازمان

- مرکزي و انتهاي محیط پالسما می دهی ذرات در نواحیتر مدهاي متناظر با امواج پراکنده شده در راستاي انتشار لیزر موجب شتابهاي طوالنیدر حالیکه در زمان

  شوند.

  .اي،  فضاي فاز ذرات، انتشار امواج الکترومغناطیسی، شبیه سازي ذره 2DXOOPICکد  واژه هاي کلیدي:

  

Investigation of long-term evolution of particle phase-space and stimulated modes in 
laser-plasma interaction system using 2DXOOPIC code 

 
Kargarian, Ameneh1; Hajisharifi, Kamal2  

1 Plasma and fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran 
2 Plasma Research Institute, Kharazmi University, Tehran, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, the long-term evolution of particle phase-space and stimulated modes in the laser-plasma 
interaction system have been investigated. For this purpose, we used of electromagnetic PIC simulation code 
which is able to simulate precisely the large-scale plasmas over long times and investigated the evolution of 
particle phase-space in the perpendicular and parallel to the laser pulse propagation direction. The simulation 
results show that in early times the only modes corresponding to the scattered electromagnetic waves in the 
opposite direction of laser propagation are excited and cause the particles to accelerate. While, in longer times, 
the modes corresponding to the scattered waves in the laser propagation direction accelerate the particles in 
the central region and at the end of the plasma environment. 
Keywords:        30 
 
PACS No.   2DXOOPIC code, PIC simulation, particles phase-space, electromagnetic waves propagation. 
 

   قدمهم

هاي الکترونی، بر امروزه در دنیاي شتابگرهاي ذرات، شتابدهنده

مبناي عبور پالس لیزري از محیط پالسما، بسیار مورد توجه قرار 

با عبور پالس لیزري با شدت باال از درون پالسما،  .]3- 1اند [هگرفت

شوند. در مدهاي نوسانی طولی در راستاي انتشار لیزر ایجاد می

پالسماهاي رقیق، این نوسانات طولی ایجاد شده و یا امواج 

الکتروستاتیکی در امتداد مسیر پالس لیزري نقش مهمی بر روي 

گیري مستقیم عالوه بر شتاب]. 5-4گیري ذرات دارند [شتاب
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پالس لیزر ورودي به محیط پالسما توسط اختالالت ذرات، 

که پراکندگی رامان  شودمیپراکندهمحیط پالسماهايالکترونچگالی

- پالسماي امواجمدهاي جدیدي که  حالت. دراین]6شود[نامیده می

رودي به الکترومغناطیسی ونهی امواجبرهمر اثر د باشندمیالکترونی

شده دراین محیط، محیط پالسما و امواج الکترومغناطیسی پراکنده

هاي الکترونی با گیراندازي الکترون پالسمايموج  د.نآیوجود میبه

]. 7محیط باعث افزایش سرعت این ذرات در دو مرحله گردد [

الکترونی در رامان پالسماي  یک مرحله شتاب مربوط به امواج

لیزر بطور کامل وارد محیط دیگر هنگامی که پالسرو و مرحله سپ

هاي مرکزي و انتهایی محیط پالسما در پالسما شده و در قسمت

الکترونی با سرعت فاز پالسماي  رو، امواجاثر پراکندگی رامان پیش

تواند ذرات با انرژیهاي به مراتب باالتر را کند که میباال تولید می

  تولید کند.

توان مربوط به دو حالت پراکندگی رامان را می نسبت ضرایب رشد

  :]8[زیر بیان نمود بر طبق معادله

    
3

0 4

0

2( )
B

e
F

c

n

n






        (1) 

-رو و پیشبه ترتیب مربوط به پراکندگی رامان پس Fو B عالمت 

کند که ضریب رشد این معادله به خوبی بیان میباشند. رو می

رو در حالت پالسماي با چگالی ندگی رامان پسمربوط به پراک

از ضریب رشد مربوط به (چگالی بحرانی پالسما)  cnر از کمت

هرچه چگالی محیط کمتر  باشد.رو بیشتر میپراکندگی رامان پیش

رو در مقایسه با پراکندگی شود، ضریب رشد پراکندگی رامان پس

  رو بیشتر خواهد شد.پیشرامان

که  2DXOOPICاي پیشرفته در این مقاله با استفاده از کد ذره 

باشد دو بعدي الکترومغناطیسی و نسبیتی میسازي شبیهیک کد 

-میدر محیط پالسما ها گیري الکترون]، به بررسی پدیده شتاب9[

  پردازیم.

  پالسما اي دو بعديذرهسازي شبیه

، یک کد جنبشی در مختصات XOOPICاي سازي ذرهکد شبیه

باشد که بصورت دو بعدي نوشته شده و اي میدکارتی و استوانه

باشد و هر سه مؤلفه سرعت را در بر دارد. در این کامالً نسبیتی می

کد هر سه مؤلفه میدان الکتریکی و مغناطیسی نیز قابل دسترس 

اخت را در هاي متعامد غیریکنوباشد. این کد قابلیت ایجاد سلولمی

توان شرایط مرزي انجام محاسبات دارا بوده و عالوه بر این می

-]. در شبیه9ها اعمال نمود [متنوعی را نیز بر روي مرز این سلول

لیزر از خارج به محیط  گرفته دراین مقاله، پالس سازي صورت

سازي در کار رفته در این شبیهشود. پالس لیزر بهپالسما تابانده می

به داخل محیط پالسما تابانده شده و بنابراین در این  xي راستا

خطی  گوسی شکل، داراي قطبش گردد. این پالسراستا منتشر می

1موج آن  بوده وطول yمحوردر جهت  m  باشد. دورهمی 

10fsزر برابر با لیتناوب مربوط به پالس   و شدت

18آن 210I W cm باشد. محیط پالسماي به کار رفته در می

0.1سازي داراي چگالیشبیه cn n سازيباشد. در این شبیهمی 

0.01xطول هر سلول شبیه سازي برابر با     به زمانی و گام-

0.02tسازي کار رفته در این شبیه fs  باشد. محیط پالسما می

50داراي طول  m 20و عرض m باشدمی  

  

   سازينتایج شبیه

سماو رفتار ذرات در این بخش انتشار پالس لیزري از محیط پال     

پالسما در اثر اندرکنش با آن، با استفاده از پارامترهاي در نظر 

گرفته شده در بخش قبل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. فضاي 

( هاعرضی الکترونسرعت 
yu(  در جهت) را برحسب مکانشان

است. مورد بررسی قرار گرفته  2و  1هاي ) در شکلxمحور 

ي فضاي سرعت عرضی( در دهندهبه ترتیب نشان 2و  1هاي شکل

 0300و   0150هاي زمانی ها در گام) الکترونyجهت محور 

لیزر ورودي به محیط پالسما قطبشی خطی در باشد. براي پالس می

الکتریکی ن میدان در نظر گرفته شده است. بنابرای yجهت محور 

هاي تواند با الکترونقرار دارد و می yاین موج در جهت محور 

کنش در کنش انجام دهد. این برهممحیط در جهت این محور برهم

- می 1باشد. با کمی توجه بیشتر به شکل قابل مشاهده می 1شکل 

لیزر پالس  هاي کوچک را میانتوان وجود دو موج با دامنه

هاي محیط در جهت محور د. این امواج نیز با الکترونشناسایی نمو

y ها کنش داشته و بنابراین در فضاي سرعت عرضی الکترونبرهم

شود مشاهده می 2گونه که در شکل گردند. همانآشکار می

تر به مرکز پالسما کمتر از فرکانس موج تولید شده در ناحیه نزدیک
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 باشد و این همانیط میلیزر تابانده شده به محفرکانس پالس 

چیزي است که براي موج الکترومغناطیسی پراکنده شده در رامان 

رفت. موج تولید شده در قسمت انتهاي چپ رو انتظار میپیش

لیزر محیط پالسما داراي فرکانسی تقریبا برابر با فرکانس پالس

لیزر از ي پالس تواند بیانگر قسمت بازتابیدهورودي بوده و می

  شمار آید.ط پالسما بهمحی

  
150 در راستاي عرضی در زماننمودار فضاي فاز الکترون : 1شکل  0

  

  
300 در راستاي عرضی در زماننمودار فضاي فاز الکترون : 2شکل  0

 

  

کان در دو زمان برحسب م) xu(ها طولی الکترونفضاي سرعت 

0150   0300و نشان داده شده  4و  3هاي ترتیب در شکلبه

-الکترونی با گیراندازي الکترون پالسمايموج ، 3در شکل است. 

گردد. از آنجایی که هاي محیط باعث افزایش سرعت این ذرات می

راکندگی در خالف جهت لیزر فاز مربوط به مدها در پسرعت 

توان انتظار افزایش سرعت باالیی براي کوچک است بنابراین نمی

لیزر بطور کامل وارد ها را داشت. با گذشت زمان پالسالکترون

هاي مرکزي و انتهایی محیط محیط پالسما شده و در قسمت

پالسما در اثر پراکندگی در جهت لیزر، مدهایی با سرعت فاز باال 

. این گردندکند که سبب افزایش انرژي این ذرات مید میتولی

قابل  4داده شده در شکل افزایش انرژي در فضاي فاز نشان

  باشد.مشاهده می

  
150 در زمان طولیدر راستاي نمودار فضاي فاز الکترون : 3شکل  0

  

  
300 ر زماند طولیدر راستاي نمودار فضاي فاز الکترون : 4شکل  0

  

  

برانگیختگی امواج لیزر ورودي و  به منظور درك بهتر میرایی پالس

عرضی در  مغناطیسی، انتشار امواج الکتروپراکنده الکترومغناطیسی

-به 6و  5هاي دهیم. شکلمحیط پالسما را مورد بررسی قرار می

عرضی درحال انتشار  ي امواج الکترومغناطیسییدهندهترتیب نشان

 0300و   0150 در جهت انتشار پالس لیزر ورودي در زمانهاي

طور کامل وارد محیط لیزري به هنوز پالس 5باشند. در شکل می
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طور کامل وارد محیط پالس لیزر به 6است. در شکل پالسما نشده 

هاي انتهایی محیط پالسما نیز رسیده متپالسما شده است و به قس

 5لیزر مشاهده شده در شکل است. با توجه به حالت میرایی پالس 

شده در قسمت انتهایی راست محیط و دامنه بزرگ موج تشکیل

لیزر ورودي  تواند بیانگر پالس، این موج نمی6پالسما در شکل 

قله بیانگر موج گونه که انتظار داشتیم این باشد. بنابراین همان

لیزر  باشد که در جهت پالسشده میالکترومغناطیسی پراکنده

   باشد.حال انتشار می ورودي در

  
150 در زمان انتشار میدان عرضی لیزر: 5شکل  0

 

  

  
300 در زمان انتشار میدان عرضی لیزر: 6شکل  0

  

  

   نتیجه گیري

به بررسی تحول فضاي فاز ذرات پالسما و تولید  ن مقالهدر ای

در اثر اندرکنش یک پالس لیزري پرانرژي با مدهاي نسبیتی 

کد بدین منظور، از  ایم.پرداخته در زمانهاي طوالنی پالسماي رقیق

سازي فضاي فاز ، براي شبیه 2DXOOPICشبیه سازي پیشرفته

شار پالس لیزري، ذرات در راستاي عرضی و طولی نسبت به انت

ر اثر دمدهاي جدید تولید شده ایم.  نتایج شبیه سازي استفاده کرده

الکترومغناطیسی ورودي به محیط پالسما و امواج موج نهی برهم

هاي اولیه در زمان دهد.را نشان می شدهالکترومغناطیسی پراکنده

پراکندگی در خالف جهت ذرات پالسما  توسط مدهاي متناطر با 

تر بدلیل ایجاد هاي طوالنیشوند و در زمانر، شتاب داده میلیز

ها در جهت انتشار پالس لیزري، مدهاي نسبیتی جدید با پراکندگی

شوند و سبب افزایش انرژي سرعت فاز باال در محیط ایجاد می

  شوند.قابل توجه ذرات می
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 دیود نورگسیل آلی مختلف یک هایالیه بررسی حضور نقاط کوانتومی در
 3محمدرضا، یاللهفتح ؛2ندا، حیدری ؛1باقرسید محمد، قریشی 

 کاشان، بلوار قطب راوندی ،کاشانه فيزيك دانشگا دانشکده1

 دانشگاه کاشان، کاشان، پژوهشکده نانو 2
 مدانشکده برق و کامپيوتر، دانشگاه صنعتی قم، ق 2

 

 چكیده
و نشان داده شد که قرار گرفتن نقاط کوانتومی در اليه  مختلف آن بررسی هایاليهدر اين مقاله ساختار يك ديود نورگسيل آلی معکوس با حضور نقاط کوانتومی در 

، هاحاملغلظت هر يك از ، نسانسيراندمان لوممانند  هايیويژگیالکتريکی و اپتيکی ديود نورگسيل آلی خواهد شد.  اصوخحفره سبب بهبود بيشتر  دهندهانتقال

 یحوزهبر اساس روش تفاضل محدود  سازیشبيهديود نورگسيل آلی  ساختار سازیبهينه منظوربه و مقايسه قرار گرفت. بررسی موردولتاژ و ... -مشخصه جريان
يك رديف قرار گرفت و نشان داده شد وقتی نقاط کوانتومی در  صورتبه Bphenو  TCTA ،TPBiنقاط کوانتومی در سه اليه . شده استانجام  (FDTD) زمان

 .گرددمینتايج بهتری حاصل  دنگيرمیقرار  TCTAاليه 

 .حفره دهندهانتقالديود نورگسيل آلی، نقاط کوانتومی، اليه  اژه های کلیدی:و
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Abstract  
 

In this paper, the structure of an inverted organic light-emitting diode with the presence of quantum dots in its 

different layers was investigated and it was shown that the placement of quantum dots in the hole transport 

layer will further improve the electrical and optical specificity of the organic light-emitting diode. Features 

such as luminescence efficiency, concentration of each carrier, current-voltage characteristic, etc. were 

examined and compared. In order to optimize the structure of the organic light emitting diode, the simulation 

was performed based on the finite time domain difference method (FDTD). Quantum dots were placed in three 

layers of TCTA, TPBi, and Bphen in a single row, and it was shown that better results were obtained when 

quantum dots were placed in the TCTA layer. 

 Keywords: Light Emitting Diode, Quantum Dots, Hole Transport Layer. 

 

PACS No.   207 

 

  قدمهم
گزارش در مورد  نيو وان اول که تنگ زمانیاز     

منتشر کردند، را  كينازک ارگان هایفيلم نسانسيالکترولوم

 نهيزم نيدر ا شگاميپ هایفناوریاز  یکيديودهای نورگسيل آلی 

 پايه نورگسيل آلی بر ديودهای مورد در تحقيقات اخيراً [.1] اندبوده

 به نسبت هاآن هایمزيت لطف به( QD-LED)نقاط کوانتومی 
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 جلب خود به را توجهیقابل توجه نور گسيل، ديودهای ديگر انواع

 هایحالل در راحتیبه توانندمی( QDs) کوانتومی نقاط. اندکرده

 ساخت هایتکنيك از استفاده با و شوند پراکنده آبی/  آلی

. شوند کاربردهبه آلی نورگسيل ديودهای ساختار در صرفهبهمقرون

نقاط ديودهای نورگسيل آلی برپايه  تشاران طيف اين، بر عالوه

 هاآن کوانتومینقاط  اندازه تغيير با راحتیبه توانمی را کوانتومی

آتی در  هایبرنامه برای را عظيمی پتانسيل اين ويژگی. کرد تنظيم

 .دهدمی نشانآينده  در صنعت نمايشگرها

 یآل نورگسيل یودهايدر د کروينانو و م یساختارها اتيخصوص

(OLEDsتوسط ف )[2گرفت ]قرار  موردبررسی شو همکاران ناي .

 نيدر ا هاحامل قياز بهبود استخراج نور و تزر یحاک جينتا

ساختار  ني، اول1994در سال همچنين . بودساختارها 

QDOLEDی، متشکل از نقاط کوانتوم CdSe شد و  یمعرف

مورد استقبال قرار گرفت  اريبس گريسپس توسط محققان د

 ماريقرمز با ت ديود نورگسيل آلی، شدت تابش نور مثالعنوانبه[.3]

اتفاق افتاد ( ITO) مينديقلع ا ديکسا هيسطح ال یبر رو ژنياکس

[4.] 

(b) (a) 

 

 

(d) (c) 

 

 

 

 ساختارها.شکاف باند  ی( انرژdو ) TCTA، (b) TPBi( ،c)Bphen( a) اری که نقاط کوانتومی در اليه. ساختيشانو سطح انرژ ساختار كيشمات شينما:  1شکل
 

و  بينیپيش یبراگسيل آلی نور  هایوديد سازیشبيهو  سازیمدل

اين مهم است.  اريبس ساختدستگاه قبل از  یپارامترها سازیبهينه

 نيو همچن شيآزما هایهزينهدر  یاديز یجويصرفهامر سبب 

دانشمندان  راًي، اخنيبنابرا؛ خواهد شد زماندر  جويیصرفه

[. 6و  5] اندشدهگسيل نور یودهايد سازیشبيهبه  مندعالقه

ديودهای  یرا برا انتقال بارو همکاران.  موکي، دمثالعنوانبه

قرار دادند عددی  موردبررسی نورگسيل آلی برپايه نقاط کوانتومی

[7.] 

در اليه نقاط کوانتومی  آن در که یساختار عملکرد بهبود اينجا در

 پيشرفتکه  آمد به دست دارد، قرار( HTL) حفره دهندهانتقال
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توزيع  وتحليلتجزيه .بودساختار  سازیبهينهطريق  از یچشمگير

 نشان قرار گرفت و موردبررسیدر ساختار  يتونااکس و هاحامل

 يابدمی بهبودنقاط کوانتومی  به آلی اليه از انرژی انتقال هک داده شد

اين در  .شودیم ناشی بهينه بار تعادل از عمده طوربهکه اين بهبود 

 برنامه سيلواکو برای شبيه سازی استفاده شده است.از مقاله 

از ساختار  ی، انواع مختلف2008در سال  شو همکاران آنيکيوا

QDLED  هو به اين نتيجه رسيدند کر دادند قرا بررسیمورد را 

 نقاط کوانتومی در فاصله ديبهبود عملکرد دستگاهها با یبرا

HTL≤10nm قاله اين م جيکامالً مطابق با نتاکه  ]8] قرار بگيرند

 .است

 معرفی ساختار
مختلف يك  هایاليهحضور نقاط کوانتومی در مطالعه،  نيدر ا    

 قرارگرفته موردبررسیلی ساختار معکوس از ديود نورگسيل آ

 است.

 عنوانبه 3Alqو  یکاتد هيال كي عنوانبه ITOدر اين ساختار از 

ين تصاوير ا .شده است( استفاده ETL) یالکترون انتقال هيال كي

 .اندشدهدادهنشان  1ساختار در شکل 

 TAPC 5.3ماده  (HOMO)  شدهاشغالاوربيتال  نيباالتر

. است Ag / MoOآند  تابع کاربه  كينزد است که ولتالکترون

انتشار  تيقابلبا  QD هياز آند به ال اين امر سبب انتقال بهتر حفره

نقاط کوانتومی در که در شکل مشخص است  طورهمان. شودمی

يك رديف  صورتبه Bphenو  TCTA ،TPBiسه اليه 

ميکرون  1ميکرون در  1اين نقاط کوانتومی در اندازه . اندقرارگرفته

 .اندشدهگرفتهر نظر د

 برای ETL و HTL اضافی هایاليه همچنيندر اين ساختار 

 در HTL کردن اضافه. ه استشد استفاده ديود عملکرد بهبود

می نقاط کوانتو اليه به که را اضافی هایالکترون الکترون، سمت

 .يابدمی بهتری بار تعادل درنتيجه ،کندمی محدود ،شوندمی تزريق

 نتایج
 شدهارائه LEDهر سه نوع  یبرا سازیشبيه جيبخش نتا نيدر ا    

آند  انيجر 2شکل  در .شوندمی سهيمقا جيو سپس نتا

QDOLED شدهاعمالولتاژ  برحسب (I-Vترس )شده است مي. 

 
 جريان-: نمودار ولتاژ 2شکل

 

 ولتاژ آستانه در سه ساختار، دهدمینشان  2که شکل  طورهمان

قاط با ن، ساختار 8باالتر از  یدر ولتاژهاتقريباً مشابه است. 

ر ولتاژ آند را در ه انيمقدار باالتر جر TPBiکوانتومی که در اليه 

 .کندمیمربوطه فراهم 

 

 
 : نمودار لومينسانس برحسب ولتاژ 3شکل

 

را نشان  لومينسانس برحسب ولتاژ ساختارولتاژ  یمنحن 3 شکل

در حضور نقاط ، مشخص استکه از شکل  طورهمان. دهدمی

 لومينسانس بهتری از ساختار مشاهده TCTAکوانتومی در اليه 

 شود.می

( مشخص است که b( و )a) 4شکل  سهي، از مقانيعالوه بر ا

ط ی با حضور نقادر ساختار یبهتر نسبتاًتعادل  یدارا هاحامل

الکترون و حفره يك  جفت .هستند TCTA کوانتومی در اليه

 دهد.اکسايتون را تشکيل می
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 هاحفره( چگالی bو ) هاالکترون( چگالی a: ) 4شکل
 

 كي ايکل صفر اسپين با مقدار  گانهسه اي ايتون های يگانهاکس

 ريغ یبيترکبازمعموالً  گانهسه یها تونياکسا. شوندمشخص می

 در نور توانندمی يگانه یها توني، تنها اکساقتيدارند. در حق یتابش

 شده نقش داشته باشند. ساطع

 
 عرض ساختار برحسباکسايتون يگانه : نمودار چگالی  5شکل

 

اکسايتون های يگانه را در سه ساختار مقايسه  یچگال 5 شکل

دهد اين مشخصه برای ساختار اول بيشتر کند که نشان میمی

 .است
 

 یریگجهینت
در اين مقاله يك ديود نورگسيل آلی معکوس در نظر گرفته شد     

 Bphenو  TCTA ،TPBiدر سه اليه و نقاط کوانتومی 

داده شد وقتی نقاط  يك رديف قرار گرفت و نشان صورتبه

نتايج بهتری حاصل  گيردمیقرار  TCTAکوانتومی در اليه 

هرچه نقاط کوانتومی به اليه انتقال حفره نتيجه گرفته شد  .گرددمی

خواهد آمد. اين نتيجه با  به دستباشد نتيجه بهتری  ترنزديك

 انتقال بار توضيح داده شد. هایمکانيسماستفاده از 

 

 هامرجع
[1]  C.W. Tang, A. Steven VanSlyke; “Organic electroluminescent 

diodes”; Appl. P hys. Lett. 51 (1987) 913–915. 

[2]  M. Fina, D. Liu, L. Ren, S.S. Mao; “Improving organic light-emitting 

diode performance with patterned structures”; Appl. Phys. A 105 
(2011) 323–327. 

[3]  V.L. Colvin, M.C. Schlamp, A.P. Alivisatos; “Light-emit ting diodes 

made from cadmium selenide nanocrystals and a semiconducting 
polymer”; Nature 370 (1994) 354–357. 

[4]  N.K. Cho, J.W. Yu, Y.H. Kim, S.J. Kang; “Effect of oxygen plasma 

treatment on CdSe/ CdZnS quantum-dot light-emitting diodes”; Jpn. 
J. Appl. Phys. 53 (2014) 032101. 

[5]  J.S. Park, J.W. Lee, D.J. Park, J.H. Ko; “Correlation between the size 

of microlenses and the outcoupling efficiency of organic light 
emitting diodes studied by finite-difference time-domain 

simulation”; J. Korean Phys. Soc. 74 (2019) 885–891. 

[6]  I. Sohn, I. Seo, S. Lee, S. Jeong; “Improved modeling of material 

deposition during OLED manufacturing using direct simulation 

montecarlo method on GPU architecture”; Int. J. P re cis. Eng. 

Manuf. Tech nol. (2019) 1–13. 

[7]  J.A.R. Dim mock, E.A. Board man, T.M. Smeeton; “A calibrated 

simulation of electroluminescent QD‐LEDs”; SID Symposium Digest 

of Technical Papers. 50, 2019, pp. 648–651. 
[8]   P. O. Anikeeva, C. F. Madigan, J. E. Halpert, M. G. Bawendi, and V. 

Bulović; “Electronic and excitonic processes in light-emitting devices 
based on organic materials and colloidal quantum dots”; Physical 

Review B, 78, 2008, pp.085434.  

 

(a) (b) 

 
 

 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

715



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 با جذب خطیکوانتومی شده در پالسمای  چیرپباریکه لیزر  انتشار
 سمیه زارع

  تهرانانتهای خیابان کارگر شمالی ،  ،سازمان انرژی اتمی ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،های کوانتومیپژوهشکده فوتونیک و فناوری

 چکیده
-در راستای انتشار افزایش می باریکه، فرکانس چیرپ پالس با فرض شود.برخوردی بررسی می  میشده در پالسمای کوانتو چیرپانتشار باریکه لیزر در این مقاله 

 با دامنه کوچکتر و فرکانس  پهنای باریکهبزرگتر باشد،  چیرپ. هر چه پارامتر رخ خواهد داد بزرگترنوسان آهنگ دامنه نوسان کوچکتر و  در نتیجه خودکانونی با ،یابد
 همچنینیابد. می و آهنگ نوسان افزایش و طول خودکانونی کاهش دامنه نوسان ،، کمینه پهنای باریکهسماپال بعالوه با افزایش چگالی .دکرخواهد نوسان بیشتری 

 .خواهد دادتری را نتیجه ، خودکانونی قویرزرگتناشی از افزایش نیروی پاندرماتیو،  باریکه لیزر با شدت ب

 .شده چیرپ لیزر  پالسمای کوانتومی برخوردی، باریکه پارامتر پهنای باریکه، خودکانونی، پدیده واژه های کلیدی:

 

Propagation of chirped laser pulses in quantum plasmas with linear absorption 
 

Somaye Zare 

 

 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Tehran, 

Iran 

Abstract 
 

The propagation of chirped laser pulses has been investigated in collisional quantum plasmas. Due to 

enhancement of the laser frequency along the propagation direction, the beam-width oscillates with higher 

frequency and less amplitude. The greater chirped parameters result the earlier laser self-focusing with smaller 

oscillation amplitude and more oscillation rate. Moreover, it is found that in denser plasmas, the self-focusing 

length and the minimum beam-width reduce. Besides, for the higher laser intensities due to increase of the 

ponderomotive force, the self-focusing effect becomes stronger. 
Keywords: Self-focusing effect, beam-width parameter, collisional quantum plasma, chirped laser pulse. 
 

PACS No. 32,41,52. 

 

 مقدمه
خودکانونی لیزر با پالسما،  یکی از راهکارهای بهبود برهمکنش

در ناحیه  تدن باریکه لیزر، شدشبا کانونی  ، زیراباریکه لیزر است

 شدت در پالسما، جرمعبور پالس لیزر پر با د.یابمیافزایش  کانونی

با موقعیت متناسب  ،ضریب شکست پالسما و در نتیجه هاالکترون

و پالسما مانند یک عدسی  شودمی بیشتر ،هاونالکتر شعاعی

خودکانونی  ،این اثر .[1]دهد گرا، پهنای پالس لیزر را کاهش میهم

توسط کنون تاو  [2] رفی شدمع 1791در سال  که استنسبیتی 

در بررسی شده است. در پالسماهای کالسیکی محققان بسیاری 

-مشخص می ینپای دمای باال و چگالیبا  پالسما ،کالسیکفیزیک 

های پدیده ،ش دمای پالسما و یا افزایش چگالی آنبا کاه اما، شود

. اگر دمای پالسما مساوی یا [4،3] دخواهند ش ترکوانتومی مشهود

322 ،هااز دمای فرمی الکترون کوچکتر
2

)3(
2

e

B

F n
mk

T 


  ،باشد

لزوم لحاظ کردن  همچنین. خواهد بود آنگاه پالسما کوانتومی

 توسط پالسمای کوانتومیها در ها و یونان الکترونبرخورد می

شدگی، پارامتر کوپل  )3(2
3123222

eeQ nmeg   تعیین می-

 در نظر گرفته برخوردها در پالسما باید شد،با 1Qgاگر  شود.

در  .و به عبارت دیگر پالسمای کوانتومی، برخوردی است شوند

ثابت  ،چگالی الکترونی به ترتیب em و en،، معادالت،این 

در این مقاله . هاستالکترون الکتریک و جرمپالنک، ثابت دی
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شوند تا شرط چنان انتخاب می ی دما و چگالی پالسماپارامترها

 بودن پالسما برقرار باشد.  و برخوردی ومیکوانت

بهبود برهمکنش  گری جهتراهکار دی شده، چیرپهای پالس

ها با استفاده ها و پروتوندهی الکترونشتابا هستند. لیزر با پالسم

پالسما به صورت تئوری و با  ی چیرپهاپالس از برهمکنش

 چیرپغیر خودکانونی پالس لیزر. [7،9]شده است مطالعهتجربی 

-با فرض برخوردی یا بی های کالسیکی و کوانتومیپالسما در

 .[1،5] در مقاالت زیادی گزارش شده است ن پالسمابرخورد بود

 در پالسمای کوانتومی شده چیرپمقاله انتشار پالس لیزر  در این

باریکه ، چگالی پالسما و شدت چیرپتاثیر پارامتر و  برخوردی

 .بررسی خواهد شد خودکانونی باریکه لیزرلیزر در 

 تئوری
در مختصات  zمعادله انتشار باریکه در راستای محور      

 برابر است با، ایاستوانه
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c  سرعت نور و  cztb  10 چیرپ ای لیزربسامد زاویه 

 اولیهای ترتیب فرکانس زاویه به z و 0ω ،b ،t. است خطی شده

انتشار  راستای، زمان و مختصات در چیرپبعد ، پارامتر بیلیزر

ریکی،میدان الکت .است
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k  ،بردار انتشار است. دامنه میدان الکتریکیAدر پالسمای ، 

 ،[7] برخوردی برابر است با

(3)  ir SikSAA  exp0  
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0r  00وA پهنای اولیه باریکه و دامنه اولیه میدان  معرف

برای حل معادالت فوق، تابع دی الکتریک الکتریکی لیزر هستند. 

استفاده  تیشفپالسمای کوانتومی برخوردی گزارش شده توسط ال

با استفاده از معادالت الکتریک  را ثابت دیشود. وی این می

در فضای اندازه  BGKنتگرال برخوردی جنبشی کوانتومی و ا

پالسمای  الکتریکثابت دی .[5]حرکت محاسبه کرده است

به  که در ادامه شامل دو بخش حقیقی و موهومی است ،برخوردی

بهتر است معادالت بر مشخص خواهند شد.  iو  rترتیب با 

بعد، اساس متغیرهای بی krz 2
0 و  kri

2
0   بازنویسی

 ،نتیجه درشوند. 
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     222
0

2
00

2
0 cmAep  بعد متناسب با توان کمیت بی

0 ،حل معادالت شرایط مرزی باریکه لیزر است.
d

df،1f  و

0  هستند.در شروع برهمکنش 

 محاسبات
( با روش رانجکوتا مرتبه چهار به 11( و )7معادالت )     

. شوند، حل میبیان شده صورت عددی با فرض شرایط مرزی

زمانی که طول موج لیزر  الکتریکدیشرایط کوانتومی برای ثابت 

بنابراین انتشار باریکه ایکس در  شود.بسیار کوتاه باشد برقرار می

 ،m21=0rای با قطر باریکه. [5،4]خواهد شدپالسما بررسی 

در پالسمایی با  0p=11/1و شدت  s2111×5/1=ω-1 فرکانس

pvو فرکانس برخورد  cm1711×4=e0n-3چگالی 01.0  منتشر

شود، به پالس لیزر پرشدت در پالسما منتشر می هرگاه. شودمی

علت پدیده خودکانونی، پهنای باریکه در راستای انتشار کاهش 

یابد. با کاهش پهنای باریکه، اثرات پراش تقویت خواهند شد، تا می

شده و لب ی پهنا، اثرهای واگرایی بر خودکانونی غااینکه درکمینه

یابد. با زیاد شدن پهنای باریکه، پهنای باریکه دوباره افزایش می

شود تا جایی که در واگرایی تضعیف شده و خودکانونی تقویت می

ی پهنا، خودکانونی بر پراش غالب شده و باریکه دوباره بیشینه

شود. بنابراین باریکه در راستای انتشار رفتاری نوسانی متمرکز می

در پالسمای  شده، چیرپاشت. در ادامه انتشار پالس لیزر خواهد د

 مطالعه خواهد شد. ی برخوردیکوانتوم

)خط ممتد( و پالس  چیرپمقایسه انتشار پالس غیر 1شکلدر 

-دیده می در پالسما چین()نقطه=b 112/1 چیرپ پارامتر با چیرپ

 پالس چیرپ شده، درابتدا رفتار یکسانی دارند، اما دو پالس  .شود

کند و طول برهمکنش فرکانس باریکه با زمان و فاصله تغییر می

شود. بنابراین باریکه چیرپ باعث ها با پالس لیزر بیشتر میالکترون

ناشی از افزایش  .بهبود برهمکنش لیزر با پالسما خواهد شد

دامنه ، پس یابد، ضریب دی الکتریک کاهش میباریکهفرکانس 

تر به ، به عبارتی باریکه نزدیککمتر خواهد شدنوسان باریکه 

باعث کاهش  ،محور نوسان خواهد کرد. از طرفی افزایش فرکانس

 شده، . بنابراین باریکه چیرپشودمیاثرات واگرایی باریکه 

که  شوددر شکل دیده میخواهد داد. ه را افزایش خودکانونی باریک

به  نوسان در دومین شده چیرپاندازه دامنه نوسان پهنای باریکه 

 .مقدار اولیه کاهش یافته است 11%

 
 112/1با  چیرپ)خط ممتد( و پالس چیرپانتشار پالس غیر :1شکل

b=3در پالسما با چگالی چین()خط-cm1111×4=e0n. 
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 ،متفاوت چیرپ امترپاربا ها خودکانونی باریکه ،2شکل

112/1b=  ،)114/1)خط ممتدb= 117/1چین( و )خطb= نقطه(-

همانگونه که . دهدمیشان ن 1سمایی مشابه شکلدر پالرا  چین(

دامنه نوسان کوچکتر و  ،بزرگتر چیرپپارامتر رفت، انتظار می

  اد.نتیجه خواهد دآهنگ نوسان بزرگتری را 

 
)خط  =112/1b چیرپشده با پارامتر  چیرپانتشار پالس لیزر  :2شکل

 .چین()نقطه =117/1bچین( و )خط =114/1bممتد(، 

 

 دهد.میبستگی خودکانونی به چگالی پالسما را نشان وا 3شکل

cm-یی با چگالیهادر پالسما b=112/1 چیرپای با پارامتر باریکه

31711×4=e0n (ممتدخط ،)3-cm1711×7=e0n (و چینخط )-cm

31711×4=e0n (چیننقطه) با انتشار پالس لیزر . شودمنتشر می

شود که تایی تولید میپرشدت در پالسما، یک میدان مغناطیسی ایس

ش چگالی پالسما، میدان یافزا بادهد. ها شتاب میبه الکترون

الکترونی  جریان خواهد شد و درنتیجهی ایجاد ربزرگتی مغناطیس

خودکانونی را  ، اثرجریان الکترونی این. کندتولید می را تریقوی

ی پهنای کمینهان و حداقل نه نوسمدا. پس خواهد داد افزایش

 .یابدافزایش میپهنا که کاهش و فرکانس نوسان باری

 
 )خط cm1711×4=e0n-3پالسما با چگالی  خودکانونی باریکه در :3شکل

 چین(.)نقطه cm1711×5=e0n-3چین( و )خط cm1711×7=e0n-3ممتد(، 

 

در با افزایش شدت باریکه لیزر، نیروی پاندرماتیو همچنین 

محدوده های بیشتری را از ترونشود. این نیرو الکبیشتر میپالسما 

باریکه تری، راند. در نتیجه پالسما مانند عدسی قویلیزر میپالس 

نشان داده شده  4. این وابستگی در شکللیزر را همگرا خواهد کرد

 است.

 
 0p=11/1)خط ممتد(،  0p=91/1 انتشار پالس لیزر با پارامتر شدت :4شکل

 .=112/1b چیرپارامتر با پ چین()نقطه 0p=31/1چین( و )خط

  گیرینتیجه
، چیرپغیرشده در مقایسه با پالس  چیرپپالس لیزر      

بزرگتر  چیرپ. هرچه پارامتر کندرا تجربه می تریقویخودکانونی 

دامنه نوسان پهنای باریکه کوچکتر و فرکانس نوسان بزرگتر  ، شود

امنه عالوه بر کاهش دتر پالسمای چگالدر  همچنین خواهد بود.

 فزایشبعالوه ایابد. نوسان، کمینه پهنای باریکه نیز کاهش می

 تری را نتیجه داد.قوی خودکانونی، لیزر شدت
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  بررسی آستانه رخ دادن آشوب در برهمکنش پالس قوی لیزر با گاز
;خلیل زاده، الناز 

 جعفری، محمد جعفر *
 پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، 

 

 چکیده
برای حالتی که پالس لیزر در محیط گازی منتشر می  رخ دادن آشوب زاسیون می شود،  آستانهکه شامل یونی PICبا استفاده از نتایج کد شبیه سازی  ,در این مقاله      

به  در واقع با در نظر گرفتن میدانهای تابش های تولید شده در پالسما به عنوان موج دوم الکترومغناطیسی، آشوب در مساله بررسی می شود. شود بررسی شده است.
ی شود با در نظر گرفتن یونیزاسیون که همراه با نوسانات چگالی می باشد آستانه رخ دادن آشوب تغییر می کند. در واقع با در نظر عنوان نتیجه اصلی، نشان داده م

شوب را های پراکنشی تولید شده سریعتر شرایط الزم برای رخ دادن آ گرفتن نوسانات چگالی، ناپایداری های پارامتریک از جمله رامان رشد داشته و دامنه میدان

 فراهم می کنند. 
 

Investigating the chaos threshold in the interaction of an intense laser pulse with a gas  

Khalilzadeh,  Elnaz
*
; Jafari, Mohammad Jafar  

The Plasma Physics and Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, 

Tehran, Iran 

 

Abstract  
      In this paper, using the results of the PIC simulation code which includes ionization, chaos threshold for the 

state in which the laser pulse is propagated in the gas medium is investigated. In fact, by considering the 

radiation fields produced in plasma as the second wave of electromagnetism, chaos is considered. As a main 

result, it is shown that by considering the ionization, which is accompanied by density fluctuations, the 

threshold of chaos changes. In fact, by considering the density fluctuations, parametric instabilities, including 

Raman, grow, and the scattered fields produced more quickly provide the conditions for occurrence the chaos. 
 

 

PACS No.          ( 50) 

 

  قدمهم

ر شدت های پهایی که امروزه در تولید پالسپیشرفت    

تا موضوع برهمکنش لیزر با  شده ، باعثلیزری انجام گرفته

شود. در بررسی پالسما یکی از مسائل اصلی در علم فیزیک 

ها به دلیل کاربرد انرژی الکترونو شتابدهی همین زمینه، مساله 

های مختلف از جمله گداخت لیزری، پزشکی فراوان آنها در حوزه

در همین باشد. ار مورد توجه میهای پالسمایی بسیو شتابدهنده

ها در نظر گرفته های مختلف شتابدهی برای الکترونمکانیسمزمینه، 

، ]1[ 1شده که مهمترین آنها شتاب از طریق تشکیل موج رد پا

-می]4و3[ 3و شتاب بواسطه حرکت آشوبناک ]2[ 2شتاب مستقیم

سی باشد. می دانیم حرکت تک الکترون در میدان موج الکترومغناطی

-باشد. حال اگر یک اختالل که میکامال مشخص و انتگرالپذیر می

                                                 
1 Laser wakefield acceleration 
2 Direct laser acceleration 
3 Chaotic motion 
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تواند یک موج الکترومغناطیسی دیگر، یک میدان الکتریکی یا 

انتگرالپذیر دیگر مغناطیسی ثابت باشد هامیلتونی الکترون  

. در این صورت حرکت الکترون می تواند تحت ]8-5[نیست

در  های باال برسد.شرایطی آشوبناک شده و به شتاب و انرژی

-بسیاری از مطالعات مربوط به برهم کنش پالس قوی لیزر )پالس

های کوتاه نانو و پیکو ثانیه( با پالسما، به دلیل اینکه در ابتدای 

یونیزاسیون اتفاق  5و قبل از رسیدن بخش اصلی پالس 4پالس لیزر

با  افتد، مرحله یونیزاسیون و تشکیل پالسما بواسطه برخورد لیزر می

شود. در حالی که در این  ماده جامد یا گاز در نظر گرفته نمی

ها، نشان داده شده است که اثرات پیش پالس و انرژی که  بررسی

تواند بر روی شدت  شود، نیز می می 6صرف یونیزاسیون میدانی

در این مقاله قصد داریم با در  انتشار پالس اصلی، تاثیرگذار باشد.

و تشکیل پالسما در اثر انتشار پالس در  نظر گرفتن یونیزاسیون

نتایج شبیه محیط گازی، آستانه رخ دادن آشوب را بررسی کنیم. 

سازی ها نشان می دهند با در نظر گرفتن یونیزاسیون آستانه رخ 

  دادن آشوب به صورت محسوسی تغییر می کند.

 تئوری مساله
 یسیموج الکترومغناطدو الگرانژی یک الکترون در میدان     

(
1A (x, t)  و

2A (x, t) ،در جهت ( که خالف جهت همx  منتشر

    :]9[باشد د به صورت زیر مینشومی

(1)  
2

2

0 1 22
1 [ .(A (x, t) A (x, t))],   e

v q
L m c V

c c
 

به ترتیب جرم   و em ،c ،V ،qکه در آن، 

الکترون، سرعت نور، سرعت الکترون، بار الکتریکی الکترون و 

در این حالت، به شرط اینکه شرایط  باشند.پتانسیل عددی می

Mednoca (1 2 1 16a a / )های بی بعد پتانسیل برداری برای دامنه

خواهیم حال می .]8[شود باشد حرکت ذره آشوبناک می برقرار

-باشد. میبدانیم این الگرانژی در محیط پالسما به چه صورت می

های توانند میدانهای خودسازگار در پالسما میدانیم میدان

ستاتیکی و مغناطیسی جدید تولید کنند. در این حالت می والکتر

                                                 
4
 Pre-pulse 
5
 Main pulse 
6
 Field- ionization 

پالسما و خال به صورت  توان الگرانژی را در فضایی دور از مرز

   زیر نوشت:

(2     )
2

2

2
1 ( .A(x, t)) (x, t),   e w

v q
L m c V q

c c
        

,x)به عنوان نکته مهم باید گفت که  t) (x, t) i

i

A A  که

,x)در آن  t)
i

A مولفه های تابش الکترومغناطیسی شامل پالس

ما میهای پراکنشی تولید شده در پالساصلی و تمامی میدان

ای باشد که هرگاه مشخصات پالس لیزر و پالسما به گونهباشد. 

جمله سوم در مقایسه با جمله دوم دارای مقادیر کوچک باشد 

به های پراکنشی تولید شده در پالسما در این صورت میدان

  7مندونکاشرطی که به یک مقدار آستانه مشخص شده که توسط 

ایجاد آشوب  ثند باعتوانمیمحاسبه شده است برسند  ]8[

حال سوال اساسی که مطرح می باشد این مساله است که شوند. 

اگر پالسما پیش فرض در نظر گرفته نشود و اجازه داده شود 

با ورود پالس قوی لیزر به گاز، پالسمای واقعی تشکیل شود در 

این صورت مکانیسم آشوب چه تغییری خواهد کرد. مشخص 

تولید شده در پالسما )جمله سوم  های پراکنشیاست که میدان

((، در این صورت به دلیل نوسانات چگالی تغییر 2رابطه )

 1زمانی که مسئله انتشار پالس لیزر، به صورت  .خواهند کرد

هایی چون خودتمرکزی  شود و از پدیده بعدی در نظرگرفته می

ناپایداری رامان رو به جلو گردد،  و رشته رشته شدن صرف نظر 

سی در خود مدوله شدن پالس لیزر و تشکیل موج نقش اسا

. از طرفی میزان افزایش ]11[پالسمایی با دامنه بلند دارد 

 به لیزر، پالس تکامل و تغییر در پراکنش های تولید شده و

ناپایداری رامان  شدت، به منشا نویزی که باعث راه اندازی

 رامان،پارامتری از جمله  های شود، بستگی دارد. ناپایداری می

گردند  می ایجاد چگالی و لیزر پوش در نوسانات اثر در معموالً

ها یونیزاسیون  سازوکار مختلف، که در آن دو از طرفی .]11[

تولید  سازوکار اول .دارد نیز وجود شود، باعث نوسان چگالی می

نیروی پاندرموتیو به دلیل وابسته به زمان بودن خاصیت دی 

ونیزاسیون به دلیل تغییر چگالی، الکتریک محیط )به هنگام ی

                                                 
7 Mendonca 
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نیروی  دومی، خاصیت دی الکتریک محیط ثابت نمی باشد( و

با توجه به  .است یونیزاسیون از ناشی از تغییرات شیب ناشی

مطالب بیان شده انتظار می رود با در نظر گرفتن یونیزاسیون، 

شاهد تغییر در آستانه شروع آشوب در مساله باشیم که در بخش 

 . پرداخت.ا داشتن نتایج شبیه سازی خواهیم بعدی ب

 سازی مساله و نتایج آن :شبیه
سازی در  برای جلوگیری از تکرار شدن پارامترهای شبیه     

سازی بیان  تمام این بخش، این پارامترها قبل از ارائه نتایج شبیه

سازی  ها با استفاده از کد شبیه سازی شبیه شوند. می

8اسمایلی
عدی در مکان و سه بعدی در سرعت که تک ب ]12[

باشد، انجام شده است. پالس لیزر دارای طول موج  می

1 m  بعد شده و دامنه میدان الکتریکی بی 
0 1a    است

2که 2 18

0 /1.37 10a I   باشد. برای تمامی نتایج  می

ای و چگالی  پروفایل اولیه پله سازی، پالسما با شبیه

0.01 crn n  200]در محدوده 1400]x m   در

نظرگرفته شده است. برای داشتن وضوح و دقت قابل قبول در 

سازی که  سلول شبیه 27111سازی، در هر طول موج لیزر،  شبیه

ی هر ابر ذره وجود دارد قرار دارد. طول مکان 48داخل هرکدام 

/سازی در حدود  سلول شبیه 0.01DDX   باشد. شکل  می

ای بوده که تابعیت سینوسی دارد.  پالس لیزر به صورت ذوزنقه

در واقع پالس از سه قسمت خیزش، مسطح و نزول تشکیل 

اند که طول آنها  ای انتخاب شده ها به گونه شده است. این پالس

شده باشد تا بتوانند  تشکیل بزرگتر از طول موج پالسمای

 این تمام نوسانات کامل پالسما را تحت پوشش قرار دهند. در

 ، (xPطولی ) (، اندازه حرکت هایxموقعیت ) مقادیر، کار،

 (yaعرضی ) برداری پتانسیل و (xEطولی ) الکتریکی میدان

λ ،em به ترتیب به c ،0 e em c q ،2
e eq m c  2و

em c 

 فرکانس و الکترونی بار ترتیب، به 0و eqشوند ) نرمالیزه می

 باشد(. لیزر می

چگونگی تغییر آستانه رخ دادن آشوب و  دادن نشان برای        

       فمتو ثانیه و 311 طول با پالس دو ریختگی فضای فاز، به هم

                                                 
8
 Smilei 

 
زر )الف( میدان الکتریکی لی: 1شکل 

yE ب( فضای فاز در حالتی که گاز در( ،

فمتو  811نظر گرفته شود، و )ج( فضای فاز در پالسمای پیش فرض در زمان 

 ( فمتو ثانیه.61، 181، 61ثانیه، برای ترتیب برای پالس های   )

 در سازی شبیه نتایج .گردند می انتخاب متفاوت خیزش های زمان

فمتو ثانیه، ( 61، 181، 61به ترتیب برای پالس های   ) 2و  1 شکل

نشان داده   فمتو ثانیه 811( فمتو ثانیه، در زمان 75، 151، 75و )

)الف(  :است شده تشکیل منحنی سه از شکل، شده است.  هر

، )ب( فضای فاز در حالتی که گاز در yEمیدان الکتریکی لیزر 

د، و )ج( فضای فاز در پالسمای پیش فرض. با نظر گرفته شو

مشخص است که رفتار تکانه برای دو حالت گاز ، 1 توجه به شکل

 در هم و پالسما در هم است که . بدیهیباشد متفاوت می و پالسما

ریختگی در فضای فاز در دو شکل  آشوب و به هم الگوی گاز

 حالت، ینا در حقیقت، باشد. در می مشاهده قابل (،ج)1( و ب)1

  تواند می های اولیه، در زمان رامان رو به عقب تابش پراکندگی
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)الف( میدان الکتریکی لیزر : 1شکل 

yE ب( فضای فاز در حالتی که گاز در( ،

فمتو  811نظر گرفته شود، و )ج( فضای فاز در پالسمای پیش فرض در زمان 

 ( فمتو ثانیه.75، 151، 75ثانیه، برای پالس )

 ]14و 13[کند فراهم برای رخ دادن آشوب را مندونکا شرایط

برداری نرمالیزه شده  های پتانسیل دامنه اگر شرایط مندونکا، تحت)

های مخالف، رابطه موج در حال انتشار، در جهت دو برای

1 2a a 1 16 قابل نکته(. دهد می رخ کند، آشفتگی برآورده را 

 تصادفی سازوکار یونیزاسیون، گرفتن نظر با در که است این توجه

به  توجه با که رسد می نظر به. شود شروع سریعتر تواند می

 معیار و افزایش یافته پراکندگی رامان رو به عقب نوسانات چگالی،

نیز  2 شکل در که همانطور. شود برآورده می زودتر[ 8] مندونکا

 75 زمان خیزش با لیزر پالس برای مشابهی وکارساز است، مشهود

 رخ داده است.فمتو ثانیه 

  نتیجه گیری
در این مقاله، فرایند رخ دادن آشوب و آستانه آن برای حالتی        

که پالس لیزر در محیط گازی منتشر می شود بررسی شده است. 

که شامل  PICاین کار با استفاده از نتایج کد شبیه سازی 

. با در نظر گرفتن میدانهای  سیون می شود انجام شده است.یونیزا

پراکنشی  تولید شده در پالسما به عنوان موج دوم 

تایج بدست الکترومغناطیسی، آشوب در مساله بررسی شده است. ن

آمده نشان دادند که با در نظر گرفتن یونیزاسیون آستانه رخ دادن 

فتن یونیزاسیون، آشوب تغییر می کند. در واقع با در نظر گر

های پارامتریک از نوسانات چگالی باعث رشد و تغییر ناپایداری

های پراکنشی تولید شده جمله رامان شده و در نتیجه دامنه میدان

سریعتر شرط مندونکا برای رخ دادن آشوب را فراهم می کنند. 

در جدید بوده و تا کنون گزارش نشده است و نتایج این مقاله 

هایی که انرژی ذرات در برهمکنش لیزر با پالسما مهم تمامی حوزه

-میپرتو درمانی دارای کاربرد  و د از جمله گداخت لیزرینباشمی

 باشد.
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 تکای شکل شامل جاذب تیغهدر یک  (CPA)کامل همدوسالکترومغاطیسی جذب بررسی و مطالعه 

 الیه گرافن
    *2طیبه، ناصری ؛ 1محسن،  باالیی

  تهران،  شهید بهشتی هفیزیک دانشگا دانشکده1

 کرمانشاه ،رازیدانشگاه گروه فیزیک،   2

 

 چکیده
شامل یک  الیه گرافن پرداخته شده است . به   چندالیهدر این تحقیق به بررسی و مطالعه جذب نور در نواحی مختلف طیف الکترومغناطیسی به وسیله یک ساختار 

در تمام نواحی این ساختار به دست آمده و  و مغناطیسی ماکسول و اعمال شرایط مرزی مناسب ابتدا میدان های الکتریکی موج  این منظور با به کار گیری معادالت

ای کلی بین میزان جذب اپتیکی و ، رابطهشدت اپتیکی جذب شدهسپس با توجه به ارتباط مولفه مماسی میدان الکتریکی بر روی سطح فلز)تک الیه گرافن(  و 
کامل همدوس . در پایان نیز مجموعه ای از پارامترهایی که موجب جذب پارامترهای هندسی و اپتیکی مربوط به ساختار جاذب ونور تابشی به دست آورده شده است

(CPAدر طول موج  )ایم  پارامترهای مربوط به جاذبی را پیدا کنیم که به های بهینه سازی مشخص شده اند. در این تحقیق توانستهشوند نیز با  روشهای مختلف می

 طول موج مختلف جذب کامل همدوس داشته باشد. چندیندر  طور همزمان میتواند

 جذب الکترومغناطیسی کامل همدوس،  تک الیه گرافن  :واژه های کلیدی

 

Investigation and study of electromagnetic coherent perfect absorption(CPA) in slab-

shape structure contain a monolayer of graphene 

 
Balaei,  Mohsen1; Naseri, Tayebeh2*  

 
1Department of Physics, Shaid Beheshti University, Tehran 

2 Department of Physics, Razi University, Kermanshah, Iran 

 

Abstract  
 

In this research, the light absorption in different region of electromagnetic spectrum by a multi-layered structure 

consisting of monolayer graphene was studied. For this aim, by using Maxwell equations and applying the 

boundary conditions, the electric and magnetic fields were obtained in all areas of this absorber, then by 

considering the relationship between tangential component of electric field on the conductor surface (Graphene) 

and absorbed optical intensity, total absorption was expressed as a function of  geometric and optical parameters 

of absorbent and incident light. Finally, a set of the parameters that lead to coherent perfect absorption (CPA) at 

different wavelengths were obtained by optimization methods. In this paper, the set of parameters were found that 

the coherent perfect absorption (CPA) occurs in several wavelengths simultaneously. 

 

Keywords: coherent perfect absorption, monolayer of graphene 

 

PACS No.          ( 32) 

 

  مقدمه
ای کاربردهای فراوانی در زمینه نور و گرافن با ساختار تک الیه     

با توانایی درصد جذب  ]1[اپتیک دارد از جمله در فوتودتکتورها

ی گرافن در ساختار میزبان تک الیهتوان میباال. برای این منظور 

مناسب با ثابت های اپتیکی و شکل هندسی مناسب قرار بگیرد تا 

به دتکتور را جذب بتواند در طول موج خاصی تمام نور تابیده شده 
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هایی که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کند. یکی از تکنیک

. سازوکار این روش ]2[( استCPAکرده، جذب کامل همدوس)

درنقطه مقابل سازوکار لیزر قرار دارد. در این پدیده نور از دو منبع 

شود، اگر ضریب شکست و همدوس به دو طرف جاذب تابانده می

های مختلف به کار برده شده ای هندسی و اپتیکی الیهدیگر پارامتره

در این جاذب به طور مناسب انتخاب شوند، هردو باریکه همدوس 

تواند به نتیجه این جذب می  به طور کامل جذب خواهند شد.

. برای ]3[صورت ایجاد جریان الکتریکی یا ظاهر شدن گرما باشد

و  ]4[تئوری بیان  شداین پدیده به صورت  2010اولین بار در سال 

طبق مطالعات  پس از آن جاذب هایی به صورت تجربی ساخته شد.

فقط   CPAاختصار  معموال جذب کامل همدوس یا به گزارش شده 

 .]5[ق افتددر یک طول موج خاص برای جاذب میتواند اتفا

 

 روش محاسباتی
مختلف و یک الیه گرافن در ناحیه جاذب از چهار 1مطابق شکل

در محاسبات و گرافن را به صورت یک  ایجاد شده است.مرکز 

به  Iin2و  Iin1دو باریکه  .]6[ایمی نازک فلزی در نظر گرفتهالیه

میدان الکتریکی این دو باریکه با هم اختالف  شود.جاذب تابیده می

های الکتریکی و معادالت مربوط به میدان دارند. φی فازی به اندازه

 .]6[شوندبیان می 2و1مجموعه معادالت مغناطیسی مطابق 

 
 مغناطیسی در نواحی مختلف. الکتریکی وهایطرحواری از جاذب و میدان: 1شکل

 

{
 
 

 
 

𝐸𝑎.𝑦 = (𝐸𝑎𝑒
𝑖𝑘𝑥.𝑎𝑥 +𝐸𝑎.2𝑒

−𝑖𝑘𝑥.𝑎𝑥)𝑒𝑖𝑘𝑧.𝑎𝑧

𝐸𝑏.𝑦 = (𝐸𝑏.1𝑒
𝑖𝑘𝑥.𝑏𝑥 +𝐸𝑏.2𝑒

−𝑖𝑘𝑥.𝑏𝑥)𝑒𝑖𝑘𝑧.𝑏𝑧

𝐸𝑐.𝑦 = (𝐸𝑐.1𝑒
𝑖𝑘𝑥.𝑐𝑥 +𝐸𝑐.2𝑒

−𝑖𝑘𝑥.𝑎𝑥)𝑒𝑖𝑘𝑧.𝑐𝑧

 𝐸𝑑.𝑦 = (𝐸𝑑.1𝑒
𝑖𝑘𝑥.𝑑𝑥 +𝐸𝑑𝑒

−𝑖𝑘𝑥.𝑎𝑥+𝑖𝜑)𝑒𝑖𝑘𝑧.𝑎𝑧

             (1)  

 

= H⃗⃗ی با توجه به رابطه
K̂×E⃗⃗ 

υμ0
توان میدان مغناطیسی را در نواحی می 

و  سرعت نور در محیط است νمختلف به دست آورد. دراین رابطه 

K̂   بنابراین بردار انتشار موج استبردار . H⃗⃗   را میتوان به صورت

 :دالت زیر بیان کردامع

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 Ha.z=√

ε0εa

μa
cos α (Eae

ikx.ax-Ea.2e
-ikx.ax)eikz.az

Hb.z=√
ε0εb

μb
cos β (Eb.1e

ikx.bx-Eb.2e
-ikx.ax)eikz.bz

Hc.z=√
ε0εc

μc
cosβ (Ec.1e

ikx.cx-Ec.2e
-ikx.cx)eikz.cz

 Hd.z=√
ε0εd

μd
cos α (Ed.1e

ikx.dx-Ede
-ikx.dx+iφ)eikz.az

    

(2)                                                                           
 

ها هستند. های مماسی میداندر واقع مولفه 2و 1مجموعه معادال ت

ها آثار مغناطیسی در این جاذب فرض بر این است که تمام الیه

 ، بنابراین:ندارند چشمگیری

√
ε0ε

μ
=√

ε0ε

μ0
=
n

Z0
 

امپدانس موج در خالء  𝑍0ضریب شکست اپتیکی و  nدر این رابطه 

 باشد.می Ω 377باشد که مقدارتقریبی آن برابر  می

های الکتریکی و مغناطیسی مجموعه شرایط مرزی برای میدان   

 بیان میشوند: 4و  3وجود دارد که طبق معدالت 

{

Ea.x=−t1
∥ = Eb.x=−t1

∥

Eb.x=0
∥ = Ec.x=0

∥

Ec.x=t2
∥ = Ed.x=t2

∥

                       (3)  

              

{

x̂ × (H⃗⃗ b − H⃗⃗ a)x=−t1 = 0⃗
 

x̂ × (H⃗⃗ c − H⃗⃗ b)x=0 = J 

x̂ × (H⃗⃗ d − H⃗⃗ c)x=−t1 = 0⃗
 

              (4) 

 

بردار چگالی جریان در    J، 4در معادله دوم از مجموعه معادالت

ی بین بردار چگالی رابطه طح تک الیه گرافن است. با توجه بهس

σ~6,08،رسانندگی الکتریکی گرافن)جریان  × 10−5Ω−1 )]7[ 
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، این بردار  cو یا ناحیه bی مماسی میدان الکتریکی در ناحیه مولفه و

 :را میتوان به صورت زیر نوشت

J = σEb.x=0
∥ = σEc.x=0

∥                                (5)  

ی اشی از تک الیه گرافن، طبق رابطهن جذب شده  اپتیکی شدت  

 : ]6[شودبیان میزیر به دست 

Iabs =
1

2
𝜎|𝐸𝑏.𝑥=0

∥ |
2
=

1

2
𝜎|𝐸𝑏.1

 + 𝐸𝑏.2
 |2          (6)  

( باید Iabs)جذب شده اپتیکی شدتبنابراین برای به دست آوردن 

Eb.1به منظور به دست آوردن  4و3مجموعه معادالت
Eb.2 و  

  

اینکه دامنه  فرض با  .حل کرد Edو  Eaهای تابشی حسب میدانبر

Eaها برابر باشد)میدان = Eb = E0 ) به  5و  4، 3همزمان معادالتحل

 شود:نتایج منجر می

{
Eb.1
 =

ξ

η

Eb.2
 =

ζ

η

                                              (7)          

 به طوری که :

 

{
 
 

 
 ξ=2n1

 cos αE0 {(1+γ)Σe
ikt2Δ-γΔeikt2Σ-Δei(φ+kt1Σ)}

ζ=2n1
 cosαE0 {Σe

i(φ+kt1Δ)+(γ-1)Δeikt2Σ-γΣeikt2Δ}

η=(1+γ)Σ2eik(t1+t2)Δ+(γ-1)Δ2eik(t1+t2)Σ-

γΔΣeik(Δ+Σ)(t1+t2)

  

 همچنین:

{

Σ=n1 cos α+n2 cos β
Δ=n1 cos α-n2 cos β

γ=
σz0

2n2 cos β

  

 

به دست خواهد  Iabs مقدار 6با  جایگذری متغیرهای فوق در معادله

به کل شدت  Iabsجذب کل توسط جاذب برابر است با نسبت آمد. 

(. با توجه به زاویه تابش باریکه های ورودی Iinورودی به جاذب)

 توان نوشت :را به شکل زیر می Iinبه جاذب، 

Iin=Iin.1+Iin.2=
cosα

2Z0
(Ea

2+Eb
2)=

cos α

Z0
E0
2 

 : برابر خواهد بود با کل میزان جذب   بنابراین

A=
σz0

2n1E0
2

|ζ+ξ|2

|η|2
                             (8)  

 

 نتایج محاسباتی و بحث

تابعیت جذب کل نسبت به پارامترهای هندسی   8با استفاده از معادله

و اپتیکی جاذب مشخص شده است. با استفاده از روش های بهینه 

توان پارامترهای موجود در این معادله را به نحوی انتخاب سازی می

% برسد. در چنین حالتی جذب کامل 100کرد که مقدار جذب به 

افزار متلب  ما با استفاده از نرم د.( رخ خواهد داCPAهمدوس)

ای از پارامتر هایی که منجر به رخ دادن حالت توانستیم مجموعه

CPA  برای این کار از دستور  .شود را پیدا کنیممیfmincon  در

با استفاده  8نرم افزار متلب استفاده شد. در هنگام بهینه سازی معادله

، 1nتغییرات متغیرهای مستقل)ی میتوان دامنه fminconاز دستور 

2n )...که از نظر فیزیکی در  ی خاص محدود کردرا به یک بازه و

% در 100که موجب جذب   یچند مجموعه از نقاط .دسترس باشند

  اند.ارایه شده 1در جدولمیشوند  8معادله
 دهد.چند مجموعه پارامتر که در آن جذب کامل رخ می :1جدول

 𝜆(𝑛𝑚) 𝛼 𝑡2(𝜇𝑚) 𝑡1(𝜇𝑚) 𝑛2 𝑛1 جذب)%(

100 9/516 25/23 8/0 8/0  1 5/2 

95/99 4/885 80/36 4 1 5/1 5/2 

100 3/303 65/36 5/0 5/0 5/1 5/2 

100 1114 25/23 5 5 1 5/2 

 

همچنین میتوان پارامترهای جاذب را به نوعی انتخاب کرد که در 

 در رخ دهد CPAچندیدن طول موج مختلف به صورت همزمان 

 یک نمونه از این حالت نشان داده شده است. 3شکل
 

 
ی جاذب عبارتند نانومتر. پارامترها 303.5در طول موج  CPAجذب  : 2شکل

2.5𝑛1از: =  ،1.5𝑛2 = ، nm500𝑡1 = 𝑡2 =  ،36.65 𝛼 φو  = = 0. 
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ی جاذب عبارتند . پارامترهاIRهای مرئی وطول موج در CPAجذب  : 3شکل

𝑛1از:  = 2.5 ،𝑛1 = 1  ،𝑡1 = 𝑡2 = 50𝜇𝑚  ،𝛼 = 23.25 

مشخص است، با تغییر مقدار  4و شکل 3همان طور که در شکل

اختالف فاز نسبی بین دو باریکه میتوان درصد جذب را بین صفر تا 

 صد تغییر داد.

 

 
ی جاذب پارامترها بر حسب فاز نسبی بین دو باریکه نسبی. CPAجذب  : 4شکل

𝑛1از: عبارتند  = 2.5 ،𝑛1 = 1  ،𝑡1 = 𝑡2 = 900𝜇𝑚  ،𝛼 = 23.22° 

 .1064nmدر طول موج 

 

 نتیجه گیری

با استفاده از معادالت ماکسول و شرایط مرزی مناسب در این مطالعه، 

های الکتریکی و مغناطیسی در تمام نواحی یک جاذب که به میدان

ه صورت چهار تیغه موازی و یک الیه گرافن طراحی شده است، ب

استفاده از میدان های محاسبه شده، میزان جذب اپتیکی دست آمد. با 

ی گرافن به دست آمد، سپس با استفاده از بهینه به وسیله ی تک الیه

ای از پارامترهای هندسی و اپتیکی مربوط به جاذب سازی، مجموعه

نور تابشی را به  ،و نور تابشی به دست آمد که موجب شد جاذب

رخ دهد.  (CPA) همدوس کامل جذب کند و جذب کامل صورت

-ای پیدا کنیم که باعث میتحقیق توانسنیم پارامترهای بهینه در این

از  مختلفیموج های شود جاذب بتواند به طور همزمان در  طول

 .رخ دهد (CPAطیف الکترومغناطیسی جذب کامل همدوس)
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 3Eu+با افزودنی  3CaZrO رفسف نانوبررسی خواص ساختاری و اپتیکی 

 2، احسان صادقی ؛ 1ی ، محمدرضاجالل ؛ 1ی ، مرجانهجعفری فشارک ؛ ،*1ی ، لیالکریم

 ایران ، تهران،گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور1

 کاشان، ایران روه فیزیک، دانشگاه کاشان،گ2

 

 چکیده
سوخت اسید سیتریک در دمای پایین تهیه شد. نتایج آنالیز  بااحتراقی  خود ژل-سلروش به  x:Eu3ZrOx-1Ca (mol 5 ،4 ،3 ،2 ،1=x %) رفسفدر این پژوهش نانو 

تک  ةنمونتشکیل شان داد دمای بهینه جهت ن XRDنتایج بود. همچنین با ساختار پروسکایت  ºC 350نمونه در دمای فاز حاکی از تشکیل  (XRD)پرتو ایکس پراش 

تخمین زده شد.  nm44( با استفاده از فرمول شرر، 121مشهود ) قله برایها نیز بلورک ةباشد. متوسط اندازمی 3Eu:3CaZrO ،ºC 700+بلوری نانو فسفر فاز و 

آنالیز تفکیک از میزان عناصر موجود از انجام شد. جهت بررسی آنالیز کمی  (FE-SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی  ها با استفاده ازمورفولوژی نمونه
افزایش جذب و خصوصیات انتقال را  (FTIRطیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) به وضوح .استفاده شد SEMمتصل به دستگاه  (EDAX)انرژی پرتو ایکس 

 با طول موج  UVبا پرتو کرده و سپس  تابکاری ºC 500ر دمای ها را به مدت یک ساعت د، ابتدا نمونه(TL) خواص ترمولومینسانسه منظور بررسی ب نشان می دهد.

nm254  نتایج . نددقیقه پرتودهی شد 15ثانیه تا  03بازة زمانی درTL 3+ة نموندهد نشان می:Eu3CaZrO  ناخالصی با تغییرغلظت تابشی خوب منحنیدارای                 
(%mol 5-1 ) درUV ثابت (min 15) مدت زمان  و تغییرUV تابشی (s 30 –min 15 )نمون غلظت ثابت در در( ة% mol 2) +3:Eu3CaZrO نة بیشی یبا دما 

ºC 195 که آن را برای دزیمتری  باشدمیTL دهد. مناسب نشان می 

 .، ترمولومینسانس3OCaZr، نانو فسفر اپتیکیساختاری،   خواص  واژه های کلیدی:
 

Structural and Optical Properties on Eu3+ Doped CaZrO3 Nanophosphore 
 

Karimi, Leila1,*; Jafari Fesharaki, Marjaneh1; Jalali, Mohammad Reza1; Sadeghi, Ehsan2  

 
1 Department of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran 

2 Department of Physics, Kashan University, Kashan, Iran 

 

Abstract  
In this study, nanophosphorus Ca1-xZrO3:Eux (x=1,2,3,4,5 mol%) was prepared by self-combustion sol-gel method with citric 

acid fuel at low temperature. The results of X-ray diffraction (XRD) analysis indicated the formation of sample phase at     

350 ºC with perovskite structure. XRD results also showed that the optimum temperature for the formation of single phase 

and crystalline nanophosphours sample of CaZrO3:Eu3+ is 700 ºC. The average crystal size for the visible peak (121) was 

estimated 44nm using the Debye Scherer formula. Surface morphology of the samples were characterized by field emission 

electron microscopy (FESEM). In order to evaluate the quantitative analysis of available elements of the X-ray energy 

separation analysis (EDAX) connected to the SEM device was used. Fourier transform infrared (FTIR) clearly indicates the 

enhanced absorption and transmittance characteristics. In order to investigate the thermoluminescence (TL) properties, at 

first anneal the samples at 500 oC for 1 hour and then irradiated with UV rays with a wavelength of 254 nm over a period of 

30 seconds to 15 minutes. The TL results show the sample of CaZrO3:Eu3+ having a good radiant peak with a change in 

impurity concentration (1 – 5 mol%) in constant UV (15 min) with the variation of concentration of Eu3+ (1-5mol%)  at fixed 

UV exposure and  the variation of UV exposure time (30 s- 15 min) at fixed concentration for the sample CaZrO3:Eu3+ 

(2mol%) with a maximum temperature of 195 ºC, which makes it suitable for TL dosimetry. 

 

Keywords:       Structural and optical properties, Nano phosphor CaZrO3,Termoluminescence . 
PACS No.          ( 78) 
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 :مقدمه
ی اکسیدها خانواده ازای زیرمجموعههای قلیایی خاکی زیرکنات     

به ترتیب  Bو  Aهستند که در آن   3O+4B+2Aبا فرمول عمومی 

باشند  B=Zr,HF,Ti,Siو  A=Ca,Ba,Sr,Pb,Sn,Feتوانند می

 نوع پروسکایت هستند بلوری. این اکسیدها دارای ساختار ]4-1[

در سلول های خورشیدی، مادة آند کاربرد آنها در سلول که به دلیل

الکتریک در ها، مواد دیسوخت اکسید جامد، فوتوکاتالیست

)به دلیل داشتن  ها، کاتالیزور، حسگرهای هیدروکربنمیکروموج

میزبان برای  شبکه یو از همه مهمتر  رسانایی پروتون در دمای باال(

  3CaZrOهای اخیر در سال. ]6-5[دنباشهای فسفرسانس میماده

های مهم به واسطه شاخصه ،های خاکی کمیابیون اآالییده شده ب

ویژه آنها را برای تحقیقات اساسی )که در باال اشاره شده است( شان 

برای  را  آنها داشتن گاف انرژی زیاد، کرده است و به دلیل 

  بهیوروپیوم  افزودن ناخالصی مناسب کرده است.کاربردهای نوری 

3CaZrO ترمولومینسانس جالبی را ایجاد خواص فوتولومینسانس و

انرژی ذخیره شده با تحریک  یترمولومینسانس تخلیه .]7-8[کندمی

منحنی تابش  حاضر پژوهش .]9-10[ گرمایی به شکل نور است

-را نشان می 3CaZrO به ترکیبشده  اضافه 3Eu+ ترمولومینسانس

خوداحتراقی دمای پایین با سوخت  ژل-سلبه روش دهد. نمونه 

سطحی و مورفولوژی  بلوری و ساختار شده است تهیهاسید سیتریک 

. صورت گرفته است FE-SEMو  XRD به ترتیب با آنالیزآن 

 اضافه شده 3Eu+ مختلفهای با غلظتترمولومینسانس منحنی تابش 

 UV تابش دزهای مختلف همچنین تابشی و UV پرتو در دز ثابت

بررسی شده  ،که پاسخ خطی نسبت به دز دارد 3Eu+غلظت ثابت  در

 است.

 

 مراحل آزمایش:

عبارتند  Eu3CaZrO:مواد به کار گرفته شده جهت تهیه نانو فسفر 

با درجة خلوص باال.  3Eu(NO(3و  NO)3Ca(NO، 2)3Zr(2از: 

، با g2 (% mol 5 ،4 ،3 ،2 ،1=x) x:Eu3ZrOx-1Caجهت تهیة 

مواد بر اساس استوکیومتری مشخص، درصدهای وزنی  توزین

دیونیزه مشخصی از این مواد توزین و به طور جداگانه در آب مقطر 

 ºC روی همزن مغناطیسی در دمای بیست دقیقهحل و به مدت  شده

عنوان دهیم و سپس حجم مشخصی اسید سیتریک را به می  قرار 50

زنیم می کنیم و ترکیب حاصل را به آرامی همسوخت به آن اضافه می

، محلول آمونیوم pHتا محلول یکنواختی به دست آید. جهت تنظیم 

برسد.  7آن به  pHشود تا می به صورت قطره قطره به محلول اضافه

 ºC 350دقیقه داخل کوره الکتریکی در دمای  5محلول را به مدت 

تا عمل احتراق صورت گیرد. در نهایت پودر خاکستری دهیم میقرار 

آید. سپس پودر حاصل را جهت تشکیل فازهای نرمی به دست می

ی های موجود به مدت سه ساعت در دمانهایی و زدوده شدن کربن

ºC 700 دهیم. پس ریزی شده قرار میداخل کوره الکتریکی برنامه

دقیقه  10ا به مدت دهی پودرهای حاصل راز اتمام عملیات حرارت

درون هاون دستی آسیاب کردیم. بررسی ساختاری و تشکیل فاز 

 Cu-Kαبا پرتو  (XRD)ی ایکس ها توسط الگوی پراش اشعهنمونه

ها نیز توسط میکروسکوپ الکترونی نمونه مورفولوژیانجام شد. 

انجام شد. آنالیز عنصری  (FE-SEM)میدانی -روبشی گسیل

 (EDAX)ها نیز توسط طیف سنج تفکیک انرژی پرتو ایکس نمونه

 TLD rederها نیز توسط لومینسانس نمونهفوتومنحنی   انجام شد.

 در دمای اتاق انجام شد. Harsha 4500مدل 

 

 بحث و نتایج:

تهیه شده در  3ZrO0.02Eu0.98Ca و 3CaZrO نمونه  XRDالگوی 

نشان داده شده  1در شکل  ºC 700در و کلسینه شده  ºC 350دمای 

است که قابل قیاس  3Eu ،nm 095/0+از آنجایی که شعاع یونی است. 

 4Zr ،nm 072/0+است و شعاع یونی  2Ca ،nm 099/0+با شعاع یونی 

مشخص شده متناظر  قله های شود.می 2Ca+جایگزین  3Eu+است، لذا 

کارت شماره  PDFبا  3CaZrO اورتورومبیکبا ساختار پروسکایت 

 قلههیچ گونه دارد.  ºC 700در دمای  Pnmaو گروه فضایی  0790-35

اضافی که داللت بر وجود فازهای اضافی در ترکیب باشد در الگوی 

XRD .ها نیز با استفاده از فرمول اندازه بلورک مشاهده نشده است

 [:11شرر ]

(1) 𝐷 =
0.9𝜆

𝑐𝑜𝑠 𝜃
 

(، nm 154/0طول موج اشعه ایکس ) λحاسبه شده است که در آن م

β (FWHM)  پهنا در نصف بیشینه وθ باشد که بازاویه پراش می 
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مورفولوژی سطحی  قابل محاسبه است.  XRDهای استفاده از داده 

 FE-SEMها و همچنین تخمین اندازه ذرات نیز با استفاده از نمونه

نشان داده شده است. در  2انجام شده است که نتایج آن در شکل  

دست آمده از نمودار ه این تصویر متوسط اندازه ذرات با نتایج ب

XRD  در توافق است و نانو ذرات از همگنی مناسبی برخوردار

است. البته همان طور که در شکل هم مشهود است ذرات آلگومره 

 .]12[ت داحتراقی امری بدیهی اساند که معموالً در روش خوشده

                                       

 
کلسینه  3ZrO0.02Eu0.98Caو  3CaZrOنمونه  XRD: الگوی 1شکل

 Co700دمای شده در 

 
 3ZrO0.02Eu0.98Ca نمونه  SEM-FE: تصویر 2ل شک

 
 3ZrO0.02Eu0.98Ca نمونه EDAX: نمودار 3شکل 

 xطیف فلورسانس پرتو هم مشهود است  3همان طور که در شکل 

حاکی از  3ZrO0.02Eu0.98Caنمونه   EDXحاصل از روش 

در ترکیب می  Nو  Cبدون حضور  Euو  Oو  Ca ،Zrترکیبات 

همین طور درصدهای اتمی گزارش شده در ترکیب در شکل  باشد.

سنجی تبدیل  طیف .باشنددر توافق خوبی با مقادیر تئوری می 3

مادون قرمز یک ابزار آنالیز قوی که اساسا برای مطالعه ساختار  فوریة

شامل بازتابش  FTIRاساس  لکولی سنتز شده به کار می رود.وم

 ینتیجه IRمواد سنتز شده با تابش مادون قرمز است. جذب تابش 

اختالف  باالتر است. ها به یک حالت ارتعاشیلکولوبرانگیختگی م

های پایه و برانگیخته ارتعاشی مطابق با طول موج ی بین حالتانرژ

جذب نمونه را  یهاقله ،FTIR. طیف ]13[ت جذب شده تابش اس

، است که مربوط به فرکانس ارتعاشات بین پیوندهای اتم های سازنده

کشش و خمش متقارن و پادمتقارن آنها  کشش پیوند اتم ها نسبت به

های آلی در عدم وجود واسطه FTIRطیف  .]14[را نشان می دهد

cm -1617-1 با یک محدوده پهن از IRکند. طیف نمونه را تایید می

 قلهاست . حضور  زیرکونیوم –طابق با ارتعاشات اکسیژن م 350

یوروپیوم –مربوط به ارتعاشات اکسیژن  cm 3478-1ب در ذج

 .]15 [است

 
 3ZrO0.02Eu0.98Ca نمونه FTIR: طیف 4شکل 

 تابش ترمولومینسانس:منحنی 
 Co 500به مدت یک ساعت در دمای  3ZrO0.02Eu0.98Ca نمونه 

دقیقه در  15های متفاوت به مدت سپس با غلظت ،شد حرارت دهی

قرار گرفت و سپس بعد از پرتودهی پاسخ  UVمعرض المپ 

از                          ترمولومینسانس نانو ماده توسط آشکار س

(Harshaw Model 4500 computer based reader)   قرائت

  Co 400از دمای اتاق تا دمای  C/so 2ی شد. نمونه با نرخ گرمای
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بیشترین شدت در  دهدنشان می 5شود. نتایج آن در شکل رم میگ

 یدر شبکه یناخالص غلظت. با تغییر دهدرخ می mol%2=x غلظت 

 تغییرآن شدت  تنهاشود و ایجاد نمیتغییری  منحنی در شکل ،میزبان

 کند.می 

 
 های مختلف در غلظت x:Eu3ZrOx-1Caبرای  TL: منحنی تابش 5شکل 

 

 Co 195تابشی منفرد در دمای  قلهیک  3ZrO0.02Eu0.98Ca نمونه 

تشکیل یک نمونه مرکز  یمنفرد به واسطه قلهاین . دهدنشان می

این . باشددر نمونه می UVتابش  ناشی ازلومینسانس است که 

ترکیب همراه با تابش در فواصل دما  شود که مرکز بازمی حدس زده

آزاد شدن  یکه نتیجه گیردنشأت میهای آزاد شده از وجود جفت

از انواع مختلف گیرانداز و باز ترکیب در  حفره–گرمایی الکترون 

 با های مختلفر زماند  3ZrO0.02Eu0.98Ca ی نمونه .مراکز است

UV  همان آورده شده است. 6پرتودهی شد و نتایج آن در شکل 

با تغییر زمان پرتودهی، شکل  مشهود است، 6طور که در شکل 

کند. تغییر میبه طور خطی  آن  شدت تنهاکند و تغییر نمی منحنی

دقیقه  15شود و سپس در دقیقه زیاد می 5ثانیه تا  30شدت از زمان 

 یابد. کاهش می

 نتیجه گیری 
ژل خوداحتراقی برای -در این پژوهش با استفاده از روش سل  

، x:Eu3ZrOx-1Ca (mol 5 ،4 ،3 ،2 ،1=x %)ساخت نانوفسفر 

  نانو ذرات در دمای پایین دهدنشان می XRDالگوی . استفاده شد

Co 350 و در دمای  دشوتشکیل میCo 700 شود. تک فاز می

دهد نشان می FESEMها با استفاده از مورفولوژی سطحی نمونه

 منحنینانو ذرات از همگنی مناسبی برخوردار است. بهترین 

 مشاهده شده است 3ZrO0.02Eu0.98Caبرای نمونه  ترمولومینسانس

یک پاسخ  است و Co 195 بیشینه دماییمنفرد در  قلهیک دارای که 

ابتدا دهد که در نشان می UVتابش  فوق خطی با زمان پرتودهی

 روند کاهشی دارد.افزایش و سپس  UVبا دز  منحنی شدت

 
های مختلف در زمان 3ZrO0.02Eu0.98Caنمونه  TLمنحنی تابش  :6شکل 

 UVپرتودهی 
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جهت د زیمتری دهی از طریق تعیین بهترین آهنگ گرما TLD100های  آماده سازی قرص

  Xهای به میزان کم پرتو تابش
 1محمدعلی، شفائی  ؛ 1فاطمه ، بیک خورمیزی

 

 يزد صفائيه،، چهار راه پژوهش، يزد هفيزيك دانشگا دانشکدهای،  بخش هسته  1

 

 چكیده
 د زسنج شود. استفاده می پرتودهی گاما، باريکه الکترون و تا حدودی نوترون از زجذبی حاصلتعيين د برای  زيمتری است کهد  ( يك نوعTLDهای گرماليانی ) سنجد ز

اين است که برنامه  پژوهش هدف اين .] 1[گيرد مورد استفاده قرار می هم ها در پرتودرمانی است که يکی از پرکاربردترين آنها  TLD100از نوع  گرماليان

ها  قرص در اين پژوهش .استفاده کرد نيز با مقاديرکم  X د ز جذبی پرتو تعيين تا به توان از آنها جهت شود، تعيين  TLD100های  قرص دهی مناسبی برای حرارت

 ها برای د زيمتری، ه سازی قرصبرای آماد قرار داده شدند. ميکروگری 133  به ميزاندريافتی  د ز با ثانيه 63به مدت  کيلوولت  03 با انرژی   Xتحت تابش پرتو
هنگ گرما با تغييرآ را دنباش داشته گراد سانتی درجه 033-053حوالی  شان رخشندگید ایه که قله ،با شدت نسبی مناسب متقارن هايی سعی شده منحنی در خشندگی

 0آهنگ گرمادهی اند، بوده  Xپرتودهی يکسان اشعه تحت  های که از قرص ست آمدهددرخشندگی ب های تحليل منحنی تجزيه بدست آورد. با توجه به دهی

 انتخاب شد.   TLD100های  قرص د ز جذبی برای تعيين سانتيگراد بر ثانيه مناسب درجه

 ،TLD100 د زسنج گرماليانی، ، Xپرتو آهنگ گرمادهی، د زجذبی، منحنی درخشندگی، واژه های کلیدی:

 02کد عنوان. 

 Preparation of TLD100 chips using determining the best heating rate for the low dose 

of X-rays  
 

Shafaei,  Mohammadali
1
;Beyk Khormizei, Fatemeh

1
 

1
 Department of Physics, Yazd University, Yazd 

 

Abstract  
Tthermoluminescent dosimeter (TLD) is a type of dosimeter used to determine the dose of gamma radiation, 

electron beams, and to some extent neutrons. The TLD100 is one of the most widely used dosimetry in radiation 

therapy [1]. The aim of this study is to determine a suitable heating rate program for TLD100 chips, that they 

can be used to determine the absorption dose of X beam with low values. This project the chips were irradiated 

with X-ray energy of 30 kV for 60 Sec. at a dose of 100 µGy For preparation of the chips to the dosimetry, an 

attempt to achieve into made curve the symmetrical glow curve, appropriate relative intensity, and their 

temperature maximum of glow peaks at about 200-250 
ᵒ
C, using the changing of the heating rate. According to 

the analysis of the glow curves obtained from the chips under the same X-ray radiation, the best of heating rate 

of 3ᵒC/S was selected to the determination of absorption dose of the TLD100 chips.  

. 

Keywords: Glow curve, Heating rate, Glow peak, X ray, Tthermoluminescent dosimetery,TLD100 

 

PACS No.29           
  قدمهم

     TLD100  يك ماده( گرماليانTheroluminescence)  از

مروزه در د زيمتری و ست که اا LiF, Mgباناخالصی   LiF نوع

 .]0 [گيرند مورد استفاده قرار میای پرتونگاری به صورت گسترده

اساس کار مواد گرماليان بدين صورت است، چنانچه اين مواد 

انرژی حاصل را درخود ذخيره کرده و  تحت پرتو دهی قرار گيرند

کنند.  با حرارت دهی بصورت انتشار نور آن انرژی را گسيل می

خطی رابطه اکثر موارد در ميزان گسيل نور با مقدار جذب اشعه 
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يانی نسبت به دما منحنی ماده گرماز شدت نور گسيل شده از  دارد.

نی ش انرژی منحکه با افزاي گردد، حاصل میدرخشندگی 

عوامل موثر در  ند.بيا ماهای باالتر انتقال میدرخشندگی به سمت د

های  تجزيه تحليل منحنی درخشندگی شامل آهنگ گرم کردن

سازی  و يا نحوه آمادهمختلف ، د ز تابشی متفاوت، دماهای پخت 

باشد. با توجه به تئوری و  می ماده گرماليانی برای پرتو دهی بعدی

و از  نتايج تجربی منتشر شده از مواد گرماليان در زمينه د زسنجی،

برای دزيمتری پرتو گاما استفاده  TLD100طرفی اغلب از

تصميم گرفته شد برنامه حرارتی  در اين پژوهش ،]1-0 [شود می

 TLD100برای  بامقادير د ز جذبی کم  Xد زيمتری پرتو مناسب

در  Xکه تحت تابش پرتو  TLD100های  برای قرص تعيين کرد.

منحنی درخشندگی شرايط يکسان قرار گرفته بودنند، سعی شده 

Cمتقارن که قله دمايی آن حوالی 
ᵒ 

باشد و از شدت  053-033

به  ما دهی متفاوتبا تغيير آهنگ گرنسبتا خوبی برخوردار باشد، را 

آل برای منحنی درخشندگی  شکل ايده .] 0-0[اه برسيمونتيجه دلخ

گاوسی متقارن که قله آن بصورت تابع بهتر است شود  پيشنهاد می

C حوالی
ᵒ

ها  در پرتو درمانی گراد باشد. سانتی درجه 053-033

شود برنامه  برای کاهش خطا در محاسبه د ز جذبی بيمار سعی می

ها تعيين کنند تا خطائی د ز TLDازپخت را برای حرارتی و ب

 . ]4=7[درصد باشد 0محاسباتی کمتر از 

 مواد و روشها
ثانيده   63ها را توسط دستگاه پرتو ايکس به مددت   ابتدا  قرص      

)يدا دز   μGy133 و د ز تقريبدی   KV 03با انرژی   Xتحت پرتو

mSv1يکسدان بدرای تمدام     ( قرار گرفتند، و سپس برنامه حرارتی

حاصل هر بدار خدوانش در دسدتگاه متصدل بده        قرصها انجام شد.

سيستم رايانه، يك منحنی درخشندگی به همراه يك فايل اکسدل از  

باشدد   یباشد. هر فايل اکسل خروجی شامل چند ستون مد  ها می داده

Cکه بيانگر دما )
ᵒ   ( و تعداد پرتو شمارش شدده يدا گرماليدان )TL )

دريافتی ) با واحدد دلخدواه( هسدتند. بدرای هدر آهندگ گرمدادهی        

د، چيدزی کده   وافزار را بايد جداگانه تنظديم شد   پروفايل ورودی نرم

Cه دمايی از دها مشترک است باز برای همه آن
ᵒ

Cتا  53
ᵒ

بود.  053

خدوان   TLDمنحنی درخشندگی که سيسدتم   الزم به ذکر است که

باشد، ولی ما منحنی درخشدندگی را   دهد برحسب زمان می ارائه می

بر حسب دما به طور جداگانه  با داده ذخيدر شدده در اکسدل رسدم     

گرمدادهی مشدخ) )در     ها برای يدك آهندگ   تمامی قرص .کرديم

يدل  ( در دستگاه خوانش قرار داده و با تعريف پروفاC/sᵒ 0جا  اين

   رسم شد.ها  دلخواه، منحنی درخشندگی آن

های با رفتار  های درخشندگی توانستيم قرص با مقايسه شکل منحنی

هدا اسدتفاده شدد تدا      مشابه را جدا کرده و از اين به بعد فقدط از آن 

در هدای انتخداب شدده را ابتددا      قرص خطای آزمايش کاهش يابد.

ها را دوباره به  سپس آن ای قرار داده و برنامه حرارتی بازپخت کوره

 .پرتو دهدی شددند   KV 03با انرژی  Xثانيه تحت پرتو  63مدت 

 0های درخشندگی بدست آمدده در دسدته    ها براساس منحنی قرص

 را کده  TLD100 ی. نخست آهنگ گرمادهندشدگروه بندی تايی 

ت سد بدرای بد  ،]7-4[شدود  یمد بکدار بدرده   تان سمتری بيماريد زدر

  شد.استفاده آوردن منحنی درخشندگی 

 
C/sهايی که با آهنگ  : منحنی درخشندگی حاصل از قرص 1شکل

ᵒ 

 اند. گرمادهی شده11

 
C/sهايی که با آهنگ  : منحنی درخشندگی حاصل از قرص 2شکل

ᵒ22 

 اند. گرمادهی شده

و  TLD100 سدده قددرص منحنددی درخشددندگی 0و  1شددکلهای 

C/sبددا آهنددگ گرمددا دهددی ميددانگين آنهددا را
ᵒ

C/sو 15
ᵒ

نشددان  03

شود منحندی درخشدندگی    ها ديده می دهد. همانطور که در شکل می
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Cدر حوالی دما 
ᵒ

گسيل نوری از شدت  افزايششود  ديده نمی 033

C
ᵒ

است که آن هم ممکدن اسدت از تدابش    شروع شده  به بعد 033

 فروسرخ صفحه گرم کن دستگا خوانش باشد.

 طبيعتا اگر ،ندارد ای نحنی درخشندگی قلهباال م های طبق شکل

با مقادير کم   یرا برای د زهای جذب  TLD100های بخواهيم قرص

کنيم تابش های فرو سرخ هم با تابش گرماليانی قرص  استفاده

مخلوط شده است و اين خطا را در کاليبره کردن و محاسبه د ز 

گ گرما شود آهن دهد، درنتيجه پيشنهاد می جذبی را افزايش می

های   گرادبرثانيه به قرص سانتی درجه 12تا  1دهی را از 

TLD100 .داده شود و منحنی درخشندگی آنها را بررسی کنيم  

 های تجربی یافته
هدای درخشدندگی را بدا داده هدای      برای هرآهنگ گرمادهی منحنی

Cاکسل بدست آمده رسم شددند و سدپس در بدازه زمدانی     
ᵒ

تدا   53

C
ᵒ

شده در هردما، ميانگين گرفته شد. در  های شمارشTLاز  053

هدا بده    های  درخشندگی و ميدانگين آن  منحنی (0-8)های زير شکل

هدا در   اسدت. ايدن منحندی     گرمادهی نشان داده شده  ازای هر آهنگ

 اند. رسم شده 1افزار اوريجين محيط نرم

 
 ᵒC/s 1هايی که با آهنگ  های درخشندگی حاصل از قرص : منحنی 0شکل 

 دهی شدند.گرما

شود آهنگ گرما دهی کوچك   ديده می 0-2یکلهادر ش همانطورکه

دهد و  را می ᵒC033ها در دمای کمتر ازTLDامکان گسيل نور به 

به باالتر منحنی درخشنگی  ᵒC/s 1ا افزايش آهنگ گرما دهی ازب

 شود. هم بيشتر می آن تر و شدت متقارن ᵒC053-033حوالی

 تجزیه تحلیل داده 
شود  ديده می0لهمانطورکه درشک 1ᵒC/sگرمادهیبرای آهنگ  

قرص شبيه و  0منحنی درخشندگی و ارتفاع قله درخشندگی هر 

                                                 
Origin Pro

1  

هم در  ᵒC053-033نزديك بهم است، و يك قله کوچك حوالی

 شود. منحنی درخشندگی آنها مشاهده می

 
 ᵒC/s 2هايی که با آهنگ  ی حاصل از قرصهای درخشندگ : منحنی 4شکل

 گرمادهی شدند.

 
 ᵒC/s 3هايی که با آهنگ  های درخشندگی حاصل از قرص : منحنی 5شکل 

 گرمادهی شدند.

 
 ᵒC/s 4هايی که با آهنگ  های درخشندگی حاصل از قرص : منحنی6شکل 

 گرمادهی شدند.

. 
 ᵒC/s 7هايی که با آهنگ  های درخشندگی حاصل از قرص : منحنی 7شکل

 گرمادهی شدند.
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که با آهنگ گرما  های منحنی درخشندگی قرص 4شکل 

اند را نشان ميدهد. ارتفاع يا سطح  حرارت دهی شده ᵒC/s0دهی

افزايش پيدا کرده   ᵒC053-033زيرمنحنی درخشندگی آنها حوالی

و نکته مثبت بعدی قله درخشندگی آنها در اين گستره دمايی 

اش خيلی  ها شدت درخشندگی متقارن است، ولی يکی از قرص

منحنی درخشندگی با آهنگ گرما  5کوچکتر از بقيه است. شکل 

ها منحنی  در اين شکل قرص دهد، رانشان می ᵒC/s0دهی 

و  دهد را نشان می ᵒC053ك به دمایدرخشندگی متقارن نزدي

نان همچ ها شدت درخشندگی يکی از قرص تفاوت زيادمشکل 

 باقی است.

. 
 ᵒC/s 10هايی که با آهنگ  های درخشندگی حاصل از قرص : منحنی 8شکل 

 .گرمادهی شدند

ره گست دردرخشندگی  قله (ᵒC/s4دهیآهنگ گرما) 6شکل در 

 زيادهای درخشندگی  قله تعداد شود، مشاهده می ᵒC053-033ايی دم

که آهنگ  8و 7های شکل .]1-0 [ که اين مطلوب د زيمتری نيست شده

که همانطور  ،دهد گراد برثانيه را نشان می سانتی درجه 13و 5دهی گرما

  منحنی درخشندگی اع قلهش آهنگ گرمادهی ارتفشود با افزاي مشاهده می

  باشند. نمی د زيمتریبرای مناسب کند و ديگر ها کاهش پيدا می قرص

 وپیشنهادات گیری نتیجه 
در مرحله خوانش برای به دست آوردن منحنی درخشندگی      

مطلوب اگر آنها را با آهنگ گرمادهی معمول)که برای د زهای باال 

مطلوب نخواهيم   روند(  خوانش انجام شود به نتيجه به کار می

ی حل اين است که با آهنگ گرمادهی کم  به منحن رسيد،  راه

درخشندگی  قابل مدرج کردن برحسب د ز جذبی دست يافته که 

برداری و  باشد. پس برای مراکز عکس معتبر و قابل استفاده می

 mSv133راديولوژی که با پرتوهای يونيزان با دز کمتر از 

  TLD-100توان عالوه بر فيلم بج از قرص  سروکار دارند، می

قله  ᵒC/s13 تا  ᵒC/s1  های گرمادهی بين آهنگ هم استفاده کرد.

دارای تقارن بهتری  ᵒC/s0درخشش مربوط به آهنگ گرمادهی 

بوده و پيشنهاد ما اين است که فقط با همين آهنگ گرمادهی کار 

شود. البته برای برطرف کردن مشکل کاهش شديد شدت 

شان  ها نسبت به ساير اعضاء گروه درخشندگی بعضی قرص

 TLD-100قرص ز را برای هرضريب تصحيح پاسخ به د  توان می

در يك  را های با ضريب تصحيح يکسان ، و قرصبدست آورد

توان  . از طرفی برای کاهش اين اختالف مید زسنجی قرار داد گروه

دمايی  قله شدت و محلبروی تاثير دما و زمان بازپخت برروی 

 .ها تحقيق کرد قرص  منحنی درخشندگی

 ها مرجع
جهدت اسدتفاده در    LiFبدا اسدتفاده از   TLDساخت قدرص   » ؛.شفائی،م.ع  ]1[

 1075رشناسی ارشددانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فيزيك، کا  «پرتودرمانی

 پرتوهدای  از ناشدی  LiF درخشدش  هدای  منحنی پاسخ ارزيابی» ؛. [ تاتاری.م0]

 «(TLD-100) گرماليدانی  دزيمتر يك عنوان به استفاده منظور به الکترون و گاما

 .1085نامه کارشناسی ارشد. دانشکده فيزيك،پايان، دانشگاه يزد

 شدده  تدابش  تدابش  CaSo4 درخشش های منحنی پاسخ ارزيابی» :[ معينی.ع0]

 «دزسنج گرماليانی يك عنوان به استفاده منظور به الکترون و گاما پرتوهای توسط

 .1085نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه يزد، دانشکده فيزيك،پايان

دانشدگاه   «ساخت نانودزيمتر گرماليانی از نوع ليتيدوم فلورايدد  » ؛ .[ مومنی،س4]

 1020ددانشکده فيزيك، کارشناسی ارش يزد،

ها و چگالی  های حرارتی بر روی انرژی تله بررسی تنش » ؛.[ مرادی،ص5]

.دانشگاه يزد،دانشکده  «در دماهای نزديك نقطه ذوب LiFها در پودر  حفره

 1020فيزيك، کارشناسی ارشد

 وسيله به ماستکتومی از بعد سينه قفسه جذبی دز تعيين»  ؛.صادقی،ن [ 6]

TLD» 1020يزد، انشگاهد ای، هسته فيزيك گروه 

 سدرطان  پرتودرمدانی  در غيردرگيدر  های اندام دز گيری اندازه »؛  .شيريزدی،ا [ 7]

يدزد، دانشدکده فيزيدك،     دانشدگاه  « (TLD)گرماليانی دزيمتر از استفاده با پستان

 .1026 کارشناسی ارشد
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 بدون کریستال  انسانی  خواص اپتیکی نمونه های مایع مفصلی)سینوویال( بررسی

 ،21؛ مجلس آرا، محمد حسین1،2ن؛ مهاجر مازندرانی ، سلما 1ضیائی ، سعید 

   کرج ،خوارزمیه دانشگا ،فیزیک آزمایشگاه بیوفوتونیک، دانشکده  1
 دانشگاه خوارزمی، کرجپژوهشکده علوم کاربردی،  2

 

 چکیده
نمونه های مایع مفصلی گزارش شده  باشد. در این پژوهش خواص اپتیکیمهم می جزیه و تحلیل وضعیت بالینی بیمار و ادامه روند درمانبررسی مایع مفصلی در ت

 و تشخیص بدون کریستال بودن آن توسط میکروسکوپ نور قطبیده، مقدار مشخصی از نمونه  است. ابتدا پس از گرفتن نمونه مایع مفصلی از بیماران مشکوک به نقرس

انجام  با کمک چیدمان جاروب محوری شکست غیر خطیضریب  جذب خطی و گیریاندازه، نور پراکنده شده شدت ای بهنجارتوزیع زاویه گیری تابعاندازهبرای 

 بوده و مرتبه توانی ضریب شکست غیر خطی  33/1تا  62/0و  78/7تا  56/6به ترتیب در محدوده  Фو  βهای پراکندگی، مقادیر پارامتر شد.
𝒄𝒎²

𝑾
 است. 6-10

 پراکندگی ،غیر خطی ضریب شکست ،خطی جذب مایع مفصلی،  واژه های کلیدی:

 

Investigation optical properties of human synovial fluid non-crystalline samples   
 

Ziaee, Saeed1 ; Mohajer Mazandarani, Salman1,2; Majles Ara, MohammadHosein1,2 
 

1 Biophotonics laboratory, Physics department, Kharazmi University, Karaj 
2Applied Science Research Center, Kharazmi University, Karaj 

 

Abstract 
 

 It is important to evaluate the synovial fluid in the analysis of the patient’s clinical condition and continue the 

course of treatment. In this study, the optical properties of synovial fluid samples have been reported. First, after 

taking a synovial fluid sample from patients suspected of having gout  and diagnosing that it is non-crystalline by 

a polarized light microscope, a certain amount of sample was performed to measure the normalized angular 

distribution of the intensity of light scattered , linear absorption measurement and nonlinear refractive index by 

z-scan setup. The values of scattering parameters, β and Ф are in the range of 6.56 to 7.78 and 0.62 to 1.33, 

respectively and the power order of the nonlinear refractive index is 10-6 
𝒄𝒎²

𝑾
 . 

 Keywords: synovial fluid, nonlinear refractive index, linear absorption, Scattering       

 

PACS No.   42       

 

   مقدمه

در تعیین وضعیت بالینی بیمار  )سینوویال( بررسی مایع مفصلی     

های مایع حاوی پروتئیناین  .[1]باشدو ادامه روند درمان مهم می

-هایی است که توسط سلولپالسمای خون و پروتئینبدست آمده از  

بافت استریل این همچنین شود. های درون بافت مفصل تولید می

نقش اصلی مایع  .و از بافت پیوندی عروقی تشکیل شده است  بوده

به   در مفاصل سینوویال  هامفصلی در کاهش اصطکاک بین غضروف

چهار نوع کالس مایع به طور کلی . [2][3]هنگام حرکت است 

کل یا افتراقی  تعداد)مفصلی داریم که توسط بررسی ناخالصی، 

 .[4]شودتعیین می( عدم وجود خونگلبول های سفید و وجود یا 

شناسایی خاص توجه به چهار کالس( با با )تنوع زیاد مایع مفصلی 

)نقرس حاد، آرتروز روماتوئید، آرتروز  هابیتهای البیماری
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پسوریازیس و...(، غیر التهابی ) آمیلوئیدوز، آکرومگلی، نقرس مزمن، 

 اسکلرودرما و...( و عفونی ) آرتروز سپتیک، اسکروی، نئوپالسم 

سفید کدر  هایبطور کلی تعداد گلبول  مرتبط است.و...( و خونی 

 در این پژوهش  .[4]کندمفصلی التهابی را مشخص می بودن مایع

های به معرفی این مایع و اهمیت آن در شناسایی بیماری باتوجه

با استفاده از  نمونه، شامل سه زن و دو مرد( 5ها )مفصلی، نمونه

های گیری پراکندگی نور و چیدمانمشخصی برای اندازهچیدمان 

اندازه گیری و  برای اندازه گیری ضریب جذب خطیای جداگانه

با استفاده از تکنیک  اند.شده بررسی ضریب شکست غیرخطی

جاروب محوری که اولین بار توسط شیخ بهایی ابداع شد، اندازه 

 )در این پژوهش مایع مفصلی( های غیرخطی موادگیری ویژگی

روزنه -1گیرد. این روش شامل دو نوع چیدمان است: صورت می

که به ترتیب ضریب جذب و ضریب شکست روزنه بسته  -2باز 

  .[5]کندمیغیرخطی مواد را بررسی 

  تئوری

توزیع زاویه ای بهنجار تابع  کهبرای محاسبه پراکندگی از رابطه زیر 

 کنیم.استفاده میباشد، ها میشدت نور پراکنده شده از نمونه

(1          )                 𝐹(𝜃) = 𝛽𝛴𝑗𝑃𝑗 (
𝜋𝑅𝑗

2

𝜆𝑧
)

2

[
𝐽1(

2𝜋𝑅𝑗𝜃

𝜆
)

𝜋𝑅𝑗𝜃

𝜆

]

2

+ Ф                                                                               

تصویر برداری و توزیع شدت بر  CCDتوسط ها از نمونهدر واقع 

در این اندازه گرفته شده است. برای هر نمونه ویر اتصاین اساس 

بدون  هایثابت  Фو  βفاصله نمونه از صفحه مشاهده و  z رابطه،

به  Фو به شدت ورودی  θزاویه  شدت در نسبت βبعد هستند. 

نوع تصویر برداری مرتبط است. به این صورت که به شدت پس 

کاهش این  یاافزایش    زمینه تصویر گرفته شده از نمونه بستگی دارد.

زاویه شدت در کاهش نسبت  یابه ترتیب بیانگر افزایش  پارامتردو 

θ  میبه شدت ورودی و شدت پس زمینه تصویر گرفته شده-

  Rزاویه پراکندگی و همچنین    θتابع بسل نوع اول،    1J(x)  .[6]اشدب

 برهم طول موج نور λتخمینی ذرات تشکیل دهنده نمونه و  شعاع

برای  Фو  βدر ادامه ضرایب  تابع توزیع است. jp و کنش کننده

برای   ت آمده، محاسبه شد.سهای پراکندگی بدها بر حسب الگو نمونه

 0- 1×  10-6بین  تصادفیرا که یک تابع  jp این کار  تابع توزیع

متناسب با تعداد  F(θ)است به شعاع متوسط اضافه کرده و مقدار 

 5، برای 2و  1مطابق شکل های تصویر الگوی پراکندگی پیکسل

در نهایت از .  شد  برازش  وافزار متلب محاسبه  با استفاده از نرمنمونه  

 گزارش شده است. 1و در جدول  میانگین گرفته Фو  βمقادیر 

هایی هست که به احتمال زیاد روی ضمنا ضخامت جزء پارامتر

که  این به با توجه کارگذارد اما در این تاثیر می Фو  βهای پارامتر

بستگی به آن بررسی نشده ، بهنجار شده است  رابطه استفاده شده

 است.

 
 

 تابع توزیع شدت پراکندگی بهنجار شده . 1شکل 

 
 

 برازش شده روی شدت پراکندگی. تابع  2شکل 

 

 های تابع برازش شده بر شدت پراکندگیمقادیر پارامتر:  1جدول

نمونه 

 پنجم

 نمونه

 چهارم 

 نمونه

 سوم 

 نمونه

 دوم 

 نمونه 

 اول

 سن  جنسیت/ 63مرد/  62زن/  64زن/  45زن/  38مرد/ 

7.60 

±0.01 

6.56 

±0.01 

6.78 

±0.01 

7.74 

±0.01 

7.41 

±0.01 

β  

)6-(×10 

0.65 

±0.01 

0.95 

±0.01 

1.33 

±0.01 

0.81 

±0.01 

0.62 

±0.01 

Ф 

 

ساز، خطای گیری توان آشکارمیزان خطای ذکر شده به خطای اندازه

گیری طول موج وابسته گیری ضخامت نمونه و خطای اندازهاندازه

 است.
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المبرت رابطه -برای اندازه گیری جذب خطی با استفاده از قانون بیر 

 شود.بین شدت نور ورودی و جذب شده در ماده بیان می

(2              )                                                              = αL   𝐿𝑛
Iₒ

I
 

را برای هر کدام  I/0I، مقدار 3های شکل با توجه به شیب نمودار

مربوط به   αب  و از روی لگاریتم آن مقدار ضریب جذ  آوردهبدست  

 شود.مشاهده می 2که در جدول  کنیمنمونه را محاسبه می هر

 
 توان عبوری برحسب توان ورودی در محدوده خطی هایمنحنی.  3شکل 

 

عبوری بهنجار شده، ضریب با استفاده از روابط تغییر فاز و شدت 

 آوریم را در حالت روزنه بسته بدست می  هاشکست غیرخطی نمونه

در  بدست آمده از جذب خطی αو مقدار  4با توجه به شکل  که

 گزارش شده است. 2جدول 

(2   )                              n2 =
λΔTPv

(2πI0Leff(0.406)(1−s)0.25)
[7]    . 

 آید:طول موثر است که از رابطه زیر بدست می effLدر این رابطه 

(3        )                                                                  Leff =
(1−e−αL)

α
 

I0  بطهاز را  است کهشدت بیشینه در کانون      ₒI،  2در معادله   =
2 P0

πw0
2 

شدت نور عبوری از    sتوان ورودی،    ₒP  . در این رابطهآیدبدست می

شعاع کمره  ₒw روزنه به شدت کل نور رسیده به صفحه روزنه و

را از نمودار برازش شده  TΔهمچنین  .میکرومتر( است  40پرتو )

 آوریم.ها با محاسبه اختالف نقطه بیشینه و کمینه بدست میروی داده

 
 های شدت بهنجار شده جاروب محوری روزنه بستهمنحنی.  4شکل

 

 عبوریشدت تابع ش بر زبرابدست آمده از های مقادیر پارامتر: 2جدول 

نمونه 

 پنجم

نمونه 

 چهارم

 نمونه

 سوم 

 نمونه

 دوم 

 نمونه

 اول 

 جنسیت/ سن  63مرد/  62زن/  64 زن/ 45زن/  38مرد/ 

12 /0  + 33 /7  − 79 /8  − 18 /2  − 96 /3  + -10×(2 n

) 
𝑐𝑚²

𝑊
6 

274.43 527.63 510.82 162.51 198.45 )1-(m  α  

 

هایی که در ابتدا دارای قله ، نمودار4های شکل با توجه به نمودار

منفی بوده و  خطیرعالمت ضریب شکست غی دارای ،باشندمی

باشند، دارای ضریب شکست نمودارهایی که در ابتدا دارای دره می

در  غیرخطی مثبت  که به ترتیب خود واکانونی و خود کانونی را

 ها ادعاییدرباره تکرار پذیر بودن عالمت آن کنند.ایجاد می نمونه

های تست شده  اما مرتبه توانی ضرایب شکست نمونهنشده است. 

 باشد.تکرار پذیر می

  آزمایش  مواد و روش

پویش  آزمایشگاههای مایع مفصلی تعدادی از بیماران از نمونه

سرنگ های تهیه شد.  ،کرج روماتولوژی کیلینیک فوق تخصصی

بیرون آورده شوند را  حاوی مایع مفصلی که در یخچال نگه داری می

سی را بر روی الم ریخته تا بطور یکنواخت و همگن و مقدار یک سی

توان با کشیدن المل بر روی الم که نمونه پخش شود ) این کار را می

آن ریخته شده است، انجام داد(. سپس توسط اسپری ثابت  روی

کننده یا گذاشتن الم در یک محیط عادی به دور از گرد و غبار تا 

برای بررسی توان آن را ثابت )فیکس( کنیم. نمونه خشک شود، می

های مورد نظر از یک لیزر هلیوم نئون با پراکندگی نمونهمحاسبه و 

 1نانومتر، یک قطبشگر، یک لنز با فاصله کانونی  633طول موج 

متر و دور روزنه استفاده سانتی  5متر و لنز دوم با فاصله کانونی  میلی

 متر در نظر میلی 1.8نور لیزر بعد از عبور از روزنه  شده است. قطر

گرفته شده است. نور فرودی بعد از عبور از نمونه بر روی صفحه 

را  پراکندگیتصویر که در محدوده میدان دور قرار گرفته بود طرح 

  تشکیل داد.

باید توجه داشت که برای رساندن خطی  برای اندازه گیری جذب

-دار ممکن باید آشکار ساز در کمترین فاصلهپراکندگی به حداقل مق

نشان داده  3 همانطور که در شکل ی ممکن تا نمونه قرار بگیرد.
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 بصورت عبوری نور توان ورودی، توان نورشده است، با افزایش 

یابد و با توجه به شیب نمودار، میزان جذب خطی میخطی افزایش 

در چیدمان جاروب  شود.میمحاسبه  المبرت-نمونه از قانون بیر

برای اندازه گیری   شود،مشاهده می  5گونه که در شکل  محوری همان

)طول موج   Nd:YAGاز منبع نور لیزر  شکست غیر خطی ضریب 

فاصله   و  شده است  وات( استفادهمیلی  50نانومتر و بیشینه توان    532

در چیدمان جاروب  .باشدمی مترسانتی 82.1نقطه کانونی تا روزنه 

برای متر  سانتی  8همچنین از یک لنز همگرا با فاصله کانونی    محوری

استفاده شده و نور در راستای محور ریل به افزایش شدت بر نمونه 

اینجا با توجه به فواصل اجزای چیدمان، در  شود.نمونه تابیده می

 است.  در نظر گرفته شده مترمیلی 5قطر دهانه روزنه 

 
 . چیدمان جاروب محوری 5شکل

 نتیجه گیری
های اندازه گیری همه نمونه مرتبه توانی ضریب شکست غیر خطی

  شده
𝑐𝑚²

𝑊

و  باشد.می 8/ 79تا  0/ 12بوده و میزان تغییرات از  6-10

دو نمونه دارای ضریب شکست غیرخطی مثبت  4با توجه به شکل 

با توجه   باشند.و سه نمونه دارای ضریب شکست غیرخطی منفی می

بوده و هیچ  7/ 78تا  6/ 56نیز از  βمحدوده تغییرات  1به جدول 

ای بین این مقادیر با مثبت یا منفی بودن ضریب شکست رابطه

با توجه به محدوده تغییرات  Фشود اما در مورد غیرخطی دیده نمی

توان نتیجه گرفت که هرچه مقدار آن بیشتر می  1/ 33تا    0/ 62آن از  

 کند.شود ضریب شکست غیرخطی به سمت منفی شدن میل پیدا می

مقدار تقریبا ثابت و کمتری نسبت ، برای مردان Фهمچنین مقادیر 

با توجه به  توان گفت کهنیز می 2به زنان دارد. با مشاهده جدول 

 باشند، دو مرد می  های تست شده که پنج نمونه شامل سه زن ونمونه

به جنسیت بستگی   مستقل از سن بوده ولی  ضریب شکست غیرخطی

بدین صورت که مردان دارای ضریب شکست غیرخطی مثبت . دارد

بودند. اما برای تایید و زنان دارای ضریب شکست غیرخطی منفی 

های گیری در حالت کلی، نیاز به تکرار آزمایش با نمونهاین نتیجه

 بیشتری هست. 
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همراه با کانال یونی راهنما  ویگلر مارپیچ از یکشده از الکترون در حین عبور تابش گسیل ارزیابی

 میدان مغناطیسی محوریدر حضور 
   3د؛ جعفری، ساع2دپیون، طاهرپرور ؛1هکریمی، فائزحاجی

  گروه فیزیک، دانشگاه گیالن، گیالن 1

 ، گیالندانشگاه گیالنگروه فیزیک،   2
 ک، دانشگاه گیالن، گیالنگروه فیزی3

 

 چکیده
در این مقاله، از یک لیزر الکترون آزاد با کند. های همدوس تولید میتابش های مختلفی الکترونی از میان ویگلرای است که با عبور باریکهلیزر الکترون آزاد وسیله

در عبور از  تابش الکترومغناطیسی الکترونی با تکبرهمکنش شود. استفاده می الکترون تکبرای عبور  و میدان مغناطیسی محوری پالسما حضور رویگلر مارپیچ د
شود. در ادامه، با دراختیار داشتن مختصات موقعیت، سرعت و شتاب الکترون های الکتریکی و مغناطیسی این لیزر سبب ایجاد دو گروه از مدارهای الکترونی میمیدان

تینگ این میدان الکتریکی و بردار پوئینی است. اندازهشده توسط ناظر مورد توجه قرار گرفتهتینگ دریافتبردار پوئینمیدان الکتریکی و ی گسیل تابش، در لحظه
 گیرد.  ی سمتی مورد بررسی قرار میی فضایی و زاویهبرحسب تابعی از زاویه

 تینگ.ی محوری، بردار پوئیندان مغناطیسلیزر الکترون آزاد، ویگلر مارپیچ، کانال یونی، می :های کلیدیواژه

 

Evaluation of Emitted Radiation from an Electron Passing through Helical Wiggler with 

Guide Ion-Channel in Presence of Axial Magnetic Field 

 
Hajikarimi, Faezeh1; Taherparvar, Payvand2; Jafari, saed3  

 
1 Department of Physics, University of Guilan, Guilan 
2 Department of Physics, University of Guilan, Guilan 

3Department of Pysics, University of Guilan, Guilan 

 

Abstract  
A free electron laser is a device that produces coherent radiation by passing electron beam through various 

wigglers. In this paper, the configuration of a free electron laser with the helical wiggler in the presence of a 

plasma and axial magnetic field is used to pass an electron. The interaction of the electron with electromagnetic 

wave in the electric and magnetic fields of this laser cause the formation of two groups of electron orbits. In the 

following, having the coordinate of position, velocity and acceleration of electron at the moment of emission of 

radiation, electric field and Poynting vector of the pointer received by observer have been considered. The size 

of the electric field and Poynting vector are examined as a function of the polar angle and azimuthal angle.   

 Keywords: Free Electron Laser, Helical Wiggler, Ion-Channel, Axial Magnetic Field, Poynting Vector. 

 

 

 مقدمه
است که  های نسبیتیالکترون یاز باریکهمتشکل یزر الکترون آزاد ل

عبور تقویت تابش الکترومغناطیسی  منظوربه از میان یک ویگلر

برای تولید تابش مهم منبعی  توسعه یافته ند. این لیزرنکمی

محسوب همدوس با توان باال در سراسر طیف الکترومغناطیسی 

های متفاوتی از علوم را ای در زمینهکاربردهای گسترده که شودمی

-شامل باریکهدر ابتدا ی لیزر الکترون آزاد . نظریه[1] کندفراهم می

-ی الکترون نسبیتی در حین عبور از میدان مغناطیسی پیچشی پمپ
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. [2] استشده توسط برنشتاین و هیرشفیلد مورد مطالعه قرار گرفته

 تاکایاما و هیرماستور الکترون آزاد، اولین بار ی لیزمنظور توسعهبه

در  تناوبیراهنمای عنوان به پیشنهاد افزودن یک کانال یونی راهنما

های مغناطیسی میدان یشنهاد کردند که ازپرا  لیزر الکترون آزاد

. [3] شدبرای دستیابی به آن استفاده می یچهارقطبی و سلونوئید

نوان یک روش تاثیرگذار برای عبعدها کانال یونی راهنما به

ها در خالف نیروهای خودمیدان در لیزر الکترون همگرایی الکترون

 . حضور کانال یونی راهنماگرفتمورد استفاده قرار میآزاد 

ها نسبت های باالتری از الکترونشود تا جریانباعث می ()پالسما

روزه و در ام. [4،5] به حالت خال در لیزر الکترون آزاد قرار بگیرد

میدان میدان مغناطیسی محوری در یک های انجام گرفته از طراحی

گردد رود، که این امر سبب میکار میپیکربندی با ویگلر پیچشی به

ی از موارد، تاثیر برخ. در افزایش یابد ی الکترونیهمگرایی باریکه

های مهمی را برای ترکیب ویگلر و میدان مغناطیسی محوری پیامد

هیچگاه میدان مغناطیسی  وها در پی دارد الکترون و تداخلمسیر 

، زیرا گیردمورد استفاده قرار نمیویگلر خطی  به تنهایی با محوری

 .گردداین امر سبب واگرایی باریکه می

لیزر شده از الکترون در به ارزیابی تابش گسیلی حاضر، مقالهدر 

در  نی راهنما پمپ شدهالکترون آزاد با ویگلر مارپیچ که با کانال یو

و برخالف  ایمپرداخته [6] حضور میدان مغناطیسی محوری

شده توسط ناظر تابش دریافتاز دید  را هامطالعات پیشین، ارزیابی

 [.7ایم ]مورد مطالعه قرار داده

 مسیر حرکت الکترون
انرژی و  m، جرم e)با بار  الکترون تک عبوراز  یک پیکربندی

2mc با سرعت ))( cv  و  که از یک میدان مغناطیسی مارپیچ

( 2( و )1کمک روابط )به ترتیببه که) میدان مغناطیسی محوری

     .گیریمرا ابتدا در نظر می کندمی شود( عبورتشریح می

    ywxwww ezkSinezkCosBB


 0                                )1( 

zeBB


00                                                                          )2( 

0,0wB ی میدان مغناطیسی ویگلر و میدان ترتیب اندازهبه

wwkدهد. مغناطیسی محوری را نشان می  /2  نیز عددموج

 پالسمای وسیلهمیدان الکترواستاتیک عرضی که به. استویگلر 

4ی با توجه به رابطه شود،تولید می E  کهien و 

in ی زیر خواهد رابطهصورت بههای مثبت است، چگالی یون

 .بود

 yxiion eyexenE


 2                                                    )3( 

 روابط از یاد شدههای الکترون در حضور میدانمعادالت حرکت 

 آید.دست میزیر به

  ywzwi
x zkSinX

d

d
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d
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                          )6( 

tckwدر معادالت باال 
2،  2222 /2 mckne wii  ، 

iwi xkX  ،www kmceB 2/   وwkmceB 2
00 /  

-حاصل می بهنجارجایی های جابه، مولفهابا حل حالت پای هستند.

-جابه هایگیری از مولفهحل معادالت فوق به کمک مشتقشود. 

-دست میجایی و سرعت بهنجار الکترون و محاسبات ریاضی به

 آید.
 31 XASinX                                                             )7( 

 32 XACosX                                                          )8( 

 3XCosA zx                                                              )9( 

 3XSinA zy                                                              )10( 

 3
2 XSinA zx                                                           )11( 

 3
2 XCosA zy                                                            )12( 

 ست.زیر ای رابطه صورتبه A( مقدار 12( تا )7که در معادالت )

 zzi

zwA




0
22 


                                                      )13( 

انرژی  ی قانون بقای( در معادله10( و )9با قرار دادن معادالت )

  2/121


  .خواهیم داشت 

 20
22

42

22

1
1

zzi

zw
z











                                  )14( 

شود در نظر گرفته می zاز آنجایی که حرکت الکترون در جهت 

 0z که (، تنها مواردی14ی )های مربوط به معادلهاز پاسخ

 بهنجار( سرعت محوری 1شکل)قابل قبول خواهد بود. است، 

کانال یونی راهنما در حضور میدان  بهنجارانس براساس فرک
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65.00مغناطیسی محوری ) که مطابق با  دهد( را نشان می

( 2شکل ) .[ است6های آقای حسینی و همکاران در مرجع ]یافته

کانال یونی راهنما  بهنجاربرحسب فرکانس  بهنجارسرعت محوری 

00در غیاب میدان مغناطیسی محوری ) ( است و شکل )3 )

کانال  بهنجاررا برحسب فرکانس  بهنجارنمودار سرعت محوری 

اطیسی محوری ونی راهنما در حضور عکس میدان مغنی

(65.00 در از نمودارها مشخص است که دهد. ( نشان می

اند. در نمودار اول ها به دو گروه تقسیم شدهمدار شکلهر سه 

افتد، در اتفاق می 2.0iشکاف بین دو نمودار در نزدیکی 

است و در نمودار سوم  1iنمودار دوم این شکاف در نزدیکی 

تفاوت مهم در  شود.مشاهده می 2.1iاین شکاف در نزدیکی 

است. در حضور میدان مغناطیسی  z یهاین سه نمودار باز

این در غیاب یابد، تا نزدیک یک افزایش می 6.0از  zمحوری 

1275.0میدان   z  قرار دارد و در حضور عکس میدان

 شود.ی صفر تا یک مشاهده میاز نزیک zمغناطیسی محوری 

 

 کانال یونی ی بهنجار برحسب فرکانس بهنجار(: نمودار سرعت محور1شکل )

 راهنما در حضور میدان مغناطیسی محوری.

 
 کانال یونی بهنجار برحسب فرکانس بهنجار(: نمودار سرعت محوری 2شکل )

 ر غیاب میدان مغناطیسی محوری.راهنما د

 
 کانال یونی بهنجار برحسب فرکانس بهنجار(: نمودار سرعت محوری 3شکل )

 راهنما در حضور عکس میدان مغناطیسی محوری.

 تینگمیدان الکتریکی و بردار پوئین
یاد اگر یک الکترون که از داخل یک لیزر الکترون آزاد با شرایط 

از خود تابشی گسیل کند، این  ی کند در لحظهشده عبور پیدا 

تابش در زمان   crp /  ناظری که  )زمان تاخیری( توسط

شود، که از مبدا قرار دارد، دریافت می prی فاصلهدر  r 

 ی گسیل تابش و ناظر است.در لحظه لکترونا تکی بین فاصله
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توان می تینگی بردار پوئین( در معادله19ی )با قرار دادن معادله
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 pمان ) که در ز بهنجاری میدان الکتریکی ( نمودار اندازه4شکل )

صورت تابعی رسد( را بهقرار دارد، می prی به ناظری که در نقطه

طور دهد. هماننشان می ی قطبی و زاویه ی سمتی از زاویه

در نمودار وجود دارد که  که از شکل مشخص است دو فرورفتگی

و در  ی سوم میدان الکتریکی استدلیل مولفهها بهرفتگیاین فرو

دو نقطه در نزدیکی ) 3.1,8.2  و )

( 4.6,8.2 افتد.( اتفاق می 

از  برحسب تابعی بهنجارتینگ از بردار پوئین( نموداری 5شکل )

دهد که در زمان را نشان می ی قطبی و زاویه ی سمتی زاویه

p ی به ناظری که در نقطهpr دلیل اینکه رسد. بهقرار دارد، می

-مانتینگ با مجذور میدان الکتریکی متناسب است، هینبردار پوئ

شاهده دو فرورفتگی م بهنجاری میدان الکتریکی طور که در اندازه

ورفتگی که فردر همان دو نقطه ) درهنیز دو  Sشد، در نمودار بردار 

 گردد.مشاهده شد( مشاهده می

 
ی هز زاویاصورت تابعی به بهنجاران الکتریکی ی مید(: نموداری از اندازه4شکل)

 ی سمتی.قطبی و زاویه

 
قطبی و  یصورت تابعی از زاویهبه بهنجارتینگ (: نمودار بردار پوئین5شکل )

 ی سمتی.زاویه

 گیرینتیجه
ا زاد بون آدر این مقاله، با عبور یک تک الکترون از میان لیزر الکتر

 رونیگلر مارپیچ در حضور کانال یونی مغناطیده، مدارهای الکتوی

، شوند. در حضور میدان مغناطیسی محوریبه دو گروه تقسیم می

 2.0iازای و گروه دوم به 2.0iازای گروه اول تقریبا به

نزدیک از  بهنجاری تغییرات سرعت محوری افتد و بازهاتفاق می

ب میدان مغناطیسی ر غیایابد. دتا نزیک یک افزایش می 6/0

 1iازای و گروه دوم به 1iازای محوری، گروه اول به

تا نزدیک یک  275/0از نزدیک  zی تغییرات افتد و بازهاتفاق می

ازای مغناطیسی محوری، گروه اول بهاست. در حضور عکس میدان 

2.1i 2.1ازای و گروه دوم بهi افتد و همچنین اتفاق می

 یابد. بااز نزدیک صفر تا یک افزایش می بهنجارسرعت محوری 

ی داشتن مختصات موقعیت، سرعت و شتاب الکترون در لحظه

وسط تتینگ تابشی که و بردار پوئینش، میدان الکتریکی گسیل تاب

 گردد.شود، محاسبه میناظر دریافت می

 هامرجع
[1] K. C. Prince, E. Allaria, C. Callegari, R. Cucini, G. De Ninno, S. Di 

Mitri, B. Diviacco; “Coherent control with a short-wavelength free-
electron laser”; Nature Photonics 10, No. 3 (2016) 176-179. 

[2] I. B. Bernstein and J. L. Hirshfield; “Amplification on a relativistic 

electron beam in a spatially periodic transverse magnetic field”; 
Physical Review 20, No. 4 (1979) 1661. 

[3] K. Takayama and S. Hiramatsu; “Ion-channel guiding in a steady-state 

free-electron laser”; Physical Review 37, No. 1 (1988) 173. 
[4] H. E. Amri, and T. Mohsenpour; “Effects of electromagnetic wiggler 

and ion channel guiding on equilibrium orbits and waves propagation 

in a free electron laser” Physics of Plasmas 23, No. 2 (2016) 022101. 
[5] M. Pourali, A. Hasanbeigi, and H. Mehdian; “Nonlinear simulation of 

free electron laser in a rectangular waveguide and ion-channel 

guiding” Physics of Plasmas 25, No. 12 (2018) 123108. 
[6] M. Hosseini, E. Salehi, and B. Maraghechi. “Dynamical stability of 

electron trajectories in a free-electron laser with quadrupole wiggler”; 

Indian Journal of Physics 93, No. 10 (2019) 1259-1264. 
[7] A. Hofmann; “The physics of synchrotron radiation”; Cambridge 

University Press 20, (2004). 
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 شوندگی سطوح گیاهی بررسی تر                                              

2و1سلمان ؛ مهاجر مازندرانی ، 1ملک زاده ، ریحانه                                           

 رجانتهای خیابان شهید بهشتی ، کدانشگاه خوارزمی ،  ،دانشکده ی فیزیکآزمایشگاه فوتونیک،  1                                           

 پژوهشکده علوم کاربردی دانشگاه خوارزمی، کرج2

 چکیده

د و عالوه بر بررسی ش ها در این مقاله میزان ترشوندگی برگ چند نمونه ی گیاهی مختلف با هدف یافتن رابطه ای بین بافت سطح و خاصیت ترشوندگی آن

مختلفی توسط لیزر حک نقش های  روی سطح هر کدام ها تعدادی پلکسی گلس طراحی و این با الهام گرفتن از شکل بافت های گیاهی و ساختار سطح برگ

 و به این طریق ارتباط بین بافت سطح و خاصیت ترشوندگی مورد بررسی قرار گرفت. شد

 ترشوندگی، زاویه تماس، سطوح گیاهیکلیدی:  واژه های

Investigation the Wettability of Plant Surfaces  

,21ni, SalmanraMohajer Mazanda;  1Malekzadeh , Reyhaneh 

Applied Science Research Center, Kharazmi University, Karaj2hysics, Kharazmi University, KarajDepartment of P1 

Abstract 

In this work we studied the contact angle of Plants to find the connection between the configuration of their 

surface groove's and wettability of them. also we made some Plexiglasses ( methyl methacrylate) with special 

surface's texture by inspiration of plant's surfaces and we studied the contact angle of them too. 

Keywords: Wettability, Contact angle, Plant Surfaces  

 مقدمه.1

شیده نیست. در دنیای امروز اهمیت آب و منابع آبی بر هیچکس پو

شده است  استفاده ی بی رویه از منابع آب و آلودگی آب ها باعث

ی راهی برای بهینه سازی مصرب آب که انسان مدرن در جستجو

بگردد. در بسیاری از مواقع یافتن راهی برای کنترل میزان ترشوندگی 

سطح یک ماده تبدیل به یک مساله ی حیاتی می شود. اگر بتوانیم 

موادی بسازیم که به مقدار مشخصی آب دوست یا آب گریز باشند 

داشته در راستای بهینه سازی مصرف آب بررگ در واقع یک گام بز

جنس و نوع پارچه ی به کار رفته در ساختن  ،ایم. به عنوان مثال

آسیب لباس آتش نشان ها تاثیر مستقیمی برجلوگیری و یا کاهش 

ی کرد که بتوان پارچه هایی طراحناشی از سوختن با آتش دارد. اگر 

و آب دوستی  را به خود جذب کننددر محیط بخار آب موجود 

توانیم  بیشتری در تماس با قطره های آب از خود نشان دهند می

تاثیر زیادی در حفظ جان و سالمتی افرادی که چنین مشاغل 

الزم است کابل های  نیز در صنعت برقباشیم.  خطرناکی دارند داشته

اچیزی در انتقال برق به گونه ای ساخته شوند که ترشوندگی بسیار ن

[1].اشته باشندتماس با آب د
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:                                        مبانی نظری ترشوندگی. 2

ترشوندگی توانایی یک مایع در برقراری تماس با سطح جامد و در 

واقع به معنی تمایل به کسب حداکثر سطح تماس برای یک مایع با 

می بینید زاویه ی  1یک سطح جامد است. همانطور که در شکل 

تعیین میزان ترشوندگی موثر است  هر چه زاویه ی تماس در 

 [3][2]ترشوندگی سطح بیشتر خواهد بود. تماس کوچک تر باشد

  

 

 . زاویه تماس قطره  ی آب:  1شکل                           

 . آزمایش :3

رسم    "کورل دراو"افزار هفت شکل هندسی مجزا با نرم 

و توسط لیزر بر روی قطعات پلکسی گلس حک شد. 

طرح   سانتی متر بود. 5هر پلکسی گلس مربعی به ضلع  

زنجیره ای از دایره های بزرگ و کوچک  1شماره ی 

است که کنار هم قرار گرفته اند و قطر آن ها به ترتیب 

ی شامل تعداد 2میلی متر است. طرح  1میلی متر و  2

 میلی متر  است 1شش ضلعی منتظم به ضلع

 : نقش های حک شده بر روی پلکسی گلس ها.  2شکل 

 شماره ی مربوط به هر پلکسی گلس در زیر آن آورده شد.

شامل تعدادی دایره به  3که با فاصله از هم قرار گرفته اند؛ طرح

میلی متر  2از مربع هایی به ضلع  4میلی متر است . طرح  1.5قطر 

میلی متر بوده و  2تشکیل شده که فاصله ی هر مربع با دیگری نیز 

شش ضلعی های نامنتظمی است که به طور فشرده و  5طرح 

از تعدادی خطوط موازی  6طرح  نزدیک به هم قرار گرفته اند.

میلی متر بوده و به  2تشکیل شده که عرض هر کدام از خط ها 

    میلی متر از یکدیگر قرار گرفته اند.  1.5فاصله ی 

: طرح کلی از چیدمان آزمایش. این طرح شامل یک دوربین عکاسی،  3شکل 

 است.یک چراغ مطالعه جهت تنظیم کردن نور، نمونه و نگهدارنده ی آن 

روی هر نمونه تعداد مشخصی قطره ی آب قرار دادیم 

و به وسیله ی قطره چکان حجم قطره های آب را کنترل 

کردیم به طوری که همه ی آن ها از نظر حجم و اندازه  

یکسان باشند. یک چیدمان اپتیکی طراحی و از نمونه ها  

یکی از این عکس ها را  5عکس برداری کردیم. شکل 

د. چیدمان اپتیکی ذکر شده به گونه ای نشان می ده

طراحی شده بود که قابلیت تنظیم مقدار نور و جابه جا 

 کردن دوربین عکاسی را به ما می داد.

 

   : عکس سه قطره آب  5شکل        عکس میکروسکوپی: 4شکل 

                               بر روی پلکسی گلس .                      جیر.                        از برگ ان
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تماس   عکس ها را با نرم افزار متلب تحلیل کرده و زاویه

قطره های آب را دست آوردیم. همین آزمایش را برای 

برگ تعدادی از گیاهان انجام دادیم. همه ی زاویه ها 

آن ند که مقدار میانگین حداقل سه بار اندازه گیری شد

 گزارش شده است. 2و  1ها در جدول 

الزم به ذکر است که تعدادی از گیاهان بررسی شده مانند 

انجیر، شمعدانی و حسن یوسف سطح کدر و کُرک دار 

داشتند و تعدادی دیگر مانند مگنولیا، گالبی و خرمالو 

 تند.سطح براق و بدون کُرک داش

 ) الف (                             ) ب (           

: الف( سه قطره آب بر روی برگ شمعدانی.  کُرک های   6شکل

 سطح برگ در عکس دیده می شوند. ب( سه قطره آب بر روی

 رگ مگنولیای سفید. براق بودن برگ و عدم وجود کُرک روی سطحب

 برگ در عکس مشخص است.                                                                          

 ها.ی آب در پلکسی گلسزاویه تماس قطره ها:  1جدول       

 

: زاویه تماس قطره های آب در گیاهان. نام علمی هر گیاه  2جدول 

 به زبان انگلیسی نوشته شده است.

 : . نمودار ها4

 : نمودار تغییرات زاویه تماس گیاه مگنولیای سفید. 7شکل          

 : نمودار تغییرات زاویه تماس گیاه گالبی. 8شکل                
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 : نمودار تغییرات زاویه تماس گیاه خرمالو. 9شکل  

 : نمودار تغییرات زاویه تماس گیاه انجیر.  10شکل 

           زاویه تماس گیاه شمعدانی.: نمودار تغییرات  11شکل 

 : نمودار تغییرات زاویه تماس گیاه حسن یوسف. 12شکل 

 . نتایج :5

تماس  هیزاو یمختلف دارا یکه نمونه ها  نیبا توجه به ا

که شکل و بافت سطح  میریگ یم جهیمتفاوت بودند نت

ای ه هیگذارد. با توجه به زاو یاثر م یبر ترشوندگ

 4و 5 ،3 ،2 ،1پلکسی گلس های ، گزارش شده

 

آب و به ترتیب بیشترین ترشوندگی را برای سه قطره 

 نیشتریب بیبه ترت 2 و 5 ،1 ،4 ، 3 یها سگل یپلکس

 .هفت قطره آب داشته اندو پنج  یرا برا یترشوندگ

گلس  یگفت که پلکس تیبا قاطع توان یم نیهمچن

هر سه و پنج  یبرا یترشوندگ زانیم نیکمتر 6 یشماره 

همه  دربرای پلکسی گلس ها  داشته است. طرهو هفت ق

ها  ی موارد ترشوندگی سطح با افزایش تعداد قطره

متفاوتی به دست آمد  زایش یافت اما برای گیاهان نتایجاف

که سطح کدر و کُرک دار گیاهانی به این صورت که در 

با افزایش انجیر، شمعدانی و حسن یوسف مانند  داشتند

کاهش و گیاهانی که سطح حجم قطره ترشوندگی آن ها 

 مانند مگنولیا، گالبی و خرمالو داشتند و بدون کُرک براق

 ه ترشوندگی آن ها افزایش یافت.با افزایش حجم قطر

  . مراجع:6

[1] E. C. Donaldson and W. Alam, Wettability. 
Elsevier, 2013. 

[2] S. Mohajerani, “ The Measurement of the 
Contact Angle of Water Droplets on Soda-
Lime Glass Surface by Mirau 
Interferometeric Microscope,” in 21th 
conference of Optics and Photonics, 2015, 
no. January, pp. 765–768. 

[3] L. C. PIERRI, “Motion of water droplet on 
graphite-based surfaces by molecular 
dynamics simulations,” FEDERAL 
UNIVERSITY OF SANTA CATARINA, 2009. 
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Abstract 
 

The magnitude of the magnetocrystalline anisotropy of the elements of the rare earth group is a factor in 

encouraging scientists to contaminate magnetic ferrites with these elements in order to obtain a higher 

coercivity field . In this research , using the hydrothermal method, Fe
+3

 in cobalt ferrite substituted with Yb
+3

 (a 

rare earth element) with values of 0 , 0.05  and  0.1 .  By analyzing XRD and confirming it's spinel structure, the 

size of nanoparticles was obtained in the range of 31 to 45 nm and for lattice parameter we had a range of 8.30 

to 8.36 nm. The FTIR analysis on the prepared nanoparticles determined the ν1 absorption band in the range 

584 to 594 Cm
-1

. By Drawing the hystersis loop,Ms had a range 62 to74 emu/gr and Hc ranged 110 to 1050 Oe.  
Keywords:  ytterbium substituted, cobalt-ferrite, nanoparticles, hydrothermal. 
 

PACS No. 61,63,75          
 

$�$28  

             ",�;� 0
,9 3,9	 �	 � ��,�* "
,� �,��
69 �,�� [�.
�/� G�*

   4,�� �	",: 3�"I� �� �&��� 0
9 4�"��� .    0
,9 3,���L L� �,�

  % �,-�.
�/� 0
#�"� J
5�:"� Y��� �	 4�"��� � 3H�� \�
] �
�-�

       �,P
� �,� 
,#�2 �,-�.
�/� 0
,9"����
� 0L
,� 3��#� �	 +��^69. 

L� �L%"�� G���	 �� 3: ��_�
69     `,��W� a
�,( % ��,�* �	 
#�"�

)  a
�,,( � J
,,.
5��� % "���M�
,,: ��,,�* � ��
,,<� ��,,�* 3,,�6H L�

  % ��,P�� ���* � ���%"��C� % �"��C� (...    �
�,-� 0
,9 �	
'�,��

 4,C
5: 4"� +�� +� �	 3: � 	�P �� 0	
L)  3,:   [�.
,�/� �,


�/� 0	"��
-69
� !���� 
� 4W�    0���,
� % b��,� �
�,-� �-�.

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

748



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

�P
� �� 1
� ����
�� ��W� % �
�6�P(   % Y�,��� c��; \�C	 3�

     !
,AAB� 3,H�� 	��,� "�,��� � 	��	 3: ���%�"� 0	"��
: 0
#�&d%

 4�� 3��"& ��"]. "�� +�  +�� �	 !2 �����
: aL�� �
���� \�C	 3�

  ��,9
�:� % >���,9�"�� 0
9 \B� �	 	�H�� 0
9 3�5P "L  �,� >�

�P
� [1,2] .\�C	 3� Y���� 0
9	"��
: �	
� +�  ,AAB� �  	�,(�	 !


!2 c��; 0L
� 3��#�     +,� �,12 3,�6H L� !�&
��& 0
#P%� 3�

 ��� ���2"� `��W� "(
�* 
� �	
� .  0�",� T�UH 0
9 3��& L� ��

  �,� T
�6: 0
9 �:
; �%"& "(
�* � 4C
5: 4"� 3� !	�	 �12

 ��P
�.(
�* +�  �	   �,�%�	 �,�%"��C� 31 3���  \�C	 3�  "4f  �	

      3,�
�� !��,�� � �,P
� �,� !�,P "� >
X   % ��,P "�,��� 0� 3,%�L 

+�M�� ���69"�-!2 3I����	 3: � ���� �� f
'�� 0"�&��� ����  +�

 ���,-9 �1
� 0�����.
�/� 0	"��
-69
� 0���	 "(
�* .   ",&� �U,C

  � ���,P �	�	 �12 
9 4"� 3� "(
�* +�    !��,�� ���,�� g,*
�

 �P ��9��; �&����	�%[3].  ���� +��*���� J
A�AB� �	   !
,��

 4�� ��P �	�	.) Almessiere   !��
,�69 %)   ",D�* 0��U,�
H

Tm  4,C
5: 4"� �	 +92 0
H 3�([4]   �Routray  !��
,�69 % 

)!	": +���
H La +92 0
H 3� 4C
5: 4"� �	 ([5] � Bulai  %

 !��
�69) �128 �*    �	
,� 0
,9 �:
,; >%�,H L� "D   4,"� �	

4C
5: ([3] .      ",D�* 3,: G,��	 �,D] 
,� @�AB� +� �	Yb  �	 ��

 +���
H 4C
5: 4"�Fe   �,��"� �� �12 +� "�Q
� [M� % �	":

 G��: . 0
9 3��6� 4;
� L� [� ��<�� +��CoFe1-xYbxO4  
�

 "	
A�X=0 , 0.05 , 0.1      J
,DW�� � >
�"�%��,�9 ?%� 3,�

�;
�	": G�9��; ���"� �� 
9 3��6� �-�.
�/� % 0�
.  

  

���$9
 :��  

          	��,� !��,�* 3� "L 	��� � "<� 	��� 0
9 3��6� 4;
� 0�"�

  ���,,P �	
'�,,�� 3,,�C%� :FeCl3-6H2O(merck) , CoCl2-

6H2O(merck) , YbCl3-6H2O(merck) , 

NaOH(merck)  .  0"����:��,�� "	
A� +L�� % 35�
B� L� [�

�6�    �	 ��,P VW,�� "	
,A� � 0��� 0
#30    0	 T2 ",��C �,���

 ���P \X ����� . >��B� � [M�0.5  G�� ��-:%���9 �1��

    G	",: 3�
,i� 0�,�� 0
#�6� >��B� 3� �"_] �"_] % G	": 3�#� .

 J�� 3� G	�	 �L
H�30   	�,P j��W� �-�.
�/� !�69 0%� 3A�]	

 �2 4��� +�69 >��B� � 
� .��� L� [� % +�69 �	
� ��� 3

  0
,�	 �	 % G��W� %k:��� \;�	 �"�2 � ��2 4��� l�� �"��250 

 J�� 3� 	�"& ���
� 3H�	2   G,	�	 ��"] 4*
�) .   ���,�� l,�92

  ��� �� 
�	2.3 G	�� �	": G�<�� 3A�]	 "� 	�"& ���
� 3H�	 . (  �,)�

  3�,-P >��
,�� % T2 
� �� \(
X �	
� � �P 	"� %k:��� 3��� L�  %

 0
�	�	 "��9 0%�70  J�� 3� 	�"& ���
� 3H�	3   �,�; 4*
�

G	": .[M�   0
,9��C
�2 4B� �� ���2 4��� 0
9 3��6�XRD  �

SEM �FTIR  % VSM   G	�	 ��"].  

  

;<� � =����  

            ��,P 3,�#� 0
,9 3,��6� [,�� 3)P� ?�"� 0��C� )  m,���

 �
���	XRD    !
#',(� ��)�,( �
�,���	(   �	 !��,��� �� \�,P 1 

 	": ��9
�� .      
,� 
,9 3,��6� L� ��,�2 4,��� 0��C� @�5_� L� [�

 4C
5: 4"� 	����
��� J�
:) ��
6P0864-03 (  3: �P ��9
�� �

�
6� �&d% 0
9 0
9 ���  �
�;
,�  �C
�,-":  \��M,�� �	  0�,�C� 

?�"� 	�H%  T
,�L
� % 4P�	  0
,9  �,�
�� L�   J
B',()220 (� 

)331 (� )400 (� )422 (� )511 (% )440( 3,,: 3,,DW��  �
�;
,,�

0
9 \��M�� � 4�� �5)�� ��9
�� �P % !
�� 	�	 3: 7�:"� 0
9 

4"� ���� ��P ����M�� �
�;
� 0���	  �,5)��  �,�  L
,�  ���,-9  .

    L� J��K �L��,�� 35,�
B� 0�",�  3,_��� 0
,�	- �",PD = ( kλ  

 )θ/βcosG	": �	
'���  ) �	 n
��>%�H 1   4,�� ��,P �	�%2 ( �

3_��� +� �	  K \�P ���:
�  
� "��"� 
5"A� %9/0   �λ   q�� >�.

 �
���	 3� j��"� ��2 XRD   
� "��"� 
5"A� %5406/1  � "����
�β  

 3�] Y
'��� G�� �	 ��� 0
�#�)!
	�� 7-X"� ( %θ   �� ��� !
��

 �P
�) . 
9 3�] 369 0�"� �� J
5�
B� 
_; !��
�� \]��X 3� 0�"�

��& +���
�� % G	�	 �
IG	": 0"�(.  
� 3�5P 4�
Q +��^69 �,6: 

    3,_���1/2
)

2
+l

2
+k

2
(h hkla = d      !2 �	 3,: � �,P 35,�
B�d 

 % J
B'( +�� 3�(
�hkl   ���,-9 ",��� 0
9 [��� .  �	 �� 3,I���

>%�H1 ���: �� ��9
��  .  

   ��C
,�2 L� �	
'�,�� 
� 3: 0"%
D� ��9
�� L�FE-SEM )  �
�,���	

!
#'(� ��)�( (�P 3��"& )\�P 3(     3,: G��,�� 3,I��� +� 3� �

 ���-9 \��69 % 0%": k�
: ���2 4��� 4C
5: 4"� J��K ��
�

 .      ���,�� �",� L� �	
'�,�� 
,� �� J��K �L��,�� "%
D� +� �6: 
� 
�

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

749



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

ImageJ      ��,P T
,W��� J��K 3,��� 3� 3H�� 
� % G	�%2 4���

    �,�	�� ��,P T
,W��� ��	
,D� J��( 3� 	
)�� 0"�& �L���� 0�"�  �

0
�	 3_��� L� \(
X n
�� 
� ���; @���� 3: G�	- 	��	 �"P .  

  

  
 \�P1  :
9 3��6� [�� 3)P� ?�"� 0��C�  

  

 >%�H1  :
9 3��6� 0�
�;
� 0
9"����
�  

 x=0 x=0.05 x=0.1 

D (nm) 31.7 39.6 44.3 

a (nm) 8.37 8.36 8.30 

ν1 (Cm-1) 584 588 594 

 

  
 \�P3  :�D "%
FE-SEM �
9 3��6  

  

�"�0 ���"� 
#�C
X0 P
)���� ��
9���	�H�� 0 �	 �
�;
� M���\� 

 ��C
�2 � 
9 3��6�FT-IR )!
#'(� �
����	(    0
,�	 �	 
,9 3��6� L�

 q�� >�. �	 % f
�� 400-4000 cm
-1   �	 3,I��� 3: � �P 3��"&

 \�P4 !
��  4�� ��P �	�	 .Y��   % 7,�:"� �	 	�H�� 0
#����
:

�� ��B� +��^69
#�2 aL �	      4,�9 % �#H%�
,#r 0
,9 �
,�
H

4�9
� � �#H% 0
9��
� TUH �	 `�. !%	
�    VW,�� �� �,�"]

��: �� [6]   .       �,�
� +",� 0�,] 1�,6)� ����M,�� 0
9�
�;
,� �	

    �	%�,B� �	 3,: 
,9 `�. TUH550-650 Cm
-1     % �,P
� �,�

   J
,P
)��� 3,� j��"� � 4�� 
9 3��6� ����M�� �
�;
� ���9	 !
��

"D�*      �,P
� �,� �#H%�
,#r 0
,9 !
�� �	 	�H�� 0���[7] . (

  "���
,� 0
9 q�� >�. �	 "�	 0�] TUH ��
� � +��^69 ) �	

 �	%�B�400 Cm
-1  (  J
,P
)��� 3� j��"� 3: � 	�P �� ��9
��

   4,,�� �,,#H% 4,�9 0
,,9 !
,,�� �	 	�,H�� 0�,,�� ",D�*[7]  .

�P 3�;
� 0
9 3��6� 0�"� G���� ��  \�P �	 3: ��_�
69  �,�
� � �

 TUHν1  �	%�B� �	570    
�610 Cm
-1  ����� 
� % �P
� ��

 ��: �� 4:"X "����� 0
9 q�� >�. 46� 3� ����"�� �12 .  
,�

    �	 % � ��,��"��� % +,92 ",(
�* �6�� Y
)P % �"H �L���� 3� 3H��

0��� !� ����� >�. 0%� "� \���* +� 3: 3��� +� +��"& "<�  
�

� �	 % !d�-:�   0
,9 �
,�
H �	 c�D; 3� "(
�* J
P
)��� 3I��

 	�	 !
�� �� Y�i�� +� !��� ��  � 	��U& �� "�Q
� �#H% �
#r.  


�  �	
'�,�� L�   n�,� [�.
,�/�   �,P
)��� 3,��6�)VSM ()  �
�,���	

!
P
: (0
�	 �	 f
��    ��,P >
,6*� !���� 3����� �	 %120KOe � 

 3I����	 % ��
6-� 3A�X �-�.
�/� c��;9 3��6�
    �,�2 4,���. 

0
9��	�6�  \�P �	 3.��"�5  %  0
,9 �	�	!2   >%�,H �	2 �	�%2 

  4,�� ��P.     3,"<� s
,�� ",�Stoner–Wohlfarth (S–W) 

 ��	�6� ��
 !%"� L� Y
5P� [�.
�/�M   3,� 45-�1/H
2    4,���

 �2 ��[8-10]   �,C% � !��,���      L� ��,�2 4,��� �.
,�/� 3��,���

 ��	�6�M/H �� ) L� �P�� G�r 
� �   ��r
,� 0
,_;(  
,�/�. �

 "<� �	 Y
5P�4�"& .  >%�H 0
9 �	�	 L� 3: ��_�
693  � 4�����

        �,�: �,�%� �, � ��,��"�� ���,A� ���,�� 
,� � �&����	�% !����

	��	 ������ .  3,H�� 
� 3: 	": 3�H�� 3����� !��� �� �� �
��� +�

�:
; "(
�* �%"& t�H ����"�� 3��� 3� 0
9 * % 4�� �	
�  ",(
�

 �C
����%� 31 !�P"� >
X �	 ��69 �%"& +�4f  ���-9)  �, 3:

   �C
,����%� 3,1 3� 45-� "� ��;�	 315d   �,P
� �,� (  +,� �	 %

 �P
� �� "���� ���� +�M�� ���69"� !���� "(
�*)  "�1
,� \�C	 3�

      3,1 0
,9 !%",��C� 	�,H% ",Q� �	 3: 0� 3%�L 3�
�� ���A� !	��


����%� �	 4��"u >4f �P
� �� ( 0�����.
�/� 0	"��
-69
� �UC �

�P
� �� 	
L �
�-� "(
�* L� �%"& +�[11] . [�  !���� ����� 
�

  �,,-�.
�/� 0	"��
,,-69
� � ��,,��"�� �,,12 3,,I����	 %� !��,,�

��
 �� ����� �����	�%. 3_��� ��+  !
,6� .
�/�� ,-� %  �.
,�/� 

Y
5,,P� nB
obs

=(MwMs/5585) � 3,,� !��,,�* 
,,6�! .
�/��,,-� 

��9
�� ��P  3�;
�,P  ,��  	�,P . 3,:  !2 �	 Mw !L%  C�,�C��� 

3��6� 
9 % Ms ���A� �.
�/� Y
5P� 4�� ) >%�,H 3  �,���5� ��( . 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

750



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 

         �,-�.
�/� !
,6� \,�� 3,"<� s
,�� ",� 3,: 4,�� �C
X �	 +�

 3_��� 
� ��
5�
B�nB
cal

  = MB - MA  	�P �� �	�	 � 3,: �	 !2 

MA % MB 0
,,9 !
,,6� .
�/��,,-� L,," 3�5,,P A % 
,,�4 B 

���,,-9 3,,: L� !
,,6� .
�/��,,-� ",,9 ",,D�* �	 µB )Bohr 

magneton (,,6W��+ �	L ,,�� ���,,P )�",,�0 Fe
+3

 � Co
+2 % 

Yb
+3  3� �"��75 � 3 � 1) .(
��n �	 >%�H 3 3v���  ��,P  4,�� .(

     ��,,�
6�]
� �.
,,�/� 3,,� Y
5,,P� �.
,,�/� 45,,-� 
,,� +�,,�^69

(R=Mr/Ms) * 3� !2 L� J1
A� �	 3: ��  	
, �

A� 45-� !���

 G	": 35�
B� �� 4�� ��P[4,5] .  

  

  
 \�P4  : `�.FTIR 
9 3��6�  

  

  
 \�P5  :
9 3��6� �.
�/� ��B��  

  

 3"<� s
�� "�(S-W)  ���A� "&�R  	%�X �	83/0  � �P
�

 	%�X �	 "&� % �5)�� 0	"��
-69
� 3� j��"�5/0  j��"� �P
�

�P
� �� ���B� �� 0	"��
-69
� 3�  . 0
9 �	�	 L� 3: ��_�
69

 ���A� � ��P ��C�� J��K��
� 0�"� � 	�P �� ��9
�� >%�HR  �	

 �	%�B�R<=0.5  �� 0
9 [�.
�/� 
� 0
9 3��6� ��) 3: 4��

��P
� �� ���B� �� 0	"��
-69
� 
� 3���	 .  

  

 >%�H2  :
9 3��6� �-�.
�/� 0
9"����
�  

 x=0 x=0.05 x=0.1 

Ms (emu/g)  71 74 62 

Hc (Oe)  110 550 1050 

Mr (emu/g)  36 23 23 

nB
obs (µB)  2.98 3.19 2.73 

nB
cal (µB)  3 2.8 2.6 

R (Mr/Ms) 0.5 0.31 0.37 

   

0"�& 3I���  

 0
9 3��6�CoFe1-xYbxO4  
�x=0,0.05,0.1  ?%� 3�

���P 3�;
� >
�"�%���9 . ��C
�2 �
I�� 
�XRD  ����M�� �
�;
�

 ��
� 
9 3��6� 4�
Q % J��K �L���� 	
)�� � 0"�& �L���� L� [� % �P

 ��2 4��� ��
� �	%�B� �	 3�5P . ��
6-� 3A�X ���"� 
� 3H���

 3: G�PHc 4�� ��P "���� � �12 ����� 
� !
��69.  

  

 
9 aH"�  
[1]  Nalla.Somaiah,T anjoreV . J ayaraman,P . A. J oy,Dibakar Das, 

"Magnetic and magnetoelastic properties of Zndoped cobalt-ferrites 

CoFe2−xZnxO4(x= 0, 0.1,0.2, and 0.3)" , J.Mechanical & Materials 

EngineeringFaculty Publications ,7-1-2012. 

[2] Vaidyanthana,G.Sendhilnathan, "Characterization nanoparticles 

synthesized by co-precipitation method" , J.Physica B: Condensed 

Matter,403,(2008),2157-2167. 

[3]  G. Bulai , L.Diamandescu , I.Dumitru , S.Gurlui  , M.Feder , 

O.F.Caltun , " Effect of rare earth substitution in cobalt ferrite bulk 

materials" , J. Magnetism and Magnetic Materials , 390(2015) 123–131 . 

[4]  M.A. Almessiere , Y. Slimani , A.D. Korkmaz , S. Guner , M. Sertkol , 

Sagar E. Shirsath , A. Baykal , "Structural, optical and magnetic properties 

of Tm+3  substituted cobalt spinel ferrites synthesized via sonochemical 

approach" , J. Ultrasonics - Sonochemistry 54 (2019) 1–10. 

[5]  K. L. Routray , S. Saha , D. Behera , "Rare‑earth (La+3) substitution 

induced changes in the structural,dielectric and magnetic properties of 

nano‑CoFe2O4 for high‑frequency and magneto‑recording devices" , 

J.Applied Physics A (2019) 125:328 . 

[6]  S.P.Dalawai , T.J.Shinde , A.B.Gadkarai , P.N.Vasambekar , 

"Structural properties of Cd–Co ferrites" , J.Indian Academy of Sciences , 

36 (2013) 919-922 . 

[7]  A.B. Kulkarni, S.N. Mathad , "Variation in structural and mechanical 

properties of Cd-doped Co-Zn ferrites" , J.Materials Science for Energy 

Technologies , S2589-2991(2019)30016-3. 

[8]  E.C. Stoner, E.P. Wohlfarth, "A mechanism of magnetic hysteresis in 

heterogeneous alloys" ,  J.Philos. Trans. Royal Soc. A 240 (1948) 599–

642. 

[9]  M.A. Almessiere, A. Demir Korkmaz, Y. Slimani, M. Nawaz, S. Ali, 

A. Baykal, "Magneto-optical properties of rare earth metals substituted 

Co-Zn spinel nanoferrites" ,J.Ceram. Int. 45 (2019) 3449–3458. 

[10]  M.A. Almessiere, Y. Slimani, H.S. El Sayed, A. Baykal, Ca+2 and 

Mg2+ incorporatedbarium hexaferrites: structural and magnetic properties, 

J. Sol-Gel Sci. Technol. 88 (2018) 628–638. 

[11]  R.A. Layfield , M.Murugesu , "Lanthunides and Actinides in 

Molecular Magnetism" , Wiley-VCH , 2015 . 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

751



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل   

SURA-4 ی تجرب یداده ها  ل یو تحل ه ی؛ مجموعه اول تجز 
1گوهر، رستگارزاده ؛ 1محمد، سبوحی

 سمنان ،  سمنان ه دانشگا ،   فيزيك  دانشکده1

 چكیده
SURA-4  استفاده از آشکارسازی سيگنال های  به عنوان نمونه اوليه آرايه راديويی دانشگاه سمنان ، فعاليت خود را آغاز نموده است.  اين آرايه در تالش است تا با

تعيين   های  به مکانيزم  راديويی به بررسی مشخصات پرتو های کيهانی بپردازند. در اين پژوهش به بررسی اولين مجموعه از داده هايی که به صورت خودکار و با توجه
بررسی    همچنين  و  زوايای سمتی و سرسويیتعيين  و    بانه روزش  در طول  رخدادهای ثبت شدهتعداد    توسط آرايه راديويی ثبت شده اند ، خواهيم پرداخت. بررسی  ،شده

داده های حاصل نشان می دهند که تطابق قابل قبولی ميان نتايج    از موارد مورد مطالعه در اين پژوهش می باشد. آشکارسازی شده هوايی   بهمن های زاويه ایتوزيع  
 مورد انتظار و رخداد های ثبت شده وجود دارد. 

کارسازی راديويی ای کيهانی ، آش، پرتو ه  (SURA) آرايه راديويی دانشگاه سمنان   واژه های کلیدی:

SURA-4; First set of experimental data analysis

Sabouhi, Mohammad1; Rastegarzadeh, Gohar 1 

1 Physics Faculty, Semnan University, Semnan 

Abstract 

SURA-4 as the first prototype of Semnan University Radio Array has started its operation. This array tries to 
investigate cosmic rays with an investigation on the radio signal properties. In this study, we investigate the first 

set of experimental data which has been recorded in a self-trigger mode with predefined conditions. It includes 

an investigation of the recorded number of events per day and measuring the zenith and azimuth angles of the 

detected events as well as investigating the angular distribution of detected extensive air showers. The results 
show good agreements with what we expect from such an experiment. 

Keywords:        Semnan University Radio Array (SURA), Cosmic Rays, Radio Detection 

PACS No.           90.95 

 قدمهم
آشکارسازی پرتو های کيهانی در سطح زمين به روش های    

که در سال های گذشته  مختلف امکان پذير است. يکی از اين روش  

توجه بسياری را به خود جلب کرده است ، آشکارسازی راديويی  

. اين روش دارای مزيت هايی همچون  [1]پرتو های کيهانی است 

تمام مدت شبانه روز ،  امکان فعاليت در شرايط مختلف جوی و در

هزينه تمام شده کم تر نسبت به ساير روش ها ، امکان فعاليت به  

و همچنين امکان    صورت همزمان با ساير روش های آشکارسازی

تعيين پارامتر های اصلی يك پرتو کيهانی همچون نوع ذره و انرژی  

. به همين دليل طی ساليان گذشته آزمايشگاه  [ 2]اوليه آن می باشد

ای مختلفی، تجهيزات راديويی را نيز در کنار ساير روش های  ه

آرايه راديويی دانشگاه   آشکار سازی مورد استفاده قرار داده اند. 

سمنان کار خود را با هدف آشکارسازی راديويی پرتو های کيهانی  

آنتن  5آغاز نموده است. اين آرايه در حال حاضر با بهره گيری از 
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بام دانشکده فيزيك استقرار يافته اند ،   راديويی که بر روی پشت

سعی در تحليل داده های راديويی و معرفی کانديداهای احتمالی  

رخدادهايی دارد که در نتيجه ورود يك پرتو کيهانی به جو زمين  

اين آرايه در مرحله فعلی به صورت نمونه راه   .[3]پديد آمده اند

ثبت رخداد های اندازی شده و در حالت خودکار اقدام به تحليل و 

توضيحات مربوط به مباحث فنی و ويژگی های     احتمالی می نمايد.

به تفصيل مورد بحث قرار گرفته    [ 5]و    [ 4]اين مرحله از آزمايش در  

است. در نتيجه اقدامات صورت گرفته روزانه تعداد قابل توجهی 

رخداد متحمل توسط آرايه به صورت خودکار شناسايی و در رايانه  

ی شوند. همچنين پرونده های حاوی اطالعات مربوط به  ذخيره م

رخداد های به ثبت رسيده به صورت خودکار بر روی وب سايت  

  آرايه راديويی دانشگاه سمنان به نشانی

www.sura.semnan.ac.ir   نيز بار گذاری می شوند تا هر يك

ر زمان امکان دسترسی و استفاده از داده های  اعضاء آزمايشگاه در ه

 به دست آمده را داشته باشند.

 

 تحلیل داده های آزمایش
روزه را  18داده های مورد بررسی در اين پژوهش يك بازه زمانی 

شامل می شوند که بدون وقفه قابل توجه در طول مدت شبانه روز 

عداد به صورت خودکار شناسايی و ثبت شده اند. در مجموع ت

ذکر اين    وهش مورد بررسی قرار گرفته اند. رويداد در اين پژ  18544

  ، توسط کاربر تعيين شدهنکته ضروری است که پارامتر های ابتدايی 

نقشی مهم در تعداد و مشخصات رخداد های ثبت شده خواهند 

برای  می توان به بازه زمانی تعيين شده  داشتند. از جمله اين مقادير 

توسط آنتن های مختلف   دريافتی همزمانی سيگنال های بررسی 

اشاره نمود. اندازه اين پنجره زمانی با توجه به هندسه آرايه مورد 

مطالعه تعيين می گردد. به طور مثال در صورتی که يك رخداد کامال  

برسد ، با توجه به سرعت  )افقی( به يکی از آنتن های آرايه مايل 

تقريبی انتشار امواج الکترومغناطيسی در هوا و با در نظر حداکثر  

زمانی تقريبا   مدت  SURA-4فاصله موجود ما بين آنتن های آرايه 

نانو ثانيه طول خواهد کشيد تا آنتن دورتر نيز پالس  160برابر با 

مايد. البته اين امر در صورت برابر بودن طول  راديويی را دريافت ن

کابل های مورد استفاده برای انتقال داده های راديويی از هر آنتن به 

مرکز دريافت صحيح می باشد. در حال حاضر با تغييرات صورت  

بر روی پشت   SURA-4گرفته و استقرار تجهيزات الکترونيکی آرايه  

امال مساوی برای همه آنتن بام دانشکده فيزيك از طول کابل های ک

   های راديويی استفاده شده است. 

پارامتر دوم ، ميزان نويز زمينه در زمان ثبت داده های راديويی است.  

در حال حاضر تنها در صورتی   SURA-4برنامه توسعه داده شده 

اقدام به ثبت يك رخداد می نمايد که هر چهار آنتن به طور همزمان  

ه( پالسی با دامنه باالتر از ميزان نويز زمينه )در يك بازه تعريف شد

روز  طولتعداد رخداد های ثبت شده در  1دريافت نمايند. شکل 

 را نشان می دهد.برای دو بازه زمانی مختلف 

نانو ثانيه   125در بازه زمانی روز اول تا هشتم پنجره زمانی برابر با 

ميکرو ولت در نظر گرفته شده   400و حد آستانه نويز زمينه برابر با 

رخداد توسط   240ور متوسط در اين حالت روزانه حدود  است. به ط

رخداد در اين  1680تعداد  عسيستم به ثبت رسيده است. در مجمو

. در حالت دوم و در بازه زمانی روزهای استذخيره شده حالت 

نانو ثانيه و حد آستانه  375، پنجره زمانی برابر با  مهشتم تا هجده

ولت در نظر گرفته شده است که به   ميکرو 366نويز زمينه برابر با 

دامنه پالس دريافتی برای شناسايی   ی  دليل پايين تر بودن حد آستانه 

رخداد های احتمالی و همچنين باز تر شدن پنجره زمانی ، تعداد 

رخداد های به ثبت رسيده به طور قابل مالحظه ای افزايش يافته  

 است. 

عدد    16864تعداد کل رخداد های ذخيره شده در اين حالت برابر با  

رخداد ثبت شده به دليل مشکالت فنی    907می باشد. از اين تعداد ،  

ی مورد انتظار نبوده و به همين دليل از مجموع  حاوی تمام نمونه ها

داده های حاصل حذف شده اند. نکته قابل توجه افت و خيز های  

مشاهده شده در تعداد رخداد های به ثبت رسيده در هر دو حالت  

نيز مشاهده می شود. دليل اين موضوع نياز  1می باشد که در شکل 

داده های آزمايش پيش  به انجام تحليل های بيشتر و افزايش تعداد 

  2از انجام هرگونه جمع بندی نهايی دارد. همان گونه که در شکل 

با وجود برابری نسبی رخداد های ثبت شده در  شده است، ترسيم

 7طول شبانه روز ، تعداد رخداد هايی که در بازه زمانی نيمه شب تا  

 صبح توسط سيستم به ثبت رسيده است اندکی بيشتر از تعداد رويداد

 . های ذخيره شده در ساعت های ديگر شبانه روز می باشد
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زمانی متفاوت که يك بازه    تعداد رخداد های ثبت شده در دو پنجره:    1شکل 

پايين دوره دوم   شکل باال دوره اول و   شکل   روزه را تشکيل می دهند.  18زمانی 

 را نشان می دهد. 

 

يکی از مؤلفه های مهم در آشکارسازی پرتو های کيهانی ، بازسازی  

پرتو ها به جو زمين می باشد. در حالتی که ذره  جهت ورود اين 

می توانند منجر به  اوليه دارای انرژی بسيار باال باشد اين پارامتر

 د.دتعيين منابع احتمالی توليد و انتشار پرتو های کيهانی گر

آرايه   برایبه همين جهت و با بهره گيری از يك برنامه اختصاصی 

راديويی دانشگاه سمنان توسعه داده شده است و با توجه به اختالف  

زمانی پالس های دريافت شده توسط آنتن های مختلف و همچنين  

با در نظر گرفتن هندسه آرايه ، جهت زوايای سرسويی و سمتی  

توزيع   3رخداد های به ثبت رسيده نيز محاسبه شده است. شکل 

آشکارسازی شده را نشان می دهد.   زوايای سرسويی رخداد های

نيز نشان داده همان گونه که انتظار می رود و در آزمايش های ديگر 

در هر دو بازه مورد مطالعه ، تعداد رخداد های به   ،[6] شده است

ثبت رسيده در يك بازه مشخص بيشتر از ساير زوايا می باشد. البته 

در نمودار هستيم ی حداکثری دو بيشينه  شاهددوم  مانیز ر بازهد

که دليل اين امر در دست بررسی می باشد. با توجه به مکانيزم توليد 

سيگنال های راديويی ناشی از ورود يك پرتو کيهانی به جو زمين ،  

تعداد  ،نيز د تا در جهت هايی خاص از زوايای سمتی انتظار می رو

 . [7]بيشتری رخداد آشکارسازی گردد 

  باال شکل روز ؛   18توزيع زمانی رخداد های ثبت شده در بازه زمانی :    2شکل 

 دوره دوم داده گيری را نشان می دهند. پايين  شکل دوره اول و  

 

اصلی ترين مؤلفه در توليد و انتشار به عنوان  ميدان مغناطيسی زمين   

سيگنال های راديويی از ذرات ثانويه موجود در يك بهمن گسترده 

 نقش مهمی در اين امر دارد.هوايی 

 به صورت SURA-4جهت بردار اين مؤلفه در محل آزمايش  

𝜃𝑏 = 𝜑𝑏و    36°  = می باشد. بنابراين با در نظر گرفتن جهت    176° 

رخداد هايی با منشاء ژئومغانطيسی به   اين مؤلفه انتظار می رود که 

طبع اين پارامتر در جهت هايی خاص قادر باشند تا به صورت  

آشکارسازی شوند. اين مورد   SURA-4موثرتری در سيستم خودکار  

 مشاهده می شود.  4 به خوبی در شکل 

در هر دو بازه مورد مطالعه ، تعداد رخداد های ثبت شده که با زوايای 

ار بزرگ به سيستم رسيده اند بسيار بيشتر از  سمتی کوچك و بسي

تقريبا به صورت موازی با بردار ميدان  که  است  رخدادهايی

مغناطيسی زمين از سمت جنوب انتشار يافته اند. اين مورد نيز در  

تطابق با نتايجی است که پيشتر نيز در آزمايشگاه های ديگر مشاهده  

شده و تاثير پذيری    شده است و خود نشانگر ماهيت رخداد های ثبت
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راديويی ناشی از يك بهمن گسترده هوايی به حضور و  سيگنال های  

 . است جهت گيری ميدان مغناطيسی زمين

 

روز ؛   18زوايای سرسويی رخداد های ثبت شده در بازه زمانی توزيع :    3شکل 

 دوم داده گيری را نشان می دهند.  زمانی   دوره  پايين شکل دوره اول و   باال  شکل 

 

روز ؛   18توزيع زوايای سمتی رخداد های ثبت شده در بازه زمانی :    4شکل 

 داده گيری را نشان می دهند.  دوم انی زم   دوره  پايين شکل دوره اول و   باال  شکل 

 

 نتیجه گیری
در این پژوهش نخستین دسته از رخداد هایی که به صورت کامال 

خودکار توسط نمونه اولیه آرایه رادیویی دانشگاه سمنان ثبت 

نتیجه فعالیت   ،مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل  شده بود

روزه می باشد که در نتیجه آن در  18مستمر آرایه در یک بازه 

ر دو پنجره زمانی با شرایط اولیه رخداد د 18544مجموع تعداد 

حالت نوساناتی در تعداد   ومتفاوت به ثبت رسیده است. در هر د

رخداد های ثبت شده در روز های مختلف مشاهده شده است که 

جمع بندی در خصوص دالیل آن نیازمند انجام بررسی های 

های ثبت شده در طول شب   دبیشتری است. به عالوه تعداد رخدا

تر از رویداد های به ثبت رسیده در طول روز می باشد. اندکی بیش

همچنین بررسی های انجام گرفته بر روی زوایای سمتی و 

سرسویی رویدادهای به ثبت رسیده نشان از منشاء ژئومغانطیسی 

 در تطابق با نتایج مورد انتظار است.   ورخدادهای ثبت شده دارد 
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 در چارچوپ مدل کوارکِ ولونِ تبادلی مقیّد هایکتوابع توزیع پارتونی و تابع ساختار هست  

 1 ، مهران یادگاری1 محمّد راستی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه   1

 

 كیدهچ
  یهسته   های سبک از جمله هسته   ها()نوکلئونهایهستک  های درونی مدلی برای محاسبه چگالی توزیع پارتوندف از محاسبات حاضر ارائه ه

 EMC بررسی نسبته برای ژبه وب آزادهای هستکها نسبت به استخراج توابع توزیع پارتونی درون ی آنو تریتیم است که محاسبه  3هلیوم

البته به  است که  ی مقیّدهاهستکوابع ساختار ت محاسبه های اولیه برای َجفی یكی از مدل-است.  مدل کوارک تبادلی هُدبوی اهمیت رای دا

ها در این  های دریا و گلئونكه کوارکاین. برای ای مورد استفاده قرار گرفته استی توابع توزیع پارتونی هسته برای محاسبه صورت فراوان 

که  های سازندهتفاوت درونِ کوارکهای مپارتونتوزیع مدل ولون بندی فرمول شده است. دراز مدل ولون استفاده  مدل در نظر گرفته شوند

با استفاده  کنفرانس-شوند. در این مقالهدقت باال استخراج می  های تجربی در دسترس بابه کمک برازش  با داده  هستند،خود دارای ساختار 

و سپس با  شدهمحاسبه تیم و تری 3لیوم های سبک مانند ههسته  درونمقیّد  هستکهای متفاوت درون از مدل کوارکِ ولون، چگالی پارتون

  .شوندمحاسبه میهای مقیّد هستکابع ساختار ت، هاتوابع توزیع پارتوناستفاده از 

 

 تابع ساختار هستک مقیّد. ،ولونمدل کوارک تبادلی، مدل کوارک  توابع توزیع پارتونی، واژه های کلیدی:

 

Parton density and bound nucleon structure function in the valon quark exchange model  
Rasti, Mohammad1, Yadegari, Mehran1 

1 Department of Physics, Razi University, Kermanshah 

 

Abstract 

In the present calculation, to obtain the bounded parton distribution function a model has been presented. The 

quark-exchange formalism model which had been presented by Hoodboy and Jaffe several year ago considered 

to obtain the distribution of the valon quarks inside the bounded nucleon. On the other hand, the valon model 

which suggested by Hwa to explain the structure function of the hadrons, are applied to calculate the partonic 

distributions inside the valons itself. In the valon model, it assumes that the nucleons are consist of three valons, 

where each valon contains a valence quark of the same flavor as the valon itself and a sea of the partons like, 

quark-antiquarks pairs and gluons.  has its own structure function that obtained from next-to-leading order 

calculations.   The combing model which we call the valon-quark exchange model, have been used to extract the 

different parton distributions inside the nucleus targets. Finally, by using the obtained densities, the structure 

functions of the bounded nucleons are calculated. 

 

 Keywords: parton distribution function, quark exchange model, valon quark model, bounded nucleon structure 

PACS No.  3.10.21 

 

   قدمهم

-های مقیّد به دلیل اهمیتی که از آن میبررسی توابع ساختار هستک

. این پرداخت دارای اهمیت زیادی است   EMCاثر مطالعه توان به 

آزمایش اُبِرت و همکارانش در مهم شد که در بیشتر بررسی وقتی 

 ،های سنگینهای پراکندگی برای هستهآزمایششد که در  دیده  سِرن  

تر مانند سنگینهای دوترون به هستهبه جای ای وقتی هدف هسته

 به د مقیّهای توابع ساختار نوکلئون یض شود، نسبت عو تآهن 

که معیاری از  بیورکن 𝑥 پارامترو به فرق دارد آزاد  یهانوکلئون

 اثر این  .دارد ها است، بستگیمیزان تکانه حمل شده توسط پارتون

 EMCاثر صورت مخفف به  بهئون همکاری موبه افتخار گروه 

توان دید که ها میه نتایج این بررسیببا نگاه کردن   .]1[  معروف شد

تری های متفاوتدارای ویژگی هادرون هستههای مقیّد نوکلئون

ع ای که نسبت این دو تاببه گونههستند های آزاد نسبت به نوکلئون

در . انحراف دارد یکتغییر کرده و از مقدار  𝑥یساختار در گستره
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 اند اجزای فرمیونی تشکیل شدهها از  آننیم که  ادمیها  ی هستهمطالعه

فرمیونی  هایپارتونکه از  هاییهسته چنینموج  تابعِو بنابراین 

ی اصلی هُدبوی و جفی ایدهباشد.   پادمتقارنباید   شده است تشکیل  

های مقیّد دورن نوکلئون هایدر اثر مبادله شدن کوارک  این بود که

به   هستهمقیّد اندرون  هایهستکبرای  کوارکی بادلِت مسه ،هاهسته

نجر شده و این امر هم به مهای ظرفیّت  تغییر در توزیع تکانه کوارک 

مدل  یرهیافت اولیهد . ]2[ ردتاثیر دا EMC در نسبت  نوبه خود

و   های دریاارک کو به    های مربوطسهم  هُدبوی و جَفیتبادل کوارکی  

 پیچیده حذف شده بود که در واقع دلیل آن ها گلئونهمچنین سهم 

کنفرانس سعی -ر این مقالهدتبادل کوارکی است. بندی فرمولشدن 

های آزادی درجهچنین  در نظر گرفتن  سهم  ه منظور  ب  آن است که    بر

از مدل مدل کوارک تبادلی  بندی  فرمولو بنابراین تعمیم دادن  جدید  

با در نظر گرفتن مدل تبادل  . ]3[ کردتفاده اس  ولون هُوواوارِکک 

عالوه   ی ولون،ازندهس  رهیافت کوارِکبندی  فرمول  به همراه  کوارکی  

شکل  یِ دارای ساختارسازندهکوارک  هبر اینکه هر نوکلئون از س

به عنوان موجوداتی دارای  ،هم ی سازندههاخود این کوارک ، گرفته

شامل یک  هااین ولونی اندرونه .شوندمی گرفته ساختار در نظر

-ها و پادکوارککوارک ولون و کوارک خودِ از نوع کوارک ظرفیّت 

ی هااین رو برای این کوارک   از  است.ها  گلئونهای دیگر و همچنین  

این توابع  که وابع ساختار معرفی کردهها هم تدرون هادرون ولون

-ارتونمدل پو    (QCD)    کرومودینامیک کوانتومی  رهیافت براساس  

مورد مطالعه قرار  در چارچوب کرومودینامیک کوانتومی  وارک ک 

ی دِگلپ شدهجفت های  گرفته و شکل دقیق تابعی آنها از حل معادله

(DGLAP)    پارامترهای ،  های تجربیکمک دادهو به  در فضای ملین

                                                                                             شوند.به کار رفته در مدل استخراج می

 ولونِ هووا کوارکِ  مدل 
 ن دادهنشا 𝐺𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛/𝑁(𝑦)را با تابع  هاهستهتابع توزیع ولون اندرون  

,𝐹𝑁(𝑥همچنین    و 𝑄2)    گرفته ها در نظر  به عنوان تابع ساختار هستک

,𝜓𝑝/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧با  های ولون. تابع ساختار این کوارک شودمی 𝑄
 نشان  (2

ای  های نقطهی تعداد پارتونکنندهاین توابع تعیین .شودمشخص می

از تکانه کل   𝑧است که کسر    𝐷یا    𝑈نوع    ولوندرون کوارِک    𝑝نوع  

با خود حمل    𝑄2را در مقیاس تکانه انتقالی معین  ولونکوارِک 

,𝜓𝑝/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧کنند. این توابع می 𝑄
 ولون را تابع ساختار کوارِک  (2

ولوِن های کوارک ، یعنی تابع ساختار این دو تابع ساختار .نامندمی

ها، و تابع ساختار خودِ ولون،  𝐺𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛/𝑁(𝑦)اندرون هستک، 

𝜓𝑝/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧, 𝑄
توان به کمک نظریه انتگرال پیچش به ، را می(2

 همدیگر مرتبط نمود:

(1)   𝑞(𝑥, 𝑄2) = ∫
𝑑𝑧

𝑧
[𝜓𝑝/𝑈−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧, 𝑄

2)𝐺𝑈−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛/𝑁(𝑦) +
1

𝑥

𝜓𝑝/𝐷−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧, 𝑄
2)𝐺𝐷−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛/𝑁(𝑦)] 

 ℎهای نقطه ای مختلف درون هادرونمعرف پارتون  𝑞در این معادله 

ترین ها به کمک نتایج پاییناست. توابع توزیع ولون 𝑄2در مقیاس 

آیندو همچنین گشتاورهای توصیف به دست میمحاسبات ی مرتبه

𝑆برحسب پارامتر تحول آن به صورت کامل  = ln[ln(𝑄2/Λ2) /

ln(𝑄0
2/Λ2)]      .این توابع توزیع پارتونی ناقطبیده در  قابل بسط است

,𝜓𝑝/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧مدل ولون یعنی  𝑄
با   دِگلپ    هایمعادلهحل  ، از(2

های متفاوت به پارتونآیند. دست میی مناسب بهشرایط اولیه

های سازنده در نظر گرفته ی کوارک دهندهصورت عناصر تشکیل

و نوع ی نوع باال توان برای کوارِک سازندهمی د و از این روشونمی

 : ساختار آن را به صورت زیر نوشت تابع پایین، 

  (2)                               𝐹2
𝑈(𝑧, 𝑄2) =

4

9
𝑧(𝜓𝑢/𝑈 + 𝜓𝑢/𝑈) 

+
1

9
𝑧(𝜓𝑑/𝑈 + 𝜓�̅�/𝑈 + 𝜓𝑠/𝑈 + 𝜓�̅�/𝑈) 

گر توابع احتمال برای در واقع بیانی توابع در سمت راست که همه

های سازنده را از تکانه کوارک  zها هستند که کسر تکانه کوارک 

دیل ملین در فضای گشتاورها یا همان فضای ملین، تب.کنندحمل می

  :شودتعریف میاین توابع توزیع به صورت زیر 

(3    )                         𝑀𝑖(𝑛, 𝑄2) = ∫ 𝑥𝑛−1𝜓𝑖(𝑥, 𝑄2)
1

0
 𝑑𝑥 

هایی به های دِگلپ در فضای گشتاورهای ملین با عبارتمعادله

   :]4[ شوندصورت زیر نوشته می

𝑀𝑁𝑆(𝑛,𝑄2) = 1 +
𝛼𝑠(𝑄

2) − 𝛼𝑠(𝑄0
2)

2𝜋
(
−2

𝛽0

)(𝑃𝑁𝑆
(1)(𝑛)

−
𝛽1

𝛽0

𝑃𝑞𝑞
(0)(𝑛))𝐿

−2
𝛽0

𝑃𝑞𝑞
(0)(𝑛)

𝑀𝑁𝑆(𝑛,𝑄0
2) 

(
𝑀𝑁(𝑛,𝑄2)

𝑀𝑔(𝑛, 𝑄2)
) = 𝐿

−2
𝛽0

𝑃𝑞𝑞
(0)(𝑛)

+
𝛼𝑠(𝑄

2)

2𝜋
𝑈𝐿

−2
𝛽0

𝑃𝑞𝑞
(0)(𝑛)

−
𝛼𝑠(𝑄0

2)

2𝜋
𝐿

−2
𝛽0

𝑃𝑞𝑞
(0)(𝑛)

𝑈(
𝑀𝑁(𝑛, 𝑄0

2)

𝑀𝑔(𝑛,𝑄0
2)

)                (5) 
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در داده شده است.  ]4[ در مرجع این رابطه ی مقادیر پارامترهاکه   

𝑞𝑁𝑆  هااین رابطه = 𝑞 − �̅�   و برای نایکتا  ها  به عنوان توابع توزیع کوارک

های یکتا های ظرفیتی است و همچنین توزیع کوارک توزیع کوارک 

𝑞𝑆به صورت  = ∑ 𝑞 + �̅�𝑞 بجز توزیع که در آن شود تعریف می

های دریا هم گنجانده شده های ظرفیتی در آن توزیع کوارک کوارک 

های کوارک  وهای ظرفیت ای توزیع کوارک بنابراین گشتاوره است.

های از گشتاورهای مربوط به توزیعسازنده های کوارک  رونددریا 

 :آیدمیر به دست به صورت زییکتا و نایکتا 

(6)                            𝑀𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒/𝐶𝑄(𝑛, 𝑄2) = 𝑀𝑁𝑆(𝑛, 𝑄2) 

(7)     𝑀𝑠𝑒𝑎/𝐶𝑄(𝑛, 𝑄2) = 1/2𝑓(𝑀𝑆(𝑛, 𝑄2) − 𝑀𝑁𝑆(𝑛, 𝑄2)) 

است. از این رو به های فعال معرف تعداد طعم کوارک  𝑓که در آن 

 توان به توزیعکمک حل معادالت دِگلپ در فضای مِلین می

,𝑀𝑁(𝑛و  𝑀𝑁𝑆(𝑛,𝑄2)های یکتا و نایکتا ی توزیعگشتاورها 𝑄2)   در هر

𝑄2 فُرم  نکاربردبهو  دسترسی داشت. به کمک تبدیل ملین وارون

 وهای ظرفیت، دریا وزیع کوارک های استاندارد زیر برای تتوزیع

 :شودمیهای سازنده استخراج  درون کوارک   هاپارتونچگالی    ،گلئون

𝑧𝜓𝑣𝑎𝑙/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧, 𝑄2) = 𝑎𝑧𝑏  (1 − 𝑧)𝑐 

(8)     𝑧𝜓𝑠𝑒𝑎/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑧, 𝑄
2) = 𝛼𝑧𝛽  (1 − 𝑧)𝛾 (1 + 𝜂𝑧 + 𝜉𝑧0.5)𝜆 

 𝑄2ها تابعی از مقیاس انرژی پارامترهای داده شده در این توزیع

ای های سازنده هم معادلهستند. برای توزیع گلئونی درون کوارک ه

 . این پارامترها در مرجعشوددر نظر گرفته میهای دریا  به فرم توزیع

 ها به صورت مقادیر مربوط به ثابت مدل  این در اند.داده شده  ]4[

𝑄0
2 = 0.283 𝐺𝑒𝑉2   وΛ𝑄𝐶𝐷

2 = 0.22 𝐺𝑒𝑉2 با داشتن این   .هستند

های های ولون اندرون هستکوزیع و همچنین توابع کوارک توابع ت

که از مدل کوارک تبادلی هُدبوی   𝐺𝐷/𝑁(𝑦)و     𝐺𝑈/𝑁(𝑦)مقیّد یعنی،  

های مختلف درون ع توزیع پارتونبتوان به تااند میمحاسبه شده

 دست یافت.ها ها و همچنین توابع ساختار هستکهستک

 ی و جَفی کوارکِ تبادلی هُدبومدل 
خلق عملگراز  با استفاده ی سه هستک یهسته در این مدل حالت 

 :]2[ دشونتولید می کند،میکه روی خالء اثر  هستک

(9)                         |𝐴𝑖 = 3⟩ =(3!)−
1

2𝜒𝛼1𝛼2𝛼3𝒩𝛼1
†
𝒩𝛼2

†
𝒩𝛼3

†
|0⟩ 

ای ای کامال پادمتقارن هستهابع موج هستهت 𝜒𝛼1𝛼2𝛼3که در آن

           به صورت زیر است:ها است. توزیع تکانه برای کوارک 

(10                      )      𝜌𝜇(�⃗� ; 𝐴𝑖 = 3) =
⟨𝐴𝑖=3|𝑞

𝜇
†
𝑞𝜇|𝐴𝑖=3⟩

⟨𝐴𝑖 = 3|𝐴𝑖 = 3⟩
 

 ی نوعسازندهولون  هایِتوزیع کوارک چگالی ازحل این معادله  

در چارچوب های مقیّد نوکلئونرون اند ، 𝑫،پائیننوع و ،  𝑼،باال

 :]5[ هستندبه صورت دلی  هُدبوی و جَفی مدل کوارِک تبا

(11)            𝜌𝐶𝑄=𝑈(𝑘) = [ 2𝐴(𝑘) +
2

9
𝐵(𝑘) −

16

27
𝐶(𝑘) +

                                                             
28

27
𝐷(𝑘)] [1 +

9

8
𝐼]

−1

       

(12)                𝜌𝐶𝑄=𝐷(𝑘) = [𝐴(𝑘) +
1

9
𝐵(𝑘) −

20

27
𝐶(𝑘) +

                            
26

27
𝐷(𝑘)] [1 +

9

8
𝐼]

−1                      
 داده  ]5[در مرجع    𝜺و    𝑫(𝒌)و   𝑪(𝒌)و    𝑩(𝒌)و    𝑨(𝒌) هایبارتعکه  

یِ سازندههای توابع توزیع کوارک ها اند. به کمک این توزیع تکانهشده

  :شوندیمزیر محاسبه به صورت  مقیّد هایِهستکاندرون 

    (13      )            𝐺𝐶𝑄

𝑁

(𝑥, 𝑄0
2; 𝐴𝑖) = 2𝜋𝑀 ∫ 𝜌𝐶𝑄(𝑘; 𝐴𝑖)𝑘𝑑𝑘

∞

𝑘𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑄 , 

(14)                                      𝑘𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑄 (𝑥) =

(𝑥𝑀+𝜀0
𝐶𝑄

)2−𝑚𝐶𝑄
2

2(𝑥𝑀+𝜀0
𝐶𝑄

)
 

𝜀𝑜و  𝑚𝐶𝑄که در آن 
𝐶𝑄 گر  جرم و انرژی بستگی به ترتیب بیان

 است.  جرم نوکلئون مقیّدهم  𝑀و  کوارِک سازنده

و تابع ساختار  های پارتونینتایج محاسبات برای توزیع 

   ها:هستک
                        : ]5[ شودمی به صورت زیر نوشته دهای مقیّهستکتابع ساختار 

(15           )𝐹2
𝑁(𝑥, 𝑄2) = 𝑥 ∑ 𝑄𝑎

2
𝑎=𝑢,𝑑,𝑠 [(𝑞𝑗

𝑎(𝑥, 𝑄2; 𝐴𝑖 = 3) +

𝑞
𝑗

𝑎
(𝑥, 𝑄2; 𝐴𝑖 = 3)) 

+
𝛼𝑠(𝑄

2)

2𝜋
(𝑞𝑗

𝑎(𝑥, 𝑄2; 𝐴𝑖 = 3) + 𝑞
𝑗

𝑎
(𝑥, 𝑄2; 𝐴𝑖 = 3)

+ 2𝑔𝑗
𝑎(𝑥, 𝑄2; 𝐴𝑖 = 3))] 

 
 . 3هلیوم هسته درون باال در هستک مقیّد ظرفیتِ های: توزیع کوارک1شکل 
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 .3هلیوم هسته درون ظرفیتِ پایین در هستک مقیّد هایتوزیع کوارک:  2شکل 

 

 
 . 3هلیوم هسته درون دریا در هستک مقیّد هایتوزیع کوارک: 3شکل 

 

 
 .3هلیوم هسته درون ها در هستک مقیّدگلئونتوزیع : 4شکل 

 

 
ها تجربی در با داده  که  3ی هلیومد درون هستهقیّتابع ساختار هستک م:  5شکل

 اند.ایسه شدهدسترس مق

 متفاوت درون هستکِ های پارتونتوابع توزیع  4تا  1های در شکل

𝑄2در  3ی هلیومهتهس دِمقیّ = 1.4 𝐺𝑒𝑉2 اند که نشان داده شده

در  (GRVط به گروه جی.آر.وی )آزاد مربو  هستکِهای با توزیع

نشان کرد که دلیل ر اند. باید خاطمقایسه شده انرژی مقیاس همین

در مدل   شدهی محاسبههاتوزیع ،ین است کهاها تفاوت در توزیع

های توزیع کههستند در حالی دمقیّ هایکبرای هستشناسانه پدیده

تفاوت م هستند و باید همزاد آ هایئونرای نوکلگروه جی.آر.وی ب

  یاس انرژیدر همین مقد مقیّ تابع ساختار هستکِ 5باشند. در شکل 

. اندس مقایسه شدهدر دسترهای تجربی ادهو با دترسیم شده است 

مدل کوارک تبادلی در چارچوب رهیافت مدل د که شو مشاهده می

های مقیّد را تواند به خوبی تابع ساختار هستککوارک سازنده می

آن به عنوان یک مدل قابل اعتماد  توان ازتوضیح داده و بنابراین می

 ای استفاده کرد.هستهوزیع تط به توابع های مربو در محاسبه

 نتیجه گیری

های دریا و ، سهم کوارک طور که بیان شد در مدل تبادلیهمان

ها وارد نشده بود. در این مقاله با استفاده از مدل ها در محاسبهگلئون

ی درون  سازندهرای خودِ کوارِککه بولونِ ُهووا ی کوارِک سازنده

شود، این نقص برطرف شد و ساختار در نظر گرفته می هاهستک

ای های نقطهای ظرفّیت باال و پائین و کوارک های نقطهتوزیع کوارک 

های مقیّد چنین تابع ساختار هستکو همای های نقطهدریا و گلئون
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  4درون هسته هلیوم  های مقیّدکابع ساختار هستهای پارتونی و توزیعت  

 بندی مدل کوارکِ کایرالِ تبادلیدر فرمول

 1 ساناز ،خواستهبس ؛1 محمّد  راستی،

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه   1

 

 چكیده
های مقیّد محاسبه شوند دارای های درون هستکوّل تابع توزیع کوارکام ادر گهای سبک به دلیل اینكه باید محاسبه تابع ساختار هسته 

هسته هلیوم های هستک  ها برایرو این محاسبه های آزاد هستند. در تحقیق پیشهای خاص و بیشتری نسبت به توابع ساختار هستکدشواری

َجفی مورد استفاده قرار -قیّد مدل کوارک تبادلی هُدبویای مهتکبرای به دست آوردن توابع ساختار هس .مورد مطالعه قرار گرفته است 4

استفاده  جورجی -منوهار ی کوارکِ کایرالشناسانهاز مدل پدیدههای گلئونی توزیعهای دریا و ی توابع توزیع کوارکمحاسبه گرفته و برای

های ها توسط ابری از بوزونشوند که خودِ این کوارکپنداشته می  برهنههای از کوارک یی مقیّدها به صورت سامانههستک آندر  شده که 

های شگفت توزیع کوارکو های متفاوت درون پروتون ، چگالی پارتون از مدل کوارِک کایرال . بنابرایناندها پوشیده شدهگلدستون و گلئون

2ها برای همچنین توزیع گلئون و و پادشگفت 2

0 0.34Q GeV=  های ها توابع ساختار هستکاز این چگالی  سپس با استفادهاستخراج شده و

 اند.شدهمحاسبه  4ی هلیومهسته  درونمقیّد 
 .یافتهتعمیم مقیّد، مدل کوارک تبادلی، مدل کوارک کایرال توابع توزیع پارتونی، تابع ساختار هستکِ واژه های کلیدی:

 

The structure function of bounded nucleon in Helium 4 nucleus by using the modified 

chiral quark-exchange model  
 

Rasti, Mohammad1, Baskhasteh, Sanaz1 

1 Department of Physics, Razi University, Kermanshah 

 

Abstract 
 

In order to study the bounded nucleon structure function, it is essential that the model should have been proposed 

to extract the momentum densities of the partons inside the bounded nucleons in which the nuclear correction 

effects have been considered. The structure functions of the free nucleons frequently calculated and also available 

through the theoretical calculations as well as from the experimental data. In the present paper, the quark 

exchange model in the context of the modified chiral quark model formalism have been used to extract the various 

parton distribution functions inside the helium 4 as well as by using these densities the structure function of the 

bounded proton and neutron which are inside the helium 4  have been obtained.  

 Keywords: parton distribution function, bounced nucleon structure function, quark exchange model, modified 

chiral quark model 

 

PACS No.  3.10.21 

 

   قدمهم

های های زیادی و در چارچوبای در بررسیتوابع توزیع هسته

ای، مدل فزونی پیونی، مدل نظری متعددی همانند مدل خوشه

افکنی و مدل کوارک افکنی و پادسایه، مدل سایهxبندی بازمقیاس

های مدلرو از بین  در بررسی پیش  اند.مطالعه قرار گرفتهتبادلی مورد  

در  مدلاین  که است  دهشاز مدل کوارک تبادلی استفاده  ، یاد شده

-ایده.  ]1[ها و کارهای فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است  بررسی

ها هستهها این بود که ی هستهلعهمطا برایاصلی هُدبوی و جفی  ی

-چنین سامانهموج    تابعِن رو  از ای  اندفرمیونی تشکیل شدهاز اجزای  

 پادمتقارن ،ی آنتشکیل دهنده هایاین پارتونبر اساس اید هایی ب

 هایدر اثر مبادله شدن کوارک توان دید که بنابراین میباشد. 
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-نوکلئونبرای    کوارکی  بادلت  سهم  ،هاهای مقیّد دورن هستهنوکلئون

های ظرفیّت به تغییر در توزیع تکانه کوارک   هستهمقیّد اندرون    های

 ای.ام.سی  باعث تاثیر در نسبت   نجر شده و این امر هم به نوبه خودم

(EMC)     های وارک است که ک مدل این  فرض اساسی  . ]2[  شودمی

ه و له شدمباد هاتهو اندرون هسمقیّد  هاینوکلئون بینت ظرفیّ

بر حسب را  ییهاهستهچنین ساختار کوارکی تابع  توانبنابراین می

توزیع گالی همچنین چکرده و  های مبادله شده محاسبهاین کوارک 

 باشد.محاسبه قابل وکلئونی چند ن های برای سامانهها تکانه کوارک 

ز سهم اتر شود ها سادهمحاسبهبرای اینکه تبادل کوارکی مدل امّا در 

همچنین سهم ( و پادکوارک-های کوارک )جفت  های دریاارک کو 

-بنابراین برای وارد نمودن سهم کوارک   .ده بودنظر شرفصها  گلئون

های دریا و گلئون به محاسبات کوارک تبادلی از مدل کوارک کایرال 

ها را به صورت حالت مقیّدی از که هستکده است شاستفاده 

های که توسط ابرهایی از بوزون ردگیدر نظر می برهنههای کوارک 

گلدستون و همچنین ابرهای گلئونی در برگرفته شده و حالتی 

  . ]3[ است پوششی برای آن ایجاد شده 

 یافتهکایرال تعمیمکوارکِ  مدل 
 گلئون-مزون و کوارک  -کنش مؤثر کوارکدر بررسی دو نوع برهم

های گلدستون در تابع توزیع پارتون به ها و بوزونم گلئونسه

صورت به   q0.𝒾برهنهتابع توزیع کوارک صورت انتگرال پیچش از 

  :]4[ شودزیر داده می

(1                     )q𝒿(x) = Ρ ⨂q0.𝒾 = ∫
ⅆy

y

1

x
Ρ𝒿β

𝒾⁄
(𝑦)q0.𝒾 (

x

y
)                    

(2)                                        q𝒿 (x) = ∫
ⅆy

y

1

x
Ρ𝒿g

𝒾⁄
(y) q0.𝒾 (

𝑥

𝑦
) 

) q0.𝒾ی برای محاسبه
x

y
 باید از مدل کوارک تبادلی استفاده کنیم. (

 شوند:رابطه زیر تعریف می باهای ظرفیت توابع انشعاب کوارک 

(3       )Ρ𝒿β
𝒾⁄
(𝑦) =

1

8π2  ∫ ( 
ℊA �̅� 

f
)
2

 
( 𝓂𝒿−𝓂𝒾  y)

2
+  k⊥

2

y2(1−y)(𝓂𝒾
2−Μ𝒿β

2 )
2  dk⊥

2     

 :زیر رابطه باو تابع انشعاب گلئون 

(4   )Ρg𝒿
𝒾⁄
(y) =

∫ Cf  
αs(Q

2)

4π2
 

1

y(1−y)
 Gg𝒿 𝒾⁄

2  ((1−y)𝓂𝒾−𝓂𝒿)
2
+  k⊥

2

 (1−y)(𝓂𝒾
2−Μ𝒿β

2 )
2  dk⊥

2   

ی بزرگ انتقالی فوتون مجازی خیل همچنین در صورتی که تکانه

پادکوارک -باشد مزون تولیدی دوباره تبدیل به یک جفت کوارک

ی به صورت رابطه  هستکدر     qkو در نتیجه تابع توزیع کوارک    شده

 :]4[  شودزیر نوشته می

(5 )qk (𝑥) = V ⨂p⨂ q0 = ∫
ⅆy1

y1

ⅆy2

y2
Vk

β⁄
 (

x

y1
)Ρβ𝒿

𝒾
⁄

 (
y1

y2
) q0.𝒾 (y2) 

به صورت زیر   qkبه همین ترتیب برای گلئون نیز، تابع توزیع 

 آید:دست میبه

(6)                 qk (𝑥) = ∫
ⅆy1

y1

ⅆy2

y2
𝒫kg (

x

y1
)  Ρg𝒿

𝒾⁄
 (

y1

y2
)  q0.𝒾 (y2) 

و به  پادکوارک ازگلئون است -لید جفت کوارکال تو احتم 𝒫kgکه 

 د:شو صورت زیر تعریف می

(7 .                           )𝒫kg (
x

y1
) =

1

2
[(

x

y1
)
2

+ (1 −
x

y1
)
2

] 

Vkکه در این روابط 
β⁄

است  βتابع توزیع کوارک ظرفیت در مزون  

 باشد:و مقادیرشان به صورت روابط زیرمی

(8 )       Vu π+ ⁄ = 0.9535 + 0.2664x − 0.2074x2 −

0.1046x3 − 0.190x4 + 0.0400x5 − 0.0133x6 

(9   ) Vu k+⁄ = 1.1039 + 1.8071x − 1.0739x2 −

16.2227x3 + 33.1781x4 − 25.5372x5 + 7.187x6 

(10 ) Vs̅ k+⁄ = 0.4425 + 0.8593x + 1.7623x2 −

4.8611x3 + 13.229x4 − 17.585x5 + 7.1872x6 

، در مدل کوارک کایرال هستکدر نهایت توابع توزیع کوارک در 

 شود:یافته به فرم زیر نوشته میتعمیم 
  𝓊(𝑥) = 𝒵𝓊  𝓊0(x) + Ρuπ+ ⅆ⁄  ⨂ d0 +

                Vu π+ ⁄ ⨂Ρπ+ⅆ u⁄  ⨂𝓊0 +  
1

2
Ρuπ0 u⁄ ⨂𝓊0 +

                Vu k+ ⁄ ⨂ Ρk+ s u⁄ ⨂𝓊0         

(11) 
d(x) = 𝒵ⅆ d0 (x) + Ρⅆπ+ ⅆ⁄  ⨂𝓊0 +  Vⅆ π−  ⁄ ⨂Ρπ−u ⅆ⁄ ⨂ d0

+  
1

2
Ρⅆπ0 ⅆ⁄ ⨂ d0 +  Vⅆ k0 ⁄ ⨂ Ρk0 s ⅆ⁄ ⨂ d0

+
1

4
 Vⅆ π0  ⁄  ⨂ (Ρπ0u u⁄ ⨂𝓊0 

+ Ρπ+ ⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) + Ρⅆg ⅆ⁄ ⨂ d0

+
1

3
𝒫ⅆg⨂(Ρgu u⁄ ⨂𝓊0 + Ρgⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) 

(12) 

s(x) = Ρsk+ u⁄ ⨂ u0 + Ρk0s ⅆ⁄  ⨂ d0 +
1

3
𝒫sg⨂(Ρgu u⁄ ⨂𝓊0 

+ Ρgⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) 

(13) 

 توان روابط زیر را نوشت:ها هم میارک و برای پادکو 

 (14) 𝓊(x) =  Vu π− ⁄  ⨂Ρπ−u ⅆ⁄  ⨂ d0 +
1

4
 Vu π0  ⁄  ⨂ (Ρπ0u u⁄ ⨂𝓊0 +

Ρπ0ⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) +
1

3
𝒫ug⨂(Ρgu u⁄ ⨂ u0 + Ρgⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0 

(15) d(x) =  Vⅆ π+  ⁄ ⨂Ρπ+ⅆ u⁄ ⨂ u0 +
1

4
 Vⅆ π0  ⁄  ⨂ (Ρπ0u u⁄ ⨂ u0 +

Ρπ0 ⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) +
1

3
𝒫ⅆg⨂(Ρgu u⁄ ⨂ u0 + Ρgⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) 
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(16) s(x) =  Vs k+  ⁄ ⨂Ρk+s u⁄ ⨂ u0 +  Vs k0 ⁄  ⨂Ρk0s ⅆ⁄  ⨂ d0 +

1

3
𝒫sg⨂(Ρgu u⁄ ⨂ u0 + Ρgⅆ ⅆ⁄  ⨂ d0) 

 شود:توسط رابطه زیر محاسبه می توزیع گلئون و همچنین

(17)   g(x) = Ρug u⁄ ⨂ u0 + Ρⅆg ⅆ⁄  ⨂d0 

 4ی هلیومبرای هسته کوارکِ تبادلی هُدبوی و جَفیمدل  
از سه کوارک   کوانتومی یک هستکحالت  است که    نیفرض ما بر ا

  :]5[ ساخته شده است  صورت زیر به هبرهنسازنده و 

(18 ) |α > =  Nα†
|0 > =

1

√3!
Nμ1μ2μ3

α qμ1

† qμ2

† qμ3

† |0〉     

 هستکی حالت کنندهتوصیف α  (μ𝑖)در این رابطه شاخص 

, P⃗⃗{یعنی  )کوارک( Ms, MT{ (،}k⃗ , ms, mt, c{ 1(و

2
)=+t(mTM 

1وبرای پروتون)کوارک باال(  

2
-)=t(mTM   )برای نوترون)کوارک پایین

qµ  .همچنین در این رابطهاست 
† (𝑁𝛼†

نیز معرف عملگرهای خلق (

 است.  α(µ(شاخص یا  ها( با حالت )نوکلئون هابرای کوارک 

Nμ1,μ2,μ3
α رت زیر صو تابع موج نوکلئون کامالً پادمتقارن است و به

 شود:تعریف می

(19 )Nμ1μ2μ3
α = D(μ1, μ2, μ3; αi) × δ(k1

⃗⃗⃗⃗ + k2
⃗⃗⃗⃗ + k3

⃗⃗⃗⃗ −

P⃗⃗ )φ(k1
⃗⃗⃗⃗ , k2

⃗⃗⃗⃗ , k3
⃗⃗⃗⃗ , P⃗⃗ ) 

φ(k1در اینجا تابع موج نوکلئون 
⃗⃗⃗⃗ , k2

⃗⃗⃗⃗ , k3
⃗⃗⃗⃗ , P⃗⃗ )  برای کوارک ظرفیت

 در این. شوددر نظر گرفته میگاوسی صورت تقریب  بهو است 

ها به کمک عملگرهای خلق هستکرا  4ی هلیومحالت هسته مدل

 :]5[توان به صورت زیر نوشت می

(20           )|Ai = 4 ≥  
1

√4!
χα1α2α3α4Nα1

†
Nα2

†
Nα3

†
Nα4

†
|0 >                                                                          

 ای کامالً پادمتقارن است.تابع موج هسته χα1𝛼2𝛼3𝛼4که 

 ایهای چهار هستهامانهسازنده برای س . توزیع تکانه کوارک 

  شود:میصورت زیر نوشته به

(20                        )𝜌𝑚𝑡

𝑀𝑇(�⃗� , 𝐴𝑖) =  
⟨𝐴𝑖 = 4|𝑞�́�

† 𝑞�́�|𝐴𝑖 = 4⟩

⟨𝐴𝑖 = 4|𝐴𝑖 = 4⟩
                     

و   𝑚𝑡ولی بدون جمع روی  µبه عنوان همان شاخص   �́�در اینجا

 شدن خواهیم داشت است که بعد از ساده  �⃗�انتگرال  روی شاخص

]5[ : 

(21)         𝜌(𝑘) =
ρdir(k)+ρexch(k)

[1+
9

4
𝐼]

 

 نجاکه در ای

(22       )                         ρ
ⅆir

(k)
= 6A(𝑘) 

(23                    )ρexch
(k) = 2B(𝑘) +

4

3
C(k) +

2

3
D(k) 

 𝑫(𝒌)و   𝑪(𝒌)و    𝑩(𝒌)و    𝑨(𝒌)  هایعبارت(، 23)-(22ی )هاابطهردر  

تفاده ها و با اساند. به کمک این توزیع تکانهمحاسبه شده  ]5[در مرجع    𝜺و  

مقیّد   هایهستکیِ اندرون  سازندههای  ی زیر توابع توزیع کوارکاز رابطه

 : ]5 [دیآمیبه دست  4هلیومی هسته برای

(24)                       𝑞0,𝐶𝑄(𝑥, 𝑄0
2; 𝐴𝑖) = 2𝜋𝑀 ∫ 𝜌𝐶𝑄(𝑘; 𝐴𝑖)𝑘𝑑𝑘

∞

𝑘𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑄 , 

(25)                                              𝑘𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑄 (𝑥) =

(𝑥𝑀+𝜀0
𝐶𝑄

)2−𝑚𝐶𝑄
2

2(𝑥𝑀+𝜀0
𝐶𝑄

)
 

𝜀𝑜و  𝑚𝐶𝑄که در آن 
𝐶𝑄 گر  جرم و انرژی بستگی به ترتیب بیان

  مقیّد  هستکهم معرّف جرم  𝑀بوده و  𝐷یا  𝑈نوع  برهنه کوارِک

𝑚𝐶𝑄) است. مقادیر پارامترهای , 𝜀𝑜
𝐶𝑄)  ،برای کوارِک  نوع باال

(320𝑀𝑒𝑉, 120𝑀𝑒𝑉)  و برای کوارِک  نوع پائین مقادیر

(313𝑀𝑒𝑉, 180𝑀𝑒𝑉) و همچنیناند انتخاب شده𝐼 = 0.053 . 

 هاو تابع ساختار پارتون نتایج محاسبات برای توزیع 
سب توابع توزیع برح    4ی هلیومها اندرون هستههستک تابع ساختار

های دریای و های باال و پائین ، کوارک های ظرفیّت با طعمکوارک 

                        : ]5[ شودبه صورت زیر نوشته میهای گلئونهمچنین

(26 )𝐹2
𝑁(𝑥, 𝑄2) = 𝑥 ∑ 𝑄𝑎

2
𝑎=𝑢,𝑑,𝑠 [(𝑞𝑗

𝑎(𝑥, 𝑄2; 𝐻4 ) +

𝑞
𝑗

𝑎
(𝑥, 𝑄2; ; 𝐻4 ))  +       

𝛼𝑠(𝑄
2)

2𝜋
(𝑞𝑗

𝑎(𝑥, 𝑄2; ; 𝐻4 ) +

𝑞
𝑗

𝑎
(𝑥, 𝑄2; ; 𝐻4 ) + 2𝑔𝑗

𝑎(𝑥, 𝑄2; ; 𝐻4 )) 

های های متفاوت اندرون هستکتوزیع پارتون 6تا 1های در شکل

 اند.ترسیم شده 4مقید درون هلیوم 

 
 .4هلیومبرای  باالفیتِ ظرهای : توزیع کوارک1شکل 
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 .4هلیوم برای ظرفیتِ پایینهای : توزیع کوارک2شکل 

 
 ،4دریا درون هلیومهای کوارک: توزیع 3شکل 

 
 .4هسته هلیومدرون  های شگفت و پادشگفتکوارک: توزیع 4شکل 

 
 .4هسته هلیومدرون  هاگلئونتوزیع : 5شکل 

 
با  4ی هلیومدرون هستهمقیّد پروتون و نوترون : نمودار تابع ساختار 6شکل 

 ی.تبادلکایرال استفاده از مدل کوارک 

مقیاس پروتون و نوترون مقیّد در نمودار تابع ساختار  6در شکل  

𝑄0
2 = 0.34 𝐺𝑒𝑉2 مایش داده شده ن 4ی هلیوم درون هسته

در آن است که   ]3[  فاوت مطالعه حاضر نسبت به محاسباتت   .است 

های های اعالم شده تنها سهم کوارک نتایج و گزارش آن مطالعهدر 

ها ها از سهم کوارک ظرفیّت باال و پائین در نظر گرفته شده و در آن

 نظر شده است. ها صرفهای دریا و همچنین گلئونو پادکوارک 
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  1صبوری دودران، امیرعباس ؛  2پیمان، رضاییان ؛ 1نجاتی،  مریم

 تهران، ایران 19395-3697، صندوق پستی گروه فیزیک،  دانشگاه پیام نور  1

 هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهرانپژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون   2

 چكیده

استون شیشه تلفن همراه ابتدا در بدین منظور  گری مورد بررسی قرار گرفته است. 200تا  10همراه در بازه دز جذبی در این مقاله منحنی تابش ترمولومینسانس شیشه تلفن 

درجه سانتیگراد گرم شدند. در مرحله بعد با استفاده از سیستم پرتودهی  300روی سطح آن جدا شد. سپس نمونه ها در کوره و تا دمای قرار داده شدند و الیه پلیمری 

ه در دماهای سه قل منحنی تابش از گری پرتودهی شدند. جداسازی منحنی تابش نمونه های شیشه نشان داد که در 200تا 10نمونه های شیشه با دز های جذبی  220-گاماسل

ر منحنی تابش ترمولومینسانس شیشه های تلفن همراه متناسب با دز جذبی می باشد. بنابراین می توان از شیشه های همچنین سطح زی تشکیل شده است. 640و  574، 500
 تلفن همراه در تخمین دز جذبی در سوانح پرتویی استفاده کرد. 

 منحنی تابش ی، منحنی تابش ترمولومینسانس، سوانح پرتویی، جداسازیشیشه تلفن همراه، دز جذب  واژه های کلیدی:

 

Investigation of Thermoluminescence Glow Curve of Mobile Glass in the Absorbed Dose 

Interval of the 10 to 200 Gy   

 
Nejati,  Maryam1; Rezaeian, Peiman2; Sabouri Dodran; Amir Abbas 

1 Department of Physics,Payame Noor university(PNU),P.O.Box19395-3697,Tehran,Iran 
2 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of 

Iran, Tehran  

 

Abstract  

In this paper the Thermoluminescence glow curve of a mobile glass in the absorbed dose interval of 10 to 200 Gy 

was investigated. Thus, the mobile glass firstly was placed in acetone and the polymer layer on its surface was 

removed. Subsequently, the samples were put in oven and annealed up to 300°C. In next step, glass samples were 

irradiated in absorbed dose of 10 to 200 Gy using Gamma-Cell 220 irradiator. Deconvolution of glass samples 

showed that glow curve consists of three peaks in temperature of 500,574 and 640 K. Also, the area under the glow 

curve is proportional to absorbed dose. So, glass of the mobiles can be used to estimate the absorbed dose in radiation 

accidents. 

 

 Keywords: Mobile Glass, Absorbed Dose, Thermoluminescence Glow Curve, Radiation Accidents, Glow Curve 

Deconvolution   

 

PACS No.          28 

 

  شود.ویژگی ترمولومینسانس در بیشتر مواد نیمه رسانا، مشاهده می 

در یک فرآیند ترمولومینسانس در اثر پرتودهی بلور با پرتوهای 

تولید می شود.  ن و حفره در نوار ظرفیتجفت های الکترویونساز، 

در مراکز ها و حقره د شده در مراکز گیراندازهای تولیالکترون

. با گرم کردن بلور الکترون ها از مراکز بازترکیب قرار می گیرند

حفره با س ، سپی شوند ز خارج و ابتدا وارد نوار رسانش مگیراندا
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نتیجه این فرآیند گسیل بازترکیب می شوند.  (در مراکز بازترکیب)ها

متناسب با دز  شده از ماده گسیل هاینفوتو تعدادیک فوتون است. 

د و بنابراین از این ویژگی به منظور دزیمتری جذبی نمونه می باش

پدیده ترمولومینسانس دارای  بطور کلی .[1] استفاده کردمی توان 

ده مهمترین کاربرد پدی .[2]کاربردهای بسیار متنوع و وسیعی می باشد

صورت  بدین  .استوهای یونساز تترمولومینسانس در دزیمتری پر

برای تعیین دز جذبی ترمولومینسانس  یی با خاصیتکه از بلورها

استفاده  . در کنار این کاربرد [4-3]پرتوهای مختلف استفاده می شود

دزیمتری گذشته نگر و ی بند ترمولومینسانس به منظور سالیااز فرآی

در سالیابی با استفاده  .[6-5]استنیز از کاربردهای مهم این پدیده 

از منحنی تابش نمونه های باستانی دست ساز مانند کوزه های سفالی 

در کنار این  می توان زمان تقریبی ساخت این کوزه ها را تخمین زد.

کاربردها، یکی از زمینه های مورد استفاده فرآیند ترمولومینسانس در 

 دزیمتری گذشته نگر و دزیمتری تصادفی  می باشد. 

مراکزی که با پرتوهای یونساز سرکار دارند مجهز به معموال پرسنل 

حوادث میزان  بروزیطی هستند و در صورت حفردی و م پایشابزار 

دز دریافتی افراد قابل محاسبه می باشد اما این موضوع در خصوص 

در حالیکه اطالع داشتن از میزان دز افراد عادی صدق نمی کند. 

 جذبی افراد در یک سانحه پرتویی از اهمیت باالیی برخوردار است.

بر این اساس به منظور آمادگی در خصوص حوادث پرتویی داشتن 

قابلیت استفاده به صورت با سایل شخصی افراد اطالعات از و

و وسایل شخصی که دارای اهمیت است. یکی از این ابزار  ،دزیمتر

امروزه تقریبا تمامی افراد به آن دسترسی دارند گوشی های تلفن 

همراه است. این گوشی از بخش های مختلف تشکیل شده که هر 

یمتر را داشته یک از آنها بصورت بالقوه می توانند خواص یک دز

یکی  از بخش های این گوشی ها شیشه های آنها می  [. 8-7]باشند

 باشد. 

ترمولومینسانس شیشه یک نوع گوشی تلفن خاصیت در این مقاله  

شده است. نمونه های شیشه پس از آماده  بررسی (HTC)همراه 

سازی پرتودهی و منحنی تابش ترمولومینسانس آن ها ثبت و مورد 

شیشه ی پاسخ ترمولومینسانس  بررسی قرار گرفته است. بررسی

نشان می دهد پاسخ دارای یک رفتار برحسب دز جذبی تلفن همراه 

 د که بر این اساس می توان این گونه نتیجه گیری کر. خطی است

دز  به عنوان یک ابزار در تخمین میزان دمی توانتلفن همراه شیشه 

 .جذبی مورد استفاده قرار گیرد

 

در آماده سازی نمونه ها، ابتدا شیشه ی تلفن همراه ، از سایر بخش 

یی در مرحله بعد به منظور حذف الیه ها های تلفن همراه جدا شد.

در استون قرار داده شد و الیه  نمونه ها که بر روی شیشه قرار گرفته 

 1 در شکل    .سطح شیشه جدا شدندها به صورت فیزیکی از روی 

تصویر شیشه موبایل قبل و بعد از جدا کردن الیه پلیمری روی آن 

 نشان داده شده است.  

 

 نمونه اولیه شیشه موبایل. ب: شیشه موبایل پس از حدف الیه –: الف 1شکل 

 پلیمری روی آن.  

همانگونه که در این شکل نشان داده  شده است، شیشه ها در ابتدا 

حالت تیره دارند که با جدا گردن الیه پلیمری روی سطح آن حالت 

الزم به ذکر است که این الیه در اثر گرم کردن  شفاف پیدا می کند.

 ند.وسوزند و سبب اشکال در قرائت می ششه به منظور قرائت می شی

دقیقه به منظور تخلیه  10پس از آماده سازی ، نمونه ها به مدت 

 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. 300ترازها در دمای 

با  220پس از این مرحله نمونه ها با استفاده از پرتو دهنده گاماسل 

گری پرتودهی شدند. به منظور ثبت  200و  50، 30،40، 10ای دزه

-Harshawمنحنی ترمولومینسانس این بلورها از دستگاه خوانشگر 

 10استفاده شد. برای ثبت منحنی نمونه ها با آهنگ گرمای  4500

ند. پس از ثبت شد رمگدرجه سانتیگراد 400درجه بر ثانیه تا دمای 

قله ها، بدست آوردن اطالعاتی از ساختار ر منحنی ها  به منظو

 ب   الف
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صورت گرفت  TLAnalجداسازی منحنی تابش با استفاده از کد 

در این  استفاده شد. تقریب عام. برای جداسازی منحنی ها از [9]

ها در نوار گیرانداز به صورت زیر نوشته مدل تغییرات تعداد الکترون

 :[10]می شود

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −

𝑠𝑛2𝑒
−
𝐸
𝐾𝑇

𝑛+𝑅(𝑁−𝑛)
    (1                                            )  

به ترتیب تعداد الکترون ها در تراز n ،s ،E ،K ،Tدر این رابطه 

گیرانداز، فاکتور فرکانس، انرژی فعالسازی، ثابت بولتزمان و دما می 

در  هایتعداد جایگاه N آهنگ بازترکیب و Rباشند. همچنین 

این مدل در نهایت منجر به یک  دسترس در تراز گیرانداز است.

ی تحلیلی برای منحنی تابش ترمولومینسانس نخواهد شد و بر رابطه

اساس حل عددی معادالت دیفرانسیل توصیف کننده تعداد الکترون 

ها در ترازهای مختلف منجر به محاسبه عددی برای منحنی تابش 

 خواهد شد. 

  

 نتایج:

با دز جذبی منحنی تابش ترمولومینسانس نمونه شیشه پرتودهی شده 

 .( نشان داده شده است2در شکل )گری  10

منحنی تابش ترمولومینسانس شیشه تلفن همراه پرتودهی شده با دز جذبی : 2شکل 

 گری.  10

، مشاهده می شود منحنی تابش 2همانگونه که در شکل 

متشکل از سه قله می باشد. ترمولومینسانس نمونه مورد بررسی 

که  F.O.Mبدست آمده از برازش به همراه   Rو  s ،Eهای پارامتر

نشان داده شده  2نشان دهنده کیفیت برازش می باشد در جدول 

 است. 

پارامتر های سینتیک و دمای ماکزیمم مربوط به منحنی تابش -1جدول

 ترمولومینسانس شیشه تلفن همراه

 
 سومقله  قله دوم قله اول

E(eV) 1.48 1.84 2.09 

S(s-1) 1.08×1018 1.06×1020 1.24×1017 

R 1.00 0.49 1.00 

Tm(K) 500 574 640 

      F.O.M                                                      0.98% 

 

نشان می دهد که برازش صورت گرفته قابل قبول  F.O.Mمقدار 

است. بر اساس دادهای برازش مشاهده می شود که این نوع شیشه 

قله  است.قله  سهکلوین دارای  640و 574و  500دماهای  حدوددر 

که البته در ثبت این  سوم مربوط به ترازهای گیرانداز عمیق می باشد

به منظور   .خواهد داشتمنحنی تابش ناحیه مادون قرمز نیز نقش 

بررسی تاثیر میزان دز جذبی بر منحنی تابش ترمولومینسانس منحنی 

منحنی  3در شکل ثبت شده در دزهای جذبی متفاوت ثبت شدند. 

 شده است. نشان تابش در دزهای جذبی مختلف 

 

 منحنی تابش ترمولومینسانس نمونه شیشه تلفن همراه در دزهای مختلف.: 3شکل 

مشاهده می شود با افزایش میزان دز جذبی  3همانگونه که در شکل  

منظور بررسی  بهی تابش نیز افزایش می یابد.نمقدار سطح زیر منح

در هر ، بار جمع آوری شده کمی تر رفتار پاسخ، سطح زیر منحنی 

 رسم شد. 4در شکل  قرائت بر حسب دز جذبی
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 تلفن همراه بر حسب دز جذبی.پاسخ ترمولومینسانس نمونه شیشه : 4شکل 

ر سطح زیر منحنی بر رفتا می شودمشاهده  4همانگونه که در شکل  

این نمونه خاص دارد. از این رو  خطی حالت بیمیزان دز جذحسب 

برای تعیین دز جذبی گری  200تا  10ی دز را می توان در محدوده

 در حوادث پرتویی بکار برد.

 نتیجه گیری:

در  است،به دانستن میزان دز جذبی  پرتویی ، نیازدر مواد سوانح 

حالیکه این احتمال وجود دارد که در محل هایی از وقوع سانحه 

سانحه دزیمتر یا ابزار پایش محیطی وجود پرتویی در هنگام وقوع 

 و  ویژگی ترمولومینسانس ابزاراز نداشته باشد. از این رو استفاده 

  باشد. د می تواند بسیار مفید وجود داروسایلی که در محل سانحه 

با توجه به گستردگی استفاده از تلفن های همراه توسط افراد، یکی 

از ابزاری که می تواند به منظور تخمین دز مورد استفاده قرار گیرد 

بخش های مختلف تلفن همراه نظیر مدارات الکترونیکی یا شیشه 

مینسانس شیشه ترمولو منحنی تابشدر این تحقیق نمایشگر آن است. 

  یک نوع تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت.

نس این نتایج این بررسی نشان داد که منحنی تابش ترمولومینسا

گوشی متشکل از سه قله است و سطح زیر منحنی تابش 

با دز جذبی می گری متناسب  200تا  10ترمولومینسانس در ناحیه 

باشد. این  تحقیق را می توان در سایر نواحی دز جذبی برای مدل 

های متفاوت گوشی تلفن همراه انجام داد و بر اساس آن شیوه نامه 

های اجرایی جهت تخمین دز توسط شیشه های گوشی های تلفن 

 همراه در حوادث پرتویی را تدوین کرد. 
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ترکش باریونهای توابعتعیین 
  1385(و( 

    2مهران، یادگاری ؛ 1توفیق، اوسطی

 کرمانشاه، سرخه لیژه، رازی هدانشگا علوم  دانشکده1و2

 

 چكیده

و (1385) باریونهای در مقاله پیشرو با استفاده از داده های گرد آوردی شده برای سطح مقطع غیر انحصاری  تولید
 توابع پوزیترون -در نابودی الکترون ،

احتمالهای کل ترکش   ،شده است. سپس با استفاده از توابع ترکش تعیین شده تعیینباریونها در اولین مرتبه ی اختالل این  ترکش  کوارکهای سازنده و کوارکهای دریا

  و پارامتر متوسط ترکش محاسبه شده است. 

 .ترکش، سطح مقطع، باریون واژه های کلیدی:

 

Determination of fragmentation functions of 
  and )1385(  

 
Osati,Tawfigh1; Yadehgari, Mehran2 

 
1,2Department of Physics, University of Razi, Kermanshah 

 

Abstract 
 

In the present paper, using data collected for the inclusive cross-section production of 
  and )1385(  

baryons in electron-positron annihilation, the fragmentation functions of the constituent quarks and sea quarks 

of these baryons are determined in the first order of the PQCD. Then, using these functions, the fragmentation 

probabilities and the average fragmentation parameter are calculated.  

Keywords: fragmentation, cross section, baryon   

 

PACS No.10 

 

 قدمهم
،  uu(  شامل  کوارک شگفت و جفت های باریونهای سیگما)

dd  وud صورت  . و بر اساس بارالکتریکی شان بمی باشند ،
0  و در آزمایشهای  .]1[از هم تشخیص داده می شوند

DELPHI  ،ALEPH   وOPAL  سطح مقطع غیر انحصاری تولید

پوزیترون اندازه  -در نابودی الکترون  0Zباریونهای حول قطب این 

 –نابودی  الکترون از در این آزمایشها .]2-6[گیری شده است

 د. فوتون مجازینشو میخلق  پوزیترون بوزون های پیمانه ای

به جفت کوارک پادکوارک واپاشی کند.پس  دنمیتوان 0Zویابوزون

 از را طریق تابش گلئون انرژی  خود ازآن کوارک وپادکوارک از

های نیزازطریق فرآیندتولیدزوج جفت هادست می دهندوگلئون

پادکوارک های ثانویه راخلق میکنند. زمانیکه انرژی  –کوارک

قوی غلبه  نیروی برسد GeV1ز ر پادکوارک اولیه بهم -کوارک

هادرونیزاسیون می  که این مرحله را گیرد کرده وهادرون شکل می

در این مقاله با استفاده از داده های اندازه گیری شده برای .نامند

توابع ترکش     ،(باریونهای سیگما) سطح مقطع غیر انحصاری

 .تعیین می کنیم )1385(و  باریونها 

 پوزیترون-تولید هادرون در نابودی الكترون
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در  𝐸Hبا انرژی  Hن برای تولید غیر انحصاری هادرو مقطع سطح

،  در چارچوب مرکز جرم و در مقیاس 1نابودی غیر انحصاری منفرد

2انرژی 
Q7و8[می تواند بصورت زیر نوشته می شود[ 

(1           )
tot

H

H 2 H 2

1 E L E2

E q

q

1
σ

dσ 1
= [2F (x ,Q ) + F (x ,Q )]

dx e
                                                                    

Eکه در آن    2
x =

2 . 2H Hp q E

Q s
  می باشد وq  تکانه بوزون

σمی باشد. همچنین سطح مقطع کل هادرونی  پیمانه ای
𝑡𝑜𝑡

تا اولین  

 مرتبه ی اختالل بصورت زیر داده می شود.

(2        )
22 2

2 ( )4 ( )
ˆ [1 ]s

tot q

q

QQ
e

s





  

تعداد طعم های فعال   n( جمع بر روی2( و )1ی )ها در رابطه

 .کوارک بسته شده است

)2با صرف نظر کردن از بخش هایی که شامل  (1)در رابطه ی )

2

s Q



 

 -نابودی الکترون است سطح مقطع غیر انحصاری تولید هادرون در

 را می توان بصورت زیر نوشت: LOپوزیترون در مرتبه ی 

(3 ) 
H

2

E q

q

2 2 21
q

q

dσ 1
=

ˆdx e
ê ( , ) ( , )

tot

H H

q E q ED x Q D x Q





 

H،(3در رابطه ی )

qD  وH

qD   به ترتیب تابع ترکش کوارک و

 .پاد کوارک به هادرون  می باشد

 تعیین تابع ترکش 

سطح مقطع غیرانحصاری تولید هادرون در اولین  ،(3مطابق رابطه )

برای تابع به توابع ترکش وابسته می باشد.  QCDمرتبه ی اختالل 

شکل های تابعی  ، 0ترکش  ترکش پارتونی در مقیاس اولیه ی

از شکل چند جمله ای یمقاله دراین . مختلفی داده شده است

(1 )
h h
i ih

iN z z
 

  استفاده شده است.درمورد کوارک های سبک

d,u وs  0مقیاس  را برابرGeV1 ودر مورد کوارک های سنگین

b  وc 0مقیاس 2را به ترتیب برابر

bm و
2

cm گرفته می شوددر نظر. 

ترکش برای  توابع
 

Single- Inclusive Annihilation
1 

1اسپین  باریون 

2
( پارامترهای مریوط به 1ر جدول )د ارد.د 

داده شده  ،که از طریق برازش بدست آمده اند تابع ترکش 

 است.

پارامترهای مریوط به تابع ترکش (: 1جدول ) 
 

داده شده   z( رفتار این توابع بر حسب 3( تا )1در شکلهای )

 است.
 

 
 

 به  u(: تابع ترکش کوارک سازنده 1شکل)

 

 
 
 

 به  S(: تابع ترکش کوارک سازنده 2شکل)

 

quark N α β 
u 0.044442986 −1.146592 7.3186052 

s 0.00031616296 1.6586851 4.4344942 

sea 0.2690007 1.4936466 5.186338 
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 (: تابع ترکش کوارکهای دریا به 3شکل)

(1831توابع ترکش برای )
 

3اسپین  (1381)باریون 

2
داده های سطح مقطع دارد  

پوزیترون در -غیرانحصاری برای این باریون در نابودی الکترون

. در روشی مشابه با آنچه که گرد آوری شده است LEPآزمایشهای 

اعمال کردیم توابع ترکش مربوط به این در مورد باریون 

( 2جدول )باریون را از طریق برازش بدست آوردیم در 

  پارامترهای مربوط به این توابع ترکش دده شد است.

(1381) (: پارامترهای مریوط به تابع ترکش 2جدول )
 

 

 (4-6شکلهای ) zتار توابع ترکش بر حسب فهمچنین ر

 داده شده است.

 
 (1385)به u(: تابع ترکش 4شکل)

 
 

 (1385)به s(: تابع ترکش 5شکل)

 

 
 

 (1385)به sea(: تابع ترکش 5شکل)

quark N α β 

u 1.2053521 −0.09819989 26.974862 

s 1.166498 0.8734586 10.158262 

sea 0.24466011 0.7450697 10.604256 
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( و پارامتر متوسط ترکش برای هریک FP) احتمال کل ترکش

فرآیندهای ترکشی که منجر به تولید باریونهای  
و          

(1381)  روایط  از با استفادهمی شود 

(4                                        )
1

0

0

. ( , )f p D z dz  

 (1                                         )

1

0

0

1

0

0

( , )

( , )

ZD z dz

Z

D z dz









 

( داده شده 4( و )3حاسبه کرده ایم و نتایج حاصل در جدولهای )م

 است.

(: احتمال کل ترکش و پارامتر متوسط ترکش برای 3جدول)
 

 

 (1385)(: احتمال کل ترکش و پارامتر متوسط ترکش برای 4جدول)

 

 بحث و نتیجه گیری

هسااتند.  uusدارای ساااختار کااوارکی   (1385)و   باااریون

1اسپین   باریون 

2
3اسپین  (1385)و  

2
در این مقالاه ماا   دارد.  

برای اولین بار توابع ترکش این باریونها را با اساتفاده از داده هاای   

نتاای  بدسات آماده نشاان مای دهاد کاه        تجربی تعییین کرده ایم .

باه ایان باریونهاا در مقایساه باا       uاحتمال ترکش کوارک ساازنده  

 بیشتر است. احتمال ترکش کوارکهای دریاا باه     sکوارک سازنده 

تقریان یکسان می باشد. رفتاار تواباع    (1385)و   هایباریون

( داده شده اند که تقریبا در هر دو دو 6( تا )1ترکش در شکلهای )

برابار یا     zبرابار فافر و     zحالت رفتار مشابهی دارند یعنی در 

احتمال ترکش ففر می شوند. که نشان دهنده ی آن است که ایان  

 توابع به روش فحیحی محاسبه شده اند. 
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quark F.P <z> 
u 0.048776 0.100012 
s 0.000002 0.246421 

sea 0.0022126 0.231413 

Sigma(3/2)+ F.P <z> 

u 0.01166085 0.085716 
s 0.009729164 0.154731 
sea 0.0024579234 0.1462207 
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 میزان دز جذبی برسر فانتوم بررسی اثر ناهمگنی در 
  4منیژه، بیگی ؛3صدیقه، کاشیان ؛3پیمان، رضائیان؛ 2هانیه، ترابی ؛ 1لیال،  تیموری خندان

  نهمدا، آزاد اسالمی واحد همدان هدانشگا ، دانشکده علوم،فيزيك گروه  1

 ی، تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم پايه  2
 تهران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ايران، پژوهشکده کاربرد پرتوها  3
 دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران،بيمارستان هفتم تير، فيزيك راديوتراپی  4

 

 چكیده
پرتودهی شدند  ۰۶-هدف از اين مطالعه بررسی اثر ناهمگنی روی مقدار دز جذبی در نقاط مختلف از سر است. به اين منظور دو فانتوم ناهمگن سر با چشمه کبالت

ر دز جذبی در هر نقطه قادياختالف نسبی بين م ،. در نهايتقرائت و ميزان دز جذبی محاسبه شد ،بار توليد شدهفانتوم مقدار و در چند نقطه مهم و مشترک در هر دو 
 برای پشت گوش اختالف کمترين مقدار همچنين وها چشم برای پشت اختالف بيشترين نتايج نشان داد کهاز دو فانتوم محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. مقايسه 

 باشد. انسان های بدنتواند جايگزين مناسبی برای همه ارگاننمی ،، فانتوم همگن آبمی توان نتيجه گرفتبنابراين . ستا

 ، دز جذبی ، اختالف نسبیسر فانتوم   ناهمگنی، واژه های کلیدی:

 

Investigation of the Heterogeneity Effect on the Absorbed Dose in the Head Phantom  
 

Teimoori Khandan, Leila1; Torabi, Hanieh2;Rezaeian, Peiman3; Kashian, Sedigheh3; Beigi, Manijeh4 

 
1 Department of Physics, ّFaculty of Science, Islamic Azad University Hamadan Branch, Hamada, Iran. 

2 ّFaculty of Science, Islamic Azad University Tehran Central Branch, Iran. 
3 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute(NSTRI), Tehran, Iran. 

Department of Medical Physics, Haft Tir Hospital, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.  4 
 

Abstract  
This study aims to investigate the heterogeneity effect on the absorbed dose in some different points in the head. 

For this purpose, two heterogeneous head phantoms were irradiated in the radiation field of cobalt-60 source, 

in some points of both phantoms, charges generated during irradiation were readout and absorbed dose was 

determined. Finally, relative difference was evaluated and discussed at each point between phantoms. The 

results reveals that the maximum difference of absorbed dose was occurred in the point of behind eyes. Also, the 

minimum difference is happened in the point of behind ears. It can be concluded that homogeneous water 

phantom cannot be a suitable substitute for all organs of human body. 

Keywords: heterogeneities, head phantom, absorbed dose, relative difference 

PACS No. 28 

 

  مهمقد
ريزی بررسی و تطبيق دز برنامه ،مهمترين هدف در پرتودرمانی     

شود با دز شده که از برنامه سيستم طراحی درمان حاصل می

تحويل شده به بافت هدف و همچنين کمينه کردن مقدار دز تابشی 

 در اطراف بافت هدف ،سالم و حساس به پرتوهای رسيده به بافت

مکان اندازه گيری دز دريافتی بيمار در حين . از آنجاييکه ا[1]است

درمان وجود ندارد، اين مقدار بايد با روش های صحيح  پيش از 

 يك ترکيب ناهمگن بدن انسان. [3و2]شروع درمان تعيين گردد

های فيزيکی با ويژگی هاناهمگنیها و شامل انواع مختلفی از بافت

هايی که حفره ها وو پرتويی متفاوتی است. در اين بين بافت
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ها های دهانی، سينوسچگالی متفاوتی با آب دارند مانند ريه، حفره

اين ای برخوردار هستند. و استخوان در پرتودرمانی از اهميت ويژه

 ،ای برخوردار هستنددر دزيمتری تابشی از اهميت ويژه هاناهمگنی

-های ناهمگن تحت تاثير قرار میتوزيع دز توسط اين بافت زيرا

بررسی، محاسبه و ارزيابی برای بهينه سازی درمان نياز به  .يردگ

برای بيشينه کردن دز جذبی در  ،های تحت تابشتوزيع دز در بافت

های در خطر ارگانبافت هدف و کمينه کردن تابش رسيده به 

شماره  ICRUگيری تابشالمللی واحدها و اندازهاست. کميته بين

را در فرايند  ٪۵ی، عدم قطعيت کلی با توجه به اطالعات بالين 24

که اين مقدار حاصل  ،[4] داندتحويل دز به بيمار ضروری می

قرار های مختلف پرتودرمانی از جمله در گام مجموع عدم قطعيت

بيمار، کاليبراسيون شتابدهنده درمانی و  گيری بيمار بر روی تخت

دز در برای ارزيابی دقيق توزيع . [۵] محاسبات دزيمتری است

درمان، در خطر به منظور افزايش کيفيت  هایبافت هدف و ارگان

های همگن و ناهمگن نياز به تعيين توزيع فضايی دز در فانتوم

های کنترل است. از طرفی ارزيابی برنامه ريزی درمان، برنامه

لزوم تعيين توزيع دز در  ،و تکرارپذيری پرتوگيریکيفيت 

 کند. ضروری میفانتومهای همگن و ناهمگن را 

های پيچيده و های متعدد با هندسهسر به دليل حضور ناهمگنی

برانگيز برای پرتودرمانی ساختاری چالش های متفاوت، چگالی

های مهمی از بدن از جمله مغز است. سر دربرگيرنده ارگاناست. 

حين  ،های سالمدقيق دز جذبی تومور و بافت تعيينبنابراين 

ای که اهميت بااليی برخوردار است. به گونه پرتودهی در مغز از

های سالم بيش از حد مجاز سبب ايجاد افزايش دز جذبی بافت

اختالل در باعث در نتيجه  وهای جبران ناپذير به کل بدن  آسيب

در اين پژوهش تاثير  ،بر اين اساس .[۷و۰]شود. روند درمان می

 رار گرفته است.ناهمگنی بر ميزان دز جذبی در سر مورد بررسی ق

سر که از نظر ناهمگنی متفاوت  دو فانتوم ناهمگن بدين منظور

 ،فانتوم اولقرار گرفتند.  ۰۶-تحت پرتودهی با چشمه کبالت بودند،

افزاری اشنايدر از گون ساخته شده بر مبنای فانتوم نرمبيضیپوسته 

بود و فانتوم ای در پژوهشگاه علوم و فنون هسته PMMAجنس 

های استخوان استفاده از فانتوم اول و ايجاد ناهمگنیبا  دوم

همينطور های ماگزيالری تهيه شده بود. جمجمه، چشم و سيسنوس

 از آب بعنوان ماده جايگزين بافت مغز در هر دو فانتوم استفاده شد.

 هامواد و روش
 هافانتوم

بر  ناهمگنی اتبررسی اثردر اين تحقيق از دو فانتوم سر برای      

استفاده شد. فانتوم اول، يك  نقاط مختلف مغزدز جذبی در  روی

 ۹و ۵/۰، ۰های داخلی گون از جنس پلی اتيلن با شعاعپوسته بيضی

ای بر مبنای متر ساخته شده در پژوهشگاه علوم و فنون هستهسانتی

بافت  عنوان ماده جايگزينهافزاری اشنايدر بود که با آب بفانتوم نرم

و چگالی ماده بافت مغز برابر  1چگالی آب برابر  ، ودمغز پر شده ب

ها به منظور بررسی اثر ساير ناهمگنی.(الف-1)شکل  است ۶3/1

فانتوم دوم با استفاده از فانتوم اول و ايجاد  در ساختار سر،

های ماگزيالری های استخوان جمجمه، چشم و سيسنوسناهمگنی

 ۷يه استخوان به ضخامت سطح فانتوم با يك ال بنابراين،. تهيه شد

پوشانده شد، از  )تقريبا معادل با ضخامت جمجمه انسان( مترميلی

متر که با خمير سانتی2و کره های پالستيکی به شعاع  هانيمکره

-ها و سينوسبرای جايگزنينی چشم ،استخوان پوشيده شده بودند

 2های ماگزيالری استفاده شدند و در نهايت فانتوم ناهمگن شماره 

 ب(-1نيز با آب بعنوان ماده جايگزين بافت مغز پرشد. )شکل

 
 2شمارهفانتوم ناهمگن ب(1الف( فانتوم ناهمگن شماره: 1شکل

 ،. اين درپوشساخته شدمورد نظر همچنين درپوشی برای فانتوم  

گيری با اتاقك يونش بود که با حاوی چندين جايگاه برای اندازه

گيری های مختلف، اندازهبا ارتفاعهای ساخته شده استفاده از کپ

ها، پشت دز جذبی در نقاط مهمی از سر از جمله پشت گوش

 (.2کرد )شکلپذير میها، پشت سر و مرکز سر را امکانچشم

 ش بارو خوان ۰۶-چشمه کبالت باپرتودهی 

به منظور ارزيابی ميزان دز جذبی در نقاط مختلف در دو فانتوم، هر 

 ۰۶-ميدان پرتويی کبالت در 2و ناهمگن شماره  1دو فانتوم شماره 
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 Picker  سيستم پرتودهیها از گيریپرتودهی شدند. در اين اندازه

V9 Tele therapy Unit ،  دزيمتووری موجووود در آزمايشووگاه

استفاده شد.ای علوم و فنون هستهه پژوهشگااستاندارد ثانويه 

 
های ساخته شده برای جايگذاری اتاقك يونش در : درپوش فانتوم و کپ2شکل

 گيریهنگام اندازه

در پنج جايگاه مشترک از هر دو فانتوم و در هر جايگاه در دو 

-اندازه ،های مختلف(عمق مختلف )با استفاده از دو کپ با ارتفاع

های دزيمتری، گيریهای دزيمتری انجام شد. برای همه اندازهگيری

نتوم انتخاب شد، متر مربع روی سطح فاسانتی 2۵×2۵ميدان 

متر در سانتی ۰۶همينطور فاصله چشمه تا سطح فانتوم نيز برابر 

ثانيه مورد  1۵گيری، فانتوم به مدت نظر گرفته شد. در هر اندازه

آوری شده در حجم حساس اتاقك پرتودهی قرار گرفت و بار جمع

                 الکترومتراز  با استفاده PTW-3001 يونش فارمر

PTW UNIDOSE 1002  خوانش شد. تصويری از فانتوم، اتاقك

 آورده شده است. 3يونش و همچنين سيستم پرتودهی در شکل

 
 ۰۶-تحت چشمه کبالت 2: پرتودهی فانتوم ناهمگن 3شکل              

 محاسبات
 ،گيری دز برجای ماندهپنج جايگاه مختلف برای پرتودهی و اندازه

های استفاده از دو کپ با ارتفاعانتخاب شد. در هر جايگاه با 

مختلف، در در دو عمق متفاوت خوانش بار صورت پذيرفت. 

اند، جايگاه انتخاب شده 3های موردنظر مطابق با شکل جايگاه

متناظر با پشت  3متناظر با پشت گوش، جايگاه شماره  1شماره 

متناظر  ۷متناظر با پشت گوش، جايگاه شماره  ۵سر، جايگاه شماره 

 ها بودند.متناظر با پشت چشم ۰مرکز و جايگاه شماره  با

 1مقدار بار خوانش شده در مدت زمان  ،برای محاسبه دز جذبی

 TRS 398که برگرفته از  زيرو با بکار بردن رابطه  لحاظ شددقيقه 

 :باشد، دز جذبی در هر جايگاه محاسبه شد[ می۰]

 

ت زمان يك وسط بار خوانش شده در مدمت که در اين رابطه

ريب کاليبراسيون اتاقك يونش مورد استفاده ض دقيقه است. 

عنوان ماده جايگزين مغز در اين تحقيق از آب بهاست، از آنجاييکه 

ها در آب صورت گرفته گيریاستفاده شده است و تمام اندازه

است، بنابراين برای محاسبات دز جذبی از ضريب کاليبراسيون در 

 وکه در شرايط استاندارد محاسبه شده است  تآب استفاده شده اس

ميلی گری بر نانوکولن در آژانس بين  12/۵2مقدار آن برابر با 

 .المللی انرژی اتمی اندازه گيری شد

باشد که با ريب تصحيح فشار و دمای محيط میض همچنين

با اندازه گيری فشار  ،TRS 398 [۰]برگرفته از  3استفاده از رابطه 

 ط قابل محاسبه است.و دمای محي

 

T  وP 1۰گيری بودند که برابر دما و فشار محيط در هنگام اندازه 

 . ميلی بار ثبت شدند ۵/۰4۷و  سانتيگراد درجه

 نتايج

در هر دو فانتوم در پنج نقطه شايع برای بروز گيری نتايج اندازه

 ارائه شده است. 1در جدول  ،تومور

 های مختلفدر دو فانتوم در جايگاه (ميلی گری )دز جذبی :مقادير 1جدول

 2فانتوم  2کپ  1فانتوم  2کپ  2فانتوم  1کپ  1فانتوم  1کپ  

 12/12۵ 2۰/13۷ ۵4/12۷ ۷۰/13۷ 1جایگاه 

 23/1۵۹ 23/1۵۶ ۹2/1۵۰ ۹3/14۰ 3جایگاه 

 ۶۹/21۰ 1۵/223 ۷۰/21۷ ۰۰/21۹ ۵جایگاه 

 ۰۹/1۰۵ 33/1۷۵ ۹3/1۰۷ 2۵/1۷۵ ۷جایگاه 

 ۵۵/1۰۰ 24/1۰۵ 24/1۰۰ 42/1۰3 ۸جایگاه 

اختالف ناشی از دز  ،به منظور تعيين اثر ناهمگنی بر دز جذبی

 2نتايج آن در جدول  وجذبی در کپ های مختلف محاسبه شده 

 نشان داده شده است. 
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 : مقادير اختالف نسبی دزجذبی در هرجايگاه بين دو فانتوم2جدول

 (2ماره )کپ ش ( 1کپ شماره ) گیریهای اندازهموقعیت

 %۹ %۷ پشت گوش 1جایگاه 

 -%۰ -%۷ پشت سر 3جایگاه 

 %2 %1 پشت گوش ۵جایگاه 

 %۰ %4 مرکز سر ۷جایگاه 

 1۶% %۹ هاپشت چشم ۸جایگاه 

  بحث
رفت که ميزان دز جذبی در فانتوم ها انتظار میگيریدر اين اندازه

ده برای های لحاظ شدليل ناهمگنیبه ،هادر همه جايگاه ،2شماره 

کمتر از ميزان دز  ،اين فانتوم و تضعيف بيشتر پرتو توسط استخوان

های انجام باشد. با مقايسه اندازه گيری 1جذبی در فانتوم شماره 

شده دز  های متفاوت، تفاوت در مقادير اندازه گيریشده در جايگاه

در دو فانتوم مشاهده شد که اين موضوع به دليل حضور  ،جذبی

است. با  2چشم و سينوس در فانتوم شماره های حفره استخوان و

توان مقايسه مقادير اختالف نسبی ثبت شده برای دو فانتوم، می

استنباط کرد که مقدار اين اختالف با افزايش فاصله از سطح فانتوم 

در جايگاه شماره  ،ای که ميزان اين اختالفيابد به گونهافزايش می

کمترين فاصله را با سطح فانتوم  متناظر با پشت گوش چپ که ۵

دارد، کمينه مقدار خود را دارد و با افزايش فاصله در جايگاه شماره 

که متناظر با مرکز سر است، مقدار اين اختالف افزايش يافته  ۷

که متناظر با پشت گوش راست در نظر  1است و در جايگاه شماره 

-افزايش میگرفته شده است، مقادير اختالف نسبی بازهم بيشتر 

يابد. همچنين با افزايش ناهمگنی، مقدار اختالف نسبی افزايش 

که درست پشت  ۰ای که در جايگاه شماره يافته است، به گونه

ها قرار گرفته است، اختالف نسبی بيشنه مقدار خود را در چشم

گيری دارد. نکته ديگری که در اين های مورد اندازهبين جايگاه

وجه بود، مقدار منفی اختالف نسبی برای جايگاه گيری قابل تاندازه

گيری شده بود، به اين مفهوم که مقدار دز جذبی اندازه 3شماره 

گيری شده بيشتر از مقدار دز جذبی اندازه 2برای فانتوم شماره 

تواند به است که اين افزايش مقدار دز می 1برای فانتوم شماره 

به اين ناحيه باشد، در های پراکنده رسيده دليل افزايش تابش

ها قرار ها و سينوسحاليکه درست در ناحيه روبروی آن که چشم

دز روند کاهشی به خود  اند، به دليل حضور ناهمگنی ميزانگرفته

 گرفته است

 گیرینتیجه 

فانتوم  که شودمیاز نتايج حاصل شده از اين تحقيق  استنباط 

های بدن همه ارگانتواند جايگزين مناسبی برای نمی ،همگن آب

تواند خطای بين دز جذبی محاسبه شده و دز می و انسان باشد

 جذبی تحويل شده به بيمار را به ميزان قابل توجهی افزايش دهد. 

الگوريتم های بکار گرفته  از آنجاييکه خطای محاسباتی مربوط به

همچنين عدم دستيابی به  شده، مخاطرات ناشی از پرتودرمانی و

ارتقای دقت و  برای ،، بنابراينداردرد نظر را به همراه نتايج مو

ساختار و با  هايیبه ساخت فانتومنياز  صحت فرايند پرتودرمانی

همچنين مواد مورد استفاده است، ای مشابه با ارگان هدف هندسه

های دزيمتری مشابه چگالی و ويژگی بايد ،هابرای ساخت فانتوم

 .داشته باشندرا ن موردنظر دهنده ارگاهای تشکيل با بافت

  سپاسگزاری

دانم از محضر خانم عالی پور کارشناس خود الزم می بر      

بابت ساز و همچنين دکتر کاسه ۰۶-کبالتدستگاه پرتودهی محترم 

 همراهی و همکاری ايشان، نهايت تشکر را داشته باشم.
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وقاط  بلور مایع وماتیک آالئیده به واهمساوگردی دی الکتریکی و ولتاش آستاوه پاییهافسایش 

 Ni:ZnCdS/ZnSپوسته کواوتومی هسته/ 
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 چکیده
گزسدّی دی الکتشیکی ًوًَِ ّای تلَس هایغ هغالؼِ گشدیذ. هایغ ًواتیک  سیستن تلَس اپتیکی-اظ الکتشٍتش خَ Ni: ZnCdS/ZnS پَستِ ّستِ/ کَاًتَهیًقاط شاتاث

ًتایج دی افضایص یافت.  دس هقایسِ تا تلَس هایغ خالع، ًقاط کَاًتَهی دی الکتشیکی تلَس هایغ آالئیذُ تًِواتیک دس دهاّای هختلف اًذاصُ گیشی ضذ. ًاّوساًگشدی 

دس ساستای تشداس ساٌّوای تلَس هایغ آسایِ ّای  هی ضَدٍ تاػث  ضذگی سا دس ًقاط کَاًتَهی القاء هی کٌذ ، خَدهشتةاست کِ تلَس هایغ ًواتیکالکتشیک ًطاى دادُ 

 ًقاط کَاًتَهی دس تلَس هایغ، ًاخالػی ّای یًَی سا جزب کشدُ ٍ ٍلتاط آستاًِ سا کاّص دادُ اًذ. یک تؼذی سا تطکیل دٌّذ. 

 .اپتیکی-َاًتَهی، خَاظ الکتشٍتلَس هایغ، ًقاط ک   واشه های کلیدی: 

 

Enhanced dielectric anisotropy and low threshold voltage of nematic liquid 
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Abstract 
 

The effects of doping of Ni: ZnCdS/ZnS core/shell quantum dots (QDs) on the electro-optical properties of a 

nematic liquid crystal (LC) system were studied. Dielectric permittivity of nematic LC samples was measured at 

varied temperatures. The dielectric anisotropy of doped liquid crystal increased compared to pure liquid 

crystal. The dielectric results indicated that the nematic phase LC induced self-assembly on QDs to form one-

dimensional arrays along the nematic director. QDs dispersed in the LC mixture trapped ionic impurities and 

decreased the threshold voltage of the nematic liquid crystal.  

  Keywords: Liquid crystal, Quantum dots, electro-optical properties.       
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  قدمهم
ی فاصی هاتیي تلَسّای هایغ دستِ ای اص هَاد ّستٌذ کِ داسا    

تشیي کاستشدّای ایي . یکی اص هْن[1] تاضٌذجاهذات ٍ هایؼات هی

دس هیاى اًَاع . [2] تاضذُ دس غٌؼت ًوایطگشّا هیهَاد، استفاد

ّای ًَسی خغی ٍ ٍیظگی ،ًواتیکتلَسّای هایغ تلَسّای هایغ، 

حضَس ًاخالػی ّای اًذ. یضی اص خَد ًطاى دادُخغی هتواغیش

ّای تلَس هایغ هٌجش تِ هطکالت صیادی اص جولِ یًَی دس سلَل

 کٌذی پاسخ دستگاُ ٍ کاّص کیفیت تػَیشافضایص ٍلتاط آستاًِ، 

ایي ًاخالػی ّا هی تَاًذ عی فشایٌذ دس ًواضگشّا ضذُ است. 

 اسد سیستن ضَدسلَل تلَسهایغ ٍ ٌگام تستيّسٌتض تلَسهایغ ٍ یا 

[3] . 

ّای یًَی کن ٍ استفادُ اص سٌتض تلَسّای هایغ جذیذ تا ًاخالػی    

است. ًاًَساختاسّا، دٍ سٍش هَسد تَجِ تشای سفغ ایي هطکل تَدُ

استفادُ اص ًاًَرسات تشای کاّص هیضاى ًاخالػی ّا ٍ ًیض ایجاد 

هَسد تَدى، غشفِتلَسّای هایغ، تِ دلیل هقشٍى تِخَاظ جذیذ دس 

. دس هیاى اًَاع [5ٍ  4] قشاس گشفتتَجِ تسیاسی اص هحققاى 

ٍیظگی ّای هٌحػش  داسایساختاسّای ًاًَرسات، ًقاط کَاًتَهی 

ٍ ًَسی هی تاضٌذ ٍ تٌاتشایي گشایص صیادی تشای  فشد فیضیکیتِ

 . [7ٍ  6] ٍجَد داسد دس هیاى هحققاى استفادُ اص ایي ساختاسّا

الکتشٍاپتیکی شیکی ٍ سی خَاظ دی الکتس ایي تحقیق تِ تشسد    

 Ni:ZnCdS/ZnS کَاًتَهیحاٍی ًقاط E7تلَس هایغ ًواتیک 

( ّای ًیکلی آالییذُ ضذُ تا یَى)تؼٌَاى یک ساختاس ّستِ/پَستِ

 هی پشداصین. 

 شرح آزمایش
 کَاًتَهیًقاطالکتشیکی ٍ ًَسی  سٍش سٌتض ٍ هطخػِ یاتی    

Ni:ZnCdS/ZnS  /ِاستضذُ گضاسش اص ایي ، پیصپَستِّست 

دس یک حالل تا ًقغِ جَش پاییي  کَاًتَهی سٌتض ضذًُقاط .[8]

شاسًَیک تِ هذت آلت ٍ دس دستگاُکلشٍفَسم( پخص ایي تحقیق )دس 

-اسی اص هحلَل ًقاط. سپس هقذضذُ استساػت قشاس دادُ  5

 6تِ هذت ٍ ایي تشکیة  ضذُتِ تلَس هایغ اضافِ  ضذُکَاًتَهی تْیِ

 .قشاس گشفتِ استضشایظ گشها دس دستگاُ آلتشاسًَیک  تحتساػت 

کَاًتَهی، دس هحفظِ ستفادُ ضذُ جْت پخص ًقاطحالل ا سپس

. دس ایي دسجِ ساًتی گشاد تثخیش ضذُ است 90 ٍ تحت دهای ءخال

دسغذ ٍصًی  75/0تا غلظت  کَاًتَهیًقاطتحقیق، تلَس هایغ حاٍی 

 ای ضیطِ صیشالیِاهل دٍ ّای تلَس هایغ ضسلَلاست. ضذُتْیِ 

هی تاضذ. صیشالیِ  cm2 1 × 1.5تا اتؼاد  ITOتا  ضذُ ُداد پَضص

دیًَیضُ تِ تا استفادُ اص تشکیة اتاًَل، استَى ٍ آب  ITOّای 

کاهالً  N2ضًَذ ٍ ًْایتاً تا گاص ضستِ هی تِ خَتی دقیقِ 10هذت 

 سغح ،گیشی ّوَطى فاص ًواتیکتشای ایجاد جْت. ضًَذخطک هی

ٍ تا استفادُ اص پَضیذُ الکل ٍیٌیلپلی اص ایتا الیِ ITOصیشالیِ ّای 

یی دس حذ تا ضیاسّاضَد دادُ هییک پاسچِ پشصداس هالص 

گیشی تشای ایجاد جْت ّا ایجاد گشدد.هیکشٍسکَپی سٍی صیشالیِ

قشاس دادُ هی  ITOّوَتشٍپیک، یک الیِ لسیتیي سٍی صیشالیِ ّای 

اًذ تا قشاس ضذُ جْت داساص عشفی کِ   ITOسپس دٍ الیِ  ضَد.

هیکشٍهتش( تِ غَست ساًذٍیچی  25تِ ضخاهت دادى یک الیِ )

تا استفادُ ضذُ گشم  س دادُ هی ضًَذ. سپس تلَس هایغسٍی ّن قشا

 ضَد ٍگی دسٍى سلَل ّای ساختِ ضذُ قشاس دادُ هیاص اثش هَییٌ

. ضَدذُ هیاعشاف سلَل تْیِ ضذُ تا چسة کاهالً پَضاً دس ًْایت

هتش  LCRخَاظ دی الکتشیکی تلَسّای هایغ تا استفادُ اص دستگاُ 

اًذاصُ گیشی  kHz 10دس فشکاًس  Instek LCR-8110Gهذل 

گزسدّی دی الکتشیکی سلَل ّای تلَس هایغ تا استفادُ  ضذُ است.

 اص سٍاتظ صیش تذست هی آیذ:

 (1) 

ظشفیت سل   ل ّوَتشٍپیک، ظشفیت سلَ  کِ دس آى، 

ًاّوساًگشدی دی  ظشفیت سل خالی هی تاضذ. ّوَطى ٍ 

تشای  ضَد.تؼشیف هی الکتشیکی تِ غَست 

تشسسی خَاظ الکتشٍاپتیکی اص چیذهاى لیضسی کِ ضاهل یک لیضس 

Nd:YAG  دس ًاًَهتش، دٍ پالسیضٍس ػوَد تشّن  532تا عَل هَج

هایغ ٍ یک آضکاسساص ًَسی است، استفادُ دٍ عشف سلَل تلَس 

 Specordتشای تذست آٍسدى عیف ػثَسی اص دستگاُ است. ضذُ

S600 استفادُ ضذُ است. 

 وتایج و بحث
ٍاتستگی دهایی ًاّوساًگشدی دی الکتشیکی سا تشای  1ضکل      

 75/0تا غلظت  کَاًتَهیتلَس هایغ خالع ٍ تلَس هایغ حاٍی ًقاط
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 E7 ،°Cدهای اًتقال فاص تلَس هایغ دسغذ ٍصًی سا ًطاى هی دّذ. 

ًوَداس گزسدّی سا هی تَاى تِ دٍ تخص ًواتیک . [9] هی تاضذ 61

ًگشد تقسین ًوَد. دس دهاّای پاییي، ًوًَِ ّا دس فاص ساٍ ّو

، دس فاص هایغ ّوساًگشد قشاس C 61°ًواتیک ٍ دس دهای تاالی 

دس حالت هایغ، ّیچ جْت گیشی هٌظوی  داسًذ. تا تَجِ تِ ایٌکِ

 = Tًواتیک )ٍجَد ًذاسد، ًاّوساًگشدی تِ غفش هی سسذ. دس فاص 

25 °C ًتایج ًطاى هی دّذ کِ ًاّوساًگشدی دس تلَس هایغ ،)

دسغذ ٍصًی ًسثت تِ تلَس  75/0کَاًتَهی تا غلظت حاٍی ًقاط

 هایغ خالع افضایص داضتِ است.

 
 اًگشدی دی الکتشیکی تشای ًوًَِ ّای تلَس هایغ.: ٍاتستگی دهایی ًاّوس1ضکل

 

Δɛ  تشای تلَس هایغ خالع ٍ حاٍی ًقاط کَاًتَهی تِ تشتیة

 هتٌاسة تا پاساهتش ًظن هی تاضذ Δɛ هی تاضذ.  04/14ٍ  77/11

کَاًتَهی دس تلَس هایغ حاٍی ًقاط ٍ ایي تذیي هؼٌی است کِ [10]

خالع پاساهتش ًظن  دسغذ ٍصًی ًسثت تِ تلَس هایغ 75/0تا غلظت 

ًقاط کَاًتَهی استفادُ ضذُ کاهال کشٍی هی  افضایص یافتِ است.

ًقاط تاضٌذ، تٌاتشایي ایي افضایص ًاّوساًگشدی ًطاى هی دّذ 

دسٍى تلَس هایغ تِ ضکل یک تؼذی ٍ دس ساستای تشداس  کَاًتَهی

اص ایي ًیض دس ساتغِ تا خَد  . پیصاٌّوای تلَس هٌظن هی ضًَذس

ًقاط کَاًتَهی دسٍى سلَل ّای تلَس هایغ، گضاسش  ضذى هشتة

جْت اعویٌاى اص ضفاف تَدى سل ّوَطى دس . [11] ضذُ است

 -دس ًاحیِ فشاتٌفص ًاحیِ عَل هَج هشئی، عیف ػثَس ایي سل ّا

ًوایص دادُ ضذُ است. هغاتق  2اصُ گیشی ضذُ ٍ دس ضکل ذاً هشئی

اف ّستٌذ. ٍ کاهال ضف nm 800تا   nm 420ضکل، سلْا دس تاصُ 

دسغذ تَدُ است.  79هیضاى ػثَس حذٍد  nm 532دس عَل هَج 

، ًوَداس ػثَس ًشهال ضذُ تش حسة ٍلتاط ًوًَِ ّای تلَس 3ضکل 

هایغ ّوَطى سا ًطاى هی دّذ. صهاًی کِ ٍلتاط اػوالی، غفش است 

طتشیي یتواهی هَلکَلْا دس جْت سغح هٌظن هی ضًَذ ٍ تٌاتشایي ت

ی تَاى دیذ. تا افضایص هیذاى الکتشیکی هَلکَل هیضاى ػثَس ًَس سا ه

ّای تلَس هایغ ضشٍع تِ چشخص هی کٌٌذ ٍ دس ٍلتاطّای تِ اًذاصُ 

کافی تیطتش هَلکَلْا تا هیذاى الکتشیکی ّن جْت هی ضًَذ ٍ دس 

ًتیجِ تَاى ػثَسی کاّص هی یاتذ ٍ دس ًْایت تِ غفش ًضدیک هی 

 90ت کِ هیضاى ػثَس تِ ضَد. عثق تؼشیف، ٍلتاط آستاًِ ٍلتاطی اس

 .[3] دسغذ ػثَس تیطیٌِ تشسذ

 

  
 هشئی. -: عیف ػثَس ًوًَِ ّای تلَس هایغ دس ًاحیِ فشاتٌفص2ضکل

 

ف، ٍلتاط آستاًِ دس تلَس هایغ خالع ٍ تلَس یتا تَجِ تِ ایي تؼش

ٍلت هی تاضذ.  52/2ٍ  85/2هایغ حاٍی ًقاط کَاًتَهی تِ تشتیة 

تاػث کاّص ٍلتاط آستاًِ ضذُ هی تٌاتشایي حضَس ًقاط کَاًتَ

افضایص ًظن  -1است. ایي کاّص ٍلتاط هی تَاًذ تِ دٍ دلیل تاضذ: 

کاّص ًاخالػی ّای یًَی. دس  -2 ،دی الکتشیکی ٍ ًاّوساًگشدی

وت تِ سحقیقت ًاخالػی ّای یًَی تحت هیذاى الکتشیکی 

 ٍ حشکت هی کٌٌذ ٍ پَضطی سا ایجاد ًوَدُ ITOصیشالیِ ّای 

. دس حضَس ًقاط [3] َثش دسٍى سل سا کاّص هی دٌّذهیذاى ه

هیذاى الکتشیکی جزب حضَس ّای یًَی دس ، ًاخالػیکَاًتَهی

ّای القاء ضذُ دس ًقاط کَاًتَهی هی ضًَذ ٍ تٌاتشایي هیذاى دٍقغثی
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ایي کاّص ٍلتاط  داخلی تقَیت ضذُ ٍ ٍلتاط آستاًِ کاّص هی یاتذ.

 ت. آستاًِ اص ًظش کاتشدی تسیاس هْن اس

تش تِ ایي هؼٌی است کِ تشای سَیچ کشدى هَلکَل وٍلتاط آستاًِ ک

ّای تلَس هایغ تِ ٍلتاط کوتشی ًیاص داسین ٍ ایي اهش تشای غٌؼت 

تفادُ اص ساتغِ صیش هی تَاى ستا ا  .[12] ًوایطگش ّا تسیاس هْن است

 : [13] ( ًوًَِ ّای تلَس هایغ سا تذست آٍدK11ثاتت االستیک )

  (2) 

تِ تشتیة گزسدّی خال ٍ ٍلتاط آستاًِ هی  ɛ0  ٍVthکِ دس آى، 

ثاتت االستیک تشای ًوًَِ ّای تلَس هایغ خالع ٍ حاٍی تاضٌذ. 

10 × 8.58ًقاط کَاًتَهی تِ تشتیة 
-11  ٍ8 × 10

ًیَتي هی  11-

 تاضذ. 

 

 
 . C 25°لَس هایغ دس دهای : ًوَداس ػثَس تش حسة ٍلتاط ًوًَِ ّای ت3ضکل 

 

 وتیجه گیری
کَاًتَهی ًقاط اپتیکی تلَس هایغ ًواتیک حاٍی-خَاظ الکتشٍ

هَسد هغالؼِ قشاس گشفتِ است.  Ni: ZnCdS/ZnS پَستِّستِ/ 

تا استفادُ اص تست دی الکتشیکی، ًاّوساًگشدی دی الکتشیکی 

 ًاّوساًگشدی دیًوًَِ ّا دس دهاّای هختلف اًذاصُ گیشی ضذ. 

الکتشیکی تلَس هایغ آالئیذُ تا ًقاط کَاًتَهی دس هقایسِ تا تلَس هایغ 

ایي ًتایج ًطاى هی دّذ ًقاط کَاًتَهی دس  خالع، افضایص یافت.

ساستای تشداس ساٌّوای تلَس هایغ هٌظن هی ضًَذ. ّوچٌیي، ًقاط 

ٍلتاط آستاًِ تلَس هایغ ضذًذ. ایي کاّص  کَاًتَهی تاػث کاّص

دلیل کاّص ًاخالػی ّای یًَی دس هحیظ تلَس هایغ  ٍلتاط آستاًِ تِ

 هی تاضذ. 
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 چکیده
هَسد هطالؼِ لشاس  ًواتیه تش خَاف الىتشٍؿیویایی ػیؼتن تلَس هایغ (Ni: ZnCdS/ZnS)آالئیذُ ؿذُ تا ًیىل  ZnCdS/ZnS پَػتِ /ّؼتِ وَاًتَهی ًماطاثش 

هطالؼِ ؿذ. تا فیت وشدى یه هذاس الىتشیىی هؼادل  kHz 100تا  Hz 1/0دس تاصُ فشواًؼی  وَاًتَهی ًماطت. پاػخ اهپذاًغ تلَسّای هایغ خالق ٍ حاٍی گشف

ّذایت پزیشی الىتشیىی، تحشن پزیشی، چؼثٌذگی، ضشیة ًفَر ٍ ضخاهت الیِ ًفَر ًشًؼت تذػت آهذ.  هٌاػة تا دادُ ّای تجشتی، پاساهتشّای هختلفی چَى
 .تلَس هایغ ًواتیه سا افضایؾ هی دّذ ّذایت پزیشی الىتشیىی ٍ ظشفیت تاستِ طَس لاتل تَجْی  وَاًتَهی ًماطاضافِ ًوَدى 

 شٍؿیویایی.، اهپذاًغ الىتوَاًتَهی ًماطتلَس هایغ،    :واصه های کلیدی
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Abstract 
 

The doping effects of Ni-doped ZnCdS/ZnS (Ni: ZnCdS/ZnS) core/shell quantum dots (QDs) on the 

electrochemical properties of a nematic liquid crystal (LC) system were investigated. The impedance response 

of pure and QD-dispersed nematic LCs was investigated in the frequency range of 0.1 Hz–100 kHz. By fitting a 

suitable equivalent electric circuit model to the experimental data, various parameters such as electrical 

conductivity, mobility, viscosity, diffusion coefficient, and Nernst layer thickness were obtained. The QD-doping 

significantly increases the electrical conductivity and charge-capacitance of nematic LC. 

 

 Keywords: Liquid crystal, Quantum dots, electrochemical impedance.       

PACS No. 85     
 

  قدمهم
دسػال ّای اخیش، تلَسّای هایغ تِ دلیل واتشدّای گؼتشدُ دس     

حؼگشّای ًَسی  ،[1]ّاًوایـگشهختلف اص جولِ كفحات  ادٍات

تؼیاسی اص هحمماى لشاس  تَجِ هَسد [3]ٍ تلَسّای فَتًَیىی  [2]

داسای فاصی تیي تلَسّای هایغ هَادی ًاّوؼاًگشد ٍ .  اػتگشفتِ

طَسی وِ داسای سفتاس هىاًیىی ِجاهذات ٍ هایؼات ّؼتٌذ ت
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 دلیلتِ. [4]تاؿٌذ هیپتیىی ٍ فیضیىی تلَسّا هایؼات ٍ خَاف ا

، ًواتیهخطی هتوایض تلَسّای هایغ ّای خطی ٍ غیشداؿتي ٍیظگی

هَسد  ًؼثت تِ ػایش اًَاع تلَسّای هایغ اص تلَسّای هایغ ًَعایي 

 گشفتِ اػت.ی لشاستَجِ تؼیاس

تلَسّای هایغ ٍ ًیض دس ػالْای اخیش جْت تْثَد خَاف     

تحمیمات صیادی تش سٍی  دػتشػی تِ تشویثاتی تا خَاف جذیذ،

NPsتشویة تلَسّای هایغ تا ًاًَرسات )
ٍ  5] اػتؿذُ( اًجام 1

تش اص ػاخت شفِات هی تَاًذ تؼیاس همشٍى تِ ك.  ایي تشویث[6

ًؼثت تِ ػایش ، وَاًتَهی ًماط تاؿذ. تلَسّای هایغ جذیذ

ّای ل اثشات هحذٍدیت وَاًتَهی، ٍیظگیتِ دلیًاًَػاختاسّا، 

دلیل اًذ. اص طشفی، تِدادٍُ الىتشیىی هتوایضی اص خَد ًـاى ًَسی

ّای تلَس تؼیاس تاالی هیاى هَلىَلوٌؾ ٍیظگی تثادل تاس تاال، تشّن

ؿذُ اػت وِ گضاسؽ .[7] اػتوَاًتَهی گضاسؽ ؿذُ ًمطِهایغ ٍ 

تاػث واّؾ ٍلتاط آػتاًِ ػلَل  CdS وَاًتَهی ًماطاػتفادُ اص 

دادًذ وِ دلیش ٍ ّوىاساى ًـاى .[8]ؿَد اتیه هیتلَس هایغ ًو

گشافي هٌجش تِ واّؾ ٍلتاط آػتاًِ ٍ  وَاًتَهی ًماطاػتفادُ اص 

 .[9]ؿَد ظشفیت ػلَل تلَس هایغ ًواتیه هی افضایؾ

 وَاًتَهی ًماط اص ایي تحمیك اػتفادُ ّذف اص اًجام    

Ni:ZnCdS/ZnS ِی آالییذُ )تؼٌَاى یه ػاختاس ّؼتِ/پَػت

ٍ هـخلِ یاتی  E7هایغ ًواتیه  دس تلَس (ّای ًیىلؿذُ تا یَى

 ًماطایي  اثشات. تاؿذهی ،ؿذُالىتشٍؿیویایی تشویة تـىیل

ت پزیشی الىتشیىی، چؼثٌذگی ٍ ی ظشفیت، ّذایتش سٍ وَاًتَهی

 اػت. گشفتِفَرپزیشی یًَی هَسد هطالؼِ لشاسً

 شزح آسمایش
 ًماطجضئیات واهل ػٌتض ٍ هـخلات الىتشیىی ٍ ًَسی     

 اػتؿذُ، لثالً گضاسؽپَػتِّؼتِ/  Ni:ZnCdS/ZnS وَاًتَهی

-هی اضافِحالل ولشٍفَسم  تِ سا ػٌتض ؿذُ وَاًتَهی ًماط .[10]

دّین. اػت لشاس هیػ 5شاػًَیه تِ هذت آلت ٍ دس دػتگاُ وٌین

 سؿذُ سا تِ تلَتْیِ وَاًتَهی ًماط حاٍی اسی اص هحلَلػپغ همذ

 وَاًتَهی ًماط وٌین تا تلَس هایغ آالئیذُ ؿذُ تاهایغ اضافِ هی 

گشها دس  ػاػت تحت 6تذػت آیذ. تشویة حاكل ؿذُ سا تِ هذت 

                                                 
1 nano particles 

ػتفادُ حالل ا دس هشحلِ آخش، دّین.هیدػتگاُ آلتشاػًَیه لشاس

 90دهای  ٍ تحت هحفظِ خال دسوَاًتَهی،  ْت پخؾ ًماطؿذُ ج

دس ایي تحمیك، تلَس هایغ حاٍی  دسجِ ػاًتی گشاد تثخیش هی ؿَد.

-ػلَل اػت.ؿذُدسكذ ٍصًی تْیِ  75/0تا غلظت  وَاًتَهی ًماط

 ITOتا  ؿذُ ُداد پَؿؾ ای ؿیـِ صیشالیِّای تلَس هایغ ؿاهل دٍ 

تا اػتفادُ اص تشویة  ITOّای (. صیشالیِ cm2 1 × 1.5هی تاؿذ )

ؿًَذ ٍ دلیمِ ؿؼتِ هی 10دیًَیضُ تِ هذت اتاًَل، اػتَى ٍ آب 

گیشی تشای ایجاد جْت. ؿًَذواهالً خـه هی N2ًْایتاً تا گاص 

-ٍیٌیلای پلیتا الیِ ITOّوَطى فاص ًواتیه ػطح صیشالیِ ّای 

ؿَد هیدادُ ٍ تا اػتفادُ اص یه پاسچِ پشصداس هالؾ پَؿیذُ الىل 

ّا ایجاد گشدد. یی دس حذ هیىشٍػىَپی سٍی صیشالیِتا ؿیاسّا

اًذ تا لشاس دادى یه اص طشفی وِ ؿیاسداس ؿذُ  ITOػپغ دٍ الیِ 

هیىشٍهتش( تِ كَست ػاًذٍیچی سٍی ّن  25الیِ ) تِ ضخاهت 

لشاس دادُ هی ؿًَذ. ػپغ تلَس هایغ سا گشم وشدُ ٍ تا اػتفادُ اص اثش 

ؿَد ٍ اطشاف ُ هیَل ّای ػاختِ ؿذُ لشاس دادگی دسٍى ػلهَییٌ

ظشفیت، ّذایت . ؿَدهالً پَؿاًذُ هیػلَل تْیِ ؿذُ تا چؼة وا

پزیشی الىتشیىی ٍ ضشیة ًفَرپزیشی یًَی تا اػتفادُ اص طیف 

تا اػتفادُ اص ػیؼتن  (EIS) 2ػٌجی اهپذاًغ الىتشٍؿیویایی

-گیشی ؿذُاًذاصُ Autolab PGSTAT302Nالىتشٍؿیویایی 

 kHz 100تا  mHz 100 ّا دس تاصُ فشواًؼیگیشیاًذاصُاػت. 

 اًجام ؿذُ اػت.

 نتایج و بحث
ػٌجی اهپذاًغ سٍؿی تؼیاس هْن تشای هطالؼِ دایٌاهیه طیف     

هی  3حاهل ّای تاس دس داخل هحیط تلَس هایغ ٍ هٌاطك ػطحی

تشیه تِ الىدیتاًظاًت اتالف ( ٍ OI) 4اًذاصُ اهپذاًغ ولی تاؿذ.

 : [11] هی ؿَدشتیة تِ كَست صیش تؼشیفت

 (1) 

 (2) 

                                                 
2
 electrochemical impedance spectroscopy  

3
 interfacial regions 

4
 overall impedance 
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ّای حمیمی ٍ دٌّذُ تخؾتِ تشتیة ًوایؾ Zr  ٍZiوِ دس آى 

اهپذاًغ ولی تلَس هایغ  1ؿىل تاؿٌذ.  هََّهی اهپذاًغ هی

دسكذ  75/0تا غلظت  وَاًتَهی ًماطخالق ٍ تلَس هایغ حاٍی 

 ، تشّن[12] گضاسؽ ؿذُ اػتّواًطَس وِ سا ًـاى هی دّذ. ٍصًی 

 Hz یوٌؾ هیاى هَلىَل ّای تلَس هایغ سٍی ػطح دس تاصُ فشواًؼ

هواى  MHz 10تا  Hz 10 اتفاق هی افتذ ٍ دس تاصُ Hz 10 تا 1/0

دٍلطثی ّای هَلىَل ّای تلَسهایغ دسٍى تاله تا هیذاى الىتشیىی 

تلَس  Hz 4 ،OIتا  1/0، دس تاصُ 1هطاتك ؿىل تشّوىٌؾ هی وٌٌذ. 

تا افضایؾ فشواًغ  وَاًتَهی ًماطحاٍی هایغ خالق ٍ تلَس هایغ 

تمشیثاً  Hz 202تا  4یاتذ ٍ پغ اص آى دس تاصُ فشواًؼی واّؾ هی

 هاًذ. ثاتت تالی هی

 
تا  وَاًتَهی ًماطحاٍی ٍ تلَسهایغ  خالق هایغ: اهپذاًغ ولی تلَس1ؿىل

 دسكذ ٍصًی. 75/0غلظت 

واّؾ یافتِ ٍ تِ خط هجاًة  OIشواًغ، همذاس تا افضایؾ تیـتش ف

تشای تلَس هایغ حاٍی  OIافمی هیل هی وٌذ. اص طشف دیگش، همذاس 

دس همایؼِ تا تلَس هایغ خالق، واّؾ یافتِ اػت.  وَاًتَهی ًماط

لذس هطلك سا ًـاى هی دّذ.  )φtan)ٍاتؼتگی فشواًؼی  2ؿىل 

(φtan(  هی یاتذ ٍ تِ یه تا افضایؾ فشواًغ تِ طَس خطی افضایؾ

 ًماطتشای تلَس هایغ حاٍی  )φtan) سػذ.همذاس تیـیٌِ هی

 3ؿىل  .ؿَدوـیذُ هیتِ ػوت فشواًغ ّای ووتش  وَاًتَهی

سا  Zrتش حؼة لؼوت حمیمی  Zi–هٌحٌی هٌفی لؼوت هََّهی 

 دّذ.تشای ًوًَِ ّا ًوایؾ هی

 
 ًماطیغ حاٍی ٍ تلَسها خالق تاًظاًت اتالف دی الىتشیه تلَسهایغ: 2ؿىل 

 دسكذ ٍصًی. 75/0تا غلظت  وَاًتَهی

ّش هٌحٌی ؿاهل یه ًین دایشُ دس ًاحیِ فشواًغ ّای تاال، ٍ یه 

 خط هؼتمین دس ًاحیِ فشواًغ ّای پاییي اػت. 

 
ای اهپذاًغ هََّهی تش حؼة حمیمی هٌحٌی ّالف( هذاس هؼادل ٍ ب( : 3ؿىل 

 ًوًَِ ّای تلَس هایغ.

ّای تلَس هایغ هذاسّای شٍؿیویایی ػلَلتَكیف سفتاس الىت تشای

. دس [12ٍ 9]اػت ؿذُهتفاٍتی گضاسؽ ( EEC) 5الىتشیىی هؼادل

-الف اػتفادُ ؿذُ 4دُ ؿذُ دس ؿىل ایي تحمیك اص هذاس ًـاى دا

تلَس  ، هماٍهتRLC، هماٍهت الىتشٍدّا، RCRاػت. دس ایي هذاس، 

ًی الیِ ، ظشفیت خاصCDLظشفیت خاصًی تلَس هایغ،   CLCهایغ، 

ب، ًماط  3تاؿذ. دس ؿىل ػلَل هی ، ػٌلش ٍاستَسيWدٍگاًِ ٍ 

                                                 
5
 equivalent electrical circuits 
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ًـاى دٌّذُ دادُ ّای آصهایـگاّی ٍ خطَط پش ًـاى دٌّذُ ّا ًمطِ

 هختلف اجضاءتاؿذ. هی EECًتایج فیت ؿذُ تا اػتفادُ اص هذل 

 EECتذػت آهذُ تش اػاع هذل  ،هشتَط تِ تلَسّای هایغ هذاس

ٍ  CLC اػت.اسائِ ؿذُ 1دس جذٍل  ،فال 3دس ؿىل  هؼشفی ؿذُ

CDL  اػت دس افضایؾ یافتِ وَاًتَهی ًماطدس تلَس هایغ حاٍی

تا تَجِ تِ افضایؾ  اػت.واّـی تَدُ RLC  ٍWحالی وِ تغییشات 

لاتل  CLC، افضایؾ وَاًتَهی ًماطگزسدّی دس تلَس هایغ حاٍی 

وٌؾ دٌّذُ افضایؾ تشّنًـاى CDLتَجیِ اػت. اص طشفی افضایؾ 

ّای وویت تاؿذ.هیًمطِ وَاًتَم ّای تلَس هایغ ٍ هیاى هَلىَل

 ؿاهلتذػت آٍسد اجضاء تَاى تش اػاع ایي هختلف فیضیىی وِ هی

(، η(، چؼثٌذگی )µتحشن پزیشی ) (،σّذایت پزیشی الىتشیىی )

 2دس جذٍل  (Nδ) 6( ٍ ضخاهت الیِ ًفَر ًشًؼتDضشیة ًفَر )

  خالكِ ؿذُ اػت.

 تلَسّای هایغ. EECاكش هذاس : ػ1ٌجذٍل 
sample RLC 

(MΩ) 

CLC 

(pF) 

CDL 

(µF) 

W 

 (MΩ s–0.5) 

E7 1.80 35.61 0.19 15.04 

E7+QD 0.99 72.88 0.67 2.49 

 
 EIS: وویت ّای فیضیىی هختلف تذػت آهذُ تا اػتفادُ اص طیف 2جذٍل

sample σ  

(10–9 

S cm–

1) 

µ 

 (10-10 

m2 s–1 V–

1) 

D 

 (10–12 

m2 s–1) 

η 

(mPa s) 

δN (µm) 

E7 1.54 8.73 22.29 4.42 15.10 

E7+QD 2.80 3.83 9.78 10.08 6.26 

  

 وَاًتَهیًماط، ّذایت پزیشی دس تلَس هایغ حاٍی 1طثك جذٍل 

 افضایؾ یافتِ اػت. 

 نتیجه گیزی

                                                 
6  Nernst diffusion layer thickness  

تحمیك خَاف الىتشٍؿیویایی ػلَل تلَس هایغ ًواتیه دس ایي 

 ZnCdS/ZnS پَػتِ ّؼتِ/ وَاًتَهی ًماطخالق ٍ حاٍی 

( هَسد هطالؼِ لشاس Ni: ZnCdS/ZnS)آالئیذُ ؿذُ تا ًیىل 

ّا دس تاصُ فشواًؼی طیف اهپذاًغ الىتشٍؿیویایی ًوًَِگشفت. 

Hz 1/0  تاkHz 100 هختلفی  پاساهتشّای گشفت.هَسد هطالؼِ لشاس

پزیشی، چؼثٌذگی، ضشیة پزیشی الىتشیىی، تحشنچَى ّذایت

ًفَر ًشًؼت، تا فیت وشدى یه هذاس ًفَر ٍ ضخاهت الیِ 

الىتشیىی هؼادل هٌاػة تا دادُ ّای تجشتی تذػت آهذُ اػت. 

پزیشی تاػث افضایؾ چـوگیشی دس ّذایت وَاًتَهی ًماط

 اًذ. ؿذُ ظشفیت تاس تلَس هایغ ًواتیه الىتشیىی ٍ
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 اسپکت  تصاویر با استفاده از (MIBI) در اسکن قلب رگانهای حساسدریافتی ا تخمین دز
  مهذی، صالحی باروق ؛الهام، صنیعی ؛ امهس،  فیروزبخت

 

 ، ایزاىتْزاى، ٍاحذ تْزاى هزکشی، داًؾگاُ آساد اعالهیهٌْذعی پزتَ پشؽکی،-ّغتِ ایگزٍُ هٌْذعی 

 

 چکیذه
تاؽذ. ّذف اس اًدام ایي  هی هتذاٍل در هزاکش پشؽکی ّغتِ ای تِ هٌظَر تؾخیص تیواری ّای للثی ٍتؾخیص گزفتگی عزٍق کزًٍزاعکي للة یکی اس اعکي ّای 

99mگزافی للة تا رادیَدارٍی  کثذ،للة ٍ تیزٍئیذ در عٌتی  ّای ارگاى در هغالعِ هحاعثِ دس خذتی
TC-MIBI  اتتذا رادیَ دارٍی  تِ ایي صَرت کِ .هی تاؽذ

99m
TC-MIBI دلیمِ تعذ اس تشریك150، 60، 30، 15سهاى ّای  ِ تیوار در هزحلِ اعتزط ٍرعت تشریك ؽذ ٍ عپظ تصَیزتزداری تَعظ دٍرتیي گاها در ت 

در  عثِ ؽذ.همذار دس خذتی هحا MIRD. عپظ تا رٍػ تلمیك ًواّا همذار اکتیَیتِ هحاعثِ ؽذ ٍ در ًْایت تَعظ رٍػ صَرت پذیزفت رادیَدارٍ در ّز دٍ هزحلِ

ٍدر هزحلِ   mrad/mCi 0.99ٍ  4.4ٍ6.74در هزحلِ اعتزط تِ تزتیة   ًْایت همادیز دس خذتی تِ اسای اکتیَیتِ تدَیشی تزای ارگاى ّای للة ،کثذٍ تیزٍئیذ 

 دس خذتی را دریافت کزدًذ. کویٌِ دس خذتی ٍتیزٍئیذ  هغاتك ایي هغالعِ کثذ تیؾیٌِ .تذعت آهذ mrad/mCi 1.01ٍ   3.4ٍ7.6رعت تِ تزتیة 

 گزافی ، عٌتی MIRDتی، رٍػ تلفیك ًواّا، ذدس خ  واژه های کلیذی:

 

Estimation of Absorbed Dose of Organs in Cardiac Scan [MIBI] using SPECT  

 
Firuzbakht,  Mahsa; Saniei, Elham;Salehi Borough, mehdi; 

 

Department of Medical Radiation engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran 

 

Abstract  
Cardiac scans are one of the most common scans in nuclear medicine centers to diagnose heart disease and 

diagnose coronary artery disease. The aim of this study was to calculate the absorption dose of the liver, heart 

and thyroid organs in traditional heart cardiography with MIBI-TC[99m] and dosimetry [MIRD] method on 

patients who completed stress and rest phase in two different days. In this study patients referring to the nuclear 

medicine department were conducted in  stress and rest challenge in two different days [the rest phase in the 

first day and stress phase in the second day], In each phase, 20 mCi MIBI was injected to patient. And then the 

uptake activity in studied organs was measured by conjugate view method. And finally the absorbed dose of 

organs was calculated using MIRD dosimetry. Obtained measures of the mean absorbed dose for heart, liver, 

and thyroid respectively  were the same in the stress phase: a. heart: 4.4 mrad/mCi, 74.6 mrad/mCi, 2.1 

mrad/mCi. And in the rest phase they were respectively: a. heart: 3.41 mrad/mCi; b. liver: 7.6 mrad/mCi,; c. 

thyroid: 1.01 mrad/mCi. Generally, the results of this research showed that the absorbed dose of the thyroid 

was less than heart and liver and absorbed dose of the liver was more than the others. 

Keywords: absorbed dose, MIRD, conjugate view method 

 

PACS No.  28  

 

 مقذمه
یکی اس کارتزد ّای هَاد پزتَسا، تؾخیص ٍ درهاى تیواری      

کِ در پشؽکی ّغتِ ای تؾخیص ٍ درهاى تیواری ّا  ّاعت

تصاٍیز پشؽکی ّغتِ ای تِ علت .اًدام هی ؽَدتَعظ رادیَدارٍ 

در تزداؽتي دادُ ّای فیشیَلَصیکی اس ارسػ تغیار تزخَردار 

 ]1[.ّغتٌذ
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99mفت، در ایي پضٍّؼ هَرد تزرعی لزار گز رادیَدارٍیی کِ
TC-

MIBI
99m .تَد  1

TC-MIBI ِصَرت داخل ٍریذی تشریك  ت

عثة ایداد دس  ایي رادیَ دارٍ ]2[هیؾَدٍحدن تَسیع تاالیی دارد.

ٍالع رٍػ ّای هتعذدی  در ]3[داخلی در تذى تیوار هی ؽَد.

تزای اًذاسُ گیزی دس داخلی هَاد پزتَسا در پشؽکی ّغتِ ای 

را کِ یکی اس هعتثزتزیي  MIRDٍخَد دارد. در ایي هغالعِ رٍػ 

رٍؽْای دسیوتزی داخلی در پشؽکی ّغتِ ای اعت، اعتفادُ ؽذُ 

هغالعِ اًذاسُ گیزی دس خذتی ارگاى ّای ّذف اس اًدام ایي  .اعت

 MIBIکثذ،تیزٍئیذٍ للة تعذ اس تشریك رادیَدارٍی
  99m

TC-  در

 هزحلِ اعتزط تا اعتفادُ اس تصاٍیز اعپکت اعت.

  و روش هامواد 
تیوار کِ تِ تخؼ پشؽکی ّغتِ ای  20ایي هغالعِ رٍی      

در ایي  تیوارعتاى تعثت اعتاى تْزاى هزاخعِ کزدًذ، اًدام ؽذ.

هغالعِ، هزحلِ رعت در یک رٍس ٍ هزحلِ اعتزط در رٍس تعذ 

99mهیلی کَری رادیَ دارٍی  20اًدام ؽذ ٍ در ّز هزحلِ 
TC-

MIBI .تِ تیوار تشریك ؽذ 

 

 روش انجام اسکن

تا عزض پٌدزُ ی  kev 140رٍی للِ [Dual-Head]دٍرتیي گاها 

99m% تزای  ± 20
TC  خْت اعکي اس تیواراى تٌظین ؽذ. عپظ اس

لزار  ِ رٍی تخت دٍرتیي گاهاّز یک اس تیواراى خَاعتِ ؽذ کِ ت

ّای دٍرتیي گاها در فاصلِ ی هٌاعة  2هَاسی عاسٍ عپظ  تگیزًذ

99mاس تیوار تٌظین ؽذ. عپظ رادیَدارٍی
TC-MIBI    تِ تیوار

لذاهی ٍ خلفی دلیمِ تعذ تصَیز تزداری در ًاحیِ  15تشریك ؽذ ٍ 

دلیمِ اس  180ٍ  60، 30آغاس ؽذ ٍ عپظ تصاٍیز در سهاى ّای

ٍ  3ّزیک اس تیواراى در هذت سهاى یک دلیمِ در ًوای لذاهی

عپظ همذار اکتیَیتِ خذب ؽذُ در ّزیک اس  تذعت آهذًذ. 4خلفی

دلیمِ تعذ اس  180 ،60، 30، 2ارگاى ّا در هذت سهاى ّای هتفاٍت 

 .[4]تذعت آهذ 1 یتشریك اس راتغِ

                                                 
1  Methoxy Isobutyl Isonitrile 
2 Collimator  
3 Anterior  
4 Posterior  

(1)                       
c

f

e

II
A

t

pA






 

ضخاهت تذى تیوار در ًاحیِ ارگاى ّای هَردهغالعِ در  tکِ در آى 

تَد، کِ اس عزیك تصاٍیز خاًثی کِ اس  cmایي پضٍّؼ تز حغة 

 اعت . 5ضزیة تصحیح خغیeتیواراى تذعت آهذ، هحاعثِ ؽذ.

C عیغتن اعت کِ عثك هغالعات تزای همذار  6فاکتَر کالیثزاعیَى

اکتیَیتِ هؾخص در ّواى ؽزایظ تصَیز تزداری اس تیوار در َّا 

99mتَعظ ؽوارػ اکتیَیتِ تزای 
TC  .تِ دعت آهذ IA    ٍIp   ِت

تِ تزتیة همذار ؽوارػ در دلیمِ در ًوای لذاهی ٍخلفی تَدًذ ٍ 

اس تصاٍیز اعکي ایي تزتیة هحاعثِ ؽذًذ، کِ در اتتذا تا اعتفادُ 

، 60، 30،  15حاصل ؽذُ رٍی هاًیتَر دٍرتیي گاها در سهاى ّای

دلیمِ در ّزیک اس ًواّای لذاهی ٍ خلفی رٍی ّزیک اس  150

 ROIارگاى ّا در ًاحیِ آًاتَهی ارگاى تِ صَرت دعتی یک 

 7کؾیذُ ؽذ کِ هیشاى ؽوارػ در دلیمِ ٍ ّوچٌیي تعذاد پیکغل

  هَرد ًظزار دٍرتیي گاها در ًاحیِ ًاحیِ هغلَب تَعظ ًزم افش

هحاعثِ ؽذ. ٍ عپظ درخارج اس ًاحیِ آًاتَهیکی ّز یک اس ارگاى 

ّا در حاؽیِ کٌاری تزای تذعت آٍردى ؽوارػ سهیٌِ رٍی 

رعن ؽذ. تایذ تَخِ داؽت  ًاحیِ هَرد ًظز تصاٍیز حاصل اس اعکي

کِ در ایٌدا تزای تذعت آٍردى ؽوارػ سهیٌِ ًثایذ در ًاحیِ 

زتَط تِ ارگاى دیگز کِ در آى ًاحیِ هیشاى ؽوارػ تاال اعت رعن ه

ًیش هیشاى ؽوارػ تز دلیمِ ٍ ّوچٌیي  8ؽَد. تزای ؽوارػ سهیٌِ

ثِ ؽذ. ٍ تعذاد پیکغل تَعظ ًزم افشار تزای ًاحیِ رعن ؽذُ هحاع

تِ   IA   ٍIp هیشاى  ؽوارػ  در دلیمِ  2 در ًْایت عثك راتغِ

تزتیة در ًاحیِ لذاهی ٍ خلفی تا اعوال تصحیح سهیٌِ هحاعثِ 

 .[5](2راتغِ)ؽذًذ

 

 
(2) 

= - ×  
= - ×  

 

 

                                                 
5 Linear attenuation correction  
6  Calibration factor  
7  Pixel  
8  Background  
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یک اس ارگاى ّای کثذ، للة ٍ تعذ اس هحاعثِ اکتیَیتِ تزای ّز 

دلیمِ  هٌحٌی  150، 60، 30 15تیزٍئیذ در سهاًْای هتفاٍت 

اکتیَیتِ تز حغة سهاى رعن ؽذ، ٍ عپظ تا هحاعثِ هغاحت سیز 

هحاعثِ ؽذ ٍ در ًْایت عثك راتغِ  9ًوَدار همذار اکتیَیتِ تدوعی

 .هحاعثِ ؽذ هیشاى دس خذتی (3)

 

SAD 


                                                                  (3)  

 

 

   

دس خذتی در Sاکتیَیتِ تدوعی ارگاى ّذف، کِ در ایي راتغِ 

 هحاعثِ هی ؽَد. 4کِ تا اعتفادُ اس راتغِ ارگاى اعت.

 

m
S


                                                                   (4)  

کغز اًزصی گغیل ؽذُ اس ارگاى چؾوِ کِ در ارگاى کِ در آى 

ثاتت دس تعادل اعت کِ تزا ی هدوَعِ  ّذف خذب هیؾَدٍ 

تزحغة گزم راد تز  256/0پزتَّای عاعع ؽذُ اس تکٌغیَم تزاتز

 [6] .درًظز گزفتِ ؽذُ اعت هیکزٍ کَری در عاعت

 

 
 

  نتیجه گیری

تز ّزیک اس ارگاى ّا در سهاى ّای هَرد هغالعِ در  ROI تا رعن 

ایي پضٍّؼ ٍ هحاعثِ ؽوارػ در ٍاحذ سهاى اکتیَیتِ در ّز یک 

اس ارگاى ّا ٍ ّوچٌیي هحاعثِ اکتیَیتِ تا اعتفادُ اس رٍػ تلفیك 

ًوا ّا ٍ در ًْایت ٍارد کزدى دادُ ّا تِ ًزم افشار اکغل هیاًگیي 

تعذ اس هحاعثات تذعت آهذ.  اکتیَیتِ تزای ّزیک اس ارگاى ّا

هزتَط تِ اکتیَیتِ ًوَدار  هیاًگیي اکتیَیتِ تز حغة سهاى تزای 

تایح هزتَط تِ هیاًگیي کثذ، للة ّزیک اس ارگاى ّا رعن ؽذ کِ ً

ًؾاى  2ٍ  1در ؽکل ٍ رعت تتزتیة  ٍ تیزٍئیذ در هزحلِ اعتزط 

 دادُ ؽذُ اعت.

                                                 
9  Cumulated Activity  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًوَدار هیاًگیي اکتیَیتِ تز حغة سهاى تزای ارگاى ّای للة ٍ  :1 ؽکل

 کثذ،تیزٍئیذ در هزحلِ اعتزط 

 

 

 
در للة ٍ کثذ هیاًگیي اکتیَیتِ تز حغة سهاى در هزحلِ رعت  ًوَدار :2ؽکل 

 ٍ تیزٍئیذ

 

 

کثذ، للة ٍتیزٍئیذ ًوَدار  دیذُ هی ؽَد 2در ؽکل  ّواًغَر کِ

سهاى تِ دلیل گذؽت ًیوِ عوز در کل تا گذؽت ارًذ. ًشٍلی د

فیشیکی ٍ تیَلَصیکی ؽاّذ کاّؼ اکتیَیتِ در ّز عِ ارگاى هی 

کثذ تِ دلیل اًذاسُ تشرگتز ٍ حدن خَى تیؾتزی کِ دارد  .تاؽین

اس عزیك دفع  MIBIًٍیش تِ دلیل ایٌکِ هٌؾا دفع رادیَ دارٍی 

در تیؾتز اس دٍ عضَ دیگز رادیَ دارٍ را دریافت ٍ تاؽذ  کثذی هی

ٍئیذ دارد تعذ اس آى للة زًتیدِ اکتیَیتِ تیؾتزی ًغثت تِ للة ٍتی
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رادیَدارٍی تدَیشی را  تیؾتزی اسهمذارتِ تزتیة  تیزٍییذ ٍ

 سیز ًوَدار تعذ اس ایي هزحلِ تا هحاعثِ هغاحت .ذٌٌک دریافت هی

گاى ّا همذار اکتیَیتِ تدوعی تزای ّز یک اس ار لحظِ ایاکتیَیتِ 

ًتایح هزتَط تِ دس  .ایاى دس خذتی هحاعثِ ؽذدر پ ٍ تذعت آهذ

ّای کثذ، للة ٍ تیزٍئیذرا در هزحلِ اعتزط ٍ رعت  خذتی ارگاى

 آٍردُ ؽذُ اعت. 1ٍل در خذ

 
تزای ارگاى  تز هیکزٍ کَری تز حغة راد:همذار  هیاًگیي دس خذتی   1 خذٍل

 ّای کثذ،للة ٍ تیزٍئیذ در هزحلِ اعتزط ٍ رعت 

هزحلِ          هزحلِ اعتزط        دس خذتی ارگاى ّا                                  

 رعت

 0.0034 0.0044          للة

              0.0067           کثذ

0.0076 

 0.001            0.00099          تیزٍئیذ

 

در ایي هغالعِ دیذُ ؽذ کِ در دلایك اٍلیِ تعذ اس تشریك رادیَ 

للة  ِ رادیَدارٍی تشریمی در ارگاًْای،اکتیَیت MIBIدارٍی 

یذ ٍ تا گذؽت سهاى ٍکثذ ٍ تیزٍییذ تِ حذاکثز هیشاى خَد رع

در هَرد دس خذتی در هزحلِ اعتزط ٍ رعت [7]کاّؼ پیذا کزد.

 ی تیزٍیذ اس ّوِ کوتز هیدس خذتی کثذ اس ّوِ تیؾتز ٍ دس خذت

افشایؼ دس خذتی در کثذ ّواًگًَِ کِ گفتِ ؽذتِ دلیل تاؽذ.

افشایؼ اکتیَیتِ تدوعی در ایي ارگاى تِ دلیل تیؾتز تَدى حدن آى 

هی تاؽذ  MIBIٍ ًیش تِ دلیل ایٌکِ هٌؾا اصلی دفع رادیَ دارٍی 

در ایي هغالعِ للة ارگاى ّذف هی تاؽذ ٍ در  اتفاق هی افتذ.

حلِ اعتزط تِ دلیل افشایؼ خَى رعاًی تِ للة اس عزیك هز

ٍرسػ یا دارٍی دیپزیذاهَل دس خذتی درللة تیؾتز اس دس خذتی 

کاّؼ  در للة هزحلِ رعت هی تاؽذ اها در هزحلِ رعت تِ دلیل

هیشاى تیؾتزی اس اکتیَیتِ تِ  رٍدحدن خًَی کِ تِ عوت للة هی 

کثذ در هزحلِ ی  رٍد یعٌی دس خذتی عوت کثذ ٍ تیزٍئیذ هی

رعت تیؾتز اس هزحلِ اعتزط اعت ٍ تزای تیزٍئیذ ّن تِ ّویي 

 تزتیة هی تاؽذ.

ًتایح تذعت آهذُ در ایي تحمیك تغاتك خَتی را تاا ًتاایح گاشارػ    

ٍهمالاِ  ًؾااى دادًاذ.    ]8[ ؽذُ درگاشارػ اعاتاتیي ٍ ّوکااراًؼ   

همذار دس خشتی را 2015دیگزی تَعظ دکتزسائذی ٍ ّوکاراًؼ در 

کاِ ایاي تغااتك    .[9]ّز ٍاحذ اکتیَیتِ تدَیشی گاشارػ کزدًاذ    تِ

گَیای ایي اعت ایي رٍػ، هی تَاًذ رٍؽی هٌاعة تزای هحاعاثِ  

ی دس خذتی ارگاى ّا در هزاکش پشؽکی ّغتِ ای تاؽذ ٍ ّوچٌایي  

تا تَخِ تِ ایي کِ ایي رٍػ ًیاسی تِ تدْیشات خاصی ًاذارد های   

ي ایاي تخاؼ تاِ هٌظاَر     تَاًذ تِ عٌَاى رٍؽی عادُ تِ هتخصصای 

 هحاعثِ دس خذتی پیؾٌْاد ؽَد.
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ی اسکاندیوم و  رسانای بر پایه نین هایMXeneهای اپتیکی  اثرات اکسیتونی در ویژگی بررسی

  هافنیوم

    پور، ریحان نجاتی ؛ ههرداد، دادستانی ؛ راضیه، هؤهنی فیلی
 

 خشم آتاد، لشػتاى ،ُ لشػتاىداًـگا علَم پایِ، داًـکذُگشٍُ فیضیک، 

 چکیده
الکتشیک ٍ تاتع اتالف  ّای حمیمی ٍ هََّهی تاتع دی ، ؿاهل لؼوتSc2CT2 (T= F, OH, O)  ٍHf2CO2 سػاًای ًین ایMXeneّخَاف اپتیکی ، دس ایي هغالعِ

دس ایي  .گشدد هحاػثِ ٍ تفؼیش هی  (FPLAPW)پتاًؼیل کاهلتا اػتفادُ اص سٍؽ اهَاج تخت تْؼاختِ خغی تا  ٍ BSE)) ػالپیتش -تث اًشطی سا تا حل هعادلِ
دٍ  Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2ػِ ػاختاس اکؼیتًَی ٍ  Sc2CO2  ٍSc2CF2تشکیثات  اًذ. ّای ًَاسی هحاػثِ ؿذُ ظاّش ؿذُ ّای اکؼیتًَی صیش گافػاختاستشکیثات، 

ی دس تَاتع ّای عیف ٍیظگی ًؼثت تِ ػایش تشکیثات دیگش تضسگتش اػت.  Sc2CO2ّا دس  ی اکؼیتَى اًشطی پیًَذی هحاػثِ ؿذُ .دٌّذ ػاختاس اکؼیتًَی سا ًوایؾ هی

 .ؿًَذ هی اتالف اًشطی دس ًضدیکی ًاحیِ گاف ًَاسی تِ ػاختاسّای اکؼیتًَی هشتَعِ دس لؼوت هََّهی تاتع دی الکتشیک ًؼثت دادُ

   .BSE، خَاف اپتیکی، اثشات اکؼیتًَی، MXenes  واژه های کلیدی:

 

Investigation of excitonic effects in the optical properties of scandium and hafnium 

MXene semiconductors  

 
Momeni Feili,  Razieh; Dadsetani, Mehrdad; Nejatipour, Reihan  

 

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Lorestan, Khoramabad, Lorestan 

 

Abstract  
 

In this study, the optical properties of Sc2CT2(T=O,F,OH) and Hf2CO2 MXene semiconductors, including  real 

and imaginary parts of  dielectric as well as energy loss functions, using the solving of the Bethe-Salpeter 

equation (BSE) and the full potential linearized augmented plane wave (FPLAPW) method are calculated and 

interpreted. In these compounds, the excitonic structures have appeared below the calculated band gaps. 

Sc2CO2 and Sc2CF2 have three excitonic features whereas Sc2C(OH)2 and Hf2CO2 show two. The calculated 

binding energies of excitons in Sc2co2 are larger than the ones in the other compounds. Spectral features in the 

energy loss functions near the band gap region were attributed to corresponding excitonic structures in the 

imaginary part of the dielectric function.  

 

Keywords: MXenes, optical properties, excitonic effects, Bethe–Salpeter equation.         

PACS No.   70, 73, 78        

 

  قدههه
خَاف ، دٍتعذی ی  هادُ تِ عٌَاى اٍلیي گشافيپغ اص کـف      

هٌجش تِ هغالعات  آًْا غیشهعوَل الکتشًٍی، هکاًیکی ٍ اپتیکی

ّای اخیش  پیـشفت .ؿذُ اػت ْا دس دِّ گزؿتِتش سٍی آً گؼتشدُ

دس فٌاٍسی ًاًَ اهکاى ایجاد هَاد جذیذ دٍتعذی ٍ تعییي 

تَاًین  اػت ٍ هیّای آًْا دس ؿشایظ هختلف سا فشاّن کشدُ  ٍیظگی

دس هیاى ایي هَاد . تعذی فشاتش اص گشافي تحث کٌیندس هَسد هَاد دٍ

فاص  ػاختاسّای اًثَِّ دس تشداسی ّا کِ اص الیِ MXene ،جذیذ

MAX  تا فشهَل ؿیویاییMn+1AXn(M  ٍاػغِفلض ،A  یک عٌصش

( کشتي یا ًیتشٍطى اػت Xدس جذٍل تٌاٍتی ٍ  13-16اص گشٍُ ّای 
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 تَجِ صیادی سا تِ خَد جلة کشدُ اػت. ،ؿًَذ حاصل هی

تش اص  ضعیف MAXفاص  دس A-Mپیًَذّای ؿیویایی تیي عٌاصش 

اػیذ تا اػتفادُ اص تٌاتشایي ّؼتٌذ  M-X-Mپیًَذّای 

ؿَد ٍ  هی حزف تعذی  جاهذات ػِاص  Aعٌصش  ّیذسٍفلَئَسیک

 ,T=Oتِ عٌاصش گشٍُ ػشیعاً تعذی، دٍ Mn+1Xnػغَح حاصل 

OH, F العادُ تا تَجِ تِ ٌّذػِ ٍ پیکشتٌذی فَق .ؿًَذ هتصل هی 

MXene اص لثیل  دّاییّا، خَاف صیادی تشای  کاستش

ّای  شیتات ّا، هیذاًی، اتشسایاًِثشتشاًضیؼتَسّای ا

لیتیَم/ػذین/پتاػین یَى، حفاظت تذاخل الکتشٍهغٌاعیؼی،  

ّای ّیثشیذ،  ، ًاًَکاهپَصیتّای پلیوشی ّا دس کاهپَصیت پشکٌٌذُ

ّا تشای تَلیذ ّیذسٍطى،  فَتَکاتالیؼتّا، کاتالیضٍسّا،  کٌٌذُ تصفیِ

تثذیل اًشطی دس اتضاس تشهَالکتشیکی، رخیشُ اًشطی ٍ ... فشاّن کشدُ 

ّای ػاختاسی  هغالعات تؼیاسی دس هَسد ٍیظگیاگشچِ  .>1= اػت

هغالعات تا ٍجَد اّویت ایي تشکیثات ٍجَد داسد اها  الکتشًٍی ٍ

اعالعات هفیذ تشای کاستشدّای آًْا دس  دس فشاّن آٍسدى اپتیکی

تِ صَست هحذٍدی تِ آى پشداختِ ، یکیالکتشاپتَصٌایع اپتیکی ٍ 

لؼوت هحاػثِ تا اپتیکی یّاٍیظگیدس ایي هغالعات  ؿذُ اػت.

 الکتشٍى اًشطی اتالف عیف الکتشیک، تاتع هََّهی ٍ حمیمی ّای

ٍ دس  (RPA ) تصادفی فاص تمشیة اص اػتفادُ تا جزب ضشیة ٍ

 .>3، 2= تشسػی ؿذُ اػت( DFTچاسچَب ًظشیِ تاتعی چگالی )

ی ایي اپتَالکتشیک شداسی کاهل اص کاستشدّای الکتشیکی ٍت تشای تْشُ

ّای فَتٍَلتایی،  ّای ًَسگؼیل، دػتگاُ ّوچَى پذیذُ اتتشکیث

، ّای خَسؿیذی اسگاًیک دیَدّای ًَس گؼیل اسگاًیک ٍ ػلَل

( MBPTای ) رسُ  تشی هاًٌذ ًظشیِ اختالل تغ ّای پیـشفتِ سٍؽ

ستوٌذ تشای تِ عٌَاى یک سٍؽ لذ  MBPT>.4هَسد ًیاص اػت =

ص تشکیثات ؿٌاختِ ای ا ی خَاف الکتشًٍی ٍ اپتیکی گؼتشُ هغالعِ

تَاى اثش دس ًظش گشفتي  دس چاسچَب ایي ًظشیِ هی ؿذُ اػت.

ّای تِ جاهاًذُ اص گزاسّای  ّا ٍ حفشُ ؿذگی الکتشٍى جفت

دس حالی کِ  ،سا لحاػ کشد "اثشات اکؼیتًَی "الکتشٍى تِ عثاستی 

دس  ،تشای ایي هٌظَس ٍجَد ًذاسد. DFT  ٍRPAایي اهکاى دس 

 ای، هعادلِ هعادلِ حشکت تاتع گشیي دٍرسُ لاص ح ی حاضش هغالعِ

[BSE] Bethe- Salpeter  =5 <تٌاتشایي دس  .اػتفادُ ؿذُ اػت

سػاًای  ّای ًینMXeneتشای اٍلیي تاس خَاف اپتیکی ایي هغالعِ 

Sc2CT2 (T= F, OH, O)  ٍHf2CO2ّای  ، کِ ؿاهل لؼوت

تا  اػتالکتشیک ٍ تاتع اتالف اًشطی  حمیمی ٍ هََّهی تاتع دی

 ی ًتایج تا همایؼِ .ؿَد هحاػثِ ٍ تفؼیش هی BSEحل هعادلِ 

ی  تَاى اعالعات هفیذی سا تشای آیٌذُ هی BSE ٍ RPAحاصل اص 

 .ک ٍ علن هَاد تذػت آٍسدالکتشیّا دس اپتMXeneَکاستشدّای 

 

 روش هحاسبات
 تخت اهَاج سٍؽ اص اػتفادُ تا هحاػثات ػاختاسی ٍ الکتشًٍی    

 ًظشیِ چاسچَب دس  (FP-LAPWکاهل ) پتاًؼیل تا خغی تْؼاختِ

 RMTK Maxٍ ; 4 همادیش ( اًجام ؿذُ اػت.DFTچگالی ) تاتعی

10 lMax = تشایSc2C(OH)2  تشای تمیِ تشکیثات ٍ                  

8 ; RMTKMax  اػتفادُ ؿذُ اػت. تعذاد ًماطk  ِدس ًاحی

 هحاػثة تشایاػت.  24( 11414ًاپزیش تشیلَئي تشاتش ) کاّؾ

 تاتعی تا تعوین یافتِ ؿیة ّای اص تمشیة ّوثؼتگی-تثادلی پتاًؼیل

 ؿذُ اصالح تاتعی ّوچٌیي > 6ٍ(=PBE-GGAپشدٍ ٍ ّوکاساى )

 ػاختاسّای. این > اػتفادُ کشد7ُ(=mBJ-GGAجاًؼَى )-تک

 یهؤلفِ ّش کِ ؿذًذ تْیٌِ ایگًَِ تِ اتوی ّایتهَلعی ٍ تلَسی

ّوچٌیي تِ ٍ  تشػذ mRy/a.u. 1 اص کوتش تِ اتن ّش تش ٍاسد ًیشٍ

خالء دس  Ǻ 20 تِ اًذاصُّا،  تیي الیِ کٌؾ تشّن هٌظَس جلَگیشی اص

ٌَّص ّن دس ، ّای اخیش تا ٍجَد پیـشفت  .ُ اػتؿذًظش گشفتِ 

ّای  اػتفادُ اص ًظشیِ تاتعی چگالی تشای تَصیف دسػت گاف

ُ دس ّای تیي هَلکَلی تَیظ ٍ ّوچٌیي تشّن کٌؾ ًَاسی دلیك

گزاسّای هؼتمین RPA  دس .هـکالتی ٍجَد داسد ،ّای گزاس حالت

 رسُ تِ ًَاسّای سػاًؾ خالی دس ًظش گشفتِ تک اص ًَاسّای ظشفیت

-e( ٍ تـکیل جفت e-hحفشُ ) -ؿذگی الکتشٍى ؿَد ٍ جفت هی

h.عالٍُ تش ایجاد دس تشخی هَاسد ّای همیذ سا دستشًوی گیشد ،

ذست ل e-h ّای اًشطی، جفت گاف ػاختاسّای اکؼیتًَی دس ًاحیِ

یي اهش کٌٌذ. ا تَصیع هیتاص ّای اپتیکی ًَػاًگش سا دس کل عیف

ّای جزب  عیف ّای ًَػاًگش دس لذست RPA ؿَد کِ تاعث هی

  ،MBPT، اػتفادُ اصتٌاتشایياپتیکی سا تِ دسػتی ًـاى ًذّذ. 

ّای ًاهتٌاّی کِ دس آًْا  ٍیظُ تشای سطین پاػخ خغی ػیؼتن تِ

لاتل ، ّای تجشتی تؼیاس هفیذ اػت خغی تا دادُؼِ پاػخ همای

> exciting =8ی خَاف اپتیکی دس کذ  تشای هحاػثِ .تَجیِ اػت
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هحاػثات دس  .گشدیذحل  FPLAPWتشاػاع سٍؽ  BSEهعادلِ 

 Sc2C(OH)2تشایRMTKMax ; 5/2 ی تْیٌِ همادیش تشاًگیختِحالت 

اثشات  ذُ اػت.اػتفادُ ؿ RMTKMax ; 5 ٍ تشای تمیِ تشکیثات 

، Sc2CF2 ،Sc2CO2ّای MXeneالکتشیک  اکؼیتًَی دس تاتع دی

Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2 ّای ظشفیت  تِ تشتیة تا احتؼاب حالت

ّوگشا  (17) 18 ٍ( 23) 14 ،( 19) 16 ،( 20) 20 )سػاًؾ(

 کٌؾ تشّنهَسد اػتفادُ تشای هحاػثِ  ّوگشایی ًَاستعذاد  .اًذ ؿذُ

 .اػتؿذُ  ًَاس 120 اػتتاسی

 

 نتایج و بحث
تا گشٍُ فضایی  گَؿی ؿؾداسای ػاختاس  MXeneتشکیثات      

P63 / mmc  یک ػیؼتن .ّؼتٌذ M2X  کِ ػِ الیِ اػتؿاهل ،

 ػاًذٍیچ ؿذُ M ّای ٍاػغِفلض ی تیي دٍ الیِ C ی دس آى الیِ

  دس هَلعیت C( ٍ اتن z ،3/2،2/1) ّای دس هکاى M ّای اتن .اػت

 .>1= ذًلشاس داسدس چْاس حالت هوکي  Tّای  ٍ گشٍُ  (0،  0،  0)

ّای هَسد MXeneکِ  دّذ ًـاى هی ًَاسی ػاختاس هحاػثات

  اًشطی گاف ،mBJ-GGAتا تاتعی . سػاًا ّؼتٌذ هغالعِ ّوگی ًین

 Sc2CO2 ،Sc2CF2 ،Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2ّای MXene تشای

 تِ دػت آهذُ eV 178/1 ٍ  947/0 ،527/1، 949/1 تِ تشتیة

 .ّؼتٌذخَتی دس تَافك  ،تا ًتایج هحاػثِ ؿذُ لثلیاػت کِ 

 دّذ کِ تِ جض ًَاسی ًـاى هیهحاػثات ػاختاس ّوچٌیي 

Sc2C(OH)2غیشهؼتمین  گاف ًَاسیدیگش داسای  سػاًاّای ، ًین

ّای  اٍستیتالفشهی عوذتاً اص  تشاصحالتْای اًشطی دس اعشاف  .ّؼتٌذ

d تیي  لَی، دس حالی کِ ّیثشیذاػیَى اًذ تـکیل ؿذُ ٍِاػغ فلض

دس ػغح صیش فشهی لاتل تَجِ  C اتن M  ٍpاتن  dّای  اٍستیتال

  .اػت

 Re ε(ω)الکتشیک،  ّای حمیمی ٍ هََّهی تاتع دی لؼوت 1ؿکل 

ٍ Im ε(ω)،  تشای تشکیثاتSc2CT2(T= O, F, OH)  ٍHf2CO2 

ٍ  BSEدس هحاػثات تا ٍ تذٍى دسًظش گشفتي اثشات اکؼیتًَی 

RPA ُدّذ. ًـاى هی سا ی اًشطی ًضدیک تِ گاف ًَاسی دس تاص 

تشکیثات داسای گاف ًَاسی ّؼتٌذ، تٌاتشایي اثشات اػتتاس دس 

تا  ّای اًتماالت اپتیکی ًؼثتاً ضعیف تَدُ ٍ دسًتیجِ ٍجَد اکؼیتَى

 اًشطی پیًَذی تضسگ دس ًاحیِ گاف ًَاسی تؼیاس هحتول اػت. 

)ػوت  ٍ هََّهی )ػوت ساػت( ّای حمیمی لؼوت xxّای  فِهؤل: 1ؿکل 

ّای  دس تمشیة Sc2CT2 (T=O,F, OH) ٍ Hf2CO2الکتشیک  چپ( تاتع دی

RPA  ٍBSE.  

 

الکتشیک ػاختاس ؿؾ گَؿی دٍ  تشاػاع تماسى تلَسی، تاًؼَس دی

ّای هَسد MXene( داسد ٍ اص آًجا کِ xx  ٍzzی هؼتمل ) هؤلفِ

 حائض اّویت اػت. xxذی ّؼتٌذ تٌْا هؤلفِ ّای دٍتع هغالعِ الیِ

ّای کلی تاتع  دّذ، ؿکل ًـاى هی 1عَس کِ ؿکل  ّواى

 BSE  ٍRPAالکتشیک تِ دػت آهذُ تا اػتفادُ اص سٍیکشدّای  دی

، گشچِ تشخی اص RPAخیلی هتفاٍت ّؼتٌذ. ٌّگام اػتفادُ اص 

ن ؿًَذ، ّ ّای تاالتش تاصتَلیذ هی ّای اصلی عیف دس اًشطی ٍیظگی

ایي ًیؼتٌذ.  BSEؿذت ٍ ّن ؿکل کلی عیف هغاتك تا ًتایج 

یک اصالح  BSEدّذ کِ احتؼاب اثشات اکؼیتًَی ٍ حل  ًـاى هی

جا  ّای اپتیکی حاصل اص تمشیة رسُ هؼتمل اص عشیك جاتِ تش عیف

ّای  ّای تیـتش تِ اًشطی کشدى لذست ًَػاًگش اپتیکی اص اًشطی

َلیذ ػاختاسّای اکؼیتًَی کٌذ ٍ هٌجش تِ تاصت کوتش اعوال هی

ػِ ػاختاس اکؼیتًَی ٍ  Sc2CO2  ٍSc2CF2تشکیثات  ؿَد. هی

Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2 ِی صیش  دٍ ػاختاس اکؼیتًَی دس ًاحی

 S1 ،S2  ٍS3ایي ػاختاسّا سا تا  دٌّذ. گاف اًشطی ًوایؾ هی

 Sc2CO2 دس S1 ٍ S2ػاختاسّای اکؼیتًَی این.  گزاسی کشدُ ًـاى
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اًذ ٍ ػَهیي  ٍالع ؿذُ eV 23/1ٍ  91/0ّای  اًشطیتِ تشتیة دس 

 eVکِ داسای ؿذت تیـتشی اػت دس اًشطی ، S3ػاختاس اکؼیتًَی، 

ػاختاسّای اکؼیتًَی دس  Sc2CF2دس  لشاس گشفتِ اػت. 85/1

اًذ، کِ تِ تشتیة هتٌاظش  ؿذُ ٍالع eV 25/1ٍ  88/0، 39/0ّای  اًشطی

دس  S1 ٍ S2ّای  تَىاکؼی ّؼتٌذ. S1 ،S2  ٍS3تا ػاختاسّای 

Sc2C(OH)2 (Hf2CO2) ( 23/1تِ تشتیة دس )( 41/1ٍ ) 35/0

eV 61/0 ُی جزب دس  آػتاًِ اًذ. تاصتَلیذ ؿذRPA  هتٌاظش تا

تشای  S1طی پیًَذی اکؼیتَى همذاس گاف ًَاسی هحاػثاتی اػت. اًش

Sc2CO2 ،Sc2CF2 ،Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2  تِ تشتیة تشاتش

51/1 ،36/1 ،84/0  ٍeV 25/1  اػت. ایي کویت تِ صَست

ٍ اًشطی اًتمالی ػاختاس  RPAی  اختالف اًشطی تیي تیـیٌِ

تَاى  سػذ کِ هی ؿَد. تٌاتشایي تِ ًظش هی اکؼیتًَی تعشیف هی

تِ  سا تِ یک اکؼیتَى لَیاً همیذ ًؼثت داد. S1ػاختاس اکؼیتًَی 

کٌؾ هؼتمین  اػتتاس تشّن، Sc2CO2دلیل گاف اًشطی تضسگتش 

تٌاتشایي اًتظاس  تش اص ػایش تشکیثات اػت. تشٍى ٍ حفشُ ضعیفالک

تضسگتش تاؿذ ٍ  Sc2CO2ّا دس  سٍد کِ اًشطی پیًَذی اکؼیتَى هی

کِ داسای کوتشیي گاف اػت،  Sc2C(OH)2تشاػاع ّویي تحلیل 

ّای لؼوت  ػْن آى کوتش اػت.ّا دس  اًشطی پیًَذی اکؼیتَى

ّای جالثی سا تِ  جٌثِ RPA  ٍBSEالکتشیک دس  حمیمی تاتع دی

 1ّای ػوت ساػت ؿکل  گزاسًذ. ّوچٌاى کِ عیف ًوایؾ هی

ٍ  BSEالکتشیک دس  ّای دی دٌّذ، عالٍُ تش ایٌکِ ثاتت ًـاى هی

RPA الکتشیک حاصل  ّای دی ّای هجضایی داسًذ، ثاتت پاؿٌذگی

کویت ثاتت  ّؼتٌذ. RPAّای حاصل اص  تضسگتش اص ثاتت BSEاص 

، Sc2CO2 ،Sc2CF2 تشای BSEک دس الکتشیک اػتاتی دی

Sc2C(OH)2  ٍHf2CO2  86/9، 25/7، 71/3تِ تشتیة تشاتش تا  ٍ

ٍ  15/5، 37/3، 58/2تشاتش تا  RPAاػت، دس حالی کِ دس  88/5

 Sc2CO2 دس  BSEحاصل اص حل  Re εxxعالٍُ،  تِ تاؿذ. هی 04/4

 ٍSc2C(OH)2 ُتا  61/6ّای اًشطی  تِ تشتیة دس تاصeV 18/7  ٍ

ّای اًشطی،  تٌاتشایي، دس ایي تاصُ صفش اػت. eV 23/5تا  54/4

دس تشخی اص  Re εxxضشیة تاصتاب تشاتش ٍاحذ اػت. ّوچٌیي 

داسای همادیش هٌفی  Sc2CF2  ٍHf2CO2ّای اًشطی تشکیثات  تاصُ

اػت. دس اداهِ ٍ تشای تکویل تحث، تاتع اتالف اًشطی کِ ؿاهل 

ًـاى  2ت هَسد هغالعِ دس ؿکل اثشات اکؼیتًَی اػت، تشای تشکیثا

دس تاتع اتالف تشای دادُ ؿذُ اػت. ػاختاس اٍل 

Sc2CO2(Sc2CF2, Sc2C(OH)2, Hf2CO2) ّای  کِ دس اًشطی

(78/1 ،43/0 ،51/0)eV 92/0 ُی  اًذ، تِ تشتیة ًـاًِ تاصتَلیذ ؿذ

، 23/1ّای ) دس اًشطی Im ε(ω)اًتماالت اکؼیتًَی حاضش دس 

35/0 ،39/0)eV 91/0 سٍد دس  گًَِ کِ اًتظاس هی ّؼتٌذ ٍ ّواى

 اًذ. ّای تاالتش ًؼثت تِ عیف جزب ٍالع ؿذُ اًشطی

ّای  دس تمشیة Sc2CT2 (T=O,F, OH) ٍ Hf2CO2شطی : تاتع اتالف ا2ًؿکل 

RPA  ٍBSE.  

  نتیجه گیری

 Sc2CT2 (T=O,F, OH) ٍ Hf2CO2 سا دس اکؼیتًَیػاختاسّای 

ًتایج ها  .هغالعِ کشدین ای سُتاتع گشیي دٍ رتشای  BSE تا حل

 اپتیکیًمؾ هْوی دس خصَصیات  اکؼیتًَیکٌذ کِ اثشات  تأییذ هی

 BSE، ًتایج RPAدس همایؼِ تا . داسًذ هغالعِهَسد  تشکیثات

ّای تیـتش  جا کشدى لذست ًَػاًگش اپتیکی اص اًشطی هٌجش تِ جاتِ

 ؿَد. ّای اپتیکی هی ّای کوتش دس عیف تِ اًشطی
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در تشدیدگرهای حلقوی پالسمونی با چند  مدهاتشدید و برانگیختگی  هایموجطول پذیریتنظیم

 شکاف متقارن
 قادی، امین ؛ هخدیج ،میربخشی

 بابلسر، مازندرانه دانشگا ،علوم پایه دانشکدهگروه فیزیک اتمی و مولکولی ،

 

 چکیده
ایتن  یبرانگیختته متدهایتشتدید و  هتایموجطولفلز در ابعاد نانو بررسی شده است.  -دی الکتریک-زدر این مقاله یک تشدیدگر حلقوی پالسمونی با دو موجبر فل

تقویت.،  تواننتدمیتشدید  مدهایشکاف،  یزاویهشده اس.  با تغییر  سازیشبیهتشدیدگر حلقوی با ایجاد یک، دو و سه شکاف به روش تفاضل محدود حوزه زمان 

و  اندشتدهالکتریکی متوازی بتا شتکاف قطبیتده  ناشی از قطبش میدان الکتریکی در منطقه شکاف اس.  مدهای زوج زمانی که میدانتضعیف و قطع شوند  این پدیده 

 رهاینتانو حستگو  پتییرتنظیمدر فیلترهای چندکاناله  ایگسترده  این نتایج پتانسیل شوندمیفرد در حالتی که میدان الکتریکی عمود بر شکاف باشند، مشاهده  مدهای
  کندمیمجتمع ایجاد  نانو اپتیکزیستی در 

 حجمی، تشدیدگر پالسمونی، تشدیدگر حلقوی شکاف دار پالسمون پالسمون سطحی، کلیدی: هایواژه

 

Tunable Resonances and Excitation of Modes in the Plasmonic Symmetrical multi-Split 

Ring Resonator 
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Abstract 
 

In this paper, a plasmonic ring resonator with two MIM waveguides in nanoscale is investigated. The 

wavelengths of the resonances and the excited modes of this ring resonator are simulated by creating one, two 

and three splits using the FDTD. By changing the angle of split, the resonance modes can be amplified, 

attenuated and disconnected. This phenomenon is due to the polarization of the electric field in the split region. 

Even modes are seen when the electric field is polarized parallel to the split, and the odd modes are observed 

when the electric field is perpendicular to the split. These results create extensive potential in tunable 

multichannel filters and biological biosensors in integrated nanoparticles. 

Keywords: surface plasmon, split-ring resonator, multi-split ring resonator, FDTD 

 

PACS No.          41 

 

 قدمهم
علم پالسمونیک توانایی محصور کردن امواج الکترومغناطیس در 

تابشی اس.  این فرآیند براساس  موجطولابعادی بسیار کوچکتر از 

فلز و  امواج الکترومغناطیسی تابشی به سطح کنشبرهم

 جپالسمون سطحی، اموا دهدمیرسانش آن رخ  هایالکترون

که در سطح تماس فلز و هستند  ایشدهتحریک  الکترومغناطیسی

و در جه. عمود بر سطح یعنی نفوذ  شوندمیمنتشر  الکتریکدی

 دار و میرا شونده هستند به صورت ناپای الکتریکدیبه درون فلز و 

ی پالریتون پالسمون سطحی و های سطحی به دو دستهپالسمون

با استفاده از   ]1[دشونپالسمون سطحی متمرکز شده تقسیم می
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 یوسیلهامواج الکترومغناطیس به  حصورسازیمخاصی. 

ساختارهای پالسمونی، تشدیدگرهای پالسمونی در ابعاد نانومتر و 

زیر حد پراکندگی افق جدیدی را در ساختارهای نانو فوتونیکی 

سطحی  هایپالسمونتحریک تشدید  یوسیلهایجاد کرده اس.  به 

یشی بگیرد و این پ تواندمیفلزی حد پراکندگی  نانو ساختارهایدر 

ساختارهای  .پدیده به هندسه و اطراف محیط ساختار بستگی دارد

-فلز-فلزو دی الکتریک-دی الکتریک-ی فلزپالسمونی به دو دسته

 در هاقطعه ترینمهمیکی از   ]2[شوندتقسیم می دی الکتریک

حلقوی پالسمونی اس.   مدارهای مجتمع فوتونیکی، تشدیدگر

تنظیم پارامترهای هندسی حلقه  یوسیلهه تشدید ب هایفرکانس

ساختاری سیستم  تغییر پارامترهای جایبه   ]3[قابل تنظیم هستند

آن طیف  یزاویهبا ایجاد یک یا چند شکاف و تغییر  توانمیکل 

یک  ]5[در مقالهتشدید را بدس. آورد؛  هایموجطولوسیعی از 

مقاله تشدیدگر حلقوی تک شکاف بررسی شده اس.  در این 

طیف توان عبوری و مدهای برانگیخته تشدیدگر حلقوی با دو و 

شبیه سازی و با ساختار تک شکاف مقایسه  متقارن سه شکاف

از تشدیدهای  تواندمیهمچنین شکاف تشدیدگر حلقوی شود  می

پالسمونی پشتیبانی کند که در ساخ. فیلترهای  چندقطبی

  ]4[چندکاناله کاربرد دارد

 مسئله سازیشبیهنظریه و 
الکترومغناطیس محیط یا همان  هایپاسخمعادالت اساسی حاکم بر 

و ماده در ابعاد ماکروسکوپیک  الکترومغناطیسامواج  کنشبرهم

 یناحیه  باالی یک شودمیتوسط معادالت ماکسول توصیف 

مدل پالسما توضیح داده  وسیلهبهفرکانسی، ویژگی نوری فلزات 

در پاسخ به  هاالکترون دالت ماکسول اس. معا ینتیجهکه  شودمی

و حرکتشان با  کنندمیمیدان الکترومغناطیسی اعمال شده نوسان 

زمان  τ  )شودمی میرا، افتدمیتفاق ا υ=1/τ برخوردهایی با فرکانس

 آرامش گاز الکترون آزاد(

از فرکانس  تربزرگخیلی  هایفرکانسدر مدل الکترون آزاد در 

  برای فلزات کندمیبه سم. صفر میل  الکتریکدیسما تابع پال

فرکانسی  یناحیهتعمیم این مدل در  نجیب )مثل طال، نقره، مس(

آزاد  هایالکتروناز فرکانس پالسما )جایی که در پاسخ  تربزرگ

غلبه دارند( چون نوار نزدیک به سطح فرمی پرشده اس. باعث 

 ε͚ الکتریکدیاثر با یک ثاب. این   شودمییک محیط بسیار قطبی 

و به این ترتیب مدل درود برای فلزات واقعی به  شودمیتوصیف 

 ]1[ :گرددمیزیر بازنویسی  یرابطه
ε (ω) =  ε͚ -  ωp²/ ω²+iγω ,  1 ε͚ >   < 10                         (1)  

 

گی، فاکتور کیفی. باال و شدیدگرهای حلقوی به دلیل فشردت

مهمی در ساخ.  یمؤلفه چندقطبی تشدیدهایپشتیبانی از 

  در این مقاله یک تشدیدگر باشندمیمدارهای مجتمع فوتونیکی 

فلز( از جنس -دی الکتریک -حلقوی شکاف دار با دو موجبر )فلز

زاویه، اندازه و تعداد شکاف  پییریتنظیمنقره با  یالیههوا در یک 

نسبی نقره با  پییریتراکمشده اس.  وابستگی فرکانسی و  معرفی

که در این ساختار نقره با  شودمیاستفاده از مدل درود مشخص 

، فرکانس میرایی نوسانات ول.الکترون 9.1فرکانس پالسمای 

 3.7 نهای.بیدر فرکانس  الکتریکدیو ثاب.  ول.الکترون 0.018

ساختار تشدیدگر حلقوی با سه  1در شکل  ].5[ استفاده شده اس.

تک شکاف، دو و سه شکاف متقارن نشان داده شده که شعاع 

نانومتر، اندازه  200و  150به ترتیب  هاحلقهداخلی و خارجی 

 10موجبرهای طرفین تا تشدیدگر  یفاصله، نانومتر 10شکاف 

مطابق  هاشکافنانومتر اس.  زاویه  50و پهنای موجبرها  نانومتر

  یک کندمیدرجه تغییر  90ساعتگرد از صفر تا  شکل در جه.

مثب.  از موجبر سم. چپ در راستای TMموج تخ. با قطبش 

طیف عبوری و توزیع  گیریاندازه  برای شودمیمنتشر  Xمحور 

تشدیدگر روش تفاضل  یبر صفحهاندازه میدان مغناطیسی عمود 

ی در انتها هابازتابمحدود حوزه زمان و جه. جلوگیری از 

استفاده شده  دهندهانطباقکامل  هایالیهخروجی ساختار از روش 

 اس. 

 
 )الف(                          )ب(                           )ج(

ن، رنگ قرمز طرفیبا دو موجبر در  تشدیدگر حلقوی شکافدار : ساختار1شکل

الف( تشدیدگر حلقوی تک  زمینه ی نقره و رنگ آبی هوا را نشان می دهد 

 ج( تشدیدگر حلقوی سه شکاف ، ب( تشدیدگر حلقوی دو شکاف ، شکاف
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 تحلیل خروجی شبیه سازی

عبوری تشدیدگر حلقوی تک شکاف، دو توان طیف  نمودارهای

به ترتیب در  درجه 90الی  0شکاف و سه شکاف برای زوایای 

یدگر تشدالف، ب و ج نشان داده شده اس.   هایقسم. 2شکل 

، 1154.85، 1564.72 هایموجحلقوی تک شکاف در طول

در  توان عبوری اس.  یبیشینهنانومتر دارای  686.24و  811.43

شکاف توان عبوری  یزاویهنانومتر با افزایش  1564.72 موجطول

نانومتر، با افزایش زاویه  811.43 موجطول  در شودمیتضعیف 

ان تضعیف و با افزایش زاویه درجه بیشینه تو 45الی  0شکاف از 

  رفتار توان عبوری شودمیدرجه بیشینه توان تقوی.  90الی  45از 

 هستند  ترپیچیدهتشدید دیگر  موجطول در دو

 و 812.6، 1567.55 هایموجطولتشدیدگر حلقوی دو شکاف در 

نانومتر دارای بیشینه توان عبوری اس.  ساختار دو شکاف  644.3

رفتاری مشابه با ساختار تک شکاف در  1567.55 موجطولدر 

 موجطولفرکانسی دارد  ساختار دو شکاف در  یمحدودههمین 

، بیشینه توان مربوط کندنمیروند منظمی پیروی  نانومتر از 812.6

درجه  45 یزاویهو کمینه توان مربوط به  درجه 90 یزاویهبه 

 اس. 

، 1136.44، 1403 هایموجطولتشدیدگر حلقوی سه شکاف در  

نانومتر دارای بیشینه توان عبوری اس.  در  650و  790.808

نانومتر توان  790.808و  1136.44، 1403تشدید  هایموجطول

نانومتر توان عبوری دارای  650 موجطولضعیف و در  عبوری

ی توان  یبیشینهدرجه با  0 یزاویهمقدار قابل توجهی اس. که از 

طیف  درجه به ترتیب کاهشی اس.  30و  45، 15عبوری به زاویه 

توان عبوری در تشدیدگر حلقوی سه شکاف برای زوایای شکاف 

درجه یکسان هستند   75و  90، 60درجه به ترتیب با  45و  30، 0

 دلیل این اتفاق تقارن ساختار تشدیدگر در این دو حال. اس. 

یر طول موج های تشدید ساختار های دو و سه شکاف به دلیل تغی

 اند جا شدهی ساختار، جابههندسه

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

الف( تشدیدگر حلقوی تک  موجطول: طیف توان عبوری برحسب 2شکل

 حلقوی سه شکاف شکاف ب( تشدیدگر حلقوی دو شکاف ج( تشدیدگر

 

برای هر یک از سه ساختار تشدیدگر حلقوی پروفایل اندازه توزیع 

( در هر یک از Hzتشدیدگر ) یصفحهمیدان مغناطیسی عمود بر 

شده اس.  با  سازیشبیهتشدید و زوایای شکاف  هایموجطول

 یمرتبهدر پروفایل توزیع میدان  هاگرهروشن یا  هایلکهاستفاده از 

تعداد  -1  )مرتبه مد = شودمیبرانگیخته شده مشخص  مدهای

 (هاگره

 1564.75 تشدید موجطولدر تشدیدگر حلقوی تک شکاف  

 45، 0نانومتر مربوط به مد ا با دو گره اس. که در زوایای شکاف 
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 هایلکهدرجه  90 یزاویهو در  شوندمیدرجه برانگیخته  60و 

نانومتر سه لکه  1154.85 موجطول  در شوندمیروشن خاموش 

اس.   2که مربوط برانگیختگی مد  شودمیروشن یا گره مشاهده 

 90و  60و در زوایای  موشدرجه خا 45و  0در زوایای  2مد 

در تشدیدگر حلقوی دو شکاف  درجه برانگیخته شده اس. 

 0اس. که در زوایای  1نانومتر مربوط به مد  1567.55 موجطول

  شودمیدرجه خاموش  90 یزاویهدرجه برانگیخته و در  60الی 

در  3نانومتر مربوط به برانگیختگی مد  812.6تشدید  موجطول

نانومتر  644.3تشدید  موجطول درجه اس.  90و  60، 0زوایای 

درجه  60و  45روشن در زوایای  یلکه 6را با  5برانگیختگی مد 

پروفایل توزیع میدان در تشدیدگر حلقوی با سه   دهدمینشان 

 یهمهنانومتر در  790.808و  1403تشدید  موجطول در شکاف

 1136.48تشدید  موجطولخاموش اس.   هایلکهزوایا دارای 

نانومتر مربوط  650 موجطولو  2نانومتر مربوط به برانگیختگی مد 

 ارتباط بین مرتبه شودمیزوایا  یهمهدر  5به برانگیختگی مد 

شکاف با جه. قطبش میدان  یزاویهبرانگیخته با  مدهای

  با توجه به شودمیالکتریکی برانگیخته در منطقه شکاف توجیه 

فلز تشدیدگر اگر جه.  – الکتریکدی -لزاصل بابین. و ساختار ف

اگر  زوج و مدهایقطبش میدان الکتریکی موازی شکاف باشد 

  شوندمیفرد برانگیخته  مدهایعمود بر شکاف باشد 

ی ی ساختار، تعداد و مرتبهبا افزایش تعداد شکاف در هندسه

 مدهای برانگیخته تغییر کرده اس. 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

الف( ساختار  تشدیدگر یصفحهاندازه میدان مغناطیسی عمود بر : توزیع 3شکل

 تک شکاف ب( ساختار دو شکاف ج( ساختار سه شکاف

 گیرینتیجه

هتای ها، طول موجدر این مقاله با افزایش تعداد شکاف و تقارن آن

حلقتوی  تشدیدگر های مرتبه باالتر بدس. آمد تشدید جدید و مد

  تشدیدگر کنندمیرا برانگیخته  3 و 1 مدهایبدون شکاف( کامل )

درجته رفتتاری مشتابه بتا  0شتکاف  یزاویهحلقوی شکاف دار با 

 45تتا  0شتکاف از  یزاویهقوی کامل دارد  زمانی که لتشدیدگر ح

  شتودمیبرانگیختته  4ختاموش و متد  3متد  کنتدمیدر جه تغییر 

اگر   کنندمیبرانگیخته را  2در جه مد  90 و  60شکاف با موقعی. 

بته  4 و 2دارای دو شتکاف متقتارن باشتد متد  تشتدیدگرساختار 

 60و  45شتتکاف  یزاویتتهدر  5صتتورت کلتتی ختتاموش و متتد 

 1  در تشدیدگر حلقوی با سه شکاف متقارن متد شودمیبرانگیخته 

 هازاویتهدر تمتامی  5و  2به صورت کلی خاموش و متد  4و  3و 

 فیلترهایدر طراحی  حلقوی تشدیدگرهایاین   شوندمیبرانگیخته 

 چند کاناله کاربرد دارند 
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 سیلین محلول در آب  اثر پردازش پالسمای غیرحرارتی در تخریب ترکیب دارویی آموکسی

، ایزدی ؛1بهزاد، رضایی فرد ؛1فهیمه، رضازاده آذری ؛2زهرا، سرمزده رفیعی  ؛1مجتبی، خوان نوحه ؛1مهدیه، بختیاری رمضانی

  1مهناز، عبدالهی درگاه ؛1نیره، عبداللهی قهی ؛1نرگس، محمدی بیگ ؛3امیرحسام

 ، تهرانای، سازمان انرژی اتمی ایرانای، پژوهشگاه علوم و فنون هستهپژوهشکده پالسما و گداخت هسته1

 ، تهرانای، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهکاربرد پرتوهاپژوهشکده 2
 ، تهرانرانیعلم و صنعت ا دانشگاه ک،یزیدانشکده ف 3

 

 چكیده
ه شده قرار گرفت یمورد بررسای  با هندسه استوانه کیالکتر یسد د هیتخل سامانهبا استفاده از  یدر محلول آب نیلیس یآموکس کیوتیب یآنت داروی هیتجزدر این مقاله، 

 تریگرم در ل یلیم 100غلظت  با سیلین آبی آموکسی محلولشود.  ، در دمای اتاق و فشار اتمسفر ایجاد میACی در این سامانه، پالسمای هوا از تخیله الکتریک .است

دقیقه 120تا  ۵های مختلف از  لیتر محلول و در زمان 3بر روی  پالسما پردازش .یابد می انیجر سماراکتور پال یسطح الکترود داخل یبر رو ای نازک صورت الیه به
 ۸۸ حدود پردازش، قهیدق 120پس از  که نددادنشان نتایج  .ه استشد انجام ،HPLC، عیما یکروماتوگراف سنجی طیفبا استفاده از  بیتخر ندیفرآ نالیزآ انجام شد.

  ه است.شد اکسید نیلیس یآموکسدرصد 

    HPLCسیلین،  ، آموکسیکیالکتر یسد د هیتخل رتی،پالسمای غیرحرا واژه های کلیدی:
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Abstract 
 

In this paper, the decomposition of amoxicillin antibiotic in aqueous solution was investigated using a dielectric 

barrier discharge in cylindrical configuration. In this system, air plasma is generated with AC electrical 

discharge, at room temperature and atmospheric pressure. The Amoxicillin in Aqueous with 100 mg/L 

concentration flow as a film over the surface of the inner electrode of the plasma reactor. Plasma treatment was 

performed on 3 Liters solution at different times from 5 to 12 minutes. The analysis of the degradation process 

was performed using liquid chromatography spectroscopy, HPLC. The results showed that after 120 min 

treatment, about 88% of amoxicillin was oxidized.  

Keywords: Non-thermal plasma, Dielectric barrier discharge, Amoxicillin, HPLC  

PACS No.  50.52 
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  مقدمه
 کارهاای از راه یکیبا توجه به بحران کمبود آب سالم در جهان      

 ی پساب و فاضالب و بازگرداندن آن باه ررخاه   ی هیتصف ،یاتیعمل

آب  یآلا  یهاا  یاز آلاودگ  یا دساته  ییدارو باتیاست. ترک عتیطب

 یهاا  آن در ساال  یو مصرف باال ادشانیهستند که به سبب تنوع ز

 یمهام هساتند. نگرانا    اریبسا  ،طیآنها در محا  یماندگار زیو ن ریاخ

متمرکز شده است کاه   ها کیوتیب یآنت یبر رو ییعمده در مواد دارو

 یعا یطب یهاا  یبااکتر  یهاا  تیمقاومت در برابر جمع شیسبب افزا

 .[1] شود یم

آب و فاضاالب وجاود دارد از    یهیتصاف  یبارا  یمختلف هایروش

هاوا و   سازیانیرجمله جذب توسط کربن فعال، اسمز معکوس، ع

 یهاا  جا کاه پساماند حاصاز از روش    آن از. یکیولوژیب هایروش

از  یدربردارناده غلظات باااالتر   یای پسااب دارو  ی هیمتاداول تصاف  

خااود  سااتند،ین ریپااذ بیااتخر سااتیاساات کااه ز یاایدارو باااتیترک

 سات یز طیدر محا  یای دارو باات یترک یهاا  یآلاودگ  ی دکنندهیتشد

باه   تیا کاه درنها  هیتصاف  یهاا  اناواع روش  زیا دل نیهما  هستند. به

مناساب   ییپساب دارو یهیتصف یاست برا ازین یتجمع ونیلتراسیف

 .  [2] ستندین

از  یکاای (AOP) ونیداساایاکس ی شاارفتهیپ یهااا یآور فاانامااروزه 

و  فاضاالب  ی هیدر حال توسعه و مورد توجاه در تصاف   یها روش

هاای آلای از    زیرا منجار باه تخریاب مااکرومولکول     هستند،پساب 

گاروه   ۵تاوان باه    را می AOPهای  روش. شوند اب دارویی میپس

( الکتروشایمیایی،  UV ،3( برپایاه  2( برپایه ازن، 1[: 3تقسیم کرد ]

بااا  ونیداساایاکس( ۵بااا اسااتفاده از کاتالیساات و   ونیداساایاکس( ۴

 های متعددی وجود دارد. . در هر گروه هم روشهای فیزیکی روش

هاای فیزیکای(    باا روش  ونیداسا یاکساز گروه یانجم   آنها  انیدر م

دلیز سرعت واکانش بااال و مصارف     به یرحرارتیغ یپالسماروش 

مزیات اصالی فرایناد    . [۴] را داراسات  یا ژهیا و یایمزا انرژی کم،

غیرحرارتای تواناایی تولیاد     یپالساما توسط اکسیداسیون پیشرفته 

 ماواد  بادون افازودن   ،هیدروکسایز  های ، ازن و رادیکال UVاشعه

هاای  عمار رادیکاال   .است UVای ه و یا استفاده از المپشیمیایی 

آزاد از مرتبه رند دقیقه است بجز ازن که نیماه عمار آن باه دماای     

 3گاراد،  درجه ساانتی  2۵محیط بستگی دارد. نیمه عمر ازن در آب 

 ،کارده  زیما را متماا که داناش پالسا   یمهم ی مسئله[. ۵روز است ]

گزارشاات و   قاات، ی، تحقمطالعاات  یمشترک حاصز از بررس جینتا

 مختلف است که نشان داده:   عیها و صنا در حوزه ها تیفعال جینتا

در هر  رایسبز شناخته شده است، ز یآور فن کیعنوان  پالسما به •

 سات یز طیدار مح و دوست سازگار ستیز شود یکه وارد م یا حوزه

 .گردد یم یمعرف

 ند،یش در کز فرآرو نیا یریکارگ ها به که دراکثر حوزه دوم آن •

صرفه است. الزم به ذکر است قطعات و  و مقرون به یاقتصاد

سرد در داخز  یپالسما یرشمه دیتول یبرا ازیموردن زاتیتجه

 است. یداریکشور موجود و قابز خر

سارد ارار    یپالساما  ی و سااخت ساامانه   ی، با طراحا مقاله نیدر ا 

طور خاا    هب ،ییپساب دارو یها یپردازش آن را در حذف آلودگ

 .میکن یم یبررس هاکیوتبییآنت انیاز م را نیلسییآموکس

 

 یبرا یسرد اتمسفر یو ساخت راکتور پالسما یطراح  

  ییپساب دارو یهیتصف
سد  یهیموردنظر ما بر اساس راکتور از نوع تخل یطراح    

 نینوع راکتورها ا نیا یاصل تیانتخاب شده است. مز کالکتریید

 تیاهم یصنعت اسیعمر الکترودها باالست که در مقاست که طول 

سرد  یپالسما ی سامانه کهنیا گریقابز توجه د ی دارد. نکته یادیز

. شود یدر نظر گرفته م ییدارو سابپ یهیتصف یینها ی مرحله یبرا

 هایونیکه پساب فاقد مواد جامد و سوسپانس ای درواقع، مرحله

 باشد. یدیکلوئ

ی آن در وارهای درنظر گرفته شد. طرحنهی طرح، استواهندسه

الکترود داخلی  ،نشان داده شده است. در این طرح 1شکز 

قطر  mm 16به قطر داخلی  316ای از جنس استنلس استیز استوانه

خارجی  قطر های مسی با و الکترود ولتاژ باال لوله mm 20خارجی 

سامانه انتخاب شده است.  در این  mm 3و قطر داخلی  mm ۵و 

استفاده شده  lit/h 300و  lit/h 2000از دو پمپ آب با بیشینه دبی 

است که اولی برای ررخش محلول از مخزن پساب به سامانه و 

 د. شورودهای ولتاژ باال استفاده میدومی برای خنک کردن الکت

 مزایای این طرح عبارت است از:

  حداکثر سطح مقطع تماس آب با پالسما 
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 امکان تزریق گازهای مختلف 

 امکان طیف سنجی مستقیم از پالسمای تولید شده 

  ،امکان تغییر پارامترهای دستگاه نظیر: تعداد الکترودها

 توان دستگاه  و ی الکترودهافاصله

 امکان ساخت دستگاه در مقیاس بزرگ و صنعتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -1. ایی استوانهندسهای با هی پالسمای سرد استوانه: طرح سامانه1شکز 

 -۴محز تشکیز پالسما،  -3الکترود ولتاژ باال از جنس مس،  -2استوانه کوراتز، 

 .316استوانه استنلس استیز  -۵اتصال زمین، 

 سنجی پالسما و طیف یكیالكتر هیتخل هایمشخصه
، نوع kV 1۵الکتریکی از منبع تغذیه ولتاژ باالی   در تخلیه     

استفاده شده است. توان  kHz ۵0و با فرکانس جریان سینوسی 

 است.  W 130مصرفی 

 eV ۵تا  1، انرژی متوسط الکترون از غیرحرارتیپالسماهای در 

-ها انرژی را از میدان الکتریکی دریافت میالکترونابتدا  .است

کنند و سپس آن را بین دیگر اجزای پالسما و درجه آزادی ویژه 

ی پالسمای هوا خطوط نشری مشاهده برا کنند.سیستم توزیع می

های اصلی فعال شامز ازن، ها عمدتاً شامز نمونهشده در طیف

و هیدروژن است.  OHهای های اکسیژن و نیتروژن، رادیکالگونه

 ،از طیف مشخص است که نشر بیشتر در ناحیه نزدیک فرابنفش

-دارای پیک N2های افتد. نشر از گونهنانومتر اتفاق می ۴20-2۸0

-ها بهاین ناحیه است. تشخیص نیتروژن در طیف به هایی نزدیک

های اکسیژن دلیز پخش هوای محیط داخز پالسما است. نشر گونه

 نانومتر در طیف مشخص است. 3۵0-3۸0در ناحیه طول موجی 

تا  2۹0طیف نشری پالسمای هوا در بازه طول موجی  2در شکز 

های موجود انواع گونه نانومتر نشان داده شده است که در آن ۴10

ها در پالسمای هوا بر اساس تغییر طول موج و شدت پیک

 مشخص است.

 

 
 

تا  2۹0طیف خطوط نشری پالسمای هوا در بازه طول موجی  :2شکز 

 .نانومتر ۴10

 

  معرفی ماده و روش آنالیز
سیلین سه آبه با فرمول مورد نظر آموکسی ترکیب دارویی     

است که از  g/m ۴6/۴1۹و جرم مولی  S۸O3N2۵H16Cشیمیایی 

سازی ساری تهیه شده است. ساختار شیمیایی بیوتیکشرکت آنتی

 نشان داده شده است.  3آن در شکز 

 
 [.6]آبه سیلین سه: آموکسی3شکز 
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 UV-Visمجهز به آشکارساز  HPLCدستگاه  با استفاده ازآنالیز 

کشور  از 1100مدل  Agilentشرکت انجام شد که محصول 

شرکت از  Eclipse pluse C18 این دستگاه، ستونست. آمریکا

Zorbax با مشخصاتmm mm, m250 4/6  5 همه  .است

و  .A.Rهای مورد استفاده دارای گرید  مواد شیمیایی و حالل

HPLC .بوده است 

 

 نتایج آزمایش و 
 ppm 100سیلین را با غلظت  لیتر محلول حاوی آموکسی 3     

قرار پالسما های مختلف تحت پردازش کرده و آن را در زمان تهیه

ی پالسمای سرد مورد استفاده در نمایی از سامانه ۴در شکز . دادیم

روی آب را فلوی نشان داده شده است. سیلین  آموکسی پردازش محلول

lit/min 2 .تنظیم کردیم 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 پساب داروییی پالسمای سرد مورد برای تصفیه : سامانه۴شکز 

سیلین آموکسی اولیه محلول HPLCکروماتوگرام حاصز از آنالیز 

نتایج حاصز از پردازش پالسمایی آن  و ppm 100با غلظت اولیه 

نشان داده شده است. در  ۵های مختلف در شکز در مدت زمان

 3/7سیلین حدود این آنالیز زمان خروج پیک مربوط به آموکسی

-سیلین در برابر پالسما بهلول آموکسیاست. با قرار گرفتن مح

ظاهر  ۴/2ی تدریج این پیک حذف شده و پیک جدیدی در دقیقه

شود و با افزایش زمان پردازش، سطح زیر پیک مربوط به آن می

سیلین  دهد ماکرومولکول آموکسی این نشان مییابد. افزایش می

 کند و پیک جدید ماده حاصز از تخریب مسیر تخریب را طی می

است. 

 
 و ppm 100سیلین با غلظت اولیه آموکسی اولیه محلول کروماتوگرام :۵شکز 

 .دقیقه 120تا  ۵مختلف  هایزمان مدت تحت پردازش پالسما در  محلول

  گیری نتیجه
منظور تصفیه  بهجا سامانه پالسمای سرد اتمسفری  در این     

 این سامانه برای از .طراحی و ساخته شدپساب دارویی 

سیلین استفاده  آموکسی ppm 100لیتر پساب حاوی  3اکسیداسیون 

بعد از شد. آنالیز محلول پس از پردازش پالسمایی نشان دادند که 

min 120،  سیلین تخریب شده است. درصد از آموکسی ۸۸حدود

خوبی باعث های اکسنده بههای پرانرژی و گونهالکترونبنابراین، 

شود با این روش بینی میشوند. پیشتخریب ترکیبات دارویی می

که الزم توان محیط را عاری از ترکیبات دارویی نمود، بدون آنمی

   استفاده کرد.ها و یا مواد مصرفی دیگری   کاتالیستباشد از 
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 بررسی خواص الکترونیکی نانونوار فسفرین دسته صندلی در مجاورت اتم مس
    2شریعه، خیرآبادی زاده مالج ؛ 1هفهیم،  بهزادی

 فسا،  بيگیميدان بهمن، فساه فيزيك دانشگا گروه1

 اسالمی ، شيراز ه آزاددانشگا، واحد شيراز  ،مهندسی برق گروه  2

 

 چکیده
يکی نانونوار فسفرين با لبه دسته صندلی که از يك طرف با اکسيژن و از طرفی ديگر با هيدروژن غيرفعال شده است، مورد مطالعه قرار خواص الکترون در اين مقاله،

برای  مکان مختلف رسانا تبديل می گردد. نهاست که در حضور اتم مس به  eV 94/0رسانا با گاف انرژی غيرمستقيم با مقدار گرفته است. اين ساختار يك نيمه

برای حالت پايدار، نمودار جريان بر حسب با محاسبه انرژی جذب هر حالت، پايدارترين حالت مشخص شد.  .قراردادن اتم مس نزديك نانونوار درنظر گرفته شد

مقدار حساسيت به حضور اتم مس  بيشترين V 1/1در ولتاژ  از محاسبات يافت شد که ولتاژ ترسيم و با نمودار مربوط به نانوريبون بدون حضور مس مقايسه شد.

 وجود دارد.

 .، دسته صندلی، مس، خواص الکترونيکینانونوار فسفرين   واژه های کلیدی:

 

Investigation on electronic properties of the armchair phosphorene nanoribbon near the 

copper atom 
 

Behzadi, Fahimeh1; Jamalzadeh Kheirabadi, Sharieh2  

 
1 Department of Physics, University of Fasa, Fasa 

2 Department of Electrical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. 

 

Abstract  
 

In this paper, the electronic properties of the armchair phosphorene nanoribbon which is passivized by oxygen 

atoms at one side and hydrogen at another side. This structure is a semiconductor with indirect band gap with 

the value 0.49 eV that it is transit to the metal in the presence of copper atom. Nine different locations were 

considered to put copper atoms. By calculating the absorption energy of each case, the stable case is found. For 

the stable case, the current versus voltage curve of the stable case is plotted and compared with the curve of the 

nanoribbon without the presence of the copper atom. It is found from calculation that there is a high sensitivity 

to the presence of copper atom at voltage 1.1 V.   

 Keywords:        phosphorene nanoribbon, armchair, copper, electronic properties. 

 

PACS No.           
 

  قدمهم
توجه بسياری از دانشمندان را به خود  اد دوبعدیموضوع مو     

که در سال  است. اولين ماده دوبعدی گرافن استجلب کرده 

از جمله مواد دو بعدی ديگر [. 1بطور تجربی ساخته شد ] 2009

فسفرين است که به دليل خواص ويژه آن، پتانسيل خوبی در 

[ 5، داس و همکارانش ]2012ال در س [.9-2نانوالکترونيك دارد  ]

فسفرين  نوارنانوفسفرين ارايه دادند.  نوارروشی برای ساخت نانو

به دو دسته زيگزاگی  ،آن تك اليهاز برش  با توجه به جهت

(ZPNR )( و دسته صندلیAPNR.تقسيم می شود )  خواص اين

دوپ [، 8]نوار [، پهنای 7و2با عامل دار کردن لبه ها ] ،دسته مواد
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تغيير می  [10فسفرين ] نوار[ و اضافه کردن اتم روی نانو4ن ]کرد

  کند.

فسفرين با لبه  نواردر اين مقاله تاثير اتم مس در نزديکی نانو    

های آن از يك طرف با بررسی می شود که لبه های دسته صندلی

در اين  غيرفعال شده است.هيدروژن و از طرف ديگر با اکسيژن 

شد انتخاب لی غيرفعال شده به اين دليل تحقيق حالت دسته صند

گاف انرژی  ،آن گاف انرژی است که در حالت زيگزاگی که دارای

 . صفر است

 

 روش محاسباتی
با بسته  کوانتومی محاسبات با توجه به نظريه تابعی چگالی     

انجام شده است. در اين محاسبات، از تابع  [11سايستا ]محاسباتی 

[ 12( ]PBEارنزرهوف )-بورک-دلی که توسط پردوهمبستگی تبا

 شم استفاده-در حل معادله کوهن ،(GGAبا تقريب شيب کلی )

تابع موج برای تمام اتمها بر پايه قطبش دوگانه زتا  شده است.

(DZPبسط داده شده است. تمام ساختارها بگونه )ای بهينه شده-

باشد. انرژی  eV/Å 01 /0هر اتم کمتر ازوارد بر  اند که نيروی

نقاط نمونه تعداد و  K  000اه، دمای الکترونهارتری 75قطع 

برای درنظر گرفته شده است.  2111در فضای بريلوين  kگيری 

هارتری  10-9حد مجاز محاسبات عددی محاسبات خودسازگار 

حداقل  yو  xدر راستاهای  نوارجهت ساخت  .فرض شده است

Å 12 با  سايستا،با مدول ترن جريانلحاظ شده است.  ،ءاليه خال

                      [ محاسبه شده است:10توجه به فرمول الندر ]

( ) ( , )[ ( , ) ( , )]b b L b R b

e
I V T E V f E V f E V dE

h
  

ثابت پالنك، hبار الکترون،  eکه در آن 
bV ولتاژ باياس ،

( , )bT E V ،احتمال عبور الکترون از دستگاه( , )L bf E V  

)و , )R bf E V ديراک به ترتيب برای الکترودهای -تابع توزيع فرمی

  چپ و راست است.

 

 نتایج
فسفرين با لبه دسته صندلی درنظر  نوارنانودر اين تحقيق،      

لبه و  های قرمز رنگ()اتم Oبا اتم  لبه بااليیکه  است،هگرفته شد

. همانطور غيرفعال شده است يد رنگ(های سف)اتمH اتم  پايينی با

هشت رديف اتم فسفرين درنظر شود، ديده می 1که در شکل 

اتم مس در  شود.تکرار می z محور که در راستای استگرفته شده

است. اتم مس مکان متفاوت در نزديکی نانوريبون، قرار داده شده 4

صورت اش به از دسته فلزهای واسطه است که به دليل آرايش اتمی
1s910d0 خواص جالبی از خود نشان می دهد و با قرارگرفتن در ،

-نزديکی نانونوار فسفرين، خواص الکترونيکی نانونوار را تغيير می

دهد. پس از قرارگيری اتم مس در هر مکان، انرژی جذب هر کدام 

از ساختارهای جديد با فرمول
1a CuE E E E    محاسبه

انرژی کل نانونوار غيرفعال شده به همراه مس،  Eگرديد؛ که در آن 

1E نانونوار غيرفعال شده بدون مس و  انرژی کلCuE  انرژی کل

 است.مس بدون در نظرگرفتن نانونوار غيرفعال شده

 
غيرفعال شده است. الف(  Hو  O: ساختار اتمی نانونوار فسفرين که با 1شکل 

iHت. ب( بطور مثال، محل قرارگيری ها مکانهای مختلف قرارگرفتن اتم مس اس

5H .از زاويه ديد ديگر نشان داده شده است 

 

، کمترين مقدار انرژی مربوط به حالتی است که 1مطابق با جدول 

است و برابر با ( قرار گرفته3Hاتم مس در نزديکی اتم اکسيژن )

eV 08/9-  است. به عبارتی ديگر اين ساختار، پايدارترين ساختار

 است.بين همه ساختارهای مشخص شده
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انرژی جذب برای حالتهای مختلف که مسس در نزدیکسی نسانونوار :  1جدول

 .فسفرین غیرفعال شده قرار گرفته است.

 Ea (eV) مکان اتم مس Ea (eV) مکان اتم مس

H1 08/9-  H6 92/0-  

H2 29/0-  H7 49/2-  

H3 05/0-  H8 54/2-  

H4 08/0-  H9 92/0-  

H5 01/0-    

 

الف، اين ساختار نيمه رسانا است و گاف انرژی 2با توجه به شکل 

محاسبه گرديد. اما همانطور که  eV 94/0 آن، غيرمستقيم با مقدار

شود، با قرارگرفتن اتم مس در نزديکی آن، ب ديده می2از شکل 

ب مربوط به پايدارترين 2شود. شکل يل میساختار به رسانا تبد

 حالت است.

 
: الف( نوارهای انرژی نانونوار فسفرين در حالتی که اتم مس الف( 2شکل 

حضور ندارد، ب( حضور دارد. شکل ب مربوط به حالتی است که اتم مس در 

 قرار دارد.  1Hپايدارترين حالت خود يعنی در مکان 

 

ولتاژ يك ناحيه مرکزی با طول  برای رسم نمودار جريان برحسب

Å 2/14 الکترود با طول  و دوÅ 2/2 ايم. نمودار ظر گرفتهندر

برای دو حالت نانونوار فسفرين غيرفعال جريان برحسب ولتاژ 

در شکل  ،قرار دارد 1Hشده بدون مس و ساختاری که اتم مس در 

مشاهده می شود حضور اتم مس باعث  همانطور که. آمده است 0

توجه به اختالف بين  در ساختار شده است و باش رسانندگی افزاي

توان حضور اتم مس در کنار نانونوارفسفرين را جريانها، می

اتفاق  V 1/1بيشترين تفاوت در جريانها در ولتاژ  تشخيص داد.

 افتد.می

   
نمودار جريان برحسب ولتاژ برای دو حالت نانونوار غيرفعال شده در :  0شکل

 م حضور اتم مس.حضور و عد

 

 

  نتیجه گیری
، خواص الکترونيکی نانونوار فسفرين با لبه پژوهشدر اين      

دسته صندلی که از يك طرف با اکسيژن و از طرفی ديگر با 

بررسی قرار گرفت. با توجه به هيدروژن غيرفعال شده است، مورد 

رسانا با گاف انرژی اين ساختار يك نيمهمحاسبات انجام شده، 

. با قرار دادن اتم مس در است eV 94/0رمستقيم با مقدار غي

خواص الکترونيکی آن عوض می شود و به  نزديکی نانوريبون

نه مکان مختلف برای قراردادن اتم مس  گردد.رسانا تبديل می

 نزديك نانونوار درنظر گرفته شد. با محاسبه انرژی جذب هر حالت

مربوط به حالتی حالت پايدارترين و مشخص کردن کمينه انرژی، 

 ( قرار گرفته است.1Hاست که اتم مس در نزديکی اتم اکسيژن )

نانونوار بدون حضور اتم مس و حالت پايدار حالت دو برای 

، نمودار جريان بر حسب ولتاژ رسم و نانونوار در حضور مس

بيشترين مقدار  V 1/1ر ولتاژ با توجه به نمودار، دمقايسه شد. 

 .اتم مس وجود داردحساسيت به حضور 
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اتم هلیوم در یگانه کامل یونیزاسیون جزئی بررسی اثرات همبستگی الکترونی در سطح مقطع 

 برخورد با پروتون 
 

 حی، رضاتفامیری بیدوری، سعیده و 
 شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايرانه فيزيك دانشگا دانشکده

 

 چکیده
های سريع مورد بررسی قرار گرفته است. به  در برخورد با پروتوناتم هليوم  يگانه کامل برای يونيزاسيون جزئی قطعسطح م کار حاضردر 

جسمی و  ی اول بورن به دو صورت سه بندی تقريب مرتبه منظور بررسی اثرات همبستگی الکترونی، محاسبات با استفاده از فرمول

ی استاتيکی در محاسبات ظاهر گرديده ی اول بورن تنها همبستگ بندی تقريب مرتبه چهارجسمی انجام شده است. با توجه به نوع فرمول

ای قطبی و سمتی الکترون يونيزه شده با نتايج  های زاويه بندی سه جسمی و چهارجسمی در توزيع است. مقايسه نتايج حاصل از فرمول

بااليی  د بحث اثرات همبستگی الکترونی به ويژه همبستگی استاتيکی از اهميتردهد که در انرژی مو تجربی در دسترس نشان می
 برخوردار است.

 

Investigation of electronic correlation effects on the fully differential cross-section for single ionization of atomic 

helium by proton impact 

 
Amiri Bidvari, Saeideh and Fathi, Reza 

Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 
 

Abstract 

In the present work, fully differential cross section for single ionization of helium atoms by fast protons 

impact have been investigated. In order to investigate the electron correlation effects, three and four 

body first Born approximation have been used. According to the first Born approximation formalism, 

only the static correlation has been appeared here. Comparison the results as three and four-body in 

polar and azimuthal distributions of ejected electron with available experimental results shows that 

the effects of electron correlation, especially static correlation, are considerable in high impact 

energies. 
 

PACS No. 034 

 

 مقدمه
اتم در فيزيك -ی برخورد يون بررسی فرآيندهای رايج در نظريه

ييج، انتقال بار و يونش به اتمی و مولکولی از جمله فرآيندهای ته

ای را در  اين علت که می تواند ديناميك سيستم های چند ذره

فهم جزئيات سطح بنيادی بررسی کند حائز اهميت است. 

های فيزيك از جمله  فرآيندهای پراکندگی در بسياری از شاخه

طيف سنجی  ها، دهنده  طول عمر پرتوهای يونی در شتابتعيين 

. [2و1]کند نقش مهمی را ايفا می جومی و پالسماهای ن پديده اتمی،

های تجربی و نظری بسياری برای بررسی چنين  از اين رو روش

 فرآيندهايی در نواحی مختلف انرژی پيشنهاد شده است. 

های سريع  مطالعه يونش يگانه اتمی توسط يونهای اخير  در سال

رتابه، برای تعيين انحراف پ های تجربی به دليل افزايش قابليت
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گيری سطح  اندازهطور خاص  است. به  سرعت گسترش يافته به

اتم با دقت بسيار خوبی -های جزئی کامل در برخورد يون مقطع

های  های جديد با مدل ی اين داده امکان پذير شده است. مقايسه

های جديدی در مورد ديناميك حاکم بر فرآيند  نظری به بينش

های سه جسمی و  براين مدلبنايونيزاسيون منجر خواهد شد. 

چهارجسمی بسياری برای توصيف فرآيند يونش در نواحی 

 مختلف انرژی باز نويسی و يا مطرح گرديده است. 

با نتايج  محاسبات نظرینتايج با اين حال اختالفات بسياری بين 

توان به عوامل مختلفی از  اين اختالفات را می .وجود دارد تجربی

ای و  بين هسته های کنش ها به برهم جمله حساسيت سطح مقطع

بين الکترونی، توابع موج اوليه و نهايی انتخاب شده و يا عدم 

  .[3]قطعيت در توزيع انرژی اوليه نسبت داد

های  سيستم ه در فرآيندهای پراکندگیل مهم کئيکی از مسا

-الکترون کنش برهم چندالکترونی وجود دارد مربوط به اثرات

ترين هدف چندالکترونی  عنوان ساده اتم هليوم بهباشد.  الکترون می

های الکترونی را که در  تواند اهميت همبستگی خوبی می به

 فرآيندهای چهارجسمی ظاهر می گردد ارزيابی نمايد.

 صورت  توان به را میالکترونی  های کنش اتم برهم-در برخورد يون

های  همبستگی. عنوان نمودهای استاتيکی و ديناميکی  همبستگی

شوند و  در توابع موج حالت مقيد چندالکترونی ظاهر می یاستاتيک

های بين دو  کنش ی برهم های ديناميکی توصيف کننده همبستگی

 الکترون در کانال خروجی هستند. 

های پر انرژی  در کار حاضر يونش اتم هليوم در برخورد با پروتون

ی  قريب مرتبهدر اين محاسبات از تمورد بررسی قرار گرفته است. 

استفاده شده است. به منظور  های باال ی انرژی اول بورن در محدوده

ی اول  تقريب مرتبه ،بررسی اثرات همبستگی ديناميکی و استاتيکی

و با در نظر گرفتن مدل الکترون صورت سه جسمی  بورن ابتدا به

کنش کامل و استفاده از تابع  سپس با در نظر گرفتن برهم و فعال

 بندی شده است.  صورت چهارجسمی فرمول الکترونی به موج دو

بندی با نتايج تجربی در دسترس مقايسه  نتايج حاصل از دو فرمول

های باال  ی انرژی دهد که در محدوده میگرديده و نشان 

ی سطح  ای در محاسبه های استاتيکی از اهميت ويژه کنش برهم

 های کامل يونش برخوردار است. مقطع

 تئوری

 بندی سه جسمی: لفرمو
در برخورد پروتون با اتم هليوم با در نظرگرفتن مدل الکترون فعال 

 يگانه  يونشفرآيند 
* *(Z ) Zp T p TZ e Z e       (1)  

 ی  کامل از رابطهجزئی گيرد. سطح مقطع  مورد بررسی قرار می

 

23
2

5
2

p s e

s e e i

m k kd
f

d d dE k






 
  (2)  

جرم پرتابه،  mpگردد.  محاسبه می
2

2

e

e

k
E   انرژی الکترون

به  skو  ikبردار موج الکترون آزاد شده و  ekيونيزه شده، 

 باشند. ی فرودی در کانال اوليه و نهايی می بردار موج ذرهترتيب 

بندی سه جسمی از  ی تقريب مرتبه ی اول بورن در فرمول هدامن

 ی  رابطه
       3 3 ,s i

e

B i k R B i k R

k if r e V r R r e 
     (3)  

 تابع موج اتم هيدروژن در حالت پايه i[. 4شود] محاسبه می

 
3

2, , 1.6875T rT

i T T T

C
r e C

  



     (4)  

)و  )

ek  صورت تابع  اد شده در حالت نهايی بهتابع موج الکترون آز

 موج کولنی
       1 1 ,1, (k r )e

e

i k r
ek e er N k e F i i k r 

      (5)  

 2
1

(k ) 1 ,      e

e

N e i
k



 


      (6)  

بندی  کنش در فرمول برهم. پتانسيل در نظر گرفته شده است

 به شکل جسمی  سه

 
*

3 ,
p p TB

Z Z Z
V r R

RR r
  


  (7)  

 Rدف و ی الکترون ه فاصله r. در محاسبات وارد گرديده است

 باشد  ی هدف می ی پرتابه نسبت به هسته فاصله

 بندی چهار جسمی: فرمول
 صورت  بندی چهارجسمی، يونش يگانه از اتم هليوم به در فرمول

1 2 1 2(Z ) (Z )p T p TZ e e Z e e        (8)  

شود. قوانين پايستگی انرژی و پايستگی  در نظر گرفته می

 رت حرکت به صو اندازه
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  (10)  

 

شود.  نوشته می
ionk 4حرکت يون باقی مانده و اندازهNm mp 

های باالی  ی انرژی و در محدودهباشد. در محاسبات حاضر  می

مانده  پرتابه از سرعت يون باقی
( 1)

ion

N

k

m 
 گردد. صرفنظر می 

بندی چهارجسمی با در  همبستگی الکترونی استاتيکی در فرمول

[ برای اتم هليوم 5نظرگرفتن تابع موج دو الکترونی تك پارامتری]

 گردد.  در حالت پايه در محاسبات وارد می

 
3

1 2 1 2, ( ) ( ),     ( ) ,Z 27.16hZ rHe h
i h

Z
r r r r r e   



     (11)  

گونه  صورت هيدروژن لت نهايی بهتابع موج يون هليوم در حا

( 1f r )ی  ی پراکندگی از رابطه در نظر گرفته شده و دامنه 
         4 4

2 1 1 2 1 2, , ,s i

e

B i k R B i k R

k f if r e r V r r R r r e  
    (12)  

کنش کامل فرآيند چهارجسمی  شود. پتانسيل برهم محاسبه می

 صورت  به

 4

1 2 2 1

1
,

p p p TB
Z Z Z Z

V r R
RR r R r r r

    
  

  (13)  

( همبستگی 13ی ) ی آخر در رابطه . جملهستدر نظر گرفته شده ا

بندی حاضر ظاهر نمی  کند که در فرمول می  ديناميکی را وارد مسأله

 شود.  صفر محاسبه میبه دليل تعامد ی مربوط به آن  گردد و جمله

( سطح مقطع 2ی ) ( در رابطه12ی ) در نهايت با جايگذاری رابطه

 گردد. چهارجسمی محاسبه میيونش کامل 

  

 گیری نتیجه
حاصل از محاسبات انجام کامل   سطح مقطعدر اين بخش نتايج 

در دسترس  [6]با نتايج تجربی  در برخورد اتم هليوم با پروتونشده 

( نمودار سطح مقطع کامل يونش اتم 1مقايسه شده است. شکل )

مگا الکترون ولت بر حسب  1هليوم در برخورد با پروتون با انرژی 

 180تا  -180ای  ی زاويه يونيزه شده در محدوده ی الکترون زاويه

انرژی الکترون يونيزه  دهد. درجه را در صفحه پراکندگی نشان می

الکترون ولت و اندازه حرکت انتقال يافته در واحد اتمی  6.5شده 

در نظر گرفته شده است. در مقايسه با نتايج تجربی مشاهده  0.75

ی و چهارجسمی وجود بندی سه جسم شود که هر دو فرمول می

. موفقيت نمايند بينی می های رو به جلو و پس زنی را پيش پيك

بينی محل و  بندی چهارجسمی در پيش بسيار خوب نتايج فرمول

های استاتيکی ظاهر شده  اندازه پيك روبه جلو اهميت همبستگی

نظر  دهد. همچنين به بندی چهارجسمی را نتيجه می در فرمول

های ديناميکی برای بررسی صحيح  گیرسد وجود همبست می

بندی  سفانه در فرمولکه متأ زنی اهميت بيشتری دارد های پس پيك

 شده است.نحاضر ظاهر 

 
بندی سه جسمی و چهارجسمی  فرمولسطح مقطع کامل نتايج مقايسه ( 1شکل)

 1يونش هليوم در برخورد با پروتون با انرژی فررودی   برای [6]تجربیبا نتايج 

الکتررون ولرت و انردازه     6.5ی رون ولت، انرژی الکترون يرونيزه شرده  مگا الکت

 در واحد اتمی.  0.75حرکت انتقال يافته 

بنردی   هرای کامرل فرمرول     ( مقايسه نتايج سطح مقطرع 2شکل )در 

کيلرو الکتررون    200رژی فرودی ان جسمی و چهارجسمی برای سه

ازه حرکت اند الکترون ولت و 6.5ون يونيزه شده انرژی الکتر ولت،

اخرتالف  از در واحد اتمی ارائره گرديرده اسرت.     0.75انتقال يافته 

که اثرات رسد  بندی به نظر می بين نتايج دو فرمولظاهر شده کمتر 
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يك اندازه حرکرت انتقرال يافتره ثابرت برا      همبستگی استاتيکی در 

 . يابد کاهش انرژی فرودی کاهش می

شک

دی سه جسمی و چهار جسمی بررای  بن فرمول(: مقايسه سطح مقطع کامل 2ل )

مگا الکترون ولت، انرژی  1يونش هليوم در برخورد با پروتون با انرژی فرودی 

در  0.75الکترون ولت و اندازه حرکرت انتقرال يافتره     6.5ی الکترون يونيزه شده

 واحد اتمی. 

 
 

بندی سه جسمی و چهارجسمی  فرمولسطح مقطع کامل نتايج مقايسه ( 3شکل )

يرونش   بررای در صفحه سمتی )عمود بر صفحه پراکنردگی(  [ 6تجربی]يج با نتا

مگرا الکتررون ولرت، انررژی      1هليوم در برخورد با پروتون با انررژی فررودی   

در  0.75الکترون ولت و اندازه حرکرت انتقرال يافتره     6.5ی الکترون يونيزه شده

 واحد اتمی.

مقايسره نترايج سرطح مقطرع کامررل در صرفحه عمرود برر صررفحه        

تررا  -180ی  ی سررمتی در محرردوده  راکنرردگی برحسررب زاويرره پ

( نشران داده شرده اسرت.    3ايج تجربری در شرکل )  با نتدرجه 180

بنردی چهارجسرمی در انررژی     خوانی بسيار خوب نتايج فرمول هم

 6.5ی  مگا الکترون ولت و انرژی الکتررون يرونيزه شرده    1فرودی 

ر واحد اتمری بره   د 0.75الکترون ولت و اندازه حرکت انتقال يافته 

 خوبی قابل مشاهده می باشد. 

های الکترونی که در کرار   بستگی همدر نهايت الزم به ذکر است که 

طور خالصه مورد بررسی قرار گرفت، فقط يکی از عوامل  حاضر به

هرای   بنردی  تجربی و نظرری در فرمرول   موثر در اختالف بين نتايج

سرتاتيکی وارد  مختلف می باشد و در کار حاضر فقط همبسرتگی ا 

ی  محاسبات شده است. با اين حال به نظر مری رسرد در محردوده   

انرژی مورد بحث در نظر گرفتن اين عامل به تنهايی باعرث بهبرود   

. امرا بررسری   قابل توجهی در نتايج سطح مقطع کامل خواهرد شرد  

تر زمانی انجام خواهد شد که ساير عوامل  تر و محاسبات دقيق کامل

از يونش دوگانه و اثرات ناشی از عدم قطعيت در  مانند اثرات ناشی

تعيين زوايا، اندازه حرکت وانرژی های فرودی نيرز مرورد بررسری    

  قرار گيرد.
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 در حالت انبوهه توسط نظریه تابعی چگالی دی سولفید مولیبدن و اپتیکی های الکترونیبررسی ویژگی
    قلمبر دزفولی، عبدالمحمد ؛ منصوری، معصومه          

 اهواز دانشگاه شهید چمران،گروه فیزیک،         

 

 چکیده
سولفید مولیبدن در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو مورد های الکترونی و اپتیکی ساختار انبوهه دی در این مقاله ویژگی

 دارند. یمطابقت خوب کارهای پیشینحاصل از  ینظر ریبا مقاد جینتا بررسی قرار گرفته است.

 .، تابع دی الکتریکهاساختار نواری، چگالی حالت واژه های کلیدی:

 

Study of the Electronic and Optical properties of Bulk 2H- 2MoS  by Density Functional 

Theory  
 

Mansouri, Masoome; Ghalambor Dezfuli, Abdol-Mohammad 

 
 Department of Physics, Shahid Chamran University, Ahwaz 

 

Abstract  
 

In this article, the electronic and optical properties of bulk 
2

MoS  were investigated using Quantum-

Espresso/PWSCF computational package in the framework of density functional theory. The results are in good 

agreement with the theoretical values obtained from previous works. 
 Keywords: Band structure, Density of states, Dielectric function. 

 

PACS No. 31 

 

  دمهمق
از دستته نتانو متواد دو  1(CTMDدی کالکوژن ها عناصر واسطه )

ای در شان کاربردهای گستتردهباشند که به خاطر خواصبعدی می

توان بته نن که می. فاکتور مهم دیگر ]1[وسایل نانوالکتریکی دارند

هتایی نظیتر برتار شتیمیایی اشاره کرد این نانو مواد توستط رو 

(CVD)2 هتای شوند زیرا الیتهو مکانیکی به نسانی الیه نشانی می

ف واندروالس به یکتدیگر وی ضعیمجاور در ساختار حجمی با نیر

 بته صتور  TMDCفرمول خانواده ترکیبتا   .]2[متصل هستند

1 Transition metal dichalcogenides 

2 Chmical Vapor Deposition 

 2MX  هستند کهM  فلز واسطه وX باشتد در ایتن کالکوژن می

بته  یک الیه بتا نیروهتای قتوی کواالنستی ترکیبا  اتم های درون

شیمیایی و گرمایی ننها  ایدارییکدیگر متصل هستند که منجر به پ

( 2MoSدی سولفید مولیبتدن)ف های مرتلTMDCاز میان  .شودمی

ل فراوانی زیاد در طبیعت، پایداری در معرض هوا و در دمای اتاق به دلی

و نقطه ذوب باال، از لحاظ نظری و تجربی بتی  از ستایر اعیتای ایتن 

اکثتر ترکیبتا   در. ]1[ورد توجته محققتین قترار گرفتته استتمگروه 

CTMD  2همچونMoS وری مشتاهده هم در تجربه و هم در تئ

در گذار حالت انبوهه به نانوالیه گاف غیر مستقیم به گاف شده که 

، و این خاصیت و دیگتر ختواص مکتانیکیشود مستقیم تبدیل می

در اپتیتک و  کاربردشتان را متواداپتیکی و الکترونیکی ایتن دستته 
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 3انبوهته توالیلحاظ ها از TMDC .]3[دهدترونیک افزای  میالک

-تقستیم متی 1Tو  2H ،3Rمرتصا  اتم فلزی بته سته نتو   و

 .]4[شوند

 
 .]4[انبوهه توالیها از لحاظ مرتبه TMDC:  1شکل

رستتانا، پایتتدار و ستتولفید مولیبتتدن، نتتیمدی 3Rو  2Hفازهتتای 

نن فلتز، نیمته پایتدار و  1Tدیامغناطیس هستند، در صورتیکه فتاز 

نسبت به دو فاز دیگر پایدارتر و در  2Hباشد. فاز پارامغناطیس می

 . بنتتتابراین فتتتاز]1[فراوانتتتی بیشتتتتری استتتت طبیعتتتت دارای

22H MoS .را مورد مطالعه قرار دادیم  

های اتمتی و توان سهم اوربیتالبا استفاده از رو  بستگی قوی می

در نتیجه دو قطبی گذار را تعیین کرد. اگر با استفاده از نظریه تابعی 

بدست نورد، از ایتن رو  های اتمی را چگالی بتوان سهم اوربیتال

. بنتابراین الزم استتفاده کتردتوان برای تعیین دو قطبی گذار نیز می

است خواص الکتریکتی و اپتیکتی دی ستولفید مولیبتدن را متورد 

 بررسی قرار دهیم.

 :رو  انجام محاسبا 

تمتتامی محاستتبا  مربتتون بتته انبوهتته دی ستتولفید مولیبتتدن در 

و بتتا استتتفاده از بستتته ( DFTچتتارچوب نظریتته تتتابعی چگتتالی )

انجتام شتده استت. در ایتن بستته .]5[محاسباتی کوانتوم اسپرستو

شم بتا استتفاده از رو  شتبه -محاسباتی معادال  تک ذره کوهن

های ظرفیت بتر استاا امتواج پتانسیل و بسط توابع موج الکترون

شتم، ختواص -شود. پتس از حتل معتادال  کتوهنترت حل می

ق محاسبه پارامترهتای فیزیکتی نظیتر ساختاری و الکترونی از طری

هتای شود. پس از انجتام نزمتای انرژی، نیرو، تن  و ... تعیین می

3 Stacking sequence 

 ریتدبر  و مت  70گرایی، انرژی قطع بسط تابع موج ترتت هم
یری در گنقطه در فیای وارون به منظور انتگرال 8*8*4یکنواخت 

  انتراب شد.ناحیه اول بریلوئن انبوهه 

 

 * ]6[مرجع محاسبات انجام شده
 ثابت شبکه 19/3 14/3

 )انگستروم(

c نسبت 86/3 88/3
a

 

 

 پارامترهای محاسبه شده از انبوهه دی سولفید مولیبدن.:  1جدول

 چگالی حالتها: 
هتا بیتانگر تعتداد حالتهتای مجتاز سطح زیر منحنی چگالی حالت

گاهی که اتم در بلور الکترونی در بازه مشرصی از انرژی است. هن

هتای ها و نحوه توزیع تعدادی از اوربیتالواقع شود، شکل اوربیتال

کنتد. الکترونی نسبت به ساختاری که اتم منزوی باشتد تغییتر متی

دهنتد و کنند، تغییر شکل متیهایی که در پیوند شرکت میاوربیتال

 ها در پیوند باعت  پهتنشوند. شرکت الکتروناصطالحا هیبرید می

شتود چگتالی حالتت هتای هتا متیشدگی منحنی چگتالی حالتت

رسم  2 در شکلالکترون ولت  5تا  -15 الکترونی کلی در محدوده

 شده است و تراز فرمی بر صفر منطبق است. 
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 های کلی انبوهه دی سولفید مولیبدن.: چگالی حالت 2شکل

ها در ستاختار مشارکت اربیتالهای موجود در این شکل بیانگر قله

برای بررسی چگونگی مشارکت اوربیتالهای مرتلتف  نواری است.

در نوار رسان  و ظرفیت و نیز قله های موجود در نمودار چگالی 
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حالتهتای کلتی، نمتودار چگتالی حالتتت هتای جزئتی مربتون بتته 

اتتم گتوگرد در   pو s مولیبتدن و اتتم هتای s ،p ،dاوربیتالهتای 

و تراز فرمی بر انرژی صفر قترار داده  نورده شده 4و  3های شکل

اتتم  dشده است. این نمودارها بیانگر این هستند کته اوربیتالهتای 

ای را در ایجاد نوارهای انترژی نق  عمده گوگرد مات pو مولیبدن 

 کنند.در اطراف تراز فرمی ایفا می
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 های جزئی اتم مولیبدن.چگالی حالت:  3شکل
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 های جزئی اتم گوگرد.: چگالی حالت 4شکل

دهنتده ها بیشتر باشتد، نشتانهر چه ارتفا  قله Dosدر نمودارهای 

ی انرژی سطوح بیشتری برای اشتغال این است که در این محدوده

 باشد.در دسترا می

  ساختار نواری:
ح انرژی مجزا وجود دارند، اما در مواد جامد در اتم های نزاد سطو

شتوند کته های قابل دسترا به قدری بته هتم نزدیتک متیانرژی

هتای درون بلورهتا در نوارهتای دهنتد. الکتترونتشکیل نوار را می

شوند. گاف نواری به عنوان اختالف میان باالترین ی مرتب میانرژ

ر اشغال شده )نوار نوار اشغال شده )نوار ظرفیت( و پایین ترین نوا

کته مشتر  شود. گاف نواری از این جهتت رسان ( تعریف می

 اهمیت است. کننده نو  ماده است، حائز

      
ساختار :  5شکل

2
2H MoS .و منطقه اول بریلوئن 

تتراز فرمتی بتر دهتد. نمای  میساختار نواری ترکیب را  6 شکل

 ت.انرژی صفر قرار داده شده اس
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 ساختار نواری انبوهه دی سولفید مولیبدن.:  6شکل

22Hفاز  MoS رسانایی با گاف نواری غیر در حالت توده، نیم

22Hمستقیم است. در ساختار نواری  MoS ای، بیشینه توده

اول بریلوئن( و کمینه نوار  )مرکز منطقه Гنوار ظرفیت در نقطه 

-منطقه اول بریلوئن( قرار می )رئوا Kو  Гهدایت بین نقان 

  .]1[گیرد

در بررسی منحنی چگالی حالتها و ساختار نواری، چنین استنبان 

 -ev 14شود که یک دسته از نوارهای انرژی که حول انرژی می

اند. دهاتم گوگرد تشکیل ش 3sهای قرار دارند غالبا از اوربیتال

دسته دوم نوارها، با فاصله بسیار زیادی نسبت به دسته اول، پایین 
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اند )نوارهای ظرفیت(. دسته سوم نوارهای تراز فرمی قرار گرفته

انرژی باالی تراز فرمی و به فاصله گاف نواری از دسته دوم نوارها 

 اند )نوارهای هدایت(.قرار گرفته
 خواص اپتیکی:

الکترون  4ساناها در محدوده انرژی صفر تا گاف نواری اکثر نیم ر

توانند منجر به تحریک هایی با انرژی کافی میولت است. فوتون

خالی شوند این خواص  رسان  پر به نوار ظرفیت ارنوالکترونها از 

دیودهای  مبنای بسیاری از کاربردهای نیم رساناها از قبیل لیزرها،

ابع دی الکتریک یک تسیل نور و نشکارسازهای نوری هستند. گ

میدان به  بیان کننده پاسخ ماده تابع مرتلط است که

باشد. تابع دی الکتریک دارای الکترومغناطیس اعمال شده به نن می

است که سهم درون نواری برای دو سهم درون نواری و بین نواری 

  ]7[رود. این تابع به صور به کار می فلزا 

 (1)                              1 2( ) ( ) ( )i       
شود. در اینجا قسمت حقیقی و موهومی تابع دی نشان داده می

 الکتریک به صور  مجزا رسم شده است.

0 5 10 15 20 25 30

-20

-10

0

10

20

30

40

 1

E(eV)

 1_x

 1_y

 1_z

 
 انبوهه دی سولفید مولیبدن. استاتیک : سهم حقیقی تابع دی الکتریک 7شکل

فر با توجه به ثابت دی الکتریک استاتیک در فرکانس حدود ص

 ،75/19به ترتیب دارای مقادیر  zو  x ،yدر راستاهای  7شکل 

 باشد.می 13/6و 61/19

ومی های اپتیکی از سهم موهتالزم به یادنوری است که تمام کمیت

 نید. الکتریک به دست میتابع دی
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 هه دی سولفید مولیبدن.انبو استاتیک : سهم موهومی تابع دی الکتریک 8شکل

 09/1به ترتیتب  yو  xگاف اپتیکی در راستای  8با توجه به شکل 

 بدست نمده است. 07/1و

 گیری:نتیجه
در این مقاله بر اساا محاسبا  تابعی چگالی، با استفاده از نرم 

تحلیلی از خواص الکترونیکی و  quantum-espressoافزار 

ساختار نواری نشاندهنده  .اپتیکی دی سولفید مولیبدن ارائه شد

 گاف غیر مستقیم که با نتایج تجربی پیشین مطابقت دارد.
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-بررسی تجربی اثر پالسمای تخلیه الکتریکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب آلوده به سم آفت

  )PS5NO12H9C (کش فنیتروتیون 
     ؛ 3الهام ی؛ جالل 1مانیا ییرزای؛ م  2دیسع انیمیکر ؛ 3مقصودی شهاب ؛ 2تراز مجید ؛1ارضیعل ییگنجو؛  1 مهیپور فه یموس

 1کرمان شرفتهیپ یصنعت یلیتکم التیحصدانشگاه ت ک،یپژوهشکده فوتون

 2دانشگاه شهید باهنر کرمان ک،یزیگروه ف

 3باهنر کرمان شهید دانشگاه ،یمیگروه ش

 چکیده
 یمورد بررس( PS5NO12H9C)  ونیتروتیسم آفت کش فن ه بادبر خواص فیزیکی و شیمیایی آب آلو را یفشار اتمسفر یکیالکتر هیپژوهش، اثر پالسما تخل نیدر ا

فشار  یکیالکتر هیدر معرض پالسما تخل قهیدق 25تا  5 یزمان یبازه ها ربا غلظت متفاوت و د ونیتروتینمونه از محلول سم فن 5  آزمایش انجام یبرا. رار گرفتق

های ا پالسما و تغییر مشخصهو رسانندگی محلول قبل و بعد از اثر پالسما مورد بررسی قرار گرفت. پردازش آب ب   PH , TDSو مقادیر قرار گرفت یاتمسفر
 ند کاربرد های مختلف زیستی و کشاورزی داشته باشد. اساختاری آب می تو

 پالسما، تخلیه الکتریکی ، ترکیبات آلی ، پردازش آب  :واژه های کلیدی

 

Experimental study of the effect of electric discharge plasma on the physical and 

chemical properties of water contaminated with pesticide phenytoin (C9H12NO5PS)  
 

Fahimeh, Moosapour 1 ; Ganjavi , Alireza 1   Taraz , mjid2   ;  Maghsoudi  , Shahab3 ;   Karimian , Saeed2 ; Mirzaei  
,  Iman 1;  Jalali , Elham3  ;  

 

Photonics institute of Graduate University of Advanced Technology, Kerman 1 
2 Department of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman 

Department of Chemistry, Shahid Bahonar University of Kerman 3 

Abstract  
In this study, the effect of plasma electrical discharge of atmospheric pressure on the physical and chemical 

properties of contaminated water with phenytoin pesticide (C9H12NO5PS) was investigated. To perform the 

experiment, 5 samples of phenytoin toxin solution with different concentrations and at intervals of 5 to 25 

minutes were exposed to plasma, electrical discharge, atmospheric pressure, and pH, TDS and solution delivery 

before and after the plasma effect were investigated. Plasma water treatment and structural changes in water 

can have a variety of biological and agricultural applications. 

 Keywords: Plasma, Personal Imagination, Organic Guidance, Water Processing  
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 قدمهم

به دلیل اهمیت استفاده از پالسمای تخلیه الکتریکی  امروزه   

سازگار بودن با محیط زیست و صرفه اقتصادی باال در بسیاری از 

 زیستحوزه محیطی ( دنیها، تهیه آب آشامنهتصفیه خای) هابرنامه

) حدود چند ده الکتریکی با ولتاژ قوی  در تخلیه .شوداستفاده می

توان پالسمای سرد اتمسفری تولید رودها میکیلو ولت ( بین الکت

 یهاگونه کرد. ولتاژ اعمالی باعث یونیزاسیون هوا و پیدایش

 دروژن،یه ژن،یاکس آزاد یهاکالیراد لیفعال از قب ییایمیش

هیدروژن پراکسید، هیدروژن،  یمولکول یهاگونه و لیدروکسیه

از دیگر تولیدات  UV موج شوک و نور شود.می ازنو  ژنیاکس

های .این گونهکندها کمک میکه به تولید این گونه ،ستپالسما
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تواند فیزیکی در مرز مشترک آب و هوا میشیمیایی و شرایط 

ساختار  رییتغ یبررس نیبنابرا ،ساب شودباعث تغییر در ساختار پ

 .مهم است تصفیه با پالسمابعد از  یآل باتیآب آلوده به ترک

هنگامی که محلول آلوده با ترکیبات آلی در معرض این محیط فعال 

 دهد و حاصلهای شیمیایی رخ میگیرد، یک سری واکنشقرار می

 نیتریت، نیترات،از  باالیینسبتاَ  اندرکنش تولید غلظتاین

تولید این محصوالت  .[1]شودمی کسید و نیتروژن پراکسیدسوپرا

تواند که می شود،شیمیایی آب می خواص فیزیکی و باعث تغییر در

 .باشدداشته کشاورزی، پزشکی و... هایدر زمینهمختلفی یکاربردها

آن ، فشار اتمسفری هوا به دلیل سادگی فرایند تولید  پالسمای سرد

، های پرهزینه خالقابلیت دردسترس بودن و عدم نیاز به سیستم

سرد فشار  یاپالسم از چنین استفادههمبیشتر مورد توجه است.

و  دیجد کردیرو کی ییایمیدور بودن از مواد ش لیبه دل  یاتمسفر

 .شودیشناخته م ستیز طیسازگار با مح

ساختار  ای دیاساس روش تولتوان بریرا م عیپالسما ما یهاستمیس

 فاز یپالسما ع،یدر فاز ما میمستق  لهیکرد.از جمله تخ یبندطبقه

 یکیشده بدون تماس الکترجفت هیتخل ع،یواثرش بر ما یگاز

)الکترود  عیبا ما میمستق یکیبا تماس الکتر هیتخل ع،یبا ما میمستق

 ی، پالسمایسطح یکیالکتر هیتخل عیما یانیپالسما در فاز م(،عیما

 یسپره شده در آن را ما عیبا فاز ما یفاز گاز یپالسما و یچند فاز

از مهمترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی یک .[2]توان نام برد

توان محلول برای برآورد میزان تاثیر پالسما بر فعالسازی آن می

 و رسانندگی(TDS) محلول موجوددر جامدذرات  تعداد،  PHبه

  اشاره کرد.  (Cond) محلول الکتریکی

  

 چیدمان آزمایش
است.  صفحهپالسما نقطه به  دیتول یاده براهندسه مورد استف    

جرقه  دیتول یبرا یفاز گاز متردریلیم 3به قطر  یمس میس کیکه 

-یسانت 4*4به مساحت  یومینیورقه آلوم کیو  یکیالکتر هیو تخل

به عنوان  محلول سم فنیتروتیون یمربع در کف ظرف حاومتر

 1در شکل  شیآزما دمانیچ یکل لیشما .کندیالکترود دوم عمل م

 آمده است.

 

 
: 2: خازن، 1به همراه مخزن آب.  لیتسال کو ستمی: نمونه کامل شده س 1شکل 

: 6 ه،یثانو چیپ می: س5 ه،یاول چیپ می: س4: شکاف جرقه، 3ترانس ولتاژ باال، 

 : مخزن آب.7و  یالکترود فلز

 

 روش آزمایش
الکتریکی رسانندگی و PH , TDSبرای سنجش  2مطابق شکل 

در که  .شوداستفاده می 8200متر مدل EC دستگاه ول ازمحل

 یرسانندگریمقاد یدهقبل و بعداز پالسما (C°25)اتاق  یدما

 .میکنیم یریگرا اندازه TDSو PH ،یکیالکتر
 

 
 

باال.  ب ولتاژو: پر3: مقاومت ولتاژ باال. AC   .2ی: مولد ولتاژ باال1: 2شکل 

 : دستگاه سنجش خواص آب5محفظه آب. :4

 

بررسی و در نهایت  شیآزما طیشرا یسازنهیو به یبه منظور طراح

استفاده شد و با استفاده  DesignExpert11از نرم افزار تغییرات 

 ریهر متغ یبرا نهیو کم نهیشیو حدود ب رهایاز آن تعداد متغ

با  محلول غلظت شیآزما سیماتر بیترت نیمشخص شد. بد
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 قهیدق 25تا  قهیدق 5 ی، زمان با بازه ppm13تا   ppm1  یبازه

  ظر گرفته شد.ندر 

 

 
 

 : قسمتی از ماتریس شرایط آزمایش و نتایج خروجی3شکل

 

 نتایج تحلیل 
 برحسب  (Conductivity) الکتریکی نمودار تغیرات رسانندگی

 آمده است. 4در شکل و غلظت محلول  اثر پالسما زماندو متغیر 

 
 

 (ppm)وغلظت محلول  (Min)زمان– (µS/cm) : تغییرات رسانندگی4شکل 

 

شود با افزایش زمان اثردهی پالسما مشخص می 4با توجه به شکل 

علت افزایش رسانندگی زیاد یابد،رسانندگی الکتریکی افزایش می

دهد حلول در آب است. مشاهدات نشان میهای مشدن غلظت یون

 نال پالسمایی همراه است.اهش قطر کاافزایش رسانندگی با ک

تولید ،افزایش غلظت سم فنیتروتیون مانع از شوددیده میچنین هم

شود درنتیجه با افزایش غلظت سم های محلول در آب مییون

مقاله آقای پیتر این نتایج با.یابدالکتریکی کاهش می رسانندگی میزان

   . [3]اردنیز مطابقت د 2008براگمن و همکارانش در سال 

برحسب دو متغیر غلظت و زمان اثر    PHنمودار تغییرات  5شکل 

 دهد.را نشان می

 
  (Min)و زمان   (ppm) غلظت محلولبرحسب  PH: تغییرات 5شکل

 

ای از واکنش ها که با یونیزاسیون هوا شروع و زنجیره 6شکل 

 شود را نشان می دهد.های فعال به آب میبه انتقال گونه منجر

 
   های پالسمادهی آبجیره واکنش: زن6شکل 

 

شویم پالسمادهی محلول موجب متوجه می ،6شکل وجه به با ت

-،  O2N، +NO  ،H3O هایتشکیل یون
3NO ،-

2NO  و+H در 

محلول  PHباعث اسیدی شدن و کاهش  شود، کهمایع میفاز 

افزایش هاپالسما غلظت یونبا افزایش زمان اثردهی شد.حال خواهد

 . [4] شودمیتر یابد درنتیجه محیط اسیدیمی

تر نیز توضیح داده شد افزایش غلظت سم همانطور که پیش

شود پس در می اهفنیتروتیون محلول در آب مانع از تولید یون

های فعال بیشتر ونهمیزان تولید گ های پایین سم فنیتروتیونغلظت

 .[3] خواهیم داشتتر محیطی اسیدیاست درنتیجه،

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

814



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 TDS (ppm)تغییرات ذرات جامد موجود در محلول  نمودار

 آمده است. 7برحسب زمان اثردهی و غلظت محلول در شکل 

 
 

 برحسب غلظت محلول و زمان  TDS: تغییرات 7شکل 

 

شویم مقدارذرات جامد محلول ، متوجه می7نمودار در با دقت 

(TDS) که کامال قابل شود، میزیادتر زمان پالسمادهی  با افزایش

زمان اثر پالسما  شیبا افزا میهمانطور که قبال گفتانتظار است، زیرا 

همچنین با  .ابدیم شیشده افزا لیتشک یهاو گونه هاونیغلظت 

در  ،ها کاهش میایدمقدار تولید گونهافزایش غلظت سم فنیتروتیون 

 .[6, 5]نیز با غلظت سم رابطه عکس دارد TDSنتیجه مقدار 

  
 

 نتیجه گیری

 
و رسانندگی  , PH  TDS تغییرات مشخصات ساختاری محلول

 . است هان پالسمادهی و غلظت محلول وابستمدت زم بهالکتریکی 

و افزایش تولید گونه ها کاهش  با افزایش زمان اثردهی pHمقادیر 

 چنین با افزایش غلظت سمهم تر شد.پیداکرد و محیط اسیدی

 افزایش میابد.PH  مقدار

نیز با افزایش زمان پالسمادهی به  TDSرسانندگی الکتریکی و 

محلول سم  ها افزایش میابد. هرچه غلظتدلیل افزایش غلظت یون

کاهش   TDSرسانندگی الکتریکی و  دارمقفنیتروتیون افزایش یابد 

 ها از اهمیت باالیی برخوردارمیابد.بررسی این تغییرات در پساب

زمینه تصفیه آب استفاده از فناوری پالسما در امروزه زیرا  ،است

و رو به رشد است، پس بررسی مشخصات رویکردی نوآورانه 

 ساختاری آب خروجی از این فرآیند بسیار حائز اهمیت است.
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 MoS2/Auدر نانوکامپوزیت  نورگرمایی مطالعه اثر

 افسانه ،یمحبوبه؛ ابارش ار،یهوش

 تُشان ،یتُـت ذُیؿ ک،داوـگاٌیضیف داوـکذٌ

 

 چكیذه

 
وًسگشمایی آن مًسد مغالعٍ لشاس  ػاختاسی، اپتیکی ي ػىتض ي خًاف (Au-MoS2ذ )ػًلفیَای مًلیثذن دیَای عال پًؿاوذٌ ؿذٌ تا واوًيسلٍواوًمیلٍ ،پظيَؾدس ایه 

وـان دادوذ کٍ  TEMي  XRD ،UV-Visَای حاكل اص  دادٌ مًسد تشسػی لشاس گشفت.XRD ،UV-Vis ، TEMَای  یاتی ایه ومًوٍ تًػظ دػتگاٌ مـخلٍ. گشفت

خاكیت  MoS2-Auَای َا وـان داد کٍ واوًکامپًصیتومًوٍوتایج وًسگشمایی مغالعٍ اوذ ي ویض لشاس گشفتٍ MoS2َای واوً رسات عال تٍ خًتی دس تیه واوً يسلٍ
 آیذ.، گشمای تیـتشی تذػت میMoS2-Au افضایؾ غلظت عال دس واوًکامپًصیت َمچىیه ایه مغالعات وـان داد کٍ تاي  دَذتؼیاس تاالیی اص خًد وـان می وًسگشمایی

 

 .ػشعان ، دسمانوًسگشمایی ،Au-MoS2 واوً کامپًصیت واژه های کلیذی:

 

Study of Photothermal Effect in MoS2/Au Nanocomposite 

Mahboubeh Houshiar, Afsaneh Abareshi 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 

In this study, gold nanorods decorated with molybdenum disulfide (MoS2–Au) was fabricated then 

optical property and morphology of all sample was characterized by X-ray diffraction (XRD), 

transmission electron microscopy (TEM), and Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopies. Data 

obtained from XRD, UV-Viz and ATM showed that Au nanorods have been palaced well between MoS2 

nanosheets and also study of photothermal results of the samples showed that by increasing Au 

concentrations in MoS2/Au nanocomposite, more heat can be achieved. 
 

 Keywords: MoS2-Au nanocomposite, photothermal, cancer therapy. 
 

PACS No. 68 

 

 

  قذمهم

 
اػت کٍ داسای  اص جملٍ مًادی (MoS2)مًلیثذن دی ػًلفیذ  

دس  Moاتم  ،آن الیٍ دس َش کٍ تاؿذ می S-Mo-Sای  ػاختاس الیٍ

يلی  اوذگشفتٍلشاس  ًػظ ویشيی کًاالوؼیت S َایاص اتم تیه دي الیٍ

-مجايس تحت ویشيی ياوذسيالؼی ضعیفی تاَم پیًوذ می َایالیٍ

-حالت الیٍدس MoS2تحمیمات وـان دادٌ اػت کٍ . [1-5]خًسوذ

وضدیک َای جالثی اص لثیل: میضان جزب تاال دس واحیٍ  ، يیظگیای

ي وؼثت ػغح تٍ حجم تاالیی صیؼت ػاصگاسی خًب  ،مادين لشمض

دَذ کٍ ػثة ؿذٌ اػت ایه مادٌ تٍ عىًان یک  سا اص خًد وـان می
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کاوذیذ مىاػة دس دسمان تٍ سيؽ وًسگشمایی ي ویض تٍ عىًان یک 

 .[9-6]کاس سيد تؼتش مىاػة جُت تحًیل داسي تٍ

عثاستىذ اص وًعی واوًرسات عال کٍ دس یک جُت  عالَایواوًمیلٍ

دي وًاس تـذیذ پالػمًویک ػغحی عًلی ي  ي داسای اوذکـیذٌ ؿذٌ

صیؼت ػاصگاسی  عالَایواوًمیلٍَمچىیه  .[10]تاؿىذمی عشضی

خًب، سيؽ ػىتض آػان، پایذاسی تاال، جزب لًی ي پشاکىذگی 

تىاتشایه  میذَىذاص خًد وـان  خًب دس واحیٍ وضدیک مادين لشمض

میتًاوىذ دس صمیىٍ دسمان ػشعان تٍ سيؽ وًسگشمایی مًسد اػتفادٌ 

دس ػالُای اخیش تشای دسمان ػشیعتش ػلًل . [15-11]لشاس گیشوذ

-ػشعاوی، واوًتکىًلًطی تٍ دوثال کامپًصیتی اص واوًػاختاسَای الیٍ

تاؿذ. کٍ دس ایه تحمیك ما اص کامپًصیتی اص ای تا دیگش مًاد می

MoS2 ٍاػتفادٌ کشدیم تا میضان گشمای ایجاد ؿذٌ  عالَایتا واوًمیل

پغ اص تاتؾ لیضس سا افضایؾ ي واتًدی ػلًل ػشعاوی ػشیعتش اتفاق 

 تیفتذ.

 

 بخش تجربی

 
 2) 400پلدی اتدیله گلیکدًل    ، اتتدذا  MoS2َای  تشای تُیٍ واوًيسلٍ

 80سا دس  گددش ( 0.7) آمًویددً  مًلیثددذیت تتشاَیددذسات   گددش ( ي

 40ؿدًد. ػدپغ    آب ممغش ديتداس تمغیدش حدل کدشدٌ مدی      لیتش میلی

ؿًد  مًل تٍ محلًل تاال اضافٍ می میلی 2محلًل تیًاػتامیذ لیتش  میلی

خدل  دػت آمذٌ سا داٍ محلًل ت فافی حاكل ؿًد. ػپغتا محلًل ؿ

دسجدٍ   210ػداعت دس دمدای    18اتًکالي اػتیل سیختٍ ي تٍ مذت 

تمغیدش   آمذٌ چىذیه تاس تا آب ديتاس دػتٍ ؿًد. مادٌ ت لشاس دادٌ می

 .[16] ؿًد ػاعت فشیضدسایش می 24ػاوتشیفیًط ؿذٌ ي تشای مذت 

ای اػتفادٌ ؿذٌ داوٍمحلًل اص سيؽ  عالَایواوًمیلٍ تشای تُیٍ

 CTAB،HAuCl4.3H2Oکٍ دس تُیٍ آن اص مًادی اص جملٍ اػت. 

 ،NaBH4 ، AgNO3 ، hydroquinone  اػتفادٌ ؿذٌ اػت 

[15]. 

 گش  اص پًدس  Au-MoS2 ،004/0دس وُایت تشای تُیٍ واوًکامپًصیت  

MoS2  داخل حما  آلتشاػًویک تٍ مذت ویم ػاعت لشاس دادٌ ي سا

 دس َمیه َىگا  محلًل واوًساد عال سا تٍ آن اضافٍ میکىیم.

 مشخصات ساختاری 

ي   عالَایواوًمیلٍ،  MoS2َای  واوً يسلٍ XRDعیف  1ؿکل 

Au-MoS2 عیف پشاؽ ًس کٍ دس غدَذ. َماو وـان می سا

، 1/14 صيایای َای پشاؽ دس ؿًد پیک مـاَذٌ می MoS2کشیؼتالی 

مىغثك تش تاصتاب اص كفحات کشیؼتالی  3/59ي  2/49، 3/39، 3/33

تاؿىذ کٍ فاص  ( می110( ي )105(، )103( ، )100(، )002)

-0097 کاست اػتاوذاسد تا) MoS2َای  َگضاگًوال تشای يسلٍ

 صيایای َای پشاؽ دسپیک. [16] ذکى مـخق میسا ( 006-00

مىغثك تش تاصتاب اص كفحات  77.25ي  64.50، 45.09، 37.98

تاؿذ کٍ مشتًط تٍ ( می311( ي )220( ، )200(، )111کشیؼتالی )

. اص آوجا کٍ َفت پیک رکشؿذٌ دس [17] تاؿذمی عالَایواوًمیلٍ

ییذ میکىذ کٍ تأتىاتشایه  داسوذيجًد  Au-MoS2عیف مشتًط تٍ 

تا  اوذ.لشاس گشفتٍ  MoS2 َایدس تیه واوً يسلٍ عالَایواوًمیلٍ

 4.078ثاتت ؿثکٍ  مزکًس، میاوگیه للٍ پشاؽاػتفادٌ اص ایه َفت 

Å  34.1اوذاصٌ تلًسی ي nm  ومًوٍدس ایه Au-MoS2  ٌتا اػتفاد

 ؿشس محاػثٍ ؿذ. َای میلش ي ساتغٍ دتایغاص اوذی

. میذَذسا وـان  Au-MoS2 نمونه از TEMيیش اتل 2ؿکل 

َای ػىتض اتعاد واوًيسلٍ ـًدَماوگًوٍ کٍ دس ایه ؿکلُا مـاَذٌ می

واوًمتش ي فاكلٍ تیه كفحات ؿثکٍ حذيد  160تا  140ؿذٌ تیه 

کٍ تا وتایج ػایشیه مغاتمت وـان می  گیشی ؿذٌ واوًمتش اوذاص 3/0

ی ػىتض ؿذٌ َای عالواوًمیلٍ. َمچىیه مـاَذٌ ؿذ کٍ [16] دَذ

ي واوًمتش داسوذ  11.3متش ي لغش حذيد واوً 33حذيد عًلی 

کٍ تا  تاؿذواوًمتش می 0.2حذيد  آنفاكلٍ تیه كفحات  َمچىیه

ییذ ي ویض ایه تلايیش تأ [18] ػایش وتایج َمخًاوی خًتی داسد

-لشاس گشفتٍ MoS2َای واوًيسلٍَای عال دس تیه میکىذ کٍ واوًمیلٍ

 اوذ.
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 .Au-MoS2 ي واوًکامپًصیت MoS2، عالَایواوًمیلٍ XRD. طیف 1شکل

 

 

 
 

ي  50، 100ی دس ممیاػُا Au-MoS2 واوًکامپًصیت TEM تصاویر. 2شکل

 .واوًمتش 10

 

عالُ، ومًوٍ  ومًوٍ َای واوًمیلٍ َای UV–Visعیف  3ؿکل 

MoS2  ي واوًکامپًصیتAu-MoS2  .تکىیک سا وـان می دَذ

UV–Vis ٍکامپًصیت وًیاتی وًسی واتشای مـخلAu-MoS2  

-دس تاصٌ عًل Bي  Aَای للٍ دس ایه عیفگشفتٍ ؿذٌ اػت. تکاس 

تا  350دس واحیٍ  یجزتی پُى للٍي ویض واوًمتش  700تا  600مًجی 

کٍ  اوذایجاد ؿذٌ  MoS2مشتًط تٍ (Dي  Cواوًمتش )وماط  450

 ي میىمایذتعییه واوًمتش  675حذيد ضخامت الیٍ سا  A للٍمًلعیت 

دَذ کٍ واوً . ایه مغلة وـان میاػت ev 1.87 معادل تا اوشطی

کٍ تا ػایش گضاسؿات  تاؿىذالیٍ می 4کمتش اص  MoS2َای يسلٍ

واوًمتش کٍ مشتًط  525ي  760للٍ َمچىیه دي . [16] َمخًاوی داسد

َای عال عشضی دس واوًمیلٍتٍ تـذیذ پالػمًن ػغحی عًلی ي 

کٍ تأییذ دیگشی تش حضًس  می گشددتاؿذ دس ایه عیف مـاَذٌ می

 .[01-8] تاؿذمی MoS2َای َای عال دس تیه واوًيسلٍواوًمیلٍ

 

 
 

  .Au-MoS2 ي MoS2 عال، َایواوًمیلٍ های ومًوٍ UV–Vis فی. ع3کلؿ

 

 َایغلظت  ،Au-MoS2وًسگشمایی دس ومًوٍ  اثشتشسػی جُت 

میلی لیتش اص  2 ممذاسدس  (1.5ي 1.4، 1.3، 1.2، 1.1متفايت اص عال )

  ،MoS2عال تٍ میلٍ سیختٍ ؿذ کٍ وؼثت يصوی واوً MoS2محلًل 

تٍ تشتیة تا  4کٍ دس ؿکل  2/1.5، 2/1.4، 2/1.3، 2/1.2، 2/1.1

س د سوگُای آتی، صسد، لشمض، ػیاٌ، ػثض ي واسوجی وـان دادٌ ؿذٌ،

 808یک لیضس پیًػتٍ تا عًل مًج  اتؾٍ تحت تکوظش گشفتٍ ؿذ 

W/cm چگالی تًانواوًمتش ي 
ىذ دلیمٍ لشاس گشفت 10تٍ مذت  1 2

عال غلظت  افضایؾ تاکٍ  میـًد مـاَذٌ دس ایه ؿکل (.4)ؿکل 

تا دس ومًوٍ  تٍ عًسیکٍ ؿًدتًلیذ میدس کامپًصیت، گشمای تیـتشی 

 28دلیمٍ دمای کامپًصیت اص  10پغ اص مذت  cc 1.5غلظت 

سػذ. اص آوجا کٍ گشاد میدسجٍ ػاوتی 51.3گشاد تٍ ػاوتی دسجٍ

َای ػشعاوی تؼیاس تٍ دما حؼاع َؼتىذ تىاتشایه ایه ػلًل

تًاوذ کاوذیذ تؼیاس مىاػثی دس صمیىٍ دسمان ػشعان تٍ کامپًصیت می

 .سيؽ وًسگشمایی تاؿذ
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 ..Au-MoS2ي  MoS2 عال،َایواوًمیلٍ محلًل وًسگشمایی. تلًیش 4ؿکل

 

  نتیجه گیری
 

ي  MoS2 واوًيسلٍ َای عال،َایواوًمیلٍدس ایه تحمیك، 

َای ػاختاسی، ػىتض ي ػپغ يیظگی Au-MoS2 واوًکامپًصیت

َا مًسد تشسػی لشاس گشفت. وتایج اپتیکی ي وًسگشمایی ومًوٍ

XRD ،TEM , Uv-Vis  وـان دادوذ کٍ واوً رسات عال تٍ خًتی

اوذ ي ویض وتایج وًسگشمایی لشاس گشفتٍ MoS2َای دس تیه واوً يسلٍ

وـان داد کٍ واوًکامپًصیت خاكیت وًسگشمایی تؼیاس خًتی اص خًد 

گشمای  ي تا افضایؾ غلظت عال دس واوًکامپًصیت، دَذوـان می

تًاوذ کاوذیذ تىاتشایه ایه کامپًصیت می تیـتشی حاكل میگشدد.
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  InAs/GaAs  زنبوری متشکل از نقاط کوانتومی خواص الکترونیکی ابرشبکه النه مقایسه

 گرافن طبیعیو

 

    2مریم، منصوری ؛ 1ویگن،  عزیز آغچه قلعه

 ابتدای جاده بند، ارومیه ،  صنعتی ارومیهه دانشگاگروه فیزیک،   1

 هابتدای جاده بند، ارومی ،  صنعتی ارومیهه دانشگاگروه فیزیک،    2

 

 

 چکیده
تواند رسانایی الکتریکی را متوقف و خاموش کند بنابراین گرافن به خودی خود گاف نواری را که یک ویژگی حیاتی برای کاربردهای الکترونیکی است ندارد و نمی

-رسانا به جای اتمیا بیضوی ساخته شده از مواد نیمه توان از آن به عنوان سوییچ استفاده کرد. در یک ساختار گرافن دو بعدی  با قرار دادن نقاط کوانتومی کروینمی

ها ساخته شده توان گاف نواری مطلوب )با انتخاب نوع موادی که نقاط کوانتومی از آنتوان  یک ساختار گرافن مصنوعی ساخت و به این طریق میهای کربن  می

گونه ساختارها انجام داد و توان مطالعات نظری روی خواص الکتریکی و نوری ایندسی میاست( ایجاد کرد. و بدین طریق با انتخاب نوع مواد و تغییر ساختار هن

 تاثیر عوامل مختلف خارجی را نیز به حساب آورد.

 گرافن، شبکه النه زنبوری، ابر شبکه، نقاط کوانتومی واژه های کلیدی: 

 

Comparison of electronic characteristics of honeycomb superlattice 

constructed InAs/GaAs quantum dots and natural graphene 
 

AzizAghchegala,  Vigen1; Mansoury,  Maryam2  

 
1 Department of Physics, Urmia University of Technology, Iran 
2 Department of Physics, Urmia University of Technology, Iran 

 

Abstract  
 

Graphene does not have a bandgap, which is a vital feature for electronic applications, and it cannot stop and 

turn off electrical conduction, so it cannot be used as a switch. In a two-dimensional graphene structure, by 

placing spherical or elliptical quantum dots made of semiconductor materials instead of carbon atoms, an 

artificial graphene structure can be constructed, and thus the desired bandgap can be created (by selecting the 

type of material). Which created quantum dots. Thus, by selecting the type of material and changing the 

geometric structure, theoretical studies on the electrical and optical properties of such structures can be 

presented and the effect of various external factors can be considered. 

 

 Keywords:Graphene, Honeycomb lattice, Superlattice, Quantum dot          

 

 

  قدمهم
ی های بیولوژیکی، مطالعهبه دلیل نقش اساسی کربن در سیستم     

های آن مورد توجه بسییاری ریرار فرفتیه    خواص فیزیکی آلوتروپ

است. یکی از ساختارهای تشکیل شده از اتم کیربن فیرافن اسیت.    

هیای کیربن در ییک شیبکه     فرافن یک شبکه تک الیه است که اتم

مطالعیا    4002ار فرفتیه انید. در سیا     دوبعدی النه زنبیوری ریر  
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آزمایشگاهی روی فرافن انجام شید و ایین آزیازی بیرای بررسیی      

. ویژفی منحصر به فرد فیرافن  [1]فواص حاملین بار در فرافن بود

ای از فضیای  نشان داد که نوارهای رسانش و ظرفیت در نقاط ویژه

k ه بیه  تکانی -رسند. در اطراف این نقاط پاشندفی انیرژی به هم می

صور  خطی است. در چنیین شیرایطی معادلیه شیرودینگر بیرای      

توصیف رفتار حاملین بار موفق نیست و بیه جیای آن از معیادال     

شود زیرا حیاملین بیار در فیرافن رفتیاری شیبیه      دیراک استفاده می

های بیدون جیرم دییراک دارنید. در اطیراف نقیاط دییراک        فرمیون

610gا هییا دارای سییررت فییروه معییاد  بیی   الکتییرون
mv

s
 

های بدون جرم دیراک که نتیجیه تقیارن خیاص    فرمیون  .[4]هستند

-ی شش فوشی حاصل میی شبکه هستند در ساختارهایی با هندسه

شوند. رفتار خارق العاده حاملین بار در فیرافن منجیر بیه سیاخت     

های فیرافن  . سیستم[3]انواع مختلفی از فرافن مصنوری شده است

ی به دلیل تقارن النیه زنبیوری دارای خیواص الکترونیکیی     مصنور

های مولکیولی بیا اسیتفاده از ریرار     منحصر به فردی هستند. فرافن

. فازهیای  [2]شیوند ها روی سطح زیرالیه ساخته میفرفتن مولکو 

های اپتیکی به دلییل هندسیه و بیرهشکنش بیین     فوق سرد در شبکه

هیای النیه زنبیوری    رای شبکههای مناسبی بای رابل تنظیم فزینهذره

هیا  هستند. مطالعا  بسیاری وجود نقاط دیراک را در ایین سیسیتم  

کنند. این اثرا  اخیرا در سیستم متشکل از فاز فرمیی  بینی میپیش

هیا  فوق سرد دیده شده است. وجود ترازهای زیر مسطح برای اتیم 

ه ها به صور  آزمایشگاهی دیدبینی شد و برای پالریتونسرد پیش

های مصنوری یک روش کلی برای ساخت شبکه [5]مرجع شد. در 

های سرد پیشنهاد شیده اسیت. ایین شیبکه النیه      تشکیل شده از انم

زنبوری اپتیکی در معرض یک پتانسیل متناوب ریرار فرفتیه اسیت.    

هیای شیبکه   این پتانسیل متناوب با استفاده از نقاط پراکننده ود فره

مصینوری   شود. این سیسیتم فیرافن  اپتیکی النه زنبوری حاصل می

های فوق سیرد پتانسییل   شود و برخالف سیستم اتماتشی نامیده می

هیای  یک پتانسیل اپتیکی پیوسته نیسیت بلکیه از اتیم   س شده احسا

ی هیای پاییه  نوع دوم ساختار ایجاد شده اسیت کیه کیه در حالیت    

قیادیر  اند. در این مقاله بیرای م مرتعش شبکه پارابولیک به دام افتاده

پاشندفی  Bو نشونه  Aهای نشونه متفا  شد  برهشکنش بین اتم

ها بررسی شده است و ایین نتیجیه   ترازهای انرژی و چگالی حالت

حاصل شده است که با تغییر شد  برهشکنشی پاشندفی نوارهیای  

 [.6]شوندفیرند و نقاط دیراک جابجا میانرژی تحت تاثیر ررار می

 

 

 تئوری

در نظر گرفتن یک ابرشبکه النه زنبوری با نوشتن  در این مقاله با

هامیلتونین و با استفاده از بسط فوریه و تقریب قطری سازی 

ها نمودارهای مربوط به پاشندگی انرژی و چگالی حالت [7]دقیق

رسم نموده و یک گاف انرژی خیلی  11را در نرم افزار متمتیکا

 کوچک را مشاهده خواهیم کرد.

ها به صورت زیر را بر اساس پایه Gبردار شبکه در فضای وارون  
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 تواند با استفاده از هامیلتونی زیر تعریف شود:دینامیک الکترون می
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پتانسیل شبکه را در غیاب کشش تعریف  ابرشبکه پتانسیل 

عمگر جرم موثر  عملگر اندازه حرکت و  کند. می

و جرم معکوس  است.تابع موج  GaAsرسانش در  است. 
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هاای فوریاه   مولفه و  ، در این روابط 

هساتند. باا قارار دادن ایان رواباط در       ناوار اماین   nتابع بلوخ در 

توان ویژه مقادیر انرژی را برای هار مقادار   ( می1هامیلتونین رابطه)

با یک روش قطری سازی دقیق بدست آورد. در  ثابت بردار موج 

محاسبات عددی از مقادیر زیر برای جرم موثر الکترون بار حساب   

 [:7کنیم]جرم الکترون آزاد استفاده می

  و    

برای یک ساختار بدون کشش دقیقا مانند یاک سااختار باا کشاش     

ا اساتفاده از تقریاب   تواناد با  همسانگرد سطح مقطع پراکندگی مای 

بستگی قوی بدست آید که برای گرافن هم به همین صورت است. 

انحراف انرژهای بدست آمده با استفاده از روش قطری سازی دقیق 

و محاسبات بستگی قاوی بارای سااختارهای الناه زنباوری بادون       

پاشندگی الکتریکی دوتا  (1)/. درصد است. شکل 2کشش کمتر از 

دهاد.  رازها را  برای ابر شبکه بدون کشش نشان میاز پایین ترین ت

چگالی پاشندگی انرژی را بارای دو تاا از پاایین تارین      (2)و شکل

 دهد.ترازها نشان می

 
شماره یک و  باریک ترین نوارهایپایینپاشندگی نوارهای انرژی برای . (1)شکل

 .ود

 
 کبرش مقطعی از چگالی انرژی اولین نوار باری. (2)شکل

 

ها مشخص است یک گاف انرژی بسیار همانگونه که از شکل

با  (3در شکل )کوچک در منحنی پاشندگی انرژی ظاهر شده است 

ایجاد تغییراتی در هندسه شبکه و تغییر در ترکیب به کار رفته در 

-توان گاف بزرگتری ایجاد کرد و در این صورت میابرشبکه می

 اند. توان گفت که نقاط دیراک از بین رفته

 
شماره یک و  باریک ترین نوارهایپاشندگی نوارهای انرژی برای پایین. (3شکل)

 ای.و در ابر شبکه النه زنبوری متشکل از نقاط کوانتومی غیر استوانهد

 

 
 برش مقطعی از چگالی انرژی اولین نوار باریک. (4شکل )

ها را در سیستم ذکر شده و گرافن در مرحله بعدی چگالی حالت

 کنیم.مقایسه می طبیعی

ها در گرافن دارای دو دانیم منحنی چگالی حالتهمانگونه که می

و در نقاط مرسوم به نقاط دیراک مقدار آن صفر  تپیک متقارن اس

ها به صورت در نزدیکی نقاط دیراک رفتار چگالی حالت شود.می

ی خطی با انرژی خواهد بود که این رفتار به صورت یک رابطه

ه با گرافن طبیعی در سیستم پیشنهادی در این مقاله دیده کامال مشاب
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های انرژی به صورت زیر نوشته ی چگالی حالتشود. رابطهمی

 شود:می

1
( ) ( )i

i

E E E
s

                                 )2( 

     

عالمت جمع را به انتگرال تغییر در حالت طیف انرژی شبه پیوسته 

 کنیم:تزین را جایگزین تابع دلتای دیراک میداده و تابع لورن

 

 

1

2

1

( ( , ))1
( )

4 2 ( ( , ))

x y x y

x y x y

E E k k dk dk
E

E E k k dk dk




   

  

 

 

 

  )5(   

    

1شود  و  گیری روی منطقه اول بریلیوئن انجام میانتگرال 2( )E E 
پهنای هستند.   باریکنوار  (دومین)اولین  ویژه مقادیر انرژی بیانگر

310lک در حد انرژی در تابع لورنتزین خیلی کوچ mev  در

  نظر فرفته شده است.

 
 

 IaAs/GaAsها در ابرشبکه النه زنبوری منحنی چگالی حالت. (5شکل)
 

 نتیجه گیری

 
در این مقاله مروری ابتدا به بررسی گرافن و مشکالت پیش رو      

ها از جمله استفاده به جهت استفاده از گرافت در برخی زمینه

ها گرافن انن سوییچ پرداخته شد. برای رفع این محدودیتعنو

مصنوعی پیشنها داده شد و به بررسی اجمالی این ساختار دوبعدی 

ترین نوارهای پاشندگی نوارهای انرژی را برای پایینپرداختیم. 

باریک رسم کرده و دیده شد که یک گاف بسیار کوچک در 

ی نیست که این اندازهایجاد شد. اما این گاف به  mevی محدوده

ساختار را از گرافن طبیعی کامال مجزا کند به همین دلیل در منحنی 

شود که رفتاری منطبق با منحنی چگالی ها دیده میچگالی حالت

-ها در گرافن طبیعی داریم. در کارهای بعدی با تغییر ویژگیحالت

های ساختاری ابرشبکه و تغییر هندسه ساختار، گاف انرژی در 

توان این ادعا را داشت که نقاط قیاس بزرگتری ایجاد شده و میم

ها برای مطالعات دیراک ازبین رفته است. منحنی چگالی حالت

       ی این ادعا است. بعدی تایید کننده
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  موجبريك پالسمون تام در داخل  تحريكشبيه سازي 

 مسعود، رضواني جالل ؛رعد، چگل ؛فرزانه، باقر

  ريمال ،ريدانشگاه مال ،فوتونيك فيزيك وگروه 

  

  چكيده
 ،ي كاملهاي رسانا  با ديوارهمستطيلي شود. از يك موجبر  خته ميدر اين مقاله به مطالعه پالسمون سطحي تام در داخل يك موجبر به صورت نظري و محاسباتي پردا

د و از آنها نآيدو نوع قطبش در داخل موجبر به دست مي اين  عبورو  بازتابضرايب  ،ابتدا. گردد  استفاده مي ،آن شناخته شده هستند TMو  TEكه مدهاي 

 عبورو  بازتابضرايب . گيرد  ميموجبر قرار  ت در داخلكه روي آن اليه نازكي از طال نشانده شده اس يك آينه براگ ،شوند. سپس هاي انتقال ساخته مي  ماتريس

محاسبات  كند. در هر دو ُمد موجبري را تاييد ميپالسمون تام  تحريك، طيفي بازتابضريب  نمودار. شوند  پيدا مي از طريق ماتريس انتقال كل اي  تركيب اليهاين 

  باشد.  رد فضاي آزاد مياز مو باالتركه فركانس پالسمون تام در داخل موجبر  دنده  نشان مي

 ، موجبر مستطيلي.TMو  TE هايتام، مد پالسمون :واژه هاي كليدي

  

Simulation of Tamm Plasmon Excitation within a Waveguide 
 

Bagher, Farzaneh; Chegel, Raad; Rezvani Jalal, Masoud 
 

Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer 
 

Abstract 
 

In this paper, Tamm surface plasmon within a waveguide is studied both theoretically and computationally. A 
rectangular waveguide with ideal conducing walls, which whose TE and TM modes are known, is used. First, 
reflection and transmission coefficients of these two polarizations within the waveguide are obtained and 
transfer matrices are constructed by them. Then, a Bragg mirror coated with a thin layer of gold is placed in the 
waveguide. Reflection and transmission of this layer stack are found via total transfer matrix. Plot of spectral 
reflection confirms excitation of the Tamm plasmon for both waveguide modes. Calculations show that 
frequency of Tamm plasmon in the waveguide is higher than that of free space. 
Keywords:  Tamm plasmon, TE and TM modes, Rectangular waveguide. 
 
PACS No. 41, 68, 81. 
 

  مقدمه

ها در سطح  جمعي الكترون پالسمون سطحي به نوسان دسته     

شود كه   الكتريك گفته مي  و يك دي ماده پالسموني يكمشترك 

منظور از ماده  .]١[ باشد  تحريك مي قابلخاصي تحت شرايط 

الكتريك آن   پالسموني، محيطي است كه قسمت حقيقي تابع دي

در ناحيه مرئي  كه و نقره فلزات نجيبي مانند طال مثلباشد  منفي

نظر داشت كه صرفاً با  بايد مدّداراي چنين ويژگي هستند. البته 

توان پالسمون  الكتريك نمي  دي- نور به سطح مشترك فلزتاباندن 

نور فرودي داراي قطبش  ،اوالً ،سطحي را تحريك كرد و بايد

هاي مناسبي  از چيدمان باشد و ثانياً، TMيا  "مغناطيسي عرضي"

مانند  كرد كنند استفاده  ميتطبيق فازي را برآورده شرط  كه

  ].١[ ، يا استفاد از توري پراشپيكربندي آتو، يا كرشمان

تحريك پالسمون سطحي جديدي براي  چيدمان ٢٠٠٧در سال      

ش . در اين رو]٢[ پيشنهاد گرديد "تام"هاي اپتيكي بر اساس حالت

براگ) براي يك آينه  واقع(در  بسيار بديع از يك بلور فوتوني

 هجالب است ك خيليشود.   استفاده مي سطحي تحريك پالسمون
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 شود  خود برآورده مي به  خودق فازي يتطب شرطاين پيكربندي در 

. از زمان ارائه باشد  مي اجراقابل نيز  TMو  TEقطبش  دو و با هر

آن  به كارگيريبراي تكميل و نيز  زياديجديد، مقاالت  روشاين 

با . ]٣- ٥در ساخت حسگرها به چاپ رسيده است [مخصوصًا 

ارائه شده است  نوع برانگيزشبندي كه براي اين   فرمولحال،  اين

مبني  يهيچ گزارشد مقاالت، رغم تعدّ بوده و عليبراي فضاي آزاد 

بسته (موجبرها) و   تام در داخل فضاهاي نيمهبر تحريك پالسمون 

كه اپتيك  از آنجاشود.   ديده نميدر مراجع بسته (مشددها) 

ها  ديوارهاز طرف ود به خاطر شرايط مرزي كه فضاهاي محد

تواند روي  اين امر مي متفاوت از فضاي آزاد است شود  اعمال مي

  تأثير داشته باشد.تام  پالسمون تشديدشرايط و خواص 

 سطحي تحريك پالسمون مطالعه و بررسيدر مقاله حاضر، به      

 فضاي آزاد نتايج با شود و  داخته ميتام در داخل يك موجبر پر

  . گيرد  ايسه قرار ميمورد مق
  

  بندي  فرمول

 yLو  xLاز يك موجبر مستطيلي به اضالع براي سادگي كار      

  ]:٦[ استبه صورت زير در اين موجبر  TE شود. مد  استفاده مي
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  :باشد  مي بدين شكلنيز  TM مد
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هم فركانس قطع  cωو ميدان مولفه عرضي  t منظور از هاكه در آن

  :باشد  ميزير با رابطه محوري عدد موج  نيز zkو  موجبر

)٣(                                                               22
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c
k    

ضرايب بازتاب و عبور در  با اين ميدان ها و اعمال شرايط مرزي،

به محيط با ضريب  1nفرود نور از محيطي با ضريب شكست 

  :شكل زير پيدا مي شوندبه  TMو  TE هايبراي مد 2nشكست 
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 1n محيطاز  گذرانتقال ماتريس  از اين ضرايب به راحتيبا استفاده 

  :به دست مي آيدبه صورت زير در داخل موجبر  2nبه محيط 
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به شكل  نيز dبه اندازه  nانتقال مربوط به انتشار در محيط ماتريس 

  :]٧است [زير 
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و  ها از سطح مشترك گذرانتقال مربوط به س با داشتن ماتري     

توان ماتريس انتقال كل را به دست  به راحتي مي ها انتشار در اليه

شامل چهار اليه به ضرايب شكست آورد. براي مثال موجبري كه 

2n ،3n ،4n  5وn  2و ضخامت هايd ،3d ،4d 5 وd هاي  بين محيط

  :)١(شكل  لحاظ كنيد را باشد 6nو  1nنيمه نامحدود 

  
: نمايي سه بعدي (باال) و دو بعدي (پايين) از يك موجبر مستطيلي با ١شكل 

  است. 6nو محيط عبوري  1nاليه واقع در آن. محيط فرود  چهار
  

)، 12A( ٢به  ١از محيط  گذرشامل ماتريس  ١ماتريس انتقال شكل 

، انتشار در )23A( ٣به  ٢از محيط  گذر، )d2nA,2( ٢ محيطر در انتشا

، )d4nA,4( ٤، انتشار در )34A( ٤ به ٣از  گذر، )d3nA,3( ٣محيط 

 ٥) و در نهايت گذار از d5nA,5( ٥، انتشار در )45A( ٥به  ٤از  گذر

ب اين ضر باشد. ماتريس انتقال كل هم از حاصل  ) مي56A( ٦به 

  :شود  ساخته مي به اول ز آخرماترس ها به ترتيب ا

)٧(                      
122,2233,3344,4455,556 AAAAAAAAAA dndndndn  
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  :]٧آيند [ ميزير به دست  رابطه از نيزضرايب عبور و بازتاب كل 
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انجام   ها اليه دلخواهي از تعدادتوان براي هر  اين روند را مي     

 Mathematica در محيطاي توسط نويسندگان مقاله   داد. برنامه

 اطالعاتها و نيز  و مشخصات اليهنوشته شده است كه تعداد 

و  كند  مي پيداو ماتريس انتقال كل را  كردهموجبر را دريافت 

  دهد. به دست ميرا  TMو  TE مدهايضرايب بازتاب و عبور 

پالسمون سطحي  مطالعه همانطور كه گفته شد در اين مقاله به     

 چيدمان بدين منظورشود.   يك موجبر پرداخته مي تام در داخل

. طبق اين شود  در نظر گرفته مي ٢شكل  سازي به صورت  شبيه

كه روي يك لحاظ مي شود  پالسموني مادهاي از يك   ، اليهنقشه

ور فوتوني يك بعدي تناوبي (كه در حقيقت يك بل- Nآينه براگ 

(يا  . نوريگيرد  و در داخل موجبر قرار مياست) نشانده شده 

فرود  اي  شته اليهپُاز سمت راست به اين  همان مُد موجبري)

از آن از بلور فوتوني عبور كرده و به اليه  يقسمتآيد.  مي

هنگامي كه فركانس نور با تشديد پالسموني رسد.  مي پالسموني

  ن سطحي تام تحريك مي شود.برابر باشد پالسمو

  
حي تام در يك اليه سازي تحريك پالسمون سط  چيدمان شبيه: ٢شكل 

اي  يك آينه براگ دو اليهتناوب  Nيك موجبر با استفاده از  واقع در پالسموني

  .Bdو  Adهاي   به ضخامت Bnو  An هاي  با اليه
 

ت با كد مذكور به دس بازتاب و عبورضرايب ، مسئلهاين  حلبراي 

مورد بررسي  تام تشديد پالسموني مي آيند و از آنها امكان وقوع

 . در ادامه به ذكر نتايج محاسبات پرداخته مي شود.گيرد  قرار مي
  

  محاسباتنتايج 

 تابعبه عنوان ماده پالسموني با طال در انجام محاسبات از      

  :مدل درود) استفاده مي شود طبق( زيرالكتريك   دي

)٩(                                            )
)(

1()(
2





i

p
bAu 

  

 γ=٥٢٩/٦×١٢١٠ Hz، و pω=١٥٢/٢×١٥١٠ bε ،Hz=١٥١/٦كه در آن 

با  GaAs هاي تناوبي از هم اليه آينه براگ]. براي ٨و٢مي باشد [

با ضريب  AlAsو  Ad=١ mµو ضخامت  An=٧/٣ضريب شكست 

انتخاب  ١٤تناوب با تعداد  Bd=١/١ mµو ضخامت  Bn=٣شكست 

اين ساختار در داخل يك موجبر مستطيلي با اضالع  .]٢[ مي گردد

 . محاسباتگيرد ميقرار  yL=٢٠ mµو  xL=١٠ mµاختياري 

توسط  TMو  TEمد  هر دو مربوط به ضرايب عبور و بازتاب براي

 TE مد بازتابضريب  ٣. در شكل شود  انجام ميبرنامه مذكور 

) به فركانس قطع اولين مد موجبر شده بهنجار(حسب فركانس  بر

يب شان داده شده است. ضرن ١ µmبراي اليه طال به ضخامت 

نيز  واقع باشدفضاي آزاد  وقتي كه در برايبازتاب ساختار مذكور 

  آورده شده است. پايين- ٣ در شكلجهت مقايسه 

  
 ١ µmاليه طال به ضخامت   از يك تك TE: (باال) ضريب بازتاب مد ٣شكل 

چين)؛ و اليه طالي  بلور فوتوني (نمودار نقطه تناوب ١٤(نمودار خط چين)؛ 

. (پايين) ضريب واقع در داخل موجبر )رتوپُ چسبيده به بلور فوتوني (نمودار 

چين)؛ و اليه  فوتوني (نقطهچين)؛ بلور   اليه طال (خط بازتاب فرود قائم به تك

  .واقع در فضاي آزاد )رتوپُ توني (نمودار طال به همراه بلور فو
  

اول  :از اين نمودارها اطالعات ارزشمندي قابل استخراج است     

برانگيزش  دوي آنها (درون موجبر و فضاي آزاد) اينكه در هر

به طور كامالً  و تيز باريك يك عبور شكلبه تام  سطحي پالسمون

ر بازه فركانسي . توجه داشته باشيد كه دقابل مشاهده است واضح

cω٤/١<ω<cωبه صورت  اليه طال همبلور فوتوني و هم  ٢/١
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 آنگاه باشندكامالً بازتابنده هستند ولي وقتي كه با هم  انفرادي

صورت  به شود كه  منجر ميبه يك تشديد پالسموني  همكاري آنها

 تحريكنكته دوم اين است كه . اين بازه مي باشد دريك عبور تيز 

فوتوني  رخ داده است و اين از خاصيت بلور TE پالسموني در مد

. باشد  مي برانگيزشنيز قابل  TEو پالسمون تام است كه با قطبش 

مقايسه تشديد پالسموني درون موجبر (شكل  نكته ديگر اينكه از

كه فركانس  مشخص استپايين) - ٣باال) با فضاي آزاد (شكل - ٣

ي باالتر ها تام در حضور موجبر به سمت فركانس پالسموني

كه گزارش براي اولين بار است  يافتهاين كشيده شده است. 

گزارشي هيچ  تا جايي كه نويسندگان مقاله اطالع دارندشود و   مي

  مراجع وجود ندارد. در از آن

ترسيم شده  ٤در شكل نيز  TMبراي مقايسه بيشتر، بازتاب مد      

يرا براي د زپايين كامالً مشابه هستن- ٤پايين و - ٣ هاي شكل است.

  نيست. TMو  TEفرقي بين مد  فرود قائم در فضاي آزاد هچ

  
 

  .TMولي براي مد  ٣مشابه شكل : ٤شكل 
  

مشخص است كه تشديد پالسمون  روشنيبه  نيز ٤از شكل      

موجبر  حضورنيز  اين مدبراي اتفاق مي افتد.  هم TMمد  درتام 

. جالب اينجاست افزايش پيدا كندفركانس تشديد كه  گرديدهباعث 

 مد مقايسه با تري در داراي تشديد قوي TMمد  پالسمون تام باكه 

TE پذير بودن  معناست كه علي رغم تحريك . اين بدانمي باشد

بيشتري  توان TM، همچنان مد TMو  TEپالسمون تام با مدهاي 

  در تحريك پالسموني دارد.
  

  نتيجه گيري

 تحريكمسئله  ،با استفاده از روش ماتريس انتقالاين مقاله  در     

پالسمون تام در داخل يك موجبر براي اولين بار مورد مطالعه 

د كه تحريك محاسبات نشان داقرار گرفت.  سازي  شبيهنظري و 

 تسهيلبراي آينه براگ ت به استفاده از يقپالسمون تام كه در حق

مرتبط است در داخل  سمونيماده پالپالسمون در سطح  برانگيزش

اجرا   قابل TMو هم  TEفضاي موجبر نيز به راحتي هم براي مد 

. فركانس تشديدي در داخل موجبر نسبت به فضاي آزاد باشد  مي

بود به اين معني كه به سمت فركانس هاي  داراي جابجايي آبي

و  واند در كوك پذيريت . اين يافته جديد ميشد  باالتر كشيده مي

اشد. از تشديد پالسموني بسيار مفيد ب ي مربوط بهفركانستنظيم 

پالسمون تام در  آزمايشگاهي سازي  طرف ديگر، طراحي و پياده

تواند كاربردهاي  مينوري  هايمخصوصاً فيبر ها وداخل موجبر

 آتيكارهاي  ءحسگري بسيار زيادي داشته باشد. انجام اين كار جز

  نويسندگان مقاله مي باشد.
  

  سپاسگزاري

  از دانشگاه مالير به خاطر حمايت از اين كار پژوهشي تشكر مي شود.     
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 () ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی پروسکایت

 (Liم)یآالییده به لیت  HTMبا  
     1اسالم،  بهبود

  نبین المللی امام خمینی )ره( قزویه فیزیك دانشگا دانشکده1

 چكيده
ور دوپند های نمك لیتیم در کنار اسپایرو روی اثر حض ه بررسیدهنده حفره در سلول های خورشیدی پروسکایت بدر این پژوهش باتوجه به اهمیت الیه انتقال 

ها در الیه  که در حضور دوپند جریان در سلول افزایش پیدا کرده است که می تواند ناشی از باالرفتن تحرک حامله ایم رسانندگی این الیه پرداخته ایم. نشان داد
 حفره اسپایرو ناشی از حضور نمك لیتیم باشد. انتقال دهنده

 

 .سلول خورشیدی پروسکایت، نمك لیتیم، الیه انتقال دهنده حفره، اسپایرو  های کليدی: هژاو

 

Production and characterization of perovskite solar cell (  ( 

Lithium (Li) doped with HTM  
 

Behboud, eslam1\  

  
1 Department of Physics, Imam Khomeini International University, Qazvin 

Abstract  
 

In this study, due to the importance of the cavity transfer layer in perovskite solar cells, we have investigated the 

effect of the presence of lithium salts in addition to spiro on the conductivity of this layer. We have shown that in 

the presence of bipods, the flow in the cell is increased, which can be due to the increase in the mobility of the 

carriers in the transfer layer of the spiro cavity caused by the presence of lithium salt. 

 Keywords: perovskite solar cell, lithium salt, hole transfer layer, spiro. 
 

 

   قدمهم

باشد که در  های ارزان و پاک می خورشیدی یکی از انرژیانرژی  

 های  تکنولوژیطبیعت وجود دارد. در 

از  های مورد نیازشان را پیشرفته تالش شده است تا انرژی

های خورشیدی  یکی از این تالشها سلول. [ 1خورشید تامین کنند] 

یکی از پرطرفدارترین  زک های خورشیدی الیه نا لو است. سل

باشد. در دهه اخیر از  حاضر می مطالعه در حالهای مورد  شاخه

های خورشیدی الیه نازک  در سلول ای به نام پروسکایت  ماده

 این ماده باعث انقالب بزرگی در بازده سلول. [ 4د] شو  استفاده می

کوتاه  ت زمانخورشیدی شده است به طوری که در این مد های

اده رسیده است. م 20/ 1ن سلول بازده آن به%پس از ساخت اولی

آلی و یك بخش معدنی تشکیل  پروسکایت از یك بخش هیبریدی

ی بدست چون از ترکیب مواد آلی و معدن این ماده. [ 3ت] شده اس

شود.  های خورشیدی می کاهش هزینه سلول آید باعث  می

مورفولوژی  ر بلورین،ی پروسکایت مانند ساختا خواص ماده

پروسکایت به نوع شدن  ورینرژی، خلوص ماده و بلسطح، گاف ا

ت یك ی مشخصا پروسکایتی تقریبا همه مواد.]2[سنتز بستگی دارد

 از این مشخصات به  توان اشد که میب خوب را دارا می  هادی مهنی

طول   گافانرژی کم؛ ضریب خاموشی باال؛ تحرک پذیری باال و 

به  یتی راپروسکا های خورشیدی سلول. [ 4کرد]  پخش زیاد اشاره
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های کاتد و آند وانتقال  از الیه پلنرها که (1. نددو دسته تقسیم میکن

   .پروسکایت تشکیل شده است  ودهنده الکترون و حفره 

های انتقال دهنده  های کاتد وآند و الیه یهمزوپروس که از ال( 2

 وپروس تشکیل شدهو الیه مخلوط پروسکایت مز الکترون و حفره

ده حفره استفاده ه انتقال دهنمختلفی برای الی کنون از موادتا .است 

 ، شدمی باSpiro-oMeTADاز مهمترین آنها ماده  ند یکیه اکرد

اده است. اما این ماده از خود نشان دخواص الکترونیکی مناسبی که 

ا ه بدون استفاده از دوپند هایی مانند نمك لیتیم بنشان داده است ک 

 .]5[.نمك کبالت خواص باالیی نداشته است 

در این کار سلول های خورشیدی پروسکایتی با الیه انتقال دهنده 

ر و بازده آنها دساخت شده اند  Spiro-oMeTADحفره 

الیه انتقال دهنده حفره مورد ای دوپند همقایسه با حالت بدون 

 بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربی  شخب

 (، سرب یدیدI3NH3CHمتیل آمونیوم یدید) وليه:د اموا 

(3PbI(تیتانیوم ایزوپروپکساید ،)TTIPاسپایرو ،)           

(Spiro-oMeTADترت بوتیل بی ،) ( پیریدینTBP نمك ،)

فرمامید و دی متیل یل ی دی متحالل ها(، LITFSIلیتیم )

 سولفوکسید، اتانول، استونیتریل، کلروبنزن.

با استفاده از پودر روی و  FTOهای  ابتدا زیر الیه ساخت: ش رو

مرحله با استفاده از محلول  3اسید دو موالر اچ شده و سپس در 

ر دستگاه التراسونیك شستشو شده آب و صابون، استون و اتانول د

ی های شسته شده بعد از خشك شدن برای الیه نشان اند. زیر الیه

نیا برای لول تیتاده قرار می گیرند. محفاستالیه بالک تیتانیا مورد ا

الیه نشانی الیه بالک بصورت ترکیبی از تیتانیوم ایزوپروپکساید و 

و  0.14)یك و اتانول ( و اسید هیدروکلریدر10.12و  1.14اتانول )

چرخشی با تفاده از دستگاه الیه نشانی ( می باشد که با اس10.12

 دهنده حفره و دوپند استفاده شده الیه انتقال  (: ساختار ماده2 -1شکل )

 spiro-oMeTADماده 

 

 نمك لیتیم دهنده حفره و دوپند استفاده شده انتقال الیه  ساختار ماده 2-1-1شکل 

 (:ساختار نواری سلول خورشیدی ساخته شده3 -1شکل )

 سلول خورشیدی پروسکایت (: ساختار1 -1شکل )
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 یه نشانی شد. و سپس درثانیه ال 30دور بر دقیقه و  2000سرعت 

 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت بازپخت انجام شد. 450دمای 

تانیا الیه پروس تیتانیا با استفاده ازخمیر نانوذرات تیدر مرحله بعد 

 نانو متری الیه نشانی شد. 20

رابصورت ترکیبی از یدید سرب و متیل آمونیوم سکایت محلول پرو

دمای ساعت در  2( به مدت 1 /4) dmf/dmsoیدید در حالل 

درجه حل می کنیم. سپس محلول با استفاده از دستگاه الیه 100

ثانیه و  10دور بر دقیقه به مدت  1000نشانی چرخشی با برنامه 

ثانیه الیه نشانی می شود ضد  30دور بر دقیقه به مدت  6000

از مرحله دوم تزریق می شود. سپس  15حالل کلروبنزن در ثانیه 

 ساعت بازپخت می شود. 1درجه به مدت  100دمای در  الیه

برای دوحالت بدون استفاده از دوپند و در حضور محلول اسپایرو 

نمك لیتیم بصوریت زیر ساخته شده. در غیاب نمك های لیتیم 

میلی گرم در میلی لیتر  70فقط پودر اسپایرو در کلرو بنزن با مقدار 

 23یم به همین مقدار حل می شود و برای حضور نمك های لیت

 520یتر محلول نمك لیتیم حل شده در استونیتریل با غلطت میکرول

میلی لیتر ترت بوتیل پیرین  17میلی گرم در میلی لیتر  به همراه 

 دور باروی الیه پروسکایت  اضافه می شود. سپس محلول نهایی

 اسپین کوت می شود.  ثانیه 30 مدت به و 4000

حرارتی الیه  ال با استفاده از روش تبخیردر نهایت الکترود ط 

 نشانی می شود. 

 :مشخصه یابی
نمودار جریان ولتاژ سلول ساخته شده برای دو حالت در حضور 

دوپند ها و عدم حضور دوپند ها بصورت زیر اندازه گیری شده 

است. همانطور که در نمودار مشاهده می کندی برای حالتی که 

پند ها ان کمتر از حالتی است که دودوپند های حضور ندارند جری

 است که نمك های دوپندحضور دارند که این نشان دهنده این 

باعث افزایش تحرک و چگالی حاملهای و در نتیجه افزایش  

 رسانندگی شده است. 

 
 

 

 

 

 (: نمودار جریان ولتاژ سلول ساخته شده4 -1شکل )

 

 (: محاسبه بازده سلول خورشیدی1  -1جدول )

راینکه ( نشان می دهد که در حضور دوپندها عالوه ب1-1جدول )

  افزایش داشته است.رده ولتاژ اتصال کوتاه نیز پیدا ک  جریان افزایش

در زیر نمودار بازده کوانتومی خارجی از سلول با بهترین بازده 

آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید درصد تبدیل برای 

 این سلول مناسب می باشد.

 

 

PCE% FF% scJ ocV  

6.38 40 16.83 0.95 
حضور  رد

 وپندهاد

7.32 41 19.16 0.93 
در حضور 

 دوپندها

4.27 34 20 0.57 
در حضور 

 دوپندها

3.68 31 11.02 0.55 
عدم حضور 

 دوپند

 برای سلول با باالتری بازده IPCE(: نمودار 5 -1شکل )

 

 )نانومتر(

m
A

/c
m

^
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 تبشذٌ یديقطب یآوته پالسمب یمشخصبت تشعشع یپالسمب بر ري ذیتشذ رفرکبوسییاثر تغ بررسی
 الىبز،  خلیل زادٌ ؛ *دَقبوی، زَرٌ

 

 تْشاىاًتْای خياتاى كاسگش ؿوالي ،   پظٍّـگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّؼتِ ای ،پظٍّـکذُ پالػوا ٍ گذاخت ّؼتِ ای1

 

 چكیذٌ
تا ؿذُ  يدٍقطث یيٍ آًتي پالػوا يدٍ قطث یي. هـخصات آًتي پالػواشديگ يقشاس ه يٍ تشسػ ليتاؿذُ هَسد تحل يٍ آًتي دٍقطث يدٍ قطث یهقالِ، آًتي پالػوا يیدس ا

 يه يتشسػ CSTاص ًشم افضاس  اػتفادُآًتي پالػوا تا  يهـخصات تـؼـؼ یپالػوا تش سٍ ذیفشكاًغ تـذ شيتا اػتفادُ اص ًشم افضاس كاهؼَل تذػت آهذُ ٍ ػپغ تاث
ّش دٍ  حیؿذُ ٍ ًتا ؼِیتاؿذُ هقا يدٍقطث یآًتي پالػوا یتذػت آهذُ تشا حیتا ًتا  يدٍقطث یآًتي پالػوا یًشم افضاس  تشا يیتذػت آهذُ تا اػتفادُ اص ا حیگشدد. ًتا

  . اػت ذُیگشد ؼِیتا اتؼاد هـاتِ هقا یآًتي فلض کیآًتي تا 

 CSTًشم افضاس  ، تخليِ الکتشیکي،آًتي پالػوایي  ياژٌ َبی کلیذی:

 

Investigation of the effect of plasma resonance frequency on characteristics of folded 

bipolar plasma antenna 

 
Dehghany, Z

*
; KHalilzadeh, E  

 
1
 Plasma and Fusion Research School, NSTRI, AEOI,,  

 

Abstract  
 

In this paper, the bipolar plasma antenna and the folded bipolar antenna has been investigated by using both 

CST software. Return loss and radiation patterns were also simulated by this software for a dipole and folded 

dipole plasma antennas. The results show that the folded dipole plasma antenna has better directivity and 

higher gain than simple dipole plasma antenna. 

 Keywords: Plasma Antenna, Electric discharge, CST STUDIO software   

 

PACS No. 52 

 

  قذمٍم
هٌحصرش ترِ    یّا يظگیتا تَخِ تِ تِ ٍ شاياخ یيپالػوا یّا آًتي     

قرشاس   اسيهرَسد تَخرِ تؼر    یفلرض  یّا آًتي يٌیگضیخا یفشدؿاى تشا

فـراس اهکراى    گشفتِ اًذ. . گاص هَسد اػتفادُ دس آى ّا تِ صَست كرن 

 یپالػوا تَػرط سٍؽ ّرا   يیسا داساػت. ا یيپالػوا طيهح دادیا

تا اػرتفادُ اص   ِيتاتٌاک  ٍ تخل ِيخلت یٌذ سٍؽ ّاهختلف هاً ِيتخل

 يیگرشدد. اص هْوترش   يه ذيپالػوا تَل طيهح  یيَیهَج فشكاًغ ساد

 يتـؼـرؼ  یّا يظگیٍ شييتَاى تِ اهکاى تغ يآًتي ه يیا یّا تیهض

 یپاساهتشّرا  شيير تاًرذ ترا تغ   یآى اص خولِ فشكاًغ سصًٍاًغ ٍ پٌْا

دٌّرذ كرِ    يّا ًـاى هر  ليحلّا ٍ ت ؾیآى اؿاسُ كشد. آصها يکیضيف

َ   ي% داسًذ ٍ هر 55اص  ؾيساًذهاى تا ت یيآًتي ّا ييچٌ  ضیتَاًٌرذ ًر

كٌٌرذ. ػرالٍُ ترش آى     ذيتَل HF  ٍVHF يفشكاًؼ یدس تاًذّا يكو

 يکيٌراه یكٌترشل د  یكاسآهذ تشا يپالػوا سٍؿ ذیفشكاًغ تـذ شييتغ

 حيصح نيتٌظ يي. ّوچٌذیآ يآًتي ّا تِ ؿواس ه يیا یفشكاًغ كاس

 یدس پالػواػت كِ خَد تِ ًَع گاص، فـاس ٍ دهرا  دفشكاًغ تشخَس

 کیر  یپالػروا ترشا   یپاساهتشّرا  نيداسد. ترا تٌظر   يتؼرتگ  يالکتشًٍ

 ایر آًرتي   يدس لحظات خاهَؿر  تَاى يفشكاًغ ٍ ساًذهاى هطلَب ه

 یساداسّرا  ذیر آًتي سا اص د ؿَد ياسػال ًو یا كِ دادُ يّواى لحظات

  .]4-1[ ًگاُ داؿت يدؿوي هخف

 يهـخصات تـؼـرؼ  یپالػوا تش سٍ یپاساهتشّا شيهقالِ تاث يیا دس

 شیگشدد ٍ هقراد  يه يتشسػ CSTآًتي پالػوا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 
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ترا اتؼراد هـراتِ     یآًرتي فلرض   کیدٍ آًتي تا  يیا یتذػت آهذُ تشا

 اػت.   ذُیگشد ؼِیهقا

 آوته پالسمب: یتئًر
 يیر سات تراسداس پالػروا، ا  تا ر يؼياثش تشخَسد هَج الکتشٍهغٌاط دس

ّا  الکتشٍى اىياگش ه شًذ،يگ يلَسًتغ قشاس ه یشٍيً شيرسات تحت تاث

ٍخرَد   یتشخرَسد  چيّر  َىیر ٍ  يرسات پالػوا اػن اص خٌث شیٍ ػا

 تشاتشػت تا: طيهح يکیالکتش تیّذا تيًذاؿتِ تاؿذ، قاتل

 (1                                                     )

2

e

j Ne

m



 

 

تاؿٌذ.  يتاس الکتشٍى ٍ خشم الکتشٍى ه ةيتِ تشت e  ٍmeدس آى  كِ

N یذير ّا دس ٍاحذ حدن اػت كِ ًقرؾ كل  الکتشٍى يّواى چگال 

كرِ   دّرذ  يساتطِ ًـاى ه يیپالػوا داسد.ا ذیفشكاًغ تـذ يييدس تؼ

پالػوا ترا فشكراًغ كراس     يکیالکتش تیدس حالت تذٍى تشخَسد ّذا

 شیّا ٍ ػا الکتشٍى يي. چٌاًچِ تداسدساتطِ هؼکَع  يکیلکتشا ذاىيه

دس  یتلفات اًرشط  چيٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ، ّ یرسات پالػوا تشخَسد

كرِ دس   ؿرًَذ  يٍخَد ًذاسد. اها دس ػول تشخَسدّا تاػث هر  طيهح

حالرت   يیر ٍاسد ؿَد كِ دس ا ضيً يقيهقذاس حق کی ت،یػثاست ّذا

 .كٌذ يخزب ه یاًشط ضيً طيهح

ّ  تير پالػروا، قاتل  يکر یالکتش تیّرذا  تيتفادُ اص قاتلاػ تا  يگرزسد

 هحاػثِ كشد ٍ هقذاس آى تشاتشػت تا: تَاى يآى سا ه يکیالکتش

 (2                                             )

2

1
( )

p

r
j




  
 

  

 

(3            ) 

 

 ييتطرِ تر  ترِ سا  يثاتت اًتـاس تؼرتگ  ذ،يكٌ يكِ هـاّذُ ه ّواًطَس

اًتـراس   یتشا ي،یپالػوا ٍ فشكاًغ هَج داسد. تٌاتشا ذیفشكاًغ تـذ

pكرِ   يپالػوا دس صرَست  طيدس هح يؼيهَج الکتشٍهغٌاط  
.دس ؿَد ياػت ٍ هَج دس پالػوا هٌتـش ه يقيتاؿذ، ثاتت اًتـاس حق

داسد كرِ ترِ    يکر یالکتش ید تيپالػروا خاصر   طيهحر  ،يحالت ييچٌ

pقاتل كٌترشل اػرت. حرال اگرش      يکیَست الکتشص   ،تاؿرذ 

پالػروا   طيهرَج دسٍى هحر   دِياػت ٍ دس ًت يثاتت اًتـاس هََّه

تؼرتِ ترِ فشكراًغ تشخرَسد      يحرالت  يياػت. هرَج دس چٌر   ذاسیًاپا

 هٌؼکغ گشدد. ایخزب  تَاًذ يالکتشٍى ه

دس  يکیالکتش تیّذا ؿذ كِ ذُیتذػت آهذُ دس تاال د یساتطِ ّا دس

داسد.  يپالػوا ػوذتا ترِ فشكراًغ تشخرَسد الکترشٍى تؼرتگ      طيهح

 تیّرذا  تير قاتل يقر يچٌاًچِ فشكاًغ تشخَسد تاال تاؿذ، هقذاس حق

ِ يدس ًت اترذ، ی يهر  ؾیثاتت اًتـراس اقرضا   يكاّؾ ٍ تخؾ هََّه  در

پشتلفرات سفتراس    طيهح کیػٌَاى  تِپالػوا تا فشكاًغ تشخَسد تاال 

 .]7-5[كٌذ يه

 شبیٍ سبزی ي وتبیج
 ريش کبر -1

آًتي پالػوا تا دٍ  یّا یػاصِ يحاصل اص ؿث حیكاس، ًتا يیدس ا

تا اػتفادُ اص  CST( ٍ COMSOL Multiphysicsافضاس كاهؼَل ) ًشم

آًتي ّا، اتتذا  یػاص ِيلَسًتغ آٍسدُ ؿذُ اػت. دس ؿث-هذل دسٍد

آًتي دٍ  يهـخصات تـؼـؼ یپالػوا تش سٍ یپاساهتشّا شيتاث

گشدد ٍ ػپغ تِ  يه يتشسػ یياتاؿذُ پالػو يٍ دٍقطث يدٍقطث

تا اتؼاد هـاتِ  یآًتي فلض کیدٍ آًتي تا ّن ٍ تا  يیا ؼِیهقا

 يهْو یافضاس كاهؼَل پاساهتشّا . تا اػتفادُ اص ًشمؿَد يپشداختِ ه

ّا تذػت آٍسدُ ؿذُ  ّا ٍ فشكاًغ تشخَسد آى الکتشٍى يچگال شيًظ

آًتي ّا  يهـخصات تـؼـؼ CSTاػت ٍ تا كوک ًشم افضاس 

 .ذیگشد هحاػثِ

 05تِ طَل  یيپالػوا َجيت کی  DC ِيتخل یػاص ِيؿث یتشا

تَس تحت  2هتش تا فـاس گاص آسگَى  يػاًت 1هتش ٍ ؿؼاع  يػاًت

 ِيًشم افضاس كاهؼَل ؿث ٍلت تا اػتفادُ اص 1555 نيٍلتاط هؼتق

ًشم افضاس دس اداهِ كاس هَسد  يیتذػت آهذُ اص ا شیؿذ ٍ هقاد یػاص

 اػتفادُ قشاس گشفت. 

اص سٍؿي كشدى ػتَى پالػوا، تا گزس صهاى گاص آسگَى سفتِ  پغ

 غیدس طَل ػتَى پالػوا تَص یتش کٌَاختیسفتِ تِ صَست 

 يچگال تَاى يه يصهاى ًؼثتا كَتاّ يٍ ػوال پغ اص ط گشدد يه

دس ًظش  کؼاىیدس طَل ػتَى،  يخَت ةیّا سا تا تقش الکتشٍى

ٍلت دٍ ػش ػتَى  1555كل ٍلتاط  یيگشفت. تٌْا دس لحظات اتتذا

2

0 0 1
( )

p

pk
j
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ٍلتاط دٍػش  تایٍ ًْا گشدد يه ِيٍ تاػث ؿشٍع تخل افتذ يپالػوا ه

 یهقذاس تشا يیٍ ا كٌذ يٍلت افت ه 115تِ  ِيثاً 1ػتَى تؼذ اص 

كِ طثق سٍاتط تاال  یي. اص آًداهاًذ يثاتت ه ضيً یتؼذ یّا صهاى

 حیدس استثاط اػت، تا اػتفادُ اص ًتا يفشكاًغ پالػوا تا چگال

تَاى، فشكاًغ پالػوا سا  يالکتشٍى ه يچگال یآهذُ تشا ذػتت

تا ؿذُ اص لحاظ  يدٍقطث یيكِ آًتي پالػوا یيتذػت آٍسد. اص آًدا

اػت، دس  يدٍقطث یاآًتي پالػو ِیهـا ِيطَل ٍ قطش ػتَى تخل

 يآًتي دٍقطث یتذػت آهذُ تشا حیآًتي اص ًتا يیا یػاص ِيؿث

آًتي  يكل اگشامی)الف ٍ ب( د 1اػتفادُ ؿذُ اػت. دس ؿکل 

تاؿذُ آٍسدُ ؿذُ  يدٍ قطث یٍ آًتي پالػوا يدٍ قطث یپالػوا

  .اػت

 
آًتي  -آًتي دٍقطثي پالػوایي ٍ )ب(-ؿواتيک كلي )الف(  :1ؿکل 

 .ؿذُ پالػوایيدٍقطثي تا

 یآوته پالسمب یتشعشع یي الگً یببزگشت یتًان اتالف  -2

 تبشذٌ یي ديقطب یديقطب

 یػاص ِيتذػت آهذُ تا ًشم افضاس كاهؼَل، دس ؿث حیتَخِ تِ ًتا تا

، فشكاًغ سصًٍاًغ CSTآًتي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  یپاساهتشّا

دس ًظش گشفتِ ٍ فشكاًغ تشخَسد     ذیآًتي پالػوا تا فشكاًغ تـذ

 ؿذُ اػت.

 یآًتي پالػوا يتشگـت ي)الف ٍ ب(، تَاى اتالف2ؿکل  دس

آى ّا  یفلض یتاؿذُ ٍ ّوتا يدٍقطث یٍ آًتي پالػوا يدٍقطث

ّش دٍ آًتي  گشدد يطَس كِ هـاّذُ ه آٍسدُ ؿذُ اػت.  ّواى

خَد ػول  یفلض یهـاتِ ّوتا ثایتقش يیيپا یّا پالػوا دس فشكاًغ

خَاف  ليتِ دل تاالتش،ػولکشد یّا دس فشكاًغ ِك يدسحال كٌٌذ يه

 يفشكاًؼ یّا دس تاًذ تَاًذ يپالػوا، آًتي پالػوا ه طيهح يپاؿٌذگ

 هـاتِ خَد ػول كٌذ. یتْتش اص آًتي فلض ،يخاص

 
 )الف(

 
 )ب(

ٍ ّوتای   هشتَط تِ آًتي پالػوای دٍقطثي S11)الف( پاساهتش  :2ؿکل

تاؿذُ ٍ   ِ آًتي پالػوای دٍقطثيهشتَط ت S11پاساهتش  فلضی آى. )ب(

 ّوتای فلضی آى.

 پالسمب ذیفرکبوس تشذ ریتبث -3

 يکیالکتش تیّذا شييتاػث تغ تَاًذ يپالػوا ه ذیفشكاًغ تـذ شييتغ

 غیػطح آًتي گشدد، تَص یسٍ اىیخش غیتَص شييتغ دِيٍ دس ًت

اص آًتي ٍ دس  يتَدى تَاى تاتـ  تاػث هتفاٍت ضيً اىیهتفاٍت خش

اًتظاس  تَاى يه دِيگشدد. دس ًت يآًتي ه یاهپذاًغ ٍسٍد شييغت دِيًت

 شيي)سصًٍاًغ( آًتي پالػوا سا تتَاى تا تغ قيداؿت كِ فشكاًغ تطث
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 یسٍ   شيحاصل اص تاث حیًتا 3خا كشد. دس ؿکل  پاساهتش خاتِ يیا

ٍ قطش ػتَى  هتش يػاًت 05تِ طَل  يآًتٌ یتشا يتاصگـت يتَاى اتالف

 یسٍ   شيحاصل اص تاث حیًتا 4ٍ دس ؿکل  هتش يليه 15 یپالػوا

تاؿذُ پالػوا طَل ّش  يثآًتي دٍقط یتشا يتاصگـت يتَاى اتالف

( ٍ قطش ػتَى هتش يػاًت 05 ي)طَل كل هتش يػاًت 45یتاصٍ

فـاس گاص دسٍى  نيسػن ؿذُ اػت. تا تٌط هتش يليه 15 یپالػوا

ػولکشد  سفتِ دادى فشكاًغ پالػوا، سفتِ ؾیػتَى پالػوا ٍ افضا

. اص ًظش هؼادالت ًَػاًگش آصاد گشدد يه اؽ یفلض یآًتي هـاتِ ّوتا

اص پالػوا ّؼتٌذ  يفلضات حالت خاص قتيلَسًتغ، دس حق-ددسٍ

 يتاال ٍ فشكاًغ تشخَسد تِ ًؼثت كو اسيتؼ ذیكِ فشكاًغ تـذ

 داسًذ.

 
ّای تـذیذ هختلف  اصای فشكاًغ هقایؼِ تَاى اتالفي تشگـتي تِ :3ؿکل 

 وا تشای یک آًتي ٍاحذ.پالػ

 

ّای تـذیذ  :  هقایؼِ تَاى اتالفي تشگـتي تِ اصای فشكاًغ4ؿکل 

 ٍاحذ. هختلف پالػوا تشای یک آًتي پالػوای دٍقطثي تاؿذُ

 گیری : وتیجٍ

 کیهَسد اػتفادُ دس  یپالػوا یپاساهتشّا يهقالِ تِ تشسػ يیا دس

افضاس كاهؼَل  آًتي پالػوا پشداختِ ؿذُ اػت. تا اػتفادُ اص ًشم

ػتَى  کیالکتشٍى هشتَط تِ  يفشكاًغ تشخَسد ٍ چگال شیهقاد

 یساُ اًذاص اىیٍلتاط ٍ خش ي،يٍ ّن چٌ هتش يػاًت 05پالػوا تا طَل 

 یتذػت آهذُ تشا ی. پاساهتشّااػتػتَى تذػت آهذُ  يیا

تاؿذُ  يدٍقطث یٍ آًتي پالػوا يدٍقطث یآًتي پالػوا یػاصِ يؿث

كِ تِ  ذیَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ ٍ هـاّذُ گشده CST افضاس دس ًشم

 کیهختلف تحش طیاص ؿشا ي)كِ ًاؿ ذیفشكاًغ تـذ شاتييتغ یاصا

سصًٍاًغ  شكاًغف تَاى  يهتفاٍت اػت( ه يٍلتاط اػوال ایفـاس  شيًظ

 .داد شييتغ يآًتي پالػوا سا دس سًح هـخص
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 ای سالیس و رنییهآنتروپی درتومورهای سرطانی  رفتار
1رضاحمید،  رستگار سدهی

 

 جْشم ،جْشم داًشگاُگشٍُ فیضیک، داًشکذُ ػلَم،   1

 

 چكیده
هکاًیکک آهکاسی تکِ ػٌکَاى     دس ایي پظٍّش سؼی هی کٌین کِ سشذ تَهَسّای سشطاًی سا تا استفادُ اص هکاًیک آهاسی لثل ٍ تؼذ اص تضسیك داسٍ تشسسی کٌین. استفادُ اص 

ٍ سًیی سا تِ دست هکی آٍسیکن   یک اتضاس تشای تشسسی ایي پذیذُ هی تَاًذ تسیاس کاسآهذ تاشذ. دس اتتذا سٍاتط هشتَط تِ سشذ تَهَسّا تشای دٍ آًتشٍپی ًافضًٍَس سالیس 

اُ تِ کوک هؼادالت تذسکت آهکذُ، ًوکَداس هشتکَط تکِ تؼکذاد سکلَلْای        سلَل سا تِ سٍاتط لثل اضافِ هی کٌین. آًگ -ٍ سپس تِ هٌظَس تاثیش داسٍ، یک جولِ کشٌذُ ی

هی تَاًٌکذ تکِ طکَس ًظکشی     تَهَسی تالیواًذُ سا تش حسة صهاى تشای ثاتتْای هختلف سسن کشدُ ٍ تا یکذیگش همایسِ هی ًوایین. ًتایج ًشاى هی دٌّذ کِ ّش دٍ آًتشپی 

-آیذ کِ پاساهتش ًافشًٍَس، ًَع آًتشٍپی ٍ تاتغ کشکٌذُ ّوچٌیي، اص ًتایج ایٌگًَِ تذست هی .س کیفی تَطیف کٌٌذسشذ ٍ افت تَهَسّا سا لثل ٍ تؼذ اص تضسیك داسٍ تِ طَ

   سلَل فاکتَسّای هْن دس هذلساصی سشذ تَهَسی ٍ سفتاس آى ّستٌذ. -ی

 
 

Study of cancer tumor using Tsallis and Renyi entropies   
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Abstract  
 

In this work, we have tried to study cancer tumors growth using the statistical mechanics before and after drug 

dose. Application of the statistical mechanics is powerful tool to study the cancer tumors. First, we have 

obtained an evolution equation for tumor growth using both Tsallis and Renyi non-extensive entropies. Then, we 

have added a cell-kill term to the evolution this equation to represent the effect of treatment. Using the obtained 

equations, we have plotted the resting tumor cells as a function of time for different parameters. The results 

show that both Tsallis and Renyi entropies fairly predict growth and falling of cancer tumors. Also, it is found 

that the nonextensive parameter q, type of entropy, and cell-kill function are important factors for modeling the 

cancer growth and its treatment. 
    

  

  قدمهم
تاکٌَى اص هکاًیک آهاسی دس تشسسی ٍ هطالؼِ سیسکتن ّکایی       

ًظیش اًثَّی اص پشًذگاى دس حال حشکت، تؼذاد حشٍف دس کلوکات،  

سٍاتط پیچیذُ شثکِ ّای ایٌتشًتی، شثکِ ّای ػظکثی، تشسسکی طى   

. دس تسکیاسی اص  ]1-3[ّا ٍ تَهَسّا ٍ غیکشُ اسکتفادُ شکذُ اسکت     

آهکاسی ًکافضًٍَس دس    هطالؼات اًجام شکذُ، تشسسکی ّکای هکاًیکک    

سیستن ّای گًَاگَى تا هفَْم آًتشٍپی آى سیستن آغکاص هکی شکَد.    

آًتشٍپی یک سیستن فیضیکی تا اًذاصُ گیشی اطالػات اص دست سفتِ 

آى سیستن استثاط پیذا هی کٌذ. تِ غیش اص آًتشٍپی شکاًَى، آًتشٍپکی   

ٍدسال  -سالیس، سًیی ٍ لٌذصتشگیافتِ دیگشی ّوچَى  ّای تؼوین

 . ]5ٍ4[شفی شذُ اًذ هؼ

استفادُ اص هکاًیکک آهکاسی ًکافضًٍَس دس سیسکتن ّکای ػظکثی،       

فشآیٌذ یادگیشی، پیش تیٌی سشذ تَهَسّای سشطاًی تِ ػٌَاى یککی  

اص هسایل هْن دس فیضیکک تکِ شکواس هکی آیکذ ٍ تَجکِ تسکیاسی اص        

پظٍّشگشاى سا تِ خَد جلة کشدُ است. سشطاى یک پذیذُ پیچیذُ 

سلَل هؼیَب دس یک تافت طثیؼی است کِ ایي  شاهل تؼذاد صیادی
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سلَل ّا تِ طکَس فضایٌکذُ ای سشکذ هکی کٌٌکذ. تکِ ّوکیي هٌظکَس،         

هؼادالت ٍ هذل ّایی ّن تشای سشذ تَهَسّا پیشٌْاد شذُ ٍ هکَسد  

اسصیاتی لشاس گشفتِ است. دس اتتکذا ایکي هؼکادالت تَسکط آًتشٍپکی      

ی تؼوکین  گیثس تشسسی شذ ٍ سپس تِ کوک آًتشٍپی ّا -تَلتضهي

  .   ]2[یافتِ ًافضًٍَس دیگش ًیض اًجام شذُ است

 آنتروپی های نافسونور

دس  آًتشٍپکی هی تَاى گفت کِ هؼشٍف تکشیي ٍ پشککاستشدتشیي        

 هی تاشذ:تِ طَست صیش است کِ شاًَى  هکاًیک آهاسی، آًتشٍپی

(1)                                             ∑       
 
    

 

ثاتکت   kام هکی تاشکذ ٍ    iاحتوال اشغال حالت  piکِ دس ایي ساتطِ 

تِ  qتَلتضهي است. آًتشٍپی شاًَى سا هی تَاى تِ یک کوک پاساهتش 

 چٌذیي آًتشٍپی تؼوین یافتِ تثذیل ًوَد.

 : ]4-6[آًتشٍپی سالیس تِ شکل صیش ًَشتِ هی شَد  

 (2)                      
   

  
 

   
 (     ∑   

  
   )                     

 : ]4-6[ٍ آًتشٍپی سًیی تِ طَست صیش است  

(3)           
   

  
 

    
   ∑   

  
                                      

 

ِ  qًکتِ هْن دس هَسد ایي آًتشٍپی ّا ایي است کِ ٍلتی پکاساهتش    تک

 سوت ػذد یک هیل هی کٌذ، آًْا تِ آًتشٍپی شاًَى هیل هی کٌٌذ.

 معادالت رشد توموری

دس هَسد سشذ تَهَسّای سکشطاًی، سٍاتکط هتٌکَػی پیشکٌْاد         

شذُ است کِ تاػث تِ ٍجَد آهذى هؼادالتی شذُ اسکت. هطالؼکات   

ًشاى هی دٌّذ ککِ سشکذ تَهَسّکا لثکل اص تضسیکك داسٍ تکِ       گزشتِ 

طَست خطی افضایش هی یاتکذ ٍ پکس اص اسکتفادُ اص داسٍّکا، ایکي      

سشذ هتَلف ٍ سپس ششٍع تکِ ککاّش یکافتي هکی کٌکذ. یککی اص       

هی تاشذ  1هؼادالتی کِ ایي سفتاس سا ًوایش هی دّذ، هؼادلِ گَهپشتض

یککش تیککاى هککی گیککثس تککِ طککَست ص -کککِ تککشای آًتشٍپککی تککَلتضهي

 :  ]8ٍ7[شَد

                                                 
1 Gompertz 

(4                                    )    
  

  
        (

 

  
)  

 

تؼذاد سلَلْای تَهَسی تالیواًذُ دس یک صهکاى    کِ دس ایي ساتطِ 

هکی تاشکذ ٍ       تؼذاد سلَلْای تَهَسی دس حذ    خاص، 

κ .یک همذاس ثاتت است   

ساتطِ ای شثیِ تایذ اص اتتذا س هشخض، تشای ّش آًتشٍپی ًافضًٍَ     

. تِ ػٌَاى هثکال، تکشای آًتشٍپکی سکالیس دس     تِ دست آیذ( 4ساتطِ )

ساتطِ هشتَط تِ سشذ تَهَس تِ طَست صیش تِ دست آهذُ  ]9[همالِ 

 است:

(5)                  

  
 

    

   
 *   (

 

  
)
 

  (   
 

  
)
 

+ 
 

( ٍ هشاتِ تکا سٍشکی ککِ تکشای     3دس ایي همالِ، تا استفادُ اص ساتطِ ) 

آًتشٍپی سالیس اًجام شذُ است، هؼادلِ سشذ تَهَس تشای آًتشٍپکی  

 سًیی تِ طَست صیش تِ دست هی آیذ:  

(6)               

  
 

    

   
   * (

 

  
)
 

  (   
 

  
)
 

+ 
 

 رشد تومورها قبل از تسریق دارو
هی تَاى تشای همایسِ هیاى آًتشٍپی ّای هشکخض شکذُ،   اکٌَى     

سا تش حسکة صهکاى تکشای پاساهتشّکای هختلکف       N(t)همذاس کویت 

. تا کوک ًوَداسّا، هی تَاى هیضاى سشکذ ٍ ّوچٌکیي   هی کٌینسسن 

هیضاى اثشتخشی دسهاًْکای اًجکام شکذُ ٍ ککاّش تؼکذاد سکلَلْای       

 سٍ تکِ تیوکاس هٌتمکل   تَهَس سا تشسسی ًوَد. دس اتتذا لثل اص ایٌککِ دا 

شَد یؼٌی ٌّگاهی کِ سشذ سلَلْا تِ طکَست افضایشکی اداهکِ داسد    

( هشتَط تِ آًتشٍپی ّکای تؼوکین یافتکِ دس    6( ٍ )5سفتاس هؼادالت )

 سسن شذُ است.   2ٍ  1شکلْای 

دس  qًشاى هی دّذ کِ پاساهتش  )الف( ٍ )ب( 1تشسسی شکلْای     

اسد، تِ ایي تشتیة کِ ٍلتکی  هیضاى تطاتك دٍ آًتشٍپی ًمشی اساسی د

هیکضاى تطثیکك دٍ      ایي پاساهتش کوتش اص یکک اسکت، تکا ککاّش     

تضسگتکش اص   qآًتشٍپی کاّش هی یاتذ؛ دس طکَستیکِ ٍلتکی پکاساهتش    

ًشاى  2ایي تطاتك ٍجَد داسد. شکل    یک است دس توام همادیش 

ًضدیکک   2هی دّذ کِ صهاًْای ًضدیک طفش ٍ ًیض ٍلتیکِ صهکاى تکِ   
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د تطاتك هیاى دٍ آًتشٍپی تَجَد هی آیذ، دس حالیککِ دس صهکاى   هیشَ

 ّای هیاًی، ایي دٍ آًتشٍپی اص یکذیگش فاطلِ هی گیشًذ.   

     

 
 لف(ا)                             

 
 )ب(                                    

تش                  ( یؼٌی6( ٍ )5: سفتاس جَاتْای هؼادالت )1شکل 

        ؛     ٍ       حسة صهاى تشای همادیش ثاتت 

  .     تشای        ؛     تشای        ؛    تشای 

   است. سًییٍ سالیس ( ٍ )ب( تِ تشتیة هشتَط تِ آًتشٍپی الفًوَداس)

 

 
تش                  ( یؼٌی6( ٍ )5: سفتاس جَاتْای هؼادالت )2شکل 

 ؛       ؛     ٍ        حسة صهاى تشای همادیش ثاتت 

 بررسی تومور پس از تسریق دارو

( ٍ 5پس اص ایٌکِ داسٍ تِ تذى تیواس تضسیکك شکَد، دس سٍاتکط )        

( جولِ ای کِ هشتَط تِ اص تیي سفتي سلَلْا یا تِ ػثکاستی دیگکش   6)

( ٍ 7است، اضافِ هی شَد ٍ دس ًتیجِ سٍاتکط )   2سلَل -کشٌذُ ی

تِ تشتیة تشای آًتشٍپکی سکالیس ٍ         ( تشای حالت 8)

 سًیی حاطل هی گشدًذ:

(7)         

  
 

    

   
 *   (

 

  
)
 

  (   
 

  
)
 

+          

 

(8)          

  
 

    

   
   * (

 

  
)
 

  (   
 

  
)
 

+           
 

سکلَل  -تِ ػٌَاى کشکٌذُ ی   C(t)دس ایي همالِ اص یک جولِ ثاتت 

سا سسکن هکی    4استفادُ کشدُ این. پس اص حل هؼادالت فَق، ًوَداس 

تِ ساحتی هی تَاى دیذ ککِ ٍلتکی اص یکک     3تا تَجِ تِ شکل ٌین. ک

سلَل اسکتفادُ هکی شکَد، تفکاٍت      -همذاس ثاتت تِ ػٌَاى کشٌذُ ی

تا تَجِ تِ شککل هکی تکَاى     اًذکی هیاى دٍ آًتشٍپی دیذُ هی شَد.

دیذ کِ سشػت کاّش تَهَسّای سشطاًی دس آًتشٍپی سًیکی کوتکش   

است ٍ تؼذاد تَهَسّا دیشتش تِ طفش هی سسٌذ. ّوچٌیي تکشای ّکش   

دس کاّش تؼذاد سلَل ّکای سکشطاًی ًمکش     qدٍ آًتشٍپی، پاساهتش 

 هْوی داسًذ. 

 

                                                 
2 Cell-kill 
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 )الف(                          

 
 )ب(                              

جولِ تشای یک تش حسة صهاى ( 8( ٍ )7: سفتاس جَاتْای هؼادالت )3شکل 

   q=2  ٍq=2.5 هشتَط تِ آتیٍ  لشهض. هٌحٌی خط سلَل ثاتت -کشٌذُ ی

   است. سًییٍ سالیس ( ٍ )ب( تِ تشتیة هشتَط تِ آًتشٍپی الفًوَداس) .است

 

 گیری نتیجه

آًتشٍپککی تککشای دٍ سفتککاس تَهَسّککای سککشطاًی  ،دس ایککي همالککِ

سالیس ٍ سًیی تشسسی شذُ است ٍ ًوَداس تغییشات تؼذاد  ًافضًٍَس

سلَلْای تالیواًذُ تش حسة صهاى دس حالت لثکل اص تضسیکك داسٍ ٍ   

سسکن گشدیکذُ اسکت.    هشخظکی  ًیض پس اص تضسیك داسٍ تا ثاتتْکای  

ًی تشسسی شذُ سفتاس آًتشٍپی ّای سالیس ٍ سًیی دس هَاسد گًَاگَ

ٍ دس تشخی هَاسد ایي سفتاس شثاّت فشاٍاًی تِ یکذیگش داسًذ. تغییش 

پاساهتشّا هی تَاًذ دس صهاى تِ طفش هیل ککشدى سکلَلْای تَهکَسی    

تالیواًذُ دس یک صهاى خاص ًمش داشتِ تاشذ. الصم تِ رککش اسکت   

داسٍ ٍ افت تَهَسّا کِ ّش دٍ آًتشٍپی سشذ تَهَسّا لثل اص تضسیك 

ص تضسیك داسٍ سا تِ خَتی ًشاى هی دٌّذ. ایي ًتایج تیاى کٌٌذُ پس ا

ایي است کِ هی تَاى تا کوک هکاًیک آهاسی تشخی اص پذیذُ ّکای  

  هطالؼِ لشاس داد. پضشکی سا هَسد

تیي طفش ٍ یک تاشذ هی تَاى تا تغییش هٌاسة  qٍلتی کِ پاساهتش 

سککلَل صهککاى طککفش شککذى سککلَلْای تَهککَسی  -کشککٌذُ ی جولککِ

 لیواًذُ سا تِ هیضاى لاتل تَجْی کاّش داد.تا
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  بررسی خواص ترمودینامیکی گرافن به کمک آنتروپی شانون
 

 حمیدرضا رستگار سدهی

 استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه جهرم

h.rastegar83@yahoo.com 

 

 چکیده

گردد. ما از آنتروپی کالسیک شانون برای بررسی می الیه بدست آمده است، در محاسبه ترمودینامیک این ماده استفادهدر این مقاله، از انرژیی که برای یک گرافن تک

دهند که آنتروپی و انرژی درونی با زیاد شدن دما، افزایش کنیم. نتایج نشان میخواص ترمودینامیکی گرافن از جمله آنتروپی، انرژی درونی و گرمای ویژه استفاده می
 .کنندپیدا می

 
 ویژه. گرافن، آنتروپی شانون، گرمای کلید واژه ها :

Investigation of the thermodynamics properties of Graphene by Shannon entropy  

Rastegar Sedehi, Hamid-Reza1;  

 
1 Department of Physics, University of Jahrom, Jahrom 

 

Abstract  
 

In this work, we use calculated expression for energy spectrum of ideal single layer graphene to investigate 

classical thermodynamics of this material. We have used Shannon entropy for investigating the entropy, internal 

energy and specific heat of this system. The obtained results show that the entropy and internal energy increase 

with enhancing the temperature. 

  

 

  قدمهم
-های کربن است که واحدهای ششای از اتمورقه 1گرافن     

از سال  .گوشی دارد و میزان ضخامت آن به اندازه یک اتم است

به صورت آزمایشگاهی ساخته شده و امروزه یکی از  4002

مهمترین مباحث در تحقیقات نظری و عملی فیزیک ماده چگال و 

حوزه تحقیقاتی نوین در  های علوم مختلف است. ایندیگر زمینه

ای را در پیشرفت علم و تواند نقش بسیار ویژهسالهای آینده می

های های گوناگون این ماده در زمینهتکنولوژی ایفا کند. پتانسیل

Graphene 1 

های فیزیکی انرژی باال در حالت نانوتکنولوژی، الکترونیک، پدیده

از منحصر جامد و نیز بسیاری از صنایع و علوم دیگر، آنرا به یکی 

بفردترین مواد در دست بشر تبدیل نموده که تحقیقات بسیار 

ها بر روی آن در حال انجام است. نتایج این متنوعی در تمام زمینه

تواند به درک مفاهیم فیزیک مواد دو بعدی و ماده تحقیقات می

چگال کمک قابل توجهی کرده و زمینه را برای استفاده هر چه 

  . ]1-3[آورد نعت فراهم میبیشتر از گرافن در ص

ای بر روی این ماده انجام شده بود اما اگرچه تحقیقات گسترده     

که جایزه نوبل فیزیک به دو دانشمند روسی که  4010بعد از سال 

کردند اعطا گردید، اهمیت آن و تحقیق در بر روی گرافن کار می
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تریکی، هایش، شتاب بسیار زیادی گرفته و خواص الکمورد ویژگی

مکانیکی، گرمایی و ترمودینامیکی آن در شکلها و ابعاد مختلف 

ای، های تک الیهای بر گرافنبررسی گردیده است. تحقیقات ویژه

ای آغاز گردیده و بسیاری از این تحقیقات به ای و چند الیهدوالیه

ثمر نشسته و از نتایج آنها در صنایع گوناگون استفاده شده است. 

های نظری ای بر روی جنبهاخیر تحقیقات بسیار گستردهدر سالهای 

های گرافن انجام گرفته است. مرور همگی و تجربی ویژگی

ای علمی که با چنین سرعت شگفت خواص گرافین به عنوان زمینه

انگیزی در حال پیشرفت است و هر روزه مقاالت متعددی در مورد 

نکته قابل توجه  رسد، بسیار دشوار است. اما اینآن به چاپ می

است که محاسبات ریاضی در سالهای اخیر نقش مهمی در بررسی 

ویژگیهای الکتریکی، اپتیکی، گرمایی و ترمودینامیکی این ماده 

 .]2-6[داشته است

از سوی دیگر، مکانیک آماری به عنوان ابزاری بسیار قوی در      

یدا ای پبررسی سیستمهای فیزیکی در سالهای اخیر اهمیت ویژه

کرده و هر روزه شاهد هستیم که اهمیت این ابزار کارآمد و ویژه 

کند. در مکانیک آماری بررسی کمیتهایی گیری پیدا میافزایش چشم

تواند همچون آنتروپی، انرژی درونی و ظرفیت گرمایی می

ویژگیهای ترمودینامیکی سیستم را مشخص نماید. آنتروپی یک 

اطالعات از دست رفته آن سیستم گیری سیستم فیزیکی با اندازه

ها به کمک آنتروپی کالسیک ارتباط دارد. بسیاری از سیستم

اند. این آنتروپی که به عبارتی آنتروپی گیبس بررسی شده-بولتزمن

شود، از سالها قبل مورد استفاده فراوانی قرار شانون هم نامیده می

مورد گرفته و توانسته است بسیاری از سیستمها را به خوبی 

های واکاوی قرار دهد. حتی بعد از اینکه در سالهای اخیر آنتروپی

، 4، آنتروپی آبه3، آنتروپی رنای2نافزونور از جمله آنتروپی سالیس

، این ]7-10[اندو ...  معرفی گردیده 5ودرال -آنتروپی لندزبرگ

-آنتروپی همچنان در بررسی سیستمهای متنوعی به کار گرفته می

  .شود

Tsallis 2 
Renyi 3 

Abe 4 
Vedral-Landsberg 5 

    

 روپی شانونآنت
ها به آنتروپی کالسیک که برای بررسی ترمودینامیک سیستم     

توان آنرا به کار رفته، آنتروپی شانون نام دارد که به سادگی می

 صورت زیر تعریف کرد:

(1                                      )                       
1

ln
w

B i i

i

S k p p


   

ثابت بولتزمن است و احتمال اشغال حالت Bkکه در این رابطه

iام کهip شود:نام دارد به صورت زیر محاسبه می 

(4                                      )                                 
i

i

e
p

Z



 

1ه در آنک ( )Bk T  است و تابع پارش به صورت زیر محاسبه

 شود:می

(3                    )                                               
1

i

w

i

Z e 



 

 

 الیهگرافن تکانرژی 
کربن ششمین عنصر در جدول تناوبی عناصر و دارای دو      

است. هنگامی که این شش اتم تشکیل مولکول و  ایزوتروپ پایدار

دهند، انرژی کل کاهش یافته و موجب همپوشانی توابع جامد را می

های مختلف اربیتالهای مولکولی یا نوار موج الکترونی در مکان

 گردد.انرژی جامدات می

ترین همسایه و با توجه به با در نظر گرفتن تقریب نزدیک     

متعلق به حاالت پایه الکترون شامل دو حالت tپارامتر جهش

باشد. در این تقریب، فرآیند میBوAهایههایی از زیر شبکاتم

-رخ میها روی نداده بلکه فقط میان آنها جهش درون زیر شبکه

 44بست به وسیله ماتریس -دهد. به این ترتیب هامیلتونی تنگ

 گردد:زیر بیان می

(2   )                                              
 

 *

0  
H

  0

t S

t S

 
  
 

k
k

k
 

 بردار موج است و   k که در آن

(5   )                  
3

exp cos   exp .
2 2

yx
x

k aik a
S ik a

  
         

k 

 گردد: به این ترتیب طیف انرژی به صورت زیر حاصل می
(6 )                                            t 3  E S t f    k k k 
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 که در آن

(7          )    3 3
   2cos 3 4cos cos

2 2
y y xf k a k a k a

   
         

k 

 باشد.می

 

 ترمودینامیک گرافن تک الیه در آنتروپی شانون
قسمت، با استفاده از آنتروپی شانون، ترمودینامیک  در این     

-( نمایش1دهیم. شکل )ای را مورد بررسی قرار میگرافن تک الیه

ی تغییرات آنتروپی شانون بر حسب دما است. همانگونه که دهنده

از شکل واضح است مقدار این آنتروپی با افزایش دما به سرعت 

انی رفتار یکنواختی را از کند و سپس در دمای میافزایش پیدا می

رسد. به عبارت دیگر کمیت خود بروز داده و به مقدار ثابتی می

است، با باال رفتن  آننظمی دهنده میزان بیآنتروپی سیستم که نشان

شود اما بعد از گذر از دمایی مشخص هر دما به سرعت زیاد می

 چه که میزان دما اضافه گردد، بی نظمی سیستم تغییر محسوسی

 کند.نمی

( تغییرات انرژی درونی برای آنتروپی شانون بر 4در شکل )     

شود این حسب دما رسم شده است. آنچه در این شکل دیده می

شود. به است که مقدار انرژی درونی با باال رفتن دما، زیاد می

عبارتی دیگر، میزان انرژی درونی که در دمای صفر بدلیل جنب و 

ا تقریبا صفر است، با افزایش دما به نحو جوش اندک در این دم

یابد. دلیل این امر آن است که سیستم با کامال واضحی افزایش می

دهد و منحنی گرفتن گرما به سرعت انرژی خود را افزایش می

 کند.  صعودی را در این شکل ایجاد می

( رفتار گرمای ویژه در آنتروپی شانون بر حسب 3شکل )     

دهد. در این دما را به نمایش گذاشته است. نشان میمقادیر مختلف 

شکل واضح است که ابتدا به ازای افزایش دما، شاهد باال رفتن 

مقدار گرمای ویژه هستیم و آنگاه پس از رسیدن به نقطه بیشینه، 

 االوقتی دما به اندازه کافی بنمودارها شروع به کاهش یافتن کرده و 

کند. همچنین عرض این ر میل میمقدار آنها به سمت صف رود،می

انحنا نمایش دهنده گاف نواری مربوط به گرافن است و مشخص 

گردد که میزان گرمای ویژه که به است که باال رفتن دما باعث می

   میزان قابل توجهی رسیده، کاهش پیدا کند.

 

  تغییرات آنتروپی شانون بر حسب دما.:  1شکل
 

 بر حسب دما.شانون در آنتروپی انرژی درونی  رفتار:  4شکل 
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 دما.بر حسب  آنتروپی شانونرفتار گرمای ویژه در :  3شکل

 

   گیرینتیجه 

در این مقاله، با استفاده از آنتروپی شانون خواص      

الیه مورد بررسی قرار گرفت. این خواص ترمودینامیکی گرافن تک

ن هستند، که شامل آنتروپی، انرژی درونی و گرمای ویژه گراف

 نمایان کننده ویژگیهای ترمودینامیکی آن هستند. 

اند و نمودارهای مربوط به این خواص بر حسب دما رسم شده     

نظمی دهنده میزان بیدهند که آنتروپی سیستم که نشاننشان می

یابد و آنگاه به سیستم است، با افزایش دما به سرعت افزایش می

انرژی درونی سیستم با باال رفتن دما  رسد. همچنینمقدار ثابتی می

شود. در انتها با رسم نمودار ای زیاد میبه میزان قابل مالحظه

گرمای ویژه بر حسب دما مشخص است که این خصوصیت 

ای، رود، پس از رسیدن به مقدار بیشینههمانگونه که انتظار می

کاهش پیدا میکند که این مقدار بیشینه با گاف نواری سیستم 

 تناسب است.م
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بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در مواد کایرال آالییده شده با نانوذرات فلزی بر مبنای 

  تغییرات گام ساختار
  1مدنی، امیر ؛1شیرین، سیمین؛2وند کشتیبان، مصطفی عباس ؛ 1نادیا،  قرآنی

  شرقی نآذربایجا بناب ، ، بناب  دانشگاه ، گروه مهندسی اپتیک و لیزر

 تبریز ،دانشگاه تبریز دانشکده فیزیک،،یکوتونگروه ف  2

 چکیده
بر مبنای تغییرات گام در طول ساختار بررسی شده  42mدر این مقاله انتشار امواج الکترومغناطیسی در طول نانوکامپوزیت کایرال ساختاری با تقارن گروه نقطه ای 

 یگام در طول ساختار برا راتییتغ یدهد به ازا ینشان م جینتا.ار قرار گرفته انداست. این محیط حاوی نانوذرات فلزی است که به صورت نامنظم درون ساخت

تغییر نوع نانوذره فلزی تاثیر متفاوتی  افزودن و و همچنین و محل گاف باند جا به جا می شود دکن یم رییتغ یفیط یها یژگیو یسیامواج الکترومغناط یانتشار محور
 .روی طیف های بازتابی و عبوری دارد

 .نانوکامپوزیت کایرال ساختاری، گام، نانوذرات فلزی   واژه های کلیدی:

Investigation of electromagnetic wave propagation in chiral materials doped with 

metal nanoparticles based on structural pitch changes  
 

Ghorani,  Nadia1; Abbasvand kashtiban, Mostafa2, Shirin , Simin1 ; Madani , Amir1 

1 Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab 
 2 Department of Physics, Tabriz University, Tabriz 

 

Abstract  
In this paper, propagating of electromagnetic waves throughout a nanocomposite structurally chiral medium ¯ 

with 42m point group symmetry based on pitch changes during the structure have been investigated. This 

medium contains metal nanoparticles that are irregularly embedded in the structure. The results show for pitch 

changes during the structure for axially propagating electromagnetic waves, Spectral properties changes and 

band gapes moved. Also, changing the type of metal nanoparticles has a different effect on the reflection and 

transmission spectra.         

 Keywords:  Nanocomposite structurally chiral medium, Pitch , Metal nanoparticles       

 

PACS No.      42     

 

  مهمقد
گاف باند نوری یک محدوده فرکانسی خاص است که انتشار 

باشد. همین پدیده باعث امواج الکترومغناطیسی در آن ممنوع می 

بروز تغییر در خواص مواد می شود. این پدیده در ساختارهایی که 

ضریب شکست آن ها به صورت متناوب تغییر می کند مانند بلور 

از محیط هایی با تناوب در نوع فوتونی قابل مشاهده است. یک 

بلور فوتونی یک بعدی است. انواع خاصی از این محیط یک بعد، 

، محیط های کایرال  [2-1]ها می توان به بلورهای مایع کلستریک

ساختاری و االستومرهای فوتونی کلستریک اشاره کرد که تناوب 

 گناین مواد ناهم .[2] آن ها از کایرال ساختاریشان ناشی می شود

پیوسته با تغییرات مارپیچی ناهمسانگرد در طول یک محور ثابت 

که یک موج تخت دایروی با دستوارگی خاص و بازتابش  هستند

قائم در یک محدوده طول موجی خاص شدیدا منعکس می شود 

در حالی که یک موج مشابه با دستوارگی مخالف، شدیدا عبور می 

وع ساختارها نه از این این مشخصه فیلتر سازی قطبش ک. [3] کند

    نشان داده می شود، تحت عنوان پدیده براگ دایروی شناخته 

در این ساختارها با افزودن نانوذرات به آنها باعث تشکیل  می شود.

گاف باندهای جدید می شود که طیف قطبشی آن ها را تحت تاثیر 

از این پدیده می توان در طراحی و ساخت . [6-4] قرار می دهد

 در این مقاله گاف باند. [5] نترل پذیر نوری استفاده کردک ادوات
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ور با قطبش ی نبرا ،نوری مواد کایرال که با نانوذرات آالییده شده 

بر اساس تغییرات گام ساختار مورد  دایروی راستگرد و چپگرد

ساختار دارای تقارن گروه  .(1)شکل  است شده بررسی قرار گرفته

ه اینکه بخشی از معیار ما جهت با توجه باست.  42mنقطه ای 

ارپیچ حول ، وقتی که ساختار مانجام محاسبات گام ساختار است

برای ما یک گام  ،( انجام می دهد2محور اصلی یک دور کامل)

و مبنای شده تلقی می گردد که طول ساختار بر اساس آن تعریف 

ی هم قطبش راستگرد نماد گذاری نور عبورمحاسبات ما می باشد. 

TRR  و TLR  برای نور عبوری با قطبش متقاطع راستگرد به کار

برده شده که از یک نور فرودی قطبیده راستگرد، نور عبوری با 

قطبش چپگرد ایجاد شده است و سایر مولفه ها نیز به همین شکل 

 هستند.

 ول بندی و تئوری مسئلهفرم

به صورت رندوم درون آن ساختار کایرال شامل نانوذرات فلزی که 

گام  pکه در آن  ( نشان داده شده است.1در شکل) ،قرار دارند

  xزاویه خمش ساختار است. در اینجا جهت  ꭓسیستم مارپیچی و 

جهت تناوب و ناهمگنی ساختار است. موج الکترومغناطیسی به 

 x=Lتا   x=0ساختار بین  شود. صورت محوری وارد ساختار می

   است. قرار گرفته شده

در یک محیط غیر مغناطیسی با  شکل ماتریسی معادالت ماکسول

مولفه  4تعریف    zyzy hheex ,,, 7,8[به شکل زیر است[: 
 

 
   ,00 xxAik

dx

xd



                                                        )1( 

 Aدر آن ماتریس  بردار موج در فضای آزاد و 0kدر ساختار 

  عبارتست از:  

 
 : شماتیک ساختار مورد مطالعه1شکل 

(2)  

 
),,,()(. zyxjixji   عناصر تانسور دی الکتریک ساختار

ضریب گذردهی ماده همسانگرد که با ماده دیگری دو هستند و

به با توجه به معادله ماکسول گارنت تعمیم یافته آالییده شده است 

 :شکل زیر است

 (3)                                                      
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مربوط به نانو ذره فلزی است که  

 یا کسر پرشدگی فاکتور پراکندگی fاز مدل درود تبعیت می کند. 

با استفاده از شرایط مرزی و  می باشد. در محیط میزبان نانوذرات

ه شکل بهره گیری از روش ماتریس انتقال ضرایب بازتاب و عبور ب

 :زیر هستند

(5)                                                       
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 نتایج و بحث
در محاسبات عددی برای ساختار مورد مطالعه ماده کایرال میزبان با 

7.21ضریب گذردهی دی الکتریک   ،2.33  20 و
p

L  در

طول ساختار است. در ابتدا   Lنظر گرفته شده است که در اینجا 

طیف بازتاب و عبور به ازای تغییرات گام ساختار در غیاب 

 محاسبه شده است.0fنانوذرات فلزی یعنی

مشاهده می کنیم در غیاب  (c)و  (a)،  (2همانطور که در شکل)

ذرات برای موج هم قطبش دایروی راستگرد و چپگرد با نانو
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تغییرات گام ساختار که منجر به تغییر طول ساختار می گردد، 

    حداکثر میزان بازتاب از ساختار کایرال مورد مطالعه، مشاهده 

. برای سایر مولفه استبراگ دایروی شود، که نمایانگر پدیده می 

ختلف طول موجی شاهد در نواحی م ها این امر ناچیز است.

بازه طول موجی که با تغییرات گام تشکیل گاف باند هستیم. 

ساختار باعث ایجاد گاف باند می شود که در حدود 

nm30 .تغییرات طولی ساختار با جابجایی گاف باند  است

ند به سمت طول گاف باراه است که با افزایش گام ساختار، هم

  رود.موج های بلندتر   می 

 
و  0fبرای و گام ساختار  به عنوان تابعی از طول موج : طیف بازتاب 2شکل

4


  و

0 الت ممکن قطبش دایرویبرای تمامی حا 

میزان عبور  حداقل، است در غیاب نانوذرات ساختار ، (3)شکل

قابل مشاهده  (c)نور به ازای موج چپگرد هم قطبش در نمودار 

است. تغییرات طول  گاف باند براگکه نمایانگر ناحیه می باشد 

         nm18در حدود نیز موج به ازای تغییرات گام ساختار 

  .می باشد

 
و  0fبرای ساختار و گام  به عنوان تابعی از طول موج : طیف عبور 3شکل

4


  و

0 برای تمامی حاالت ممکن قطبش دایروی 

که ناشی از تغییرات گام ساختار  درواقع با تغییرات طول ساختار

، بازه طول موجی گاف باند تغییر می کند و لبه های باند با است

  .می شوندجا بجا  نای مشخصیتغییر گام و با په

و وابستگی آن ها به طول موج، اکنون با افزودن نانوذرات فلزی  

   شاهد تغییراتی در طیف های بازتابی و عبوری هستیم. مشاهده

50 ثابت گذردهیبا  شود که به ازای نانوذرات نقره می   و

HZp فرکانس پالسمایی

1610367.1   و ثابت میرایی

HZ13

0 1003.3   0005.0با کسر پرکنندگیf  گاف

 ایجاد شده استباندهای جدیدی در طیف های بازتابی و عبوری 

که با جذب تشدید پالسمون های سطحی نانوذرات در ارتباط 

 است.

 
و 0005.0fی براو گام ساختار  به عنوان تابعی از طول موج طیف بازتاب : 4شکل

4


  0و برای تمامی حاالت ممکن قطبش دایروی 

تجمع نانوذرات دو تشدید نوری جدید را به طیف های بازتابی و 

در  .است و ویژگی های گاف باند را تغییر داده عبوری اضافه کرده

عبوری طول موج های تشدیدی طیف بازتابی و  (،5)و ( 4)شکل 

قابل رویت نیز  nm465 تا nm444جدید در بازه های 

است. گاف باندهای موجود در طیف های بازتابش و عبور ناشی از 

کایرالیتی ساختار در غیاب نانوذرات و دیگری به دلیل جذب 

رات است که با وابسته به تشدید پالسمون های سطحی نانوذ

نانومتر 100اندازه نانوذرات کمتر از  افزودن آن ها ایجاد می گردد.

 (Mie)برای نانوذرات با اندازه بزرگتر باید از تئوری مای است.

 استفاده کرد.
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و   0005.0fبرای و گام ساختار  به عنوان تابعی از طول موج  : طیف عبور5شکل

4


  0و برای تمامی حاالت ممکن قطبش دایروی 

با تغییر نوع نانوذره از نقره به طال یا مشخصات ثابت 

50گذردهی  و فرکانس پالسماییHZp

1610367.1    و

HZ13ثابت میرایی 

0 1014.7   0005.0با کسر پرکنندگیf 

 میبینیم که بازه طول موجی تشدیدی کمی پهن تر شده است.

 
و   0005.0fبرای و گام ساختار  به عنوان تابعی از طول موج  : طیف بازتاب6شکل 

4


  0و برای تمامی حاالت ممکن قطبش دایروی 

طول موج (، 7( و )6در شکل های ) وریطیف بازتابی و عبدر 

 تا nm439 های تشدیدی جدید در بازه های

nm470 .تاثیر  گاف باند،ویژگی های قابل مشاهده است

تغییرات به توجه با  شدیدی به حضور نانوذرات در ساختار دارد.

باعث که ی محیط مورد بررسی از جمله افزودن نانوذرات فلز

  تشکیل گاف باندهایی در محدوده طول موج تشدید نانوذرات 

این گاف باندها با توجه به نوع نانوذره  و پهنای محل ، می شود

 تغییراتی را با خود به همراه دارد.

 
و 0005.0fبرای و گام ساختار  به عنوان تابعی از طول موج  : طیف عبور7شکل

4


  0و برای تمامی حاالت ممکن قطبش دایروی 

 نتیجه گیری 
در این مقاله طیف بازتاب و عبور به ازای انتشار محوری امواج 

الکترومغناطیسی در طول یک ساختار کایرال اپتیکی مورد بررسی 

 ،ساختار در طول گام افزایشمطالعات نشان داد با  قرار گرفت.

کند و به سمت طول موج های باالتر میرود.  اف باند نیز تغییر میگ

با تجمع نانوذرات فلزی در محیط کایرال چند گاف باند جدید در 

طیف بازتاب و عبور در نواحی مختلف طول موجی مشاهده شد 

دلیل انتخاب این  که ناشی از ویژگی های تشدیدی نانوذرات است.

اخت آن ها فراهم باشد و طول موج پارامترها این است که امکان س

درون باند ، 0fکسر پرشدگی نانوذرات یعنی های تشدید به ازای 

گاف ساختار کایرال بدون حضور نانوذرات قرار گیرد. با استفاده از 

این ویژگی ها میتوان وسیله اپتیکی طراحی کنیم که در ناحیه مرئی 

 کند. امواج الکترومغناطیسی کار
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 تابعی چگالی  یمطالعهیک  ،یکی اکسید نقرهونخواص الکتر
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  ، ایرانگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 

 چکیده
 

امواج تخت با شبیه  روش ها با استفاده ازآنمکعبی  ساختار بلوری در  3O2Agو   O2Agالکترونی  خواصروی  بر مقاله، محاسبات نظریه تابعی چگالیدر این 

ساختار بلوری مورد فلزی آن ترکیبات را در ماهیتکه  شوددیده مینرم انجام شد. بنابر نتایج بدست آمده، یک همپوشانی بین باند رسانش و ظرفیت  بسیار پتانسیل

 .کندتأیید می ،بررسی

 ساختار بلوری مکعبی، همپوشانی. ،ظریه تابعی چگالی، خواص الکترونین  واژه های کلیدی:

 

 

Electronic properties of silver oxide, a density functional study 
Fakhri-Mirzanagh,  Sheida;  Alipour-Kamran, Parisa ; Shojaei, Seyed Hamid Reza 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran,  

 

Abstract  
In this paper, the density functional theory calculations on the electronic properties of Ag2o and Ag2o3 in their 

cubic crystallographic form by using ultrasoft pseudopotential plane wave method are carried out. According to 

our results, an overlap between the conduction and valance bands is seen, which confirms the metallic 

character of those compounds in the studied form. 

.Keywords:  Density Functional Theory, Electronic properties, cubic crystallographic form, overlap 

 

 

  قدمهم
ی در حوزهدر ترکیبات شیمیایی نقش مهمی  اکسیدهای فلزی     

اکسیدهای فلزی کاربردهای زیادی  .کنندعلمی و مهندسی ایفا می

الکتریک و نیمه توانند دیدر ساختارهای الکترونیکی دارند که می

ربردهای های تکنولوژی کارسانا باشند. مواد اکسیدی در زمینه

ها در تولید مدارهای میکروالکترونیکی، گسترده ای دارند و از آن

های الیه خارجی برای های سوختی، روکشحسگرها، سلول

-1[شودجلوگیری از زنگ زدگی و به عنوان کاتالیزور استفاده می

است و  شناخته شده (III) و نقره (I) نقره  با دو یون نقره .]4

 -در سیستم اکسیژن  .شوندمختلف می باعث ایجاد ساختارهای

 

 

 

شناخته  3O2Agبا  (III)گانه و نقره سه   O2Agبا  (I، نقره)نقره

همچنین اکسیدهایی با ظرفیت مخلوط نیز گزارش  ،شده هستند

 ،.  در کل]6و5[اندمنجر شده 4O3Ag و  AgO شده اند که به 

، O 2Ag ،AgO، 4O3Agاین ماده با ترکیبات مختلفی از جمله

3O4Ag، 3O2Ag 4وO4Ag  بین این  در دارد. وجود

 O 2Agترکیب. از نظر ترمودینامیکی پایداراست O2Ag ،اکسیدها

اکسید نقره  .]7[ساده در دمای اتاق است یدارای یک ساختار مکعب

در  O2Agو  AgO. کاربردهای فراوانی در تکنولوژی دارد

ر ها و خواص آنتی باکتریالی موثفناوری ساخت باتری

به تنهایی در ساخت حسگرهای  O2Ag. ]9و8[هستند

های حافظه نوری و غیره بسیار پرکاربرد ، کارت]11[مولکولی
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کمتر مورد توجه بوده  O2Agنسبت به  3O2Ag.  ]11[است

. چگالی ]6[آن است پایین به احتمال زیاد پایداری و دلیل آن است،

در حدود  گاف نواری را ،   3O2Agهای محاسبه شده برایحالت

. همچنین محاسبات ]12[بدست آورده است /.  الکترون ولت96

گاف  O2Agانجام شده به روش نظریه تابعی چگالی روی ساختار 

 ،]13[الکترون ولت را پیش بینی کرده است 14/1حدود  نواری در

هر چند که اندازه گیری های تجربی به روش طیف جذبی از الیه 

الکترون ولت را  52/2در حدود ، شکاف باندی O2Agهای نازک 

. اثبات شده که روش نظریه تابعی چگالی نسبت ]14[دهدنشان می

بررسی خواص در  بهترینتایج  های محاسباتی، به سایر روش

به   (DFT)تابعی چگالی  . نظریه]12[الکتریکی اکسید نقره دارد

عنوان گزینه ای برای محاسبه، درک و پیش بینی خواص احتمالی 

  رویکرد توسعه یافته توسط  کند.از اصول اولیه استفاده می مواد

( با یک چارچوب محاسباتی، Kohn-Shamنظریه کوهن شم)

های مقرون به ها را با روشخواص مربوط به حالت پایه سیستم

 برای گسترده طور به هم این روش هنوز .کندصرفه محاسبه می

با  سطوح و جامد دموا در الکترونیکی ساختار هایویژگی بررسی

 موارد اکثر در که گیرد،می قرار استفاده مورد ضخامت میکرو به باال

  .]16و15[است کیفی تصویر یک حداقل ارائه به قادر

ه تابعی چگالی و نرم افزار شبیه در این پژوهش با استفاده از نظری

سازی اسپرسو به بررسی خواص ساختاری، ساختار انرژی باند و 

 3O2Agو  O2Agهای اکسید نقره در دو ساختار چگالی حالت

کاربرد فراوان این ماده در صنعت و  به دلیلپرداخته شده است. 

 تاثیر ساختار باند در تغییر خواص ماده، ساختار باند مطالعه شده

 است.

 روش محاسباتی
های نظریه تابعی چگالی روشی شناخته شده برای بررسی سیستم

های چگالی ای است. در نظریه تابعی چگالی از تقریببس ذره

 برای بدست آوردن GGAشیب تعمیم یافته و  LDAموضعی 

ساختار هندسی بهینه شود. استفاده می تبادلی-پتانسیل همبستگی

 خواص    و    3O2Agو  O2Agلکول مو دو  فاز مکعبی  ی شده

شبه پتانسیل  ی تابعی چگالی وها با استفاده از نظریهالکترونیکی آن

-Kاند. مقادیر محاسبه شده (pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0)نرم 

point قطع انرژیی شدهها همگرا شده و مقدار بهینه (cutoff )

 بدست آمد. الکترون ولت 3O2Ag 181و برای  O2Ag 141برای 

های شبکه، ساختار باند در عد از بهینه کردن موقعیت اتمی و ثابتب

-شده است و چگالی حالت رسم M-X-Γ-R-M-X-R-Γمسیر 

 اند. محاسبه شده های جزییها و چگالی حالت

 

 بحث و نتیجه گیری
و گذار نواری بین دو باند مربوط  باند ساختار به نواری خواص 

الکترونیکی  ساختار تحلیل و تجزیه توجه به بنابراین،. شودمی

-دیده می O2Agساختار نواری  1در شکل  مورد اهمیت است.

صفر است و در حول  نواری گاف محاسبه نشان می دهد که  .شود

 نتیجه باعث، در شوددیده می )خط چین قرمز(تراز فرمی

  ،شودو کمترین باند هدایت می ظرفیت همپوشانی بین باالترین باند

 الکترون 18/1 ات انجام شده گاف نواری در حدود هر چند محاسب
نین با محاسبات تجربی مقدار همچ ]17[ولت بدست آمده است

  .]18[شده است حاصل الکترون ولت 31/1

نشان  O2Agهای کل را برای قسمت ب چگالی حالت 1شکل 

ها باید صفر باشد دهد. دقیقا در مکان گاف نواری چگالی حالتمی

گاف نواری  عدم حضور الکترون در آن منطقه است.ی که به نشانه

-و نواحی به خوبی دیده نمیبوده  بسیار کم O2Agمستقیم  برای 

  و تابعی چگالی روش نظریه گاف نواری به 3O2Agدر   شوند.

 الکترون ولت بدست آمده است. 1اسپرسو در حدود  م افزارنر

نمایش  الف به 2نواری مربوط به این ماده در شکل ساختار 

شود در ب دیده می 2 کلشنطور که در هما گذاشته شده است.

ند و همین امر ( چگالی الکترون وجود دار0f=E-Eتراز فرمی)  

-با روش 3O2Agی  نواری برا  گاف دهد.گاف را صفر نشان می

  به HSE06 ( وGGA)تقریب شیب تعمیم یافته محاسباتی های  

   . ]12[الکترون ولت محاسبه شده است 9/1و  5/1ترتیب در حدود 
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               ب                   الف                                                        

 O2Ag هایی و چگالی حالت: نمودار ساختار نوار1شکل

 

 

     ب                                                                الف                                                                 

 3O2Ag های: نمودار ساختار نواری و چگالی حالت2شکل

 

 

 

 4و  3های نقره در شکل مربوط به اکسید های جزِییچگالی حالت

های جزیی مربوط به چگالی حالت 3اند. در شکل نشان داده شده

O 2Ag   های کلی مقایسه شده است. همانطور با چگالی حالت

با  سانش و ر  درگیر در باند ظرفیت هایشود اوربیتالکه دیده می

     هم، همپوشانی دارند.

 با   3O2Ag جزیی مربوط به     های چگالی حالت   4در شکل 

 

 

 

-های کلی مقایسه شده است. همانطور که دیده میچگالی حالت

مقدار گاف نواری صفر است و باند رسانش بر باند ظرفیت شود 

 منطبق است.
 

 نتیجه گیری
ای مکعبی در دوساختار شبکه ساختار الکترونیکی اکسید نقره با
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 O2Agهای جزیی مولکول: چگالی حالت3شکل

 3O2Agهای جزیی مولکولحالت : چگالی4شکل

چگالی     نظریه تابعی  روش   با  O2Ag  و      3O2Ag  ساختار

نتایج بدست آمده حکایت از گاف  مورد مطالعه قرار گرفته است.

ا در اطراف تراز فرمی زیر برای هر دو ساختار را داردصفر نواری 

سهمی از چگالی الکترونی وجود دارد که سطح انرژی فرمی را 

ترونی بدست آمده، ساختار . چگالی حاالت الکقطع کرده است

کند و همچنین چگالی جزیی  و نتایج حاصل را تایید مینواری 

شده باهم در تطابق هستند.
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 حساسیت پارامترهای الکترومغناطیسی به تغییرات ابعاد موجبر ی مطالعه

 نویسی پایتونبرنامه با استفاده از
 

 3 فیروزه ،کاظمی ؛ 2 علی محمد ،دوستنیک ؛ 1 مریم، مستأجران

 يزد، يزد هفيزيك دانشگا دانشکده1

 چکیده
دهنده استفاده شود. فرکاان  کاار ماوجبر ها در شتابسازه گريبه د سترونياز کال یفرکانس وين رادتوا یدهندهبه عنوان انتقال تواندیم، WR284 یليموجبر مستط

در اثر خطای . فرکان  قطع، بايد توجه داشت که فرکان  کار موجبر از فرکان  قطع آن بزرگتر استداشته باشد.  یسازگار سترونيبا کال ديبا WR284 یليمستط
با استفاده از  يافتهای آشوب تعميمچند جملهاز روش  یليابعاد موجبر مستطخطای ايجاد شده در  از یفرکان  قطع ناش اترييقاله، تغم ني. در اکندیم رييتغ ساخت

 .شودیم سهيمقا کارلوسازی مونتو شبيه یتئور حاصل از جيروش با نتا نيآمده از ا ستبه د جي. در ادامه، نتاشودیمحاسبه م تونيپا یسيبرنامه نو

 پایتون ،(gPCای آشوب تعمیم یافته )چند جملهروش  ،موجبر :واژه های کلیدی

Study of the effect of uncertainty in waveguide dimensions on electromagnetic 

parameters by python programming  

 
Mostajeran, Maryam1; Nikdoust, Ali Mohammad2; Kazemi, Firuzeh3 

 

Department of Physics, Yazd University, Yazd 
Abstract  

 

The rectangular waveguide WR284 can be used in accelerators as a transmitter of the radio frequency power 

from the klystron to the other structures. The Klystron frequency must be matched with that of rectangular 

waveguide WR284. In order to use the rectangular waveguide in the accelerators, working frequency should be 
considered higher than the cut-off frequency. The cut-off frequency will be changed by the variation of the 

waveguide dimensions. In this paper, The variation of the cut-off frequency is investigated using generalized 

polynomial chaos method by Python programming language. The results are then compared with theoretical 
calculation and Monte Carlo simulation’s results. 
Keywords: waveguide, Generalized Polynomial Chaos, python 

PACS No. 20 

  مقدمه 
اناار ی ذرات کاام های ذرات، دسااتگاهی هسااتند کااه دهندهشااتاب

انر ی را با اساتفاده از ميادان الکتريکای باه انار ی باای افازاي  

موجبرهااا  نظياار ،( RF1) فرکانساای ساااختارهای راديااو. دهناادمی

بررساای  کااه ها هسااتنددهندهی شااتابکيل دهناادهاز اجاازای تشاا

باارای بساايار اهمياات دارد. هااا مغناطيساای آنالکتروهااای پارامتر

ی پارامترهااای الکترومغناطيساای ساااختارهای پي يااده محاساابه

RF هاا باه روش تئاوری دشاوار و در بعوای مواقاع که حال آن

ساااازی اساااتفاده افزارهاااای شبيهباشاااد از نر غيااار ممکااان می

تااارين روش بااارای ارزياااابی تااا ثير خطاهاااا و رايج شاااود. می

ساااازی شبيه 1،رافاااات ايجااااد شاااده در حاااين سااااختانح

کاااارلو یز  اسااات ساااازی مونت. در شبيهاسااات  2کاااارلومونت

سازی به تعداد دفعاات زيااد اجارا شاود، کاه ايان امار شبيه مدل

کاااه   باارای .شااود زمااان اجاارای آن طااوینی شااودباعاام می

ای آشااوب چنااد جملااهتااوان روش می سااازیشبيهزمااان اجاارای 

در ايااان مقالاااه از  ماااا را پيشااان اد داد. (  gPC3تعماايم يافتاااه )

باارای کنيم. ی اثاار خطااا اسااتفاده ماایباارای محاساابه gPCروش 

اينکااه بتااوانيم نشااان دهاايم نتااايج حاصاال از اياان روش دارای 

پااارامتر الکترومغناطيساای ماننااد فرکااان  دقاات خااوبی اساات، 

گياريم کاه بتاوان باه صاورت تئاوری هام قطع موجبر در نظر می

1- Radio Frequency 

2- Monte Carlo 

3- Generalized Polynomial Chaos 
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کااه باارای  WR284مااوجبر مسااتطيلی  آن را محاساابه کاارد.

هاااای بنياااادی اساااتفاده در شاااتابگر خطااای پاوهشاااگاه دان 

(IPM4 مناساااس اسااات، در نظااار می ) اثااار خطاااای گياااريم و

ساااخت اياان مااوجبر باار فرکااان  قطااع را مااورد بررساای قاارار 

فرکاان  قطاع باا اساتفاده از بارای بدسات آوردن تاابع دهيم. می

های ایچنااد جملااه ، فرکااان  قطااع را باار حسااسgPCروش 

 ويساای پااايتوننبرنامه ا اسااتفاده ازباادهيم. بساام ماایتعامااد م

تااابع فرکااان  قطااع را بااه و کنيم ماایمحاساابه را بساام  ضاارايس

ايان روش  نتاايج باه دسات آماده از ،در ن ايات .آوريمدست می

کااارلو سااازی مونتو شبيهبااا نتااايج حاصاال از حاال تئااوری 

 کنيم.مقايسه می

 (gPC) تهای آشوب تعمیم یافچند جمله روش
افزار ه صورت ورودی برای نر ب WR284تغيير ابعاد موجبر با 

را به دست  آنتوان پارامتر الکترومغناطيسی می CST5سازی شبيه

لت به ع)آورد. ولی اگر بخواهيم برای تعداد زيادی از ابعاد موجبر 

زمان زيادی  را اجرا کنيم اين کار CSTافزار نر خطا در ابعاد( 

که  6اهجعبه سيبه عنوان  CSTافزار . عملکرد نر خواهد گرفت

کند و خروجی مربوط به آن را مقادير ورودی را دريافت می

f تابع ،ه اين معنی کهبکند، بايد شناخته شود. محاسبه می ( )1 که 

1  فرض اينکه با  بايد محاسبه شود. ،استافزار ورودی اين نر

باشد،  ]-1,1[ی دارای توزيع تصادفی يکنواخت در بازه 1متغير 

f ( )1 ای متعامد لااندر به صورت توان بر حسس چند جملهرا می

 .]1[زير بسم داد و تابع آن را به دست آورد

(1   )                                    
0

 

f( ) ( ),
N

c P 


 


1 1 

)يس بسم،اضر c، در اينجا )P 1 و متعامد لااندر ایچند جمله 

N با توجه به مشخص بودن روابم چند . هستند بسم یمرتبه

ی ن ا با محاسبههای مختلف، تدر مرتبه لااندر متعامد هایایجمله

تابع چگونگی وابستگی توان های مختلف میبسم در مرتبهضرايس 

fمج ول  ( )1  به1 استفاده از . ضرايس بسم با را مشخص کرد

 .]2[آيدبه دست می (2)ی رابطه

(2)                 
 

f( ) ( )f( ) ( )
,

( ) ( )

P dP
c

P P





 

   

 



 
 
 

 


1

1 1 11 1 1

1 1 2
2 1

E

E

 

 (2)6یصورت کسر رابطهانتگرال  .استنماد ميانگين 4E5نجا،اي در

 .شودمیمحاسبه  (3)ی رابطه با استفاده از 7کورتيز-کلينشواز روش 

(3)        f( ) ( ) ( ) f( ) ( ),
n

i i i

i

P d w t t t    





1

1 1 11
1

 

،اينجادر 
it بعوی مقادير1 (8هاگره  ،)( )iw t متناظر با   9تابع وزن

)f، هاگره )it  افزار ها که با استفاده از نر گرهمقادير تابع به ازای

CST آيدبه دست می ،( )it ای متعامد لااندر مقادير چند جمله

Nها هستند. برای گرهتعداد  nها وگرهبه ازای  1  ها گرهتعداد

 .]3[آيدبه دست می زيری از رابطه

 
Nn  2 1                    )4( 

به روش  هاگرهظر با و تابع وزن متنا هاگرهی ی محاسبهرابطه

 ه است.ده شدآور ]3[در مرجع  کورتيز-کلينشو

fدر حالت کلی، اگر تابع  ( )X1  که متغير ورودی آن دارای توزيع

ی تصادفی در بازه ,a b  است، را در نظر بگيريم. برای اينکه بتوان

ای متعامد لااندر بسم داد بايد اين تابع را بر حسس چند جمله

ی بازه دروزيع تصادفی يکنواخت بر اساس ترا آن متغير ورودی 

 ,11 ی کلی برای تبديل زدن متغيررابطه .تبديل زدX1  بر

 .]4[به صورت زير است itحسس نود 

 (5)                                      ( ) ,i i

b a b a
X t t

 
 1 2 2

 

fجايگذاری متغير تبديل يافته در تابع  با ( )X1 تابع تبديل يافته ،

 شود. ضرايس بسم برای تابع تبديل يافته با استفاده ازحاصل می

 آيد.به دست می (6)ی رابطه

(6)                       ( ) ( ) f ( ) ( ),
n

i i i

i

c w t X t P t 






  1

1

2 1
2

 

fیفتهمشخص شدن ضرايس بسم، تابع تبديل يا با ( )X1  به دست

با  .ميدار X1یبرا یتصادف یمونهن M نکهيبا فرض اآيد. می

 یمقدار برا M، تعداددر تابع یتصادف یهانمونه نيا یگذاريجا

f ( )X1یهستند. برا یتصادف عيتوز یکه خود دارا شودیحاصل م 

fیآمار عيمشخص شدن نوع توز ( )X1 احتمال یچگال ابعت دياب 

(PDF10  )ی بسم اگر به ازای مرتبه. محاسبه شودN  ضرايس

بسم برابر با  
0

, ,...,
N

N N NNC c c c


 1
Nه بسم و به ازای مرتب  1 

برابر با  ضرايس 
0

, ,..., ,
N

N N N NN NC c c c c


   



1 1 1 1 11 1
باشد. آنگاه با  

4- Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics 

5- CST STUDIO SUITE 

6- Black Box 

7- Clenshaw-Curtis 

8- Nodes 

9- Weight 

10- Probability Density Function 
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بر حسس  gPCی دو ، خطای روش توجه به تعريف نُر  مرتبه

 .]5[آيد( به دست می7ی )از رابطهضرايس بسم با استفاده 

(7)                   
0

0

E ,
N N N N

N
N

N

i i
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C c
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1
1

1 2

1 2

 

 یمحاسابهماوجبر مساتطیلی در  ای سااختخطتأثیر 

 فرکانس قطع
م توليد شده توس RFموجبر خم انتقالی است که امواج 

 دهد.انتقال می دهندهشتابهای ديگر سازهبه  را 11کاليسترون

ی ی فرکانسی به دو دستهموجبرها بر اساس ابعاد سازه و محدوده

WR  وWG شوند. موجبر بندی میتقسيمWR ی هدر محدود

ی فرکانسی مگاهرتز در محدوده WGفرکانسی گيگاهرتز و موجبر 

 ،وجبرهاهای الکترومغناطيسی م م مپارامتريکی از  کند.کار می

تر از يينفرکان  قطع، فرکانسی است که پا باشد.فرکان  قطع می

، فرکان  لذاشود. اين فرکان  موجی توسم موجبر منتقل نمی

 موردموجبرهای ز فرکان  قطع باشد. موجبر بايد بيشتر ا 12کار

ح مقطع کاليسترون معمویً با سط از RFاستفاده برای انتقال توان 

 هاکه مد غالس آن باشندمیمستطيلی 
0,TE1  .ميدان خطوط است

الکتريکی مربوط به موجبر مستطيلی با مد غالس 
0,TE1 1در شکل 

 .شودمیده نشان دا

 
با مد غالس  موجبر مستطيلیميدان الکتريکی  خطوط :1شکل

0,TE1
.   

 3.95 ات 2.6ی فرکانس یمحدودهبا  S موجبر باندموجبر مورد نظر، 

وف است. معر WR284 مستطيلی موجبر باشد که بهمی گيگاهرتز

/ابعاد با  WR284موجبر  cma  7 b/0 و 2136 cm 3 4 دارای  36

 . است گيگاهرتز 2.07849فرکان  قطع 

جبر ابعاد سطح مقطع مو خطای ايجاد شده دربرای ارزيابی ت ثير 

 دعبُ غييراتت برای، ی فرکان  قطعدر محاسبه 284WRمستطيلی 

a 0ی بازه 0/ /[ , ] 1 را به عنوان خطا )انحراف از ابعاد ب ينه شده(  1

 gPC روشگيريم. با استفاده از در نظر می a در راستای طول

   کنيم.را محاسبه می aتغييرات فرکان  قطع در اثر تغييرات 

برنامه نويسی از استفاده با  CSTسازیافزار شبيهنر  ،در اين مقاله

داده توضيح  ]6[مرجع درروش کنترل آن که  شودمیپايتون کنترل 

های گرهبا استفاده از زبان برنامه نويسی پايتون مقادير  .شده است

]ی کورتيز که در بازه-کلينشو , ]11 آوريم. به دست می قرار دارند

ی برای بازه12(5)11یها را با استفاده از رابطهگرهاين 
/ /[ , ]7 1136 7 3136 

در  284WRموجبر مستطيلی  aزنيم و به عنوان بُعد تبديل می

های تبديل يافته گرهگيريم. سپ  فرکان  قطع به ازای نظر می

آوريم. با مشخص شدن مقادير به دست می CSTافزار توسم نر 

استفاده ضرايس بسم با ی تبديل يافته، هاگرهفرکان  قطع به ازای 

و تابع فرکان  قطع را به دست  کنيممیمحاسبه ( 6)  از رابطه

ی ی بسم مناسس برای محاسبهبرای تشخيص مرتبه. يمآور

بر حسس  ( خطا را7ی )فرکان  قطع، بايد با استفاده از رابطه

ی واريان  خطاضرايس بسم به دست آورد. با محاسبه ErrorV 

MSE)ا ميانگين توان دو  خط توانمی
 ی زيررابطه مطابق(  13

 .]7[محاسبه کرد

  MSE Error Error 2 V                                       )8( 

 gPCی خطای روش دهندهنشان ميانگين توان دو  خطامقدار 

مقدار ميانگين  است که ی بسطی مناسسمرتبه ،روشاين است. در 

روش  نمودار ميانگين توان دو  خطای. باشدمينيمم توان دو  خطا 

gPC  های بسم مرتبهبر حسسN 1 ،N  2 ،N  Nو  3  4 

 نشان داده شده است. 2در شکل 

 
بسم  یهابر حسس مرتبه gPCروش  یخطاميانگين توان دو   : نمودار 2شکل

N 1 ،N  2 ،N  Nو  3  4.  

Nی بسم ، مرتبه2با توجه به شکل  ی فرکان  برای محاسبه 4

0با فرض اينکه .تر استمناسستر بودن خطا به علت کمقطع 

31 

 هایداريم، با جايگذاری اين نمونه aبرای تصادفی  ینمونه

ی بسم به ازای مرتبه gPCاز روش  تابع به دست آمده در تصادفی

N  0، تعداد4

 که شوددار برای فرکان  قطع حاصل میمق 31

PDF  یاز برآوردگر کرنل برا نجا،يدر ا آوريم.میرا به دست آن 

 برای مقايسه نتايج از .]8[شودیاستفاده م PDF یمحاسبه

11- Klystron 

12- Working Frequency 

13- Mean Squared Error 
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0کارلو استفاده کرديم و مونتسازی شبيه

نمونه تصادفی برای  31

0در نظر گرفتيم و aبُعد 

اجرا و  CSTسازی افزار شبيهنر بار 31

آن محاسبه  PDFفرکان  قطع آن را به دست آورديم. سپ  

 کرديم.

فرکان  قطع مربوط به مد 
m,nTE  از روش تئوری، با استفاده از

 .]9[آيدبه دست می (9ی )رابطه

   
,

2 2
1

2m nTE

m n
f

a b

 

 

   
    

   

                            )9( 

تراوايی ضريس  گذردهی الکتريکی و ضريس ،در اينجا

 به مدمربوط اعداد کوانتمی  nو  m،  مغناطيسی
m,nTE وa وb 

 با فرض اينکه، داخل مستطيلی هستند.موجبر ابعاد سطح مقطع 

موجبر مستطيلی خأل و مد غالس 
0,TE1  باشد فرکان  قطع از

  آيد.( به دست می10ی )رابطه

   
0,

,TEf
a

 
  

 
1

2
1 1

2
                                        )10( 

0با جايگذاری

در تابع  aتغييرات برای  تصادفی ینمونه 31
0,TEf

1
 ،

0تعداد

 PDFآيد و سپ  دست میر برای فرکان  قطع به مقدا 31

 ن بر حسس فرکا PDF ، نمودار3در شکل شود.آن محاسبه می

Nی بسم به ازای مرتبه gPCحاصل شده از روش  قطع  با  4

 .کارلو مقايسه شده استتئوری و مونت

 
 یابه از gPCروش  جينتا یسهياحتمال فرکان  قطع، مقا ی: تابع چگال3شکل

Nبسم  یهمرتب   کارلو.و مونت یبا تئور  4
 

تئوری  نسبت بهکارلو مونت و gPCروش  ی خطایبرای محاسبه

 .شوداستفاده میی زير از رابطه

(F f )
n

i i

i

Error
n 

  2

1

1                                               )11( 

Fiهای تصادفی، تعداد نمونه nدر اينجا،
بدست فرکان  قطع  

fتئوری و ده از آم i  سازیشبيهاز روش  بدست آمدهفرکان  قطع 

/0مونت کارلو و تئوری برابر باروش هستند. خطای بين 

 57 1714 1 

ی بسم به ازای مرتبه gPC بين روشدر حاليکه خطای  .است

N  /0با  و تئوری برابر 4

 58 758  gPCروش  ،بنابراين است. 1

اسبی برای ارزيابی يك روش من کارلوهمانند روش مونتتواند می

در  WR284ابعاد سطح مقطع موجبر مستطيلی  اتت ثير تغيير

برای توان می روشاز اين باشد. لذا  ی فرکان  قطعمحاسبه

بينی ت ثير خطاها و انحرافات ايجاد شده در حين ساخت پي 

پارامترهای الکترومغناطيسی ی محاسبهدر  RF یساختارهای پي يده

 استفاده کرد.ها آن

 گیرینتیجه .4
به هندسه آن بستگی دارد  WR284فرکان  قطع موجبر مستطيلی 

عمادتاً از بر بر فرکان  قطع برای ارزيابی خطای ساخت اين موج

کاارلو، سازی مونتشود. در شبيهکارلو استفاده میسازی مونتشبيه

به تعداد دفعاات  CSTسازی افزار شبيهموجبر طراحی شده در نر 

تاوان از سازی میشود. برای کاه  زمان اجرای شبيهزياد اجرا می

س استفاده کرد. در اين روش، فرکان  قطاع بار حسا gPCروش 

ی ضرايس بسم با محاسبهشود و یای لااندر بسم داده مچند جمله

ه با ، تابع چگالی احتمال تاابعتصادفیسپ  به ازای مقادير و تابع 

 ارزياابی خطاایدر اين مقاله برای سنج  دقت در  آيد.دست می

کارلو سازی مونتشبيهبا نتايج  gPC، نتايج حاصل از روش ساخت

روش ی فرکاان  قطاع از در محاسابه تئوری مقايسه شد. خطاا و

gPC 0برابار باا/

 58 758 ساازی اسات. در حاليکاه خطاا شبيه 1

/0برابار باا کارلو مونت

 57 1714  gPCاسات. بناابراين، روش  1

کاارلو ياك روش خاوبی بارای ساازی مونتتواند همانند شبيهمی

پارامترهاااای  بااار RFبررسااای خطاااای سااااخت سااااختارهای 

 .باشد بسيار کمتر الکترومغناطيسی آن در مدت زمان
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  با استفاده از سنجۀ هندسی -GHZو  +GHZهای حالت نهیبرهمتنیدگی محاسبۀ تحلیلی درهم
    2زهرا، ساقی ؛ 1مهرزاد، پوراشرف

 اهواز دانشگاه شهید چمران،گروه فیزیک،   2و1

 

 چكیده
با توجه  کنیم.محاسبه می را هاتنیدگی این حالتدرهم ،سنجۀ هندسیبا استفاده از  و گیریمرا در نظر می -GHZو  +GHZ هایهایی از حالتنهیدر این کار، برهم

با استفاده از رسم  ،شود. در ادامهبر حسب پارامترهای تاثیرگذار محاسبه می تنیدگی حالت مورد مطالعه یک رابطۀ تحلیلیمقدار درهمبه رابطۀ سنجۀ هندسی، برای ویژه

 .شودبرحسب پارامترهای موثر بررسی می رادر این ک های معرفی شدهتنیدگی حالتنمودارهای مناسب، چگونگی تغییرات درهم

 .، کیوبیت، تحلیلی، سه جزئیGHZحالت تنیدگی، سنجۀ هندسی، حالت کوانتومی، درهم های کلیدی:واژه

 

Analytic Calculation of Entanglement for a Superpositions of GHZ+ and GHZ- states 

via Geometric Measure  
 

Ashrafpour, Mehrzad1; Saghi, Zahra2  

 
1,2 Department of Physics, Shahid Chamran University of Ahvaz 

 

Abstract  
 

In this work, we consider a superpositions of GHZ+ and GHZ- states and using the geometric measure, we 

calculate the entanglement of these states. According to the geometric measure relationship, for the entanglement 

eigenvalue of the studied state, an analytic relationship is calculated according to the involved parameters. In the 

following, the appropriate plots are drawn and the changes of the entanglement of the states introduced in this 

work according to the involved parameters are investigated.  

Keywords: entanglement, geometric measure, quantum state, GHZ state, analytic, tripartite, qubit        

 

PACS No. 2        
 

  دمهمق
تنیده در اطالعات کوانتومی بسیار پرکاربرد درهمهای حالت          

های مختلفی نیز برای [. به این منظور سنجه1و ارزشمند هستند ]

[. از میان 2ها وجود دارد ]این حالت تنیدگیمیزان درهم کمی کردن

-هندسی را برای سنجش میزان درهم تنیدگی، سنجۀهای درهمسنجه

[، 3-6سنجه هم شناخته شده است] کنیم زیرا اینتنیدگی استفاده می

[ و هم با 3کند ]گیری میتر اندازهتنیدگی را دقیقهم مقدار درهم

  سنجۀ هندسی به صورت[. 8،7های دیگر ارتباط دارد ]سنجه

های حالت با مجموعۀتنیدۀ مفروض کمترین فاصلۀ حالت درهم

. در اصل سنجۀ هندسی از طریق محاسبۀ شودتعریف می پذیرجدایی

میزان  پذیرجداییترین حالت تنیده و نزدیکبین حالت درهمزاویۀ 

 [.3گیرد ]تنیدگی حالت کوانتومی خالص را اندازه میدرهم

همواره در فیزیک از  هاآن ت تحلیلی و بحث روی نتایجمحاسبا     

های زیرا این گونه بررسی ،اهمیت بسزایی برخوردار بوده است

-های مسائل فیزیکی بدست میتحلیلی درک کاملی از مفاهیم و ایده

های کوانتومی تنیدگی حالتدهند. رویکردهای معمول محاسبۀ درهم

با استفاده از سنجۀ هندسی عموما عددی است زیرا در ادامۀ روند 

باید ها با استفاده از این سنجه تنیدگی حالتسنجش میزان درهم

 ضربی انجام گیرد که به مسئلۀهای حاصلسازی روی حالتبیشینه
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توان برای آن حل شود و به ندرت میمقداری غیرخطی منجر میویژه

تر این موضوع ارزشمند بررسی دقیق از این رو[. 3لیلی ارائه داد ]تح

-تنیدگی سیستمچرا که تاکنون نتایج تحلیلی اندکی برای درهم است،

 [.9تنیدۀ چند جزئی بدست آمده است]مهای دره

صورت عمده در نظریۀ اطالعات ، بهGHZهای حالت آنجا که از     

ویژه در ترابرد کوانتومی و کدگذاری فوق فشردۀ کوانتومی و به

تنیدگی در این کار به بررسی درهم ،[10شود ]ها استفاده میحالت

 GHZهای از حالت یسیستم سه جزئی دو بعدی متشکل از گروه

 پردازیم.می[، 12،11وفند]رمع -GHZو  +GHZهای که به حالت

 

تنیدگی سنجۀ مقدار درهمهای تحلیلی برای ویژهجواب

 هندسی
تواند فضای جزئی که هر جز آن می n تنیدۀحالت خالص درهم   

 :شودبه صورت زیر معرفی میهیلبرت مجزایی داشته باشد 

(1)|ψ⟩=∑ χ
p1p2…pn

|ep1

(1)
ep2

(2)
…epn

(n)⟩p1p2…pn
                             

و  ⟨ψ|تنیدۀ تنیدگی با استفاده از فاصلۀ میان حالت درهمی درهمبرا 

توان میاختیاری جزئی  nترین حالت خالص جداپذیر نزدیک

 ارائه داد:زیر را تعریف هندسی 
(2)d= min

|ϕ⟩
 ‖|ψ⟩-|ϕ⟩‖                                                                  

برای حالت ترین حالت جداپذیر است. در ادامه نزدیک ⟨ϕ|که در آن 

|ϕ⟩ ها به مقداری غیرخطی مستقل از انتخاب پایهبه مسئلۀ ویژه

 [:3صورت زیر خواهیم رسید ]

(3)⟨ψ|(⊗j(≠i)
n |ϕ(j)⟩)=Λ⟨ϕ(i)|,(⊗j(≠i)

n ⟨ϕ(j)|)|ψ⟩=Λ|ϕ
(i)⟩      

( 1=⟨ϕ|ϕ⟩، )مرتبط با ضرایب الگرانژ با قید Λمقدار در آن ویژهکه 

 [1,1-]و در بازۀ  بودههای مکانی از انتخاب پایهمستقل حقیقی و 

تواند به عنوان می Λ مقادیرویژه قرار دارند. از این رو، طیف

مقدار با محاسبۀ ویژه تعبیر گردد. ⟨ϕ|و  ⟨ψ|کسینوس زاویۀ میان 

است،  ترین حالت جداپذیرنزدیککه متناظر با ، Λmax تنیدگیدرهم

 :شودتعریف میتنیدگی به صورت زیر سنجۀ هندسی درهم

(4)Eg(ψ)=1-Λmax
2                                                                    

تنیدگی مقدار درهمهای تحلیلی برای ویژهبرای یافتن عبارت     

-برای حالتکه در آن شود جالبی استفاده میسنجۀ هندسی از ایدۀ 

مقداری مقداری غیرخطی به مسئلۀ ویژههای خالص، مسئلۀ ویژه

را در نظر  ⟨ψ|کیوبیتی حالت خالص سه. [13] یابدخطی تقلیل می

Λmaxگیریم. می
 شود:به صورت زیر تعریف می 2

(5) Λmax
2 = max

q1,q2,q3

|⟨q
1
q

2
q

3
|ψ⟩|

2
                                               

q|که در آن
k
کیوبیتی بهنجار هستند. عموما های خالص تکها حالت⟨

مقدار بنابراین ویژه .های آمیخته هستندهای تقلیل یافته حالتحالت

با . شودداده میهای چگالی نمایش تنیدگی برحسب ماتریسدرهم

برحسب تنیدگی مقدار درهمویژه آراییبازادامۀ روند محاسبات و 

 :[13] داریم ،Bو  Aهای کیوبیت ρABماتریس چگالی تقلیل یافتۀ 

(6)Λmax
2 (ψ)= max

ϱ1ϱ2
tr(ρABϱ1⊗ϱ2)                                             

-میه صورت زیر بدست بتنیدگی مقدار درهمویژهکه در نهایت      

 :[14ید ]آ

(7)Λmax
2 =

1

4
 max

s1
2=s2

2=1
(1+s1∙r1+s2∙r2+g

ij
s1is2j)                       

 ϱ2و  ϱ1های چگالی بردارهای بالخ ماتریس s2و  s1که در آن، 

gو  r1، r2هستند و
ij

 :[14شوند ]به صورت زیر تعریف می 

(8) r1=tr(ρAσ),       r2=tr(ρBσ),      g
ij
=tr( ρABσi⊗σj)      

( با استفاده از روش ضرایب الگرانژ به 7سازی معادلۀ )بیشینه     

 شود:معادلۀ زیر منجر میجفت

(9)r1+gs2=λ1s1,                             r2+gTs1=λ2s2                 
اساس بر  λ2و  λ1ضرایب الگرانژ  (9با استفاده از رابطۀ )     

توان را نیز می s2و  s1. شوندمحاسبه می بردارهای بالخبهنجارش 

 . ( بدست آورد9معادلۀ )با حل جفت

 

و  +GHZهای نهی حالتتنیدگی برهمدرهم بررسی

GHZ- )نوع اول( 
صورت زیر را به -GHZو  +GHZهای ای از حالتنهیبرهم     

 :دهیمتشکیل می

(10)|ψ⟩= √s|GHZ+⟩+√1-s eiφ |GHZ-⟩                                 
 [:12داریم ] که در آن     

(11)|GHZ+⟩=
1

√2
(|000⟩+|111⟩),|GHZ-⟩=

1

√2
(|000⟩-|111⟩)  
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-های مختلف با استفاده از سنجۀ هندسی، درهمφاکنون به ازای   

، مورد بررسی قرار sنهی تنیدگی این حالت را بر حسب پارامتر برهم

 φبه ازای تمامی مقادیر  g(، ماتریس 8با بکارگیری رابطۀ ) دهیم.می

 شود:به صورت زیر محاسبه می

(12)g=(
0 0 0

0 0 0

0 0 1

)                                                             

نیز با استفاده  s2و  s1و  (8با استفاده از رابطۀ ) r2و  r1بردارهای      

 :آیندبه دست میصورت زیر  به φ( برای مقادیر مختلف 9از رابطۀ )
 :φ=0به ازای 

(13)r1=r2=(

0

0

2√s(1-s)

) ,s1=(

0

0
2√s(1-s)(1+λ2)

λ1λ2-1

) ,s2=(

0

0
2√s(1-s)(1+λ1)

λ1λ2-1

)     

=φه ازای ب
π

6
: 

(14) r1=r2=(

0

0

√3s(1-s)

) , s1=s2=(

0

0
√3s(1-s)

λ-1

)                               

=φبه ازای 
π

4
: 

(15) r1=r2=(

0

0

√2s(1-s)

) , s1=(

0

0
√2s(1-s)(1+λ2)

λ1λ2-1

) ,s2=(

0

0
√2s(1-s)(1+λ1)

λ1λ2-1

)   

=φبه ازای 
π

3
: 

(16) r1=r2=(

0

0

√s(1-s)

) , s1=s2=(

0

0
√s(1-s)

λ-1

)                                 

=φبه ازای 
π

2
: 

(17) r1=r2=(
0

0

0

) , s1=s2=(
0

0

1

)                                                     

 :φ=πبه ازای 

(18)r1=r2=(

0

0

-2√s(1-s)

) ,s1=(

0

0

-
2√s(1-s)(1+λ2)

λ1λ2-1

) ,s2=(

0

0

-
2√s(1-s)(1+λ1)

λ1λ2-1

) 

توان با استفاده از اصل از آنجایی که بردارهای بالخ بهنجارند، می     

-در رابطه را λ2و  λ1( مقادیر 9بهنجارش و حل جفت معادلۀ رابطۀ )

را  s2و  s1توان بدست آورد. با جایگذاری این مقادیر می های قبل

محاسبه نمود. در نهایت  sبر حسب پارامتر  φبه ازای مقادیر مختلف 

یرات سنجۀ تغی ،(7و استفاده از رابطۀ ) با ادامۀ روند محاسبات

( رسم شده 1مطابق شکل ) sنهی هندسی بر حسب پارامتر برهم

 s=1 و s=0شود به ازای ( دیده می1همانطور که در شکل )است. 

جزئی تنیدۀ سههای درهمبیشینه مقدار سنجۀ هندسی برای حالت

=sو در  5/0یعنی 
١

٢
های کمترین مقدار سنجۀ هندسی برای حالت 

آید که مطابق با انتظارمان با نتایج دست میجداپذیر یعنی صفر به

ترسیم شده است،  φ=0( که برای حالت 1دست آمده از شکل )به

 مطابقت دارد. 

 

)نوع اول(  -GHZو  +GHZ هایحالت نهی: تغییرات سنجۀ هندسی برهم1شکل

. نمودارها از پایین به باال به ترتیب به ازای φبه ازای تغییرات  sبر حسب 

φ=0=π ،φ=
π

6
 ،φ=

π

4
 ،φ=

π

3
=φو  

π

2
 اند.رسم شده 

  

و  +GHZهای نهی حالتتنیدگی برهمررسی درهمب

GHZ- )نوع دوم( 
صورت زیر به -GHZو  +GHZهای ای از حالتنهیبرهم     

 :دهیمتشکیل می

(19)|ψ⟩=√cos θ√
s

3
 |GHZ+⟩+√1- cos θ√

s

3
  |GHZ-⟩                   

( 8را با استفاده از رابطۀ ) r2و  r1توانیم بردارهای اکنون می     

  :صورت زیر بدست آوریمبه

(20)r1=r2=

(

 
 

0

0

2√√
s

27
(Cos θ(3-√3sCos θ))

)

 
 

                            

و همچنین با استفاده از رابطۀ  g(، ماتریس 8با بکارگیری رابطۀ )     

(9 ،)s1  وs2 کنیمصورت زیر محاسبه میرا هم به: 
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(21)g= (
0 0 0

0 0 0

0 0 1

) , s1=s2=

(

 
 

0

0

2√√
s

27
(Cos θ(3-√3sCos θ))

λ-1 )

 
 
               

توان با استفاده از اصل از آنجایی که بردارهای بالخ بهنجارند، می     

در  λرا بدست آورد. با جایگذاری این مقدار  λبهنجارش مقدار 

محاسبه نمود.  θو  sرا بر حسب پارامتر  s2و  s1توان ( می21رابطۀ )

توان تغییرات سنجۀ هندسی را در نهایت با ادامۀ روند محاسبات می

( رسم کرد. 2مطابق شکل ) θو  s نهیبرحسب پارامترهای برهم

 -GHZ،  حالت s=0همانطور که انتظار داریم سنجۀ هندسی برای 

دهد که همان مقداری است را نشان می 5/0تنیدگی با مقدار درهم

محاسبه شده بود و این مقدار مستقل از  GHZکه برای حالت 

 است.  θتغییرات پارامتر 
 

)نوع دوم(  -GHZو  +GHZهای حالت نهی: تغییرات سنجۀ هندسی برهم2شکل

 .θو  sبر حسب 

 

  گیرینتیجه
-در این کار روشی تحلیلی را برای یافتن سنجۀ هندسی درهم     

در حالت خالص مطالعه  سه جزئی کیوبیتیهای تنیدگی سیستم

دوگونه از تنیدگی بررسی درهمدر نیز کاربرد این روش را  و کردیم

با  بررسی نمودیم. -GHZو  +GHZ هایحالتهای نهیبرهمانواع 

 +GHZباشد حالت  s=0هنگامیکه ( نتیجه گرفتیم 1توجه به شکل)

 برای 5/0با مقدار  -GHZباشد حالت  s=1و هنگامیکه  5/0با مقدار 

شود. کمینه مقدار سنجۀ هندسی نیز بسته سنجۀ هندسی محاسبه می

=sها هنگامیکه متغیر است و در تمامی حالتφ به میزان پارامتر
١

٢
 ،

در این صورت سنجۀ هندسی کمترین مقدار خود را دارد به طوری 

تنیدگی این حالت از بین ، درهم φ=0=πکه در این حالت به ازای 

ها سنجۀ هندسی مقدار sبرای همۀ  φ=π/2ای رود. همچنین به ازمی

هنگامیکه ( نیز دریافتیم 2از شکل ) دهد.را بدست می 5/0ثابت 

s=3تساوی  sec2 θ  برقرار شود، حالتGHZ+  را خواهیم داشت

و  s=1است. همچنین به ازای  5/0که مقدار سنجۀ هندسی برای آن 

θ=
π

6
 ,

11π

6
دهد. همچنین برای سنجۀ هندسی مقدار صفر را نشان می 

θ های متفاوت با افزایشs به جز برای ،θ=
π

2
 ,

3π

2
سنجۀ هندسی  

سنجۀ  𝜃شود، بسته به مقدار پارامتر  s=1یابد تا هنگامیکه کاهش می

 دهد. هندسی مقادیر متفاوتی را نشان می
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CoFeSiBآمورف  هایسیممیکروبر امپدانس مغناطیسی  طولی تاثیر تنش کششی

؛ داستانی، محمدمهدی؛ نوروزی، ایمان؛ دادستان، علی*مرادی، مهرداد
 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان 

چکیده
 طولی تنش کششی اعمالمورد بررسی قرار گرفت. برای  طولی تحت تاثیر تنش کششی های پایه کبالتمیکروسیم میدان حساسیت در این مقاله امپدانس مغناطیسی و

های بدست آمده دادهقرار گرفت. ها دقیقه میکروسیم ها تحت تاثیر این وزنه 30گرمی بسته شد و به مدت  197و  156،  105،  57،  45، 11ای هها وزنهبه میکرو سیم
به دلیل باز آرایی کردن  طولی کششی تنش یابد.تنش کششی طولی افزایش می وارها به طور موثری بعد از اعمالمغناطیسی این ن دهد که امپدانساز آزمایشات نشان می

. در مگاهرتز انجام شده است 8گردد. تمامی این آزمایشات در فرکانس ها و همچنین ایجاد تغییر در ناهمسانگردی نمونه ها باعث بهبود امپدانس مغناطیسی میممان
بیشترین مطرح شده است.  RMIمقایسه ها بر اساس امپدانس مغناطیسی نسبی  تر از یک نمونه خام استفاده شده است وگیری دقیقآزمایش به دلیل نتیجه هر مرحله از

 35نیز افزایش  و حساسیت میدان (%804 تا %574) یافتافزایش درصد  40که به میزان بدست آمد  مگا پاسکال 28/108ر ادر فشمیزان افزایش امپدانس مغناطیسی 
، کم هزینه و سریع در کاربردهای حسگری باشد.موثر تواند روشیمی طولی تنش کششی که اعمالدهد ین نتایج نشان میا .(8/10تا 1/8) درصدی داشت

The influence of longitudinal tensile stress on magneto impedance of CoFeSiB 

amorphous micro-wires

Moradi. Mehrdad; Norouzi, Iman; Dadsetan, Ali; Dastani, Mohammad Mehdi 

Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan 

Abstract 

In this paper, the magneto impedance (MI) and field sensitivity of Co-based micro-wires were investigated under 

the influence of longitudinal tensile stress. To applying a longitudinal tensile stress, the weights with 11, 45, 57, 

105, 156 and 197 grams were connected to the sample, and the micro-wires were affected by these weights for 30 

minutes. The experimental results show that the MI of Co-based micro-wires was increases effectively after 

applying longitudinal tensile stress. One can deduce that the longitudinal tensile stress improves the MI due to 

the rearrangement of the magnetic moments and as well as the change in the magnetic anisotropy of the samples. 

All experiments were performed at frequency of 8 MHz. At each stage of the test, an as-cast micro-wire was used 

for more accurate results and measurements were carried out based on the relative MI (RMI). The maximum 

increase in MI was obtained at stress of 108.28MPa which shows 40% increase (574% to 804%) in MI and 

increase in field sensitivity from 8.1 to 10.8. The results show that applying longitudinal tensile stress can be 

effective, low-cost, and fast method for sensing applications. 

PACS No: 75 

 قدمهم
 های اخیر کشف اثر امپدانس مغناطیسی توانسته استسالدر طی 

زمینه جدیدی از علم را بر روی دوست داران دانش فیزیک باز کند. 

توسط مهری و همکارانش در  1994این اثر برای اولین بار در سال 

( 1معادله )امپدانس مغناطیس به شکل  .]1[ سیم پایه کبالت دیده شد

شود:میتعریف 

)1(  max

max
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(%) 100

( )

Z H Z HZ
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 دانیشده در حضور م یریگامپدانس اندازه 𝑍(𝐻)که در آن 

شده در  یریگامپدانس اندازه  𝑍(𝐻𝑚𝑎𝑥)و کنواختی یسیمغناط

تغییرات امپدانس مغناطیسی در حضور  .اشباع است یسیمغناط دانیم

 .باشدمیته میدان مغناطیسی خارجی به دلیل اثری به نام اثر پوس
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یک جریان متناوب با فرکانس باال از یک نمونه مغناطیسی  کهیهنگام

جریان به جای عبور از تمام مقطع نمونه از سطح آن  کندیمعبور 

 درواقع. ]2[ شودیمکه به عنوان اثر پوسته شناخته  کندیمعبور 

جریان تنها در سطح نمونه در جریان است و به ضخامتی از سطح 

 .ندیگویمعمق پوسته  کندیمعبور  آنه جریان از نمونه ک

در اینجا الزم است در مورد حساسیت میدان نمونه نیز توضیح داده 

شود که به تغییرات امپدانسی نمونه نسبت به تغییرات میدان 

گویند که از رابطه زیر به می میدان مغناطیسی خارجی حساسیت

 آید:می دست

(2 )dH
Z

Z
dS /)(




بیشتری داشته باشد برای استفاده  میدان هر چه نمونه ما حساسیت

زیره با تغییر تر خواهد بود مناسبدر حسگر امپدانس مغناطیسی 

تری در امپدانس مغناطیسی میدان مغناطیسی خارجی تغییرات بزرگ

 شود.مشاهده می

ها یک موضوع مورد عالقه برای امپدانس مغناطیسی در میکروسیم

به علت اینکه از این  است،ر حوزه فیزیک کاربردی محققین د

شود . حسگرهایی که بر میخاصیت در حسگرهای میدانی استفاده 

معروف  MIپایه امپدانس مغناطیسی استوارند و به حسگرهای 

 میدان هستند، مزایای زیادی دارند که از مهمترین آنها حساسیت

دار امپدانس در بعضی موارد مقباشد. باالی این حسگرها می

مغناطیسی نمونه ها به مقدار قابل توجهی مشاهده نمی شود که 

 راهکارهای مختلفی برای بهبود پاسخ امپدانس مغناطیسی پیشنهاد

شود که در این مقاله با استفاده از تنش کششی که یک روش می

ارزان، دردسترس و سریع است برای بهبود پاسخ امپدانس مغناطیسی 

 .استفاده شده است

بخش تجربی
15B12.5Si4.35Fe68.15Coهای پایه کبالت در این آزمایش از میکروسیم

. این استفاده شده است استگردیده روش ذوب ریسی تهیه به که 

 300تا  1های آمورف با قطرهای حدود روش برای تهیه میکروسیم

 باهای یممیکروسدر این آزمایش از میکرو متر قابل انتخاب است. 

 . استفاده شده استمتر میکرو 110متر و قطر سانتی 4طول 

گیری شد. ها اندازهنمونه انتخاب و امپدانس مغناطیسی آن شش عدد

گیری گیری امپدانس مغناطیسی نمونه روی پایه اندازهبرای اندازه

در این چیدمان بسته شد که خود از چیدمان خاصی برخوردار است. 

اده شده است. بکار بردن این مقاومت اهمی استف 50از یک مقاومت 

برای محاسبه جریان عبوری از نمونه و همچنین برای جلوگیری از 

باشد زیرا مقاومت نمونه در آسیب رسیدن به منبع تغذیه می

جریان زیادی از  کند وهای پایین از چند اهم تجاوز نمیفرکانس

 بع تغذیهباعث آسیب رسیدن به منتواند کند که میمدار عبور می

 شود.می

داخل سیملوله قرار  بسته شد و سپس گیرینمونه به پایه اندازه ابتدا

یک میدان مغناطیسی از طریق منبع تغذیه جریان مستقیم،  داده شد و

گیری یک ورودی برای . در پایه اندازهثابت طولی به نمونه اعمال شد

وسکوپ اسیل 2و  1جریان متناوب و دو خروجی که به کانال های 

چیدمان اندازه گیری امپدانس مغناطیسی  شود، وجود دارد.متصل می

 قابل مشاهده است: (1) در شکل

یسیمغناط امپدانس یریگاندازه یشگاهیآما دمانیچ: 1شکل 

 یک پایهها از یک طرف به نمونه طولی برای اعمال تنش کششششششی

به آن دقیقه  30مدت  بهها وزنه و از طرف دیگر بسششته شششدندثابت 

، 11های اسششتفاده شششده در طی این آزمایش وزنه. متصششل گردیدها 

یب  197و  156، 105، 57، 45 به ترت که  ند  های تنشگرمی بود

شی طولی ش و  87/160، 28/108، 78/58، 40/46، 34/11 معادل ک

 کردند.میها وارد نمونهمگاپاسکال را به  15/203
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نتایج و بحث
ها نسبت به نمونه خام نمونه، نمودار امپدانس مغناطیسی 2در شکل 

(As-cast)  در بیشتر رسم شده است.  تنش هاچهار تا از به ازای

ها در ابتدا با اعمال میدان مغناطیسی خارجی امپدانس نمونه

مغناطیسی افزایش یافته است و بعد از رسیدن به بیشترین مقدار خود 

که منجر به ایجاد یک قله در نمودار  است پیدا کردهکاهش روند 

. دلیل حضور این قله نیز وجود میدان امپدانس مغناطیسی شده است

در ابتدا میدان مغناطیسی  باشد.می ناهمسانگردی غیر صفر در نمونه

افزایش امپدانس خارجی با غلبه بر میدان ناهمسانگردی باعث 

ن مغناطیسی خارجی افزایش میدا با گردد، اما پس از آنمیمغناطیسی 

یابد می کاهشافزایش عمق پوسته امپدانس مغناطیسی  در نتیجه و

 34/11تنش کششی طولی شود در مشاهده می 3در شکل  .]3[

یابد و افزایش می %734به  %610پاسکال امپدانس مغناطیسی از مگا

نشان  4شکل  رسد.میبر اورستد  8/2به  2/2نیز از  میدان حساسیت

تنش کششی طولی درصدی امپدانس مغناطیسی در  20از افزایش 

پاسکال  مگا  4/46تنش کششی طولی در  پاسکال دارد. مگا 34/11

از  میدان رسد و حساسیتمی %714به  %585امپدانس مغناطیسی از 

 22یابد که نشان از افزایش می افزایشبر اورستد  65/2به  18/2

مگا  78/58ی طولی تنش کششدر  درصدی امپدانس مغناطیسی دارد.

یابد و می افزایش %810به  %639پاسکال امپدانس مغناطیسی از 

رسد و در نتیجه میبر اورستد  01/3به  3/2نیز از  میدان حساسیت

تنش شود. در درصدی امپدانس مغناطیسی حاصل می 26افزایش 

به  %574ا پاسکال امپدانس مغناطیسی از مگ 28/108کششی طول 

افزایش پیدا بر اورستد  3به  14/2حساسیت از  رسد ومی 804%

 درصدی امپدانس مغناطیسی در اثر تنش کششی 40کند و افزایش می

مگا پاسکال  87/160تنش کششی طولی آید. در بوجود می طولی

 کند و حسایتمی افزایش پیدا %623به  %552امپدانس مغناطیسی از 

درصدی  12و افزایش رسد بر اورستد می 32/2به  06/2از  میدان

 15/203س مغناطیسی را داریم و در انتها تنش کششی طولی انامپد

و   %734به  %732پدانس مغناطیسی از مگاپاسکال باعث شده تا ام

 بر اورستد افزایش یابد. 8/2به  7/2حسایت میدان از 
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 مختلف یطول یکشش یهاتنشدر  هانمونه یسیمغناط امپدانس یمنحن: 2شکل 

 34/11 تنش کششششششی طولیشششود در میمشششاهده  3در شششکل 

ابد و یمیافزایش  %734به  %610امپدانس مغناطیسی از پاسکال مگا

 4ششکل  رسشد.میبر اورسشتد  8/2به  2/2نیز از  میدان حسشاسشیت

شان از افزایش  سی در  20ن صدی امپدانس مغناطی شی در ش تنش ک

مگا  4/46 تنش کششششششی طولیدر  پاسششکال دارد. مگا 34/11 طولی

 رسد و حساسیتمی %714به  %585پاسکال امپدانس مغناطیسی از 

یابد که نششششان از می افزایش بر اورسشششتد 65/2به  18/2از  میدان

تنش کششششششی در  درصششدی امپدانس مغناطیسششی دارد. 22افزایش 

 %810به  %639امپدانس مغناطیسششی از  مگا پاسششکال 78/58 طولی

بر اورسششتد  01/3به  3/2نیز از  میدان یابد و حسششاسششیتمی افزایش

درصدی امپدانس مغناطیسی حاصل  26رسد و در نتیجه افزایش می

ا پاسششکال امپدانس مگ 28/108کششششششی طول تنش در شششود. می

سیت از می %804به  %574مغناطیسی از  بر  3به  14/2رسد و حسا

تد  یدا میاورسششش ند و افزایش افزایش پ پدانس  40ک درصشششدی ام

 تنش کششیآید. در بوجود می طولی مغناطیسی در اثر تنش کششی

 %623به  %552مگا پاسششکال امپدانس مغناطیسششی از  87/160طولی 

بر اورسششتد  32/2به  06/2از  میدان کند و حسششایتمی افزایش پیدا

سد و افزایش می صدی امپد 12ر سی را داریم و در اندر س مغناطی

پدانس باعث شده تا اممگاپاسکال  15/203 طولی انتها تنش کششی

بر  8/2به  7/2و حسششایت میدان از   %734به  %732مغناطیسششی از 

امپدانس مغناطیسی مربوط به بیشترین افزایش  د.افزایش یاباورستد 

امپدانس باشششد که می مگا پاسششکال 28/108 تنش کششششششی طولی

 میدان ساسیتح .درصد افزایش یافته است 40به میزان مغناطیسی 

 .تداشته اسدرصد افزایش  35نیز تحت این تنش 

 تلفمخ یفشارها در هانمونه یسیامپدانس مغناط نهیشیب سهی: مقا3شکل 

 34/11 تنش کششی طولیشود از می مشاهده 4با توجه به شکل 

گا پاسکال، مقدار امپدانس مغناطیسی نسبی م 28/108مگا پاسکال تا 

بر روی  طولی روند صعودی دارد اما پس از آن تاثیر تنش کششی

هنگامی که تنش شود. به طور کلی می امپدانس مغناطیسی کمتر

یابد و با می افزایششود دیواره ها ریم به نمونه اعمال طولی کششی

ها ممانجب بازآرایی مو طولی تنش کششیدیواره ها افزایش انرژی 

 یابدمی امپدانس مغناطیسی نیز افزایششود و در نتیجه می هاحوزهو 

]4[.

 یطول یکشش یهاتنشنمونه ها در  یسیامپدانس مغناط نهیشیب سهی: مقا4شکل 
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باعث بهبود  طولی ایش نتیجه گیری شد که تنش کششیدر این آزم

گردد زیرا تنش، باعث گونه ای می امپدانس مغناطیسی و حساسیت

شود . بیشترین بهبود امپدانس می ز آرایی در حوزه های مغناطیسیبا

مگا  28/108مغناطیسی میکرو وایرها در این آزمایش به ازای فشار 

 شد امپدانس مغناطیسی افزایدر ص 40پاسکال رخ داد که بیش از 

 35این فشار  نیز تحتهمچنین بیشترین حساسیت میدان  .پیدا کرد
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  باشد.می برای افزایش حساسیت حسگر های مغناطیسی

هامرجع
، گروه شانکا؛ دانشگاه «پایان نامه کارشناسی ارشد»؛ روح اهللسید ، موسوی ]1[

.1398نانو فیزیک، تابستان
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دیجیتال  ایرادرفورد با استفاده از الکترونیک هستهسنجی به روش پس پراکندگی طیف
حسین، رفیع خیری ؛لی، عبیگانه

 ای، پژوهشکده فیزیک و شتابگرهاسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 چکیده
سیستم اکتساب داده برای انجام آزمایش پس پراکندگی رادرفورد به صورت دیجیتال ارائه شده است. این سیستم بر اساس یک دیجیتایزر شکل  در این مقاله 

 فزاری انجاما فرآیند شکل دهی به سیگنال به صورت نرم کند ودهنده موج پایه ریزی شده است که به صورت مستقیم از پیش تقویت کننده آشکارساز نمونه برداری می
 .آن از دیدگاه روش آنالیز پس پراکندگی رادرفورد مورد بحث قرار گرفته استهای مزیتسنجی دیجیتال با نمونه آنالوگ مقایسه شده است و سیستم طیفشود. می

سیستم  فکیک انرژیتواند مقدار قدرت تپردازش دیجیتال میای به جای فیلتر گاوسی در گیری از فیلتر ذوزنقهسنجی دیجیتال با بهرهدهد که سیستم طیفنتایج نشان می
 . درصد بهبود دهد 52را درحدود  طیف سنجی

.شکل دهنده موجطیف سنجی پس پراکندگی رادرفورد، پردازش دیجیتال سیگنال، دیجیتایزر  :های کلیدیواژه

Rutherford Backscattering Spectroscopy using digital nuclear electronics 

Biganeh, Ali; Rafi-Kheiri, Hossein 

Atomic Energy Organization of Iran, Nuclear Science and technology research institute, Physics and Accelerators 

Research School 

Abstract 

      In this paper, the digitization of the data acquisition system for Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) 

is presented. The system is established based on a waveform digitizer which directly samples at the preamplifier 

output of the detector and the pulse shaping is done by software. The digital spectroscopy is compared with its 

analog counterpart. The advantages of using the digital system are discussed from the RBS point of view. The 

results show that the digital system using the trapezoidal filter instead of Gaussian filter can improve the detector 

energy resolution up to %25. 

Keywords: Rutherford Backscattering Spectroscopy, Digital Signal Processing, Waveform Digitizer. 

PACS No:28      

 مقدمه 
 (1RBS)سنجی به روش پس پراکندگی رادرفورد تکنیک طیف     

ین است که نخست با باریکه یونیغیر مخرب های آنالیز یکی از روش

در . ]1[و همکارانش توصیف شد 5توسط رابین 1521بار در سال 

شود بمباران مینمونه مورد نظر با استفاده از باریکه یونی  ،این روش

پس پراکنده شده با استفاده از یک آشکارساز ذرات انرژی  طیف و

امکان تعیین کمی ترکیبات  RBS  آنالیز .ی شودذره باردار ثبت م

 سنگین عناصرالیه نازک و تعیین نمایه عمقی  سنجی ماده، ضخامت

کاربردهای نوین این  آورد.را فراهم میدر ماتریس سبک از نمونه 

ارائه شده  ]5[های نازک در مرجع روش در مطالعه ساختار الیه

عمدتا از یک آشکارساز سد سطحی سیلیکونی  RBSاست. در روش 

. شودگیری انرژی ذرات پس پراکنده شده استفاده میبرای اندازه

قدرت تفکیک انرژی این آشکارساز نقش مهمی در صحت نتایج 

عمدتا  RBSسیستم اکتساب داده در روش کند. ایفا می RBSروش 

 ای آنالوگ است. این در حالیمتکی بر استفاده از الکترونیک هسته

ر ای آنالوگ عمدتا تحت تاثیهای الکترونیک هستهاست که سیستم

یرند گو تغییرات دمای محیط قرار میای کاتورههای عواملی مثل نوفه
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ای هکنند. در سالگیری را با خطا مواجه میو عملکرد سیستم اندازه

های ه دیجیتال، مداراخیر توسعه و استفاده از تبدیلگرهای آنالوگ ب

های پردازشگرهای دیجیتال، عملکرد سیستم پذیر ومجتمع برنامه

ستم سی ،اند. در این مقالهبود بخشیدهگیری را تا حد زیادی بهاندازه

به صورت دیجیتال  RBSاکتساب داده برای انجام آنالیز به روش 

شده است. ارائه

  مبانی نظری
ای آنالوگ و دیجیتال برای انجام چیددمدان الکترونیک هسدددته        

چیدمان آنالوگ شامل  نشان داده شده است. 1در شکل  RBSآنالیز 

آشکارساز سد سطحی، پیش تقویت کننده، تقویت کننده و تحلیلگر 

بس  تقویت کننده و تحلیلگر ،در سیستم دیجیتالبس کاناله اسدت.  

به  (CAEN DT5724) بیتی 11کداندالده حذ  و یک دیجیتایزر    

نمونه  MHz  111با فرکانس صورت مستقیم از پیش تقویت کننده 

تبدیلگر آنالوگ به دیجیتال اولین  ،در این چیددمان  کندد. برداری می

 18361این تبدیلگر دارای  تقویت کننده اسدددت.مددار بعد از پیش 

کانال برای ثبت ارتفاع سدددیگنال اسدددت و در مقایسددده با تحلیلگر 

یابی به کانال در سددیسددتم آنالوگ، امکان دسددت  5116چندکاناله با 

ین در اشکل خام موج ثبت شده کند. پهنای کانال کمتر را فراهم می

تایزر با استفاده از سفت افزار دیجی، تبدیلگر آنالوگ به دیجیتال مدار

(3PHA-DPP)  ها پایش سیگنال. ]3[شودبه یک سیگنال تبدیل می

نمایش داده شده است. در مرحله بعد، این  5در دیجیتایزر در شکل

نال به یک سدددیگسدددیگنال با اسدددتفاده از یک الگوریتم بازگشدددتی 

شدددود که ارتفاع این سدددیگنال ( تبدیل میج-5ای )شدددکل ذوزنقه

دهی به جا که در فرآیند شددکلاز آن متناسددب با انرژی ذره اسددت. 

کننده به سدددرعت به عدد تبدیل تقویدت سدددیگندال، خروجی پیش 

ای های الکترونیک هسددتهشددود، این سددیگنال دسددتخوش نوفه  می

یابد. فرآیند ری آن به شدت کاهش میآنالوگ نخواهد شد و ناپایدا

 ای و به صورتذوزنقه پالس با اسدتفاده از فیلتر  سدازی شدکل  بهینه

 ای در. مزایای اسدددتفاده از فیلتر ذوزنقهشدددودانجام می اتیریاضدددی

مقایسدده با فیلترهای مثلثی و گاوسددی به صددورت تحلیلی در مرجع 

ساز به ویژه قدرت تفکیک انرژی یک آشکاراسدت.  ارائه شدده   ]1[

های شمارش زیاد، عمدتا تحت تاثیر مدت زمان جمع آوری در نرخ

حسدداسددیت روش پردازش  گیرد.آشددکارسدداز قرار می بار در داخل

آوری پالس در داخل آشددکارسدداز،  سددیگنال به تغییرات زمان جمع

تاثیر زیادی بر قدرت تفکیک انرژی قله تابش دارد. کسددر بالستیک 

در آشدددکارسددداز، به ویژه هنگامی که زمان آوری ناقص بار و جمع

باشد، سبب افزایش قدرت تفکیک  µs5 به پالس کمتر از دهیشکل

هد  از تصدددحیث اثر کسدددر بالسدددتیک، کاهش  شدددوند.انرژی می

حسدداسددیت سددیگنال به تغییرات در زمان خیزش پالس اسددت. در  

ب نشان داده -5گونه که در شددکلپردازش دیجیتال سدیگنال، همان 

ای به جای فیلتر گاوسددی برای تعیین ، از فیلتر ذوزنقهاسددتشددده

شددود. در این حالت، تعیین مقدار دقی  اسددتفاده می ارتفاع سددیگنال

ی ای تخت باالیی از سدددیگنال ذوزنقهارتفداع پدالس بر روی ناحیه  

شود. در این ناحیه، ارتفاع سیگنال مستقل از د( انجام می-5)شدکل  

ر در داخل آشکارساز است و بنابراین آوری باافت و خیز زمان جمع

اثر کسدددر بالسدددتیک بر قدرت تفکیک انرژی تا حد زیادی حذ  

ای )دو برابر زمان گیری سیگنال ذوزنقهدر طول زمان شکلشود. می

ای بعالوه زمان ناحیه تخت( در صورتی که خیزش سدیگنال ذوزنقه 

ن ای 1رویدداد دیگری مددار را تریدن کند، مدار حذ  انباشدددتگی   

دهددد و از ثبددت آن بر روی طیف انرژی رویدداد را تشدددخیص می 

تواند به عنوان رویداد با این حال، رویداد دوم می کند.جلوگیری می

انباشتگی شمارش و در زمان مرده سیستم محاسبه شود. این ویژگی 

در صورتی  های الکترونیک آنالوگ در دسدترس نیست. در سدیسدتم  

که دو رویداد در فاصددله زمانی کمتر از زمان خیزش سددیگنال وارد 

دو  تواند اینمدار حذ  کننده نمیسیستم پردازش دیجیتال شوند، 

رویدداد را از یکددیگر تشدددخیص دهد. در این حالت، رویدادهای   

ن شوند. برای جلوگیری از ثبت ایانباشدتگی بر روی طیف ثبت می 

تکنیک قطع تریگر استفاده کرد. در این تکنیک  توان ازرویدادها می

پس از تریدن اولین سدددیگندال و تدا پدایان زمان پردازش آن، هی      

هنگامی که زمان . تواندد مدار را ترین کند سدددیگندال دیگری نمی 

گونه که در شکل رسد، خط پایه همانپردازش سدیگنال به اتمام می 

نجره متحرک با ی( نشدان داده شدده اسدت، با اسدتفاده از یک پ    -5)
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کند. در رویداد سدددطث خط پایه را ارزیابی می Nگیری از میدانگین 

-5نهایت، دامنه بین خط پایه و زمان ثبت ارتفاع سددیگنال )شددکل  

 شود.  گ(، به عنوان دامنه سیگنال در نظر گرفته می

ای دیجیتال در مقایسدده با آنالوگ اگرچه سدیسدتم الکترونیک هسدته   

سنجی با استفاده از ارد، استفاده از آن در طیفای دهای بالقوهمزیت

آشدکارسدازهای سدد سطحی توسعه چندانی نیافته است. در بخش    

 RBSبعدی، عملکرد سددیسددتم ارئه شددده در پشددتیبانی از آزمایش  

 مورد آزمایش قرار گرفته است.  

. الف(چیدمان آنالوگ و ب( RBSای آنالیز به روش الکترونیک هسته :1شکل

 دیجیتال.چیدمان 

تقویت کننده،پردازش دیجیتال سیگنال: الف(سیگنال پیش پایش :5شکل

( گ گیری ارتفاع سیگنال، د(زمان ناحیه تخت، تریگر، ج(زمان اندازه ب(سطث

 ی(پنجره متحرک برای تعیین خط پایه.زمان نمونه برداری از ارتفاع سیگنال، 

روش انجام آزمایش 

رادرفورد با استفاده از هر دو تکنیک تکنیک پس پراکندگی      

باریکه هلیم از  در این آزمایش. ه استآنالوگ و دیجیتال انجام شد

 الیه یالیه سیلیکونزیرطال که بر نازک  هد و  MeV 5با انرژی 

 12خط باریکه  بر روی هاآزمایش . استفاده شد نشانی شده است، 

آشکارساز سد راست آزمایشگاه واندوگرا  تهران انجام شد.  درجه

نسبت ه درج182در زاویه  (BU-014-100-300سطحی سیلیکونی )

م با ، باریکه هلیآزمایش. در طول است گرفتهبه باریکه فرودی قرار 

بر روی نمونه قرار   nA2جریانبا حداکثر  mm2 2/1×2/1ابعاد 

آنالوگ و  گیریین شرایط زمان مرده سیستم اندازهدر اگرفت. 

درصد است. 11کمتر از  دیجیتال

بحث در نتایج 

در دو چیدمان  Au-Siپراکندگی کشسان برای نمونه پس طیف        

 قدرت گیرینشان داده شده است. اندازه 3دیجیتال در شکل آنالوگ و

دهد که قدرت نشان می Auتفکیک انرژی در قله انرژی مربوط به 

نسبت به درصد  52تفکیک انرژی در چیدمان دیجیتال در حدود 

یک از دیدگاه تکن این پیشرفت بهبود یافته است.چیدمان آنالوگ 

RBS نشان داده شده  3گونه که در شکل همان است. بسیار مهم ،

 انرژی در سیستم طیف سنجی دیجیتال منجر بهبهبود قدرت تفکیک 

به علت این قله  در طیف شده است. سطحی ظاهر شدن قله کربن

یا شکستن ترکیبات هیدروکربنی موجود در های محیطی و آلودگی

این در حالی است  شود.در اثر برخورد باریکه ایجاد می خال محفظه

در  راین،بناب نشده است.خیص داده شت که در سیستم آنالوگ این قله

ب ای دیجیتال سباستفاده از الکترونیک هسته این مورد مطالعاتی

ین بستر سنگ بهبود حد پایین تشخیص عنصر سبک کربن در

 سیلسیوم شده است.

 Au-Si از نمونهMeV 5هلیم  پراکندگی کشسانپس طیف  :3شکل
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در دو  Auتقارن قله انرژی مربوط به عنصر  1در شکل       

رای انجام اند. بو دیجیتال با یکدیگر مقایسه شده پیکربندی آنالوگ

ها در قله انرژی بهنجار کل شمارشاین مقایسه، هر دو طیف به تعداد 

 این قلهنشان داده شده است،  1 گونه که در شکلهماناند. شده

ژی این لبه کم انر منشا است. طیف دارای یک دنباله در لبه کم انرژی

وجود اثر کسر بالستیک و جمع آوری  ایاز لحاظ الکترونیک هسته

ناقص بار  . اگرچه جمع آوریص بار در داخل آشکارساز استناق

ه با تنظیم دقی  ناحیدر داخل آشکارساز کامال اجتناب ناپذیر است، 

اثر کسر بالستیک تا حد زیادی  ،د(-5ای )شکل تخت از فیلتر ذوزنقه

در سیستم دیجیتال کنترل شده است و طیف ثبت شده با استفاده از 

این سیستم تقارن بیشتری از خود نشان داده است.

در دو پیکربندی آنالوگ و دیجیتال. Auارن قله انرژی مربوط به مقایسه تق :1شکل

با استفاده  Au-Siسازی طیف پراکندگی کشسان از نمونه شبیه     

طیف شبیه  2در شکل  .]2[انجام شده است SIMNRAاز نرم افزار 

در سیستم  Auسازی شده با طیف تجربی ثبت شده برای قله 

امت الیه ضخ با استفاده از این شبیه سازی اند. دیجیتال مقایسه شده

 سازیطیف شبیهبا توجه به شکل  .شدتعیین  nm 51/1±01/2طال

ا این بشده دنباله کمتری نسبت به طیف تجربی نشان داده است. 

و نمونه و زیر الیه حال، با در نظر گرفتن اثرات زبری سطث 

، دنباله کم انرژی SIMNRAدر نرم افزار  گانههای چندپراکندگی

ند. کسازی شده با طیف تجربی مطابقت بیشتری پیدا میطیف شبیه

با استفاده از نرم افزار  Auپراکندگی کشسان  پسقله سازی شبیه :2شکل

SIMNRA. 

  نتیجه گیری
راساس بپراکندگی رادرفورد سنجی پسسیستم طیفدر این مقاله      

پردازش دیجیتال سیگنال با استفاده از نرم افزار طراحی شده است. 

این سیستم از ایجاد هرگونه تغییر بر روی سیگنال پس از انتقال آن 

فرآیند  از این روکند و به تبدیلگر آنالوگ به دیجیتال جلوگیری می

مخربی است که در ایمن از همه اثرات  شکل دهی به سیگنال،

های استفاده از این سیستم در مزیتپردازش آنالوگ وجود دارد. 

ائه عملکرد سیستم ارقرارگرفت. مورد بحث مونه آنالوگ مقایسه با ن

مورد  Au-Si، با آنالیز یک نمونه RBSشده برای انجام روش 

نتایج نشان داد که استفاده از سیستم دیجیتال در آزمایش قرارگرفت. 

 52مقایسه با آنالوگ امکان بهبود قدرت تفکیک انرژی تا حدود 

ثر اثر کسر بالستیک و ، بهبود تقارن قله انرژی، حذ  مودرصد

-چیدمان ارائه شده می کند.را فراهم می پایداری موقعیت قله انرژی

 ای آنالوگ در روشهسته تواند جایگزین مناسبی برای الکترونیک

RBS .باشد
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 ZdPlasKinاکسیژن بوسیله کد  ازون در پالسمایتولید  بربررسی اثر آرگون 
 2لی، عبرخورداری ؛1ایمانسید ، میرزایی

 تحصبالت تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمانمولکولی دانشگاه و  گروه فیزیک اتمی1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان2

 

 چكیده
رونا و سد دی الکتریک این مقاله، اثر حضور و عدم حضور آرگون بر پالسمای اکسیژن بررسی می شود. ساختار الکترودی به گونه ای انتخاب شده است که تخلیه های ک

واکنش در مدل سازی انتخاب می  60تعداد  در مدول فورترن شبیه سازی ها انجام می شوند. ZdPlaskinاز مدل جنبشی و با مدل معادالت نرخ بوسیله کد د. نشوبرقرار 

درصد آرگون بر پالسمای اکسیژن مشخص می شوند. تغییرات زمانی گونه های مختلف انتخابی در محیط پالسما محاسبه  20و ، 15 ،10 ،، 5، 1، 0شوند. اثرات مقادیر 
ین ذرات باردار ناشی از حضور آرگون، تولید ازون را افزایش می دهد که البته این افزایش تا حدی است و بعد از آن، افزودن آرگون نه بیشتر شدن برخوردهای ب می گردد.

درصد  15سازی ین شبیه تنها تولید ازون را بیشتر نکرده، حتی سبب کاهش مقدار آن بدون حضور آرگون می شود. بهترین مقدار آرگون برای تولید حداکثری ازون در ا
  ترین گونه در فرآیندهای ضدعفونی کننده پالسمایی، در مقادیر مختلف آرگون مطالعه می گردد.موثربه طور خاص، تولید ازون به عنوان  .بدست آمده است

  پالسمای اکسیژن، تولید ازون، مدل جنبشی. واژه های کلیدی:

  
 

Study of Adding Argon effect on the Ozone Generation in Oxygen Plasma Discharge 

Using ZdPlasKin  
 

Mirzaei, Seyed Iman1; Barkhordari, Ali 2 

 
1Atomic and Molecular Physics Department, Graduate University of Advanced Technology, Kerman 

2Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman - Kerman  

Email: i.mirzaei69@gmail.com 

 

Abstract 
In this paper, the presence and not presence influences of argon gas on the oxygen plasma discharge is investigated. 

The corona and dielectric barrier discharges are simultaneously considered by selecting a suitable electrode 

configuration. By considering the kinetic model and solving the rate equations, the ZdPlaskin code in the Fortran 

module solver is implemented. Moreover, 10 reactions are chosen. The effects of 0, 1, 5,10 ,15 and 20 percent of 

argon gas on the oxygen plasma discharge is determined. The time evolutions of the different selected species in the 

plasma discharge medium is calculated. Ozone are produced by increasing of collisions between charged particles 

as a result of presence of argon. The more argon contents raise the ozone generation till a threshold and then reduce 

the ozone production less than its value in absent argon content. The best value of argon for higher ozone generation 

have been obtained as 15% in this simulation.  In the special case, the ozone production is studied as the most 

effective species in the plasma decontamination processes.  

Keywords: Oxygen plasma, Ozone generation, Kinetic model. 
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 قدمهم
شود که همه یا بخشی قابل ای گفته میپالسما به گاز یونیزه     

های آن یک یا چند الکترون از دست داده یا گرفته و توجهی از اتم

جا از پالسمای های مثبت و منفی تبدیل شده باشند. در اینبه یون

شود که دمای آن، دمای اتاق است میسرد در فشار اتمسفری استفاده 

توان ای در محیط عادی دارد. پالسما را میو در نتیجه کاربرد ساده

. دو روش [1]به روش های گوناگون تخلیه الکتریکی تولید کرد

هستند.الکتریک و تخلیه کروناایجاد تخلیه الکتریکی، تخلیه سد دی

تولید کرد. مزیت تولید توان در دو مد پیوسته و پالسی پالسما را می

پالسما در مد پالسی، جلوگیری از افزایش دماست که معموال در 

اکسیژن استفاده  -دهد. وقتی از ترکیب گاز آرگونسیستم رخ می

کنیم، گاز آرگون با برخوردهای بیشتر، منجر به شکستن و یونیزه می

های فعال بیشتری تولید شدن بهتر اکسیژن  و درنتیجه گونه

 .[2]ودشمی

ای است که در اثر غیریکنواختی از نظر فیزیکی تخلیه کرونا، تخلیه 

شود و از نظر عملی زمانی قابل حصول میدان الکتریکی ایجاد می

اشکاالتی که از است که از هندسه نقطه به صفحه استفاده شود. یکی 

فشار  وارد است، استفاده از تخلیه تابشی در کاربردهای صنعتی هب

باشد و برای اعمال فشار باالتر بایستی شدت میدان ملیاتی میپایین ع

های الکتریکی باال تخلیه را نیز افزایش داد. در فشارها و میدان

که منبع تغذیه الکتریکی کی به شدت ناپایدار بوده و در صورتییالکتر

بتواند جریان کافی موردنیاز را تامین کند، تخلیه به قوس الکترکی با 

شود و رسیدن به شرایط تخلیه الکتریکی در   تبدیل میجریان باال

گازها در فشار باال بدون منتهی شدن به جرقه و مضرات آن، با 

های گوناگون قابل دسترسی است که تخلیه کرونا استفاده از روش

های یک از این موارد است. تخلیه الکتریکی کرونا در میدان

شکل و ساختار هندسی  الکتریکی قوی وغیرهمگن با استفاده از

 ناهمسان الکترودهاست. 
ای است که با افزایش الکتریک از نظر فیزیکی، تخلیهتخلیه سد دی  

شود و از نظر می تر، ایجاددر بارهای سطحی و در نتیجه میدانی قوی

توان به آن رسید که حداقل یکی از الکترودها با عملی وقتی می

دی الکتریک یکی  باشد. تخلیه سدالکتریک مناسب پوشیده شدهدی

از انواع  تخلیه الکترکی رایج در کاربردهای پالسمایی است. در این 

نوع تخلیه الکتریکی خصوصیات فشار باالی تخلیه کرونا و حجم 

هردو وجود دارند. خصوصیت  زیاد تخلیه الکتریکی تابشیفعال 

اصلی تخلیه سد دی الکتریک پوشیده شدن حداقل یکی از الکترودها 

که در فضای تخلیه باشد. هنگامیمی الکتریکی عایق توسط الیه

الکتریکی یونیزاسیون رخ دهد ذرات باردار بوجود آمده بر روی الیه 

دان الکتریکی بوجود آمده بر اثر این نمایند. میاکتریک تجمع میدی

دهند و در ذرات باردار میدان الکتریکی کلی را تحت تاثیر قرار می

جریان الکتریکی بین الکترودها برای چندنانوثانیه اختالل ایجاد 

های الکتریکی میکرو در محیط پالسما کنند به این ترتیب تخلیهمی

های محیط ونتر شدن الکترشوند که باعث قویتولید می

 . [3]شوند.می

 روش مدلسازی
هندسه الکترودی مورد استفاده که ترکیبی از تخلیه ( 1شکل )     

ابعاد دهد. را نشان میهای کرونا و سد دی الکتریک ایجاد می کند، 

داخلی  نوک تیز الکترودساختار جهت شبیه سازی به قرار زیر است، 

به  2mmضخامت یک تیوب از جنس کوارتز با  ،1.6mmبه قطر 

 30mmطول و  1mm با ضخامتالکترود بیرونی  ، و30mmطول 

و حداکثر  5kVپالسی با حداکثر ولتاژ  DCاست. از منبع تغذیه 

 شود. استفاده می 50kHzفرکانس 

: سيستم فسانه پالسماي پالسی 1شكل 

، 1در اینجا گاز اکسیژن به عنوان حامل اصلی و گاز آرگون به میزان 

برای انجام درصد به اکسیژن اضافه می گردد.  20 و 15، 10 ،5

مهمترین و محتمل ترین واکنش های موجود از بین تمام  شبیه سازی

جهت  ZdPlaskinاز کد  .ه انددانتخاب شواکنش های موجود 

 GlobalKinده شده که براساس مدل بررسی تخلیه پالسمایی استفا

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

869



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

نوشته شده است. در این روش با حل معادالت نرخ تغییرات زمانی 

چگالی و دمای گونه های تولید شده در پالسمای غیرگرمایی بررسی 

می گردند. این کد جهت بدست آوردن و استفاده از ضرایب نرخ با 

BOLSIG+  .جفت می گردد 

 :[4]د به قرار زیر هستندمعادالت استفاده شده در این ک

(1)                𝑑𝑁𝑖

𝑑𝑡
= ∑ 𝑄𝑖,𝑗(𝑡)

𝑗𝑚𝑎𝑥
𝑗=1  

 

(2)      𝐴 + 𝑏𝐵[+𝛿𝜖] → 𝑎′𝐴 + 𝑒𝐶[+𝛿𝜖] 

 

(3)                 𝑅𝑗 = 𝐾𝑗[𝐴]
𝑎[𝐵]𝑏 

 

(4)   𝑄𝐴 = (𝑎′ − 𝑎)𝑅, 𝑄𝑅 = −𝑏𝑅, 𝑄𝐶 = 𝑐𝑅   
  

جمالت منبع متناظر با سهم  𝑄𝑖,𝑗ام و iچگالی گونه  𝑁𝑖که 

درنظر  فرِآیندهای درنظر گرفته شده است. این معادالت و ساختار

گرفته شده در یک مدول فورترن حل می شوند. گام زمانی در این 

 ثانیه لحاظ شده است. 10-15حل، 

    

 تحلیل نتایج
ازون یکی از ترکیبات ناپایدار اکسیژن بوده و به دلیل طول عمر کم 

تجزیه می گردد. اتم  Oو اتم اکسیژن  2Oسریعا به ملکول اکسیژن 

اکسیژن یکی از رادیکال های آزاد است که واکنش پذیری باالیی 

 یت باالفعال ه علتهای آزاد بترکیبات اکسیدان و رادیکال . [5]دارد

اکنش پذیری زیادی دارند و قادر به برهمکنش با دی و ،یو ناپایدار

د. نگردها اکسیداتیو  در آنان ای میکروارگانیسم ها و ایجاد تنش 

 ی زنده اختالل ایجادهاسلولاین در عملکرد ، هانتیجه این واکنشدر 

و چنانچه این آسیب شدید باشد منتهی به مرگ  شدخواهد 

 .[6]شودهای مذکور میسلول

، 1در این پژوهش، تخلیه الکتریکی در اکسیژن خالص و در حضور 

درصد آرگون ایجاد شده و تغییرات گونه های  20 و 15، 10، 5

 مهم انتخابی برحسب زمان بررسی شده است.

مشخص است میزان تجزیه ملکول اکسیژن  1همان طور که از شکل 

ن به محیط با افزوده شده آرگون افزایش می یابد. افزوده شدن آرگو

تخلیه الکتریکی می تواند برخوردها یونیزه کننده را افزایش داده و 

 منجر به تجزیه بهتر ملکول اکسیژن گردد.

 
تغییرات زمانی چگالی اکسیژن در مقادیر مختلف  -1شکل 

 .آرگون

، تغییرات زمانی چگالی اتم آرگون در مقادیر مختلف 2در شکل  

مقدار آرگون در محیط تخلیه  نمایش داده شده است. با افزایش

 الکتریکی، میزان تجزیه آن نیز بیشتر می گردد. 

 
تغییرات زمانی چگالی آرگون در مقادیر مختلف  -2شکل 

 آرگون.

نشان داده شده است.  3تغییرات زمانی چگالی الکترون در شکل 

مشخص است با افزایش مقدار آرگون، به دلیل افزایش برخوردها در 

تخلیه الکتریکی، یونش بیشتر شده و تعداد الکترون ها در محیط 

 محیط افزایش می یابد.
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تغییرات زمانی چگالی الکترون در مقادیر مختلف  -3شکل 

 آرگون.

متناظر با افزایش آرگون در محیط، با توجه به اینکه مقدار بیشتری 

شتری از این گاز تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می گیرد، اتم های بی

از آرگون یونیزه شده و یون آرگون در محیط افزایش می یابد. این 

مشخص است. 4موضوع در شکل 

تغییرات زمانی چگالی یون آرگون در مقادیر  -4شکل 

 مختلف آرگون.

در نهایت، تغییرات زمانی چگالی ازون تولید شده در سیستم تخلیه 

 5ون در شکل الکتریکی درنظرگرفته شده، با مقادیر مختلف آرگ

نمایش داده شده است. همان طور که دیده می شود، چگالی ازون 

در حضور آرگون، نسبت به عدم حضور آن در محیط تخلیه، افزایش  

محسوسی دارد. وقتی اتم آرگون به محیط افزوده و مقدار آن در 

محیط بیشتر می شود، به دلیل بیشتر شدن برخوردها تعداد الکترون 

می گردد. در اینجا واکنش های الکترونی نقش زیادی بیشتری تولید 

در فرآیندهای یونش و شکست ملکول ها و در نتیجه تولید گونه 

از طرفی، همان طور که از  .ایفا می کنند های ترکیبی مانند ازون

پیداست، افزایش آرگون تا حدی باعث افزایش مقدار ازون  5شکل 

در واقع، بهترین مقدار تولید شده در پالسمای اکسیژن می شود. 

ازون در حالتی بدست آمده است که مقدار آرگون اضافه شده به 

درصد است و در مقادیر باالتر، مقدار ازون  15پالسمای اکسیژن 

حتی از مقدار اولیه تولیده شده نیز کمتر می گردد. جهت نشان دادن 

در  این موضوع و مقایسه آن، نمودار تغییرات مقدار ازون تولید شده

رسم شده است.  5درصدی آرگون نیز در شکل  20حضور 

تغییرات زمانی چگالی ازون در مقادیر مختلف  -5شکل 

 آرگون.

 نتیجه گیری
در این مقاله، با شبیه سازی انجام گرفته براساس مدل جنبشی، اثر  

افزودن آرگون بر تولید ازون، به عنوان گونه ای با ارزش در 

فرآیندهای ضدعفونی کننده پالسمایی، بررسی و با تخلیه اکتریکی 

 ZdPlaskinدر اکسیژن خالص مقایسه شده است. این مدل، با کد 

ن پیاده سازی شد. مشخص گردید ملکول و استفاده از مدول فورتر

اکسیژن در حضور آرگون بهتر شکسته شده و میزان ازون بیشتری 

افزایش  نسبت به عدم حضور آرگون در محیط تخلیه ایجاد می کند.

آرگون تا حدی منجر به تولید بیشتر ازون می گردد و بعد از آن میزان 

تولید حداکثری ازون تولید ازون را کمتر می کند. مقدار بهینه برای 

  درصد آرگون بدست آمد. 15حضور در این شبیه سازی، در 
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ي شبکه دوبعدکییسیمقاومت مغناطشیدر افزايجاینقص تهریتاثیبررس
1مهدي، حسینی؛1مهسا، قدس بین جهرمی

ه صنعتی شیراز، شیراز، ایراندانشگا،فیزیکدانشکده1

چکیده
یاکتشافاتنیاز جذاب تریکینیاست و همچننون بوده تاکيالدیاز اواخر دهه هشتاد مقاتیتحقنیادیاز موضوعات بنیکیتغییرات بزرگ در مقاومت مغناطیسی 

يبندي محیط به یک شبکهتوان با استفاده از تقسیمي مقاومت مغناطیسی را میمحاسبهدهد.وندیرا به هم پيو تکنولوژنیادیبنکیزیاست که توانسته است ف
راتیی، تغي مقاومتیکالسیکی شبکهاز مدل يریبا بهره گمقاله نیدر اسی خارجی انجام داد.اي عمود بر یک میدان مغناطیهاي چهار پایانهشامل مقاومتمقاومتی

نقاط دهند که ایجاد نقص در نتایج نشان می. گیرندیقرار میمورد بررس، هستندتهی جاينقصيکه دربر دارندهیمربعيدو بعديشبکهدر موردیسیمقاومت مغناط
.شودی در نمودار مقاومت مغناطیسی گهاي بزرقلهاعث ایجادد بتوان، میخاصی از شبکه

.، نقص تهی جايمقاومتیي ، شبکهمقاومت مغناطیسیواژه هاي کلیدي:

The investigation of the vacancy deficiencies effects on increasing the giant
magnetoresistance in two dimensional networks

Ghodsbin Jahromi, Mahsa1; Hosseini, Mehdi1

1 Department of Physics, Shiraz University of Technology, shiraz, Iran

Abstract
Giant magnetoresistance have been one of the basic subjects of researches since the late 1980s, and it is also one of the
most fascinating discoveries that has combined fundamental physics and technology. The calculation of magnetoresistance
can be done by dividing the system into homogeneous disks with four currents that are perpendicular to an external
magnetic field. In this paper the magnetoresistance of a defected conductor investigated by using the classical resistor
network model. The results show that deficiencies in the specified points of the network can be lead to large peaks.
Keywords: magnetoresistance, resistance network, vacancy defects

PACS No. 72, 73, 75

مقدمه
بزرگ در مواد به یسیمقاومت مغناطیبررسر،یاخيهادر سال

ل شدهتبدیکیزیعلم فدرموضوعاتترینجذابازیکی
در عملکرد قابل توجهیهايشرفتیبه پمنجراثر نی. ا]3-1[است

يهاو تراشهیسیمغناطدانیميسخت، حسگرهاسکیديوهایدرا
توسط 1988اثر در سال نیا.]4[شده استیسیحافظه مغناط

جداگانه کشف و به میگرونبرگ در دو تتریالبرت فرت و پ
.]6و5[شدمنتجدونیتوسط ا2007نوبل در سال زهیجاافتیدر

نازكاریبسيهاهیالیکی در میان ي چینشدر نتیجهتیخاصنیا
و دارند،در حد چند نانومتر یکه ضخامت،سیاز مواد فرومغناط

کیمعرض و قرارگیري آنها دریسیمغناطریاز مواد غییهاهیال
شاهد یطیشرانی. در چندهدرخ مییخارجیسیمغناطدانیم

بود مید خواهموانیایکیکتردر مقاومت اليریچشمگراتییتغ
عوامل .]4[هااستدر فصل مشتركنیاسپیکه علت آن پراکندگ

که ندسهیم هستبزرگ یسیمقدار مقاومت مغناطبسیاري در 
حامل جریان را تتحرك ذراو میزانفاصلهيهاهیضخامت ال

ی یکی خطیسیمقاومت مغناط. توان از مهمترین آنان دانستمی
از ياریاست که در بسي مقاومت مغناطیسیهاي ویژهحالت

يرساناها با نوار انرژمهیمواد از جمله شبه فلزات، نيهاستمیس
.]7[شودمیدهیدیکیتوپولوژياهقیو عاهیگرافن چندالک،یبار

همچنان در حال تکامل است و یسیمقاومت مغناطيتئور
افزودن يبه شکل هاینظمیبشیکه افزادانشمندان بر این باورند

در بار یو ناهمگنيومتریدر استوکراتییتغجادیاایو یناخالص
. ]7[مختلف گردداددر مودهیپدنیاشیدایمنجر به پتواند مواد می

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

873



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

یسیو مقاومت مغناطکوانتومییسیمقاومت مغناطهیدو نظر
لیدلیکوانتوميهینظر.در توجیه این پدیده آمده استکالسیک

هاي جریان حاملو جرم موثر کوچکنییپایامر را چگالنیا
. ]8[داندمیتراز الندائو نیترنییدر پاهاالکتریکی و قرارگیري آن

بوجود آمدن مقاومت علت کیکالسهینظردر در حالی که
لورنتس در خالف جهت حرکت تاثیر نیروي اطیسی خطی،غنم

یکیماده الکترونکیییکاهش رساناجهیالکترون و در نت
در مورد یسیمقاومت مغناطراتییتغ. در این مقاله ]10و9[است
را استتهی جاينقصيکه دربر دارندهیمربعيدو بعديشبکه

.میدهیقرار میمورد بررس

تئوري
مسائل بررسی يبراکیکالسروشکییمدل شبکه مقاومت

. این روش عالوه بر سادگی و   استمغناطیسی مقاومت مربوط به
ي کوانتومی، نتایج مدل کوانتومی را به نداشتن محاسبات پیچیده

مدور همگن با سکیدکیمدل ، نیدر اکند. خوبی تصدیق می
به عنوان آنهانیبپتانسیلو چهار اختالفانیجرنالیچهار ترم

شود.میواحد مقاومت در نظر گرفته

واحد شبکه مقاومت شامل دیسک همگن رسانا با چهار پایانه جریان و :1شکل
.]10و9[ها چهار اختالف پتانسیل بین پایانه

آمپدانس سیماترکیاز از طریقهالیها و اختالف پتانسانیجر
.]10و9[شوندمیمرتبط رگیکدیبه 4×4

)1(
a b c d

d a b c
z

c d a bt

b c d a




 
 
 
 
 
 

i ij jv z I

ماتریس ijzاختالف پتانسیل پایانه ها بر حسب ولت،iνکه در آن
باشد. با حرکت در جهت جریان بر حسب آمپر میjIامپدانس و 

ر گرفته ها مثبت در نظهاي ساعت اختالف پتانسیل بین پایانهعقربه
μهر واحد مقاومت با دو پارامتر يبراzآمپدانس سیماترشود.می

s=ρ/πtاست و مقدار اسکالر بار الکتریکیتحرك حاملعامل که 

زاویه به عنوان همچنین با در نظر گرفتن .شودیمشخص م
0.14radiansعرضی(در این مقاله  شود)میظر گرفته در ن

)gتابع تعریف باو ) 0و در حدي که:

)2(    2 2
1 1

1 1 1 1
sin k 1 2sin k

22
k

k k

g
k k


 

  

      
 

 
]11و10[توان به صورت زیر نوشتعناصر ماتریس آمپدانس را می

:

)3(
b [g( ) ]4t     [ ( ) ]4a t g      

[ 0.35 ]4d t     [0.35 ]4c t    

و حل معادله يمرزطیها به عنوان شراانیبا در نظر گرفتن جر
ijzبیهمگن ضراسکیدکییکیالکترلیپتانسيالپالس برا

محاسبه خواهند شد.
که داراي نقص تهی جاي در نقاط 20×20در این مقاله یک شبکه 

دهیم.مورد بررسی قرار میمختلف است را 

20×20اي از شبکه مقاومتینمونه: 2شکل
هاي سمت هاي سمت چپ به زمین و پایانهدر این شبکه پایانه

از R(H)ي با محاسبهمتصل است. Uثابت لیپتانسراست به 
، مقاومت مغناطیسی 3ي و جایگذاري آن در رابطه2ي طریق رابطه
گیرد.رسی قرار میمورد بر20×20خطی شبکه

)4(
20 20

1
20 20 ( ) ( )L LL L

i ij j
i i

R H U I U Z V   

)5(   ( ) (0) (0)R R R H R R    

شود که ها، شامل جریان هایی میجمع روي جریان5ي در رابطه
پتانسیل LVماتریس امپدانس کل شبکه و LLZاند.زمین نشده

در نظر گرفته Uست شبکه است که مقدار آن ثابت ي راروي لبه
بدون بعد سازي میدان مغناطیسی، به منظورهمچنینشود.می

B=μHکه در آنشودیمفیتعرB کمیت بدون بعد میدان
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دانیشدت مHوحامل بار الکتریکیعامل تحركμمغناطیسی،
.]10و9[استیسیمغناط

ادالت ولتاژ و جریان محاسبات و رسم نمودارها با حل عددي مع
افزار متلب انجام شده است.شبکه ذکر شده در نرم

نتایج
هاي مربوط به تغییرات ، نمودارروابط فوق الذکربا حل عددي 

مورد متفاوتمربعی با ابعاد هايمقاومت مغناطیسی در شبکه
بدون که نتایج. الزم به ذکر است ندمطالعه و بررسی قرار گرفت

مطابقت 10و9ذکر شده در منابعنتایجبا ايحضور نقص تهی ج
در این مقاله تغییرات مقاومت مغناطیسی در یک کامل داشتند.
ذره را در اثر ایجاد نقص و 400و تعداد 20×20شبکه با ابعاد

الف نشان -3شکلکنیم.ذره با الگوي مربعی بررسی می4برداشتن 
،چپ باالییي سمت دهد که با برداشتن چهار ذره از گوشهمی

میدان نمودار در تقعر نمودار مقاومت مغناطیسی مثبت است و 
شود یا به عبارتی دیگر در نمودار مقاومت واگرا می30حدود 

در نمودار مقاومت قلهایجاد .آیدمغناطیسی قله بوجود می
امکان ساخت حسگرهایی با مغناطیسی به جهت بوجود آوردن 

ب و -3. شکل باشدائز اهمیت میبسیار حهاي بسیار باال حساسیت
مکان نقص تهی جاي به جا به جایی دهند که باپ نشان می-3

هاي کوچکتر مکان قله به سمت میدانسطر باال،و انتهايوسط
به علت شرایط ماند.و تقعر نمودار مثبت باقی میشودجا میجابه

يهاانهیپا،هاي راست و چپ شبکهدر قسمتمتفاوتمرزي
نیسمت چپ به زميهاانهیپاو Uثابت لیاست به پتانسسمت ر

، رفتار نمودار مقاومت مغناطیسی با حرکت از سمت متصل است
. الزم به ذکر است کهشودسیستم متفاوت میچپ به سمت راست 

به زیها نشکلنیدر ایسیمقاومت مغناطراتییتغيتمام نمودار ها
یهمخوانزینقص ناشباع هستند که با حالت بدونریصورت غ

].10و9دارد[

ذره و نفص تهی 400نمودار مقاومت مغناطیسی یک شبکه با تعداد : 3شکل
جاي در (الف) سمت چپ، (ب)مرکز و (پ) سمت راست سطر باال

نمودار تغییرات نمایان گرپ نیز - 4ب و-4، الف-4هاي شکل
مقاومت مغناطیسی در اثر ایجاد نقص تهی جاي به ترتیب در 

سطر میانی شبکه تقسمت هاي سمت چپ، مرکز و سمت راس
هستند. 

و 20×20ي اطیسی در اثر ایجاد نقص در شبکه: نمودار مقاومت مغن4شکل
هاي (الف) سمت چپ، (ب)مرکز و (پ) سمت راست سطر میانیقسمت

است اما با یمنفردار براي قسمت سمت چپ و مرکز سطوتقعر نم
مثبت در نزدیک شدن به سمت راست شبکه تقعر نمودار بصورت 

در سطر . ایجاد نقصباشنداشباع میو همگی بصورت غیرآیدمی
که نقص در تغییرات مقاومت شده در حالیمیانی، موجب بروز 

تواند باعث واگرایی نمودار مقاومت مغناطیسی ابتدا و انتها نمی
شود.
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نشان داده 5تغییرات مقاومت مغناطیسی براي سطر پایین در شکل 
مشخص است تقعر نمودار براي هر سه شده است. همانطور که

گر آن استپ بیان-5و شکلالف-5شکلقسمت مثبت است. 
شود. اي مشاهده نمیدر سمت چپ و راست سطر آخر قله

بوجود آمده در مرکز سطر نیز بسیار ناچیز يقلههمچنین 
ب). -5است(شکل 

سمت چپ، اي در سطر پایین (الف): نمودار ایجاد نقص تهی ج5شکل 
مقاومت مغناطیسی سمت راست و تاثیر آن بر (ب)قسمت مرکزي و (پ)

اي ذره400ي شبکه
به این ، هاي مقاومت مغناطیسی بصورت ستونیي نموداربا مقایسه
ن در قسمت هاي مختلفحرکت از باال به پاییرسیم که بانتیجه می

با ت مغناطیسی رو به کاهش است.، واگرایی در نمودار مقاومشبکه
توجه به اینکه نیروي لورنتس ناشی از میدان مغناطیسی با توجه به 
جهت جریان و میدان به سمت پایین است و بنابراین جریان هال 

ها هستند به سمت پایین است. وجود حاملین بار که الکترون
شود میجریان هال تقارن باال و پایین شبکه را به هم میزند و باعث

وجود نقص در باالي شبکه تاثیر بیشتري بر مقاومت مغناطیسی 
داشته باشد.

گیرينتیجه
20×20الکتریکی براي یک شبکه تغییر مقاومتدر این مقاله

داراي نقص، در اثر قرارگیري در میدان مغناطیسی مورد بررسی و 
ي دو بعدي مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که براي شبکه

ذره، به دلیل زوج بودن تعداد سطرها، 400مربعی متشکل از 
نمودار مقاومت مغناطیسی بصورت غیراشباع است. همچنین ایجاد 

تواند منجر به ایجاد واگرایی بیشتر نقص در سطرهاي باالتر می
ها و با حرکت از قسمت باال به سمت پایین شبکه، قلهشود
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تخلیه پالسمایی کروناحذف رنگ از آب آلوده با استفاده از 
4الهام ی؛ جالل 1موسی پور فهیمه؛  3دیسع انیمیکر ؛ 3تراز مجید ؛2رضایعل ییگنجو؛  1 میرزائی سید ایمان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تحصبالت تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان1
المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطیمرکز تحقیقات بین 2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان ک،یزیگروه ف 3
 باهنر کرمان شهید دانشگاه ،یمیگروه ش 4

چكیده
هستند.  و اکسیداسیون آنها مختلفکنش با مواد در پالسمای هوا تولید می شوند. این گونه ها به دلیل واکنش پذیری زیاد قادر به برهمبه مقدار قابل توجهی  گونه های فعال

هستند. در این مقاله پارامترهای عملیاتی موثر در حذف یا کاهش رنگ حالل در آب رنگ های آلی بعالوه، یکی از چالش های موجود در تصفیه سازی آب های آلوده 

Methyl Blue استفاده شده تولید پالسمای هوا و اعمال آن بر سطح آب ترودی برای بررسی می گردند. از هندسه تک الک با تکنولوژی پالسما است، حلول در آبکه م
ررسی اثر همزمان متغیرهای غلظت، حجم، و زمان بر حذف یا کاهش رنگ حل شده در آب ب،و بدست آوردن شرایط مطلوب است. به منطور بهینه سازی سیستم پالسمایی

درصد رنگ محلول در آب را حذف  99.9نتایج نشان می دهند که با استفاده از روش پالسما می توان به میزان  شده و مقادیر بهینه ی این دو متغیر موثر بدست آمده است.

کرد.

رنگ آلی.، تصفیه سازی پالسمایی، تخلیه الکتریکی  واژه های کلیدی:

Dye Removal from Wastewater Using Corona Plasma Discharge 

Mirzaei  ,Seyyed  Iman 1 ; Ganjavi , Alireza2;  Taraz , Majid3 ; Karimian , Saeed 3; Moosapour, Fahimeh 1;  Jalali , 

Elham4  

1Atomic and Molecular Physics Department of University of Advanced Technology 
2Research Institute for Science and High Technology and Environmental Sciences – Kerman 

 Department of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman3

    Bahonar University of KermanShahid Department of Chemistry, 4

Email: i.mirzaei69@gmail.com 

Abstract 
Reactive species are widely generated in air plasma. These species can react and oxidize with different materials 

due to their high reactivity. On the other hand, degradation of organic dye from the wastewater is a challenge in the 

water treatment process. In this paper, operational parameters of the degradation or elimination of methyl blue 

organic dye is investigated by cold plasma technology. In order to produce the air plasma and colored water treated 

by it, one electrode geometry has been used. Moreover, the effects of simultaneous variables, i.e. concentration, 

volume, and time on the organic dye degradation are studied to obtain the optimize conditions of plasma treatment. 

The results show that about 99.9% of the colored water is bleached by plasma treatment.  

Keywords: Electrical discharge, plasma treatment, organic dye . 

PACS No. 52 

یکی از خطراتی که محیط زیست را تهدید می نماید رهاسازی      قدمهم

آب های آلوده توسط کارنخاجات صنعتی است که بعضا دارای 
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ترکیبات رنگی آلی هستند و حذف این رنگ ها به روش های معمول 

. [1]دارای بازدهی مناسبی نبوده و یا دارای مشکالت جانبی است 

گرزی حاوی مقادیر قابل بعالوه، فاضالب تولید شده در صنعت رن

توجهی آالینده های آلی است. تخمین زده می شود که ساالنه میلیون 

. مولکول های رنگی، به دلیل وجود می گرددها تن رنگ تولید 

کروموفورها)ترکیب  و اکسوکروم)ترکیب پیوندی محلول در آب(

با  رنگی( پیچیده و پایدار هستند که سمی، تبخیر شونده و به تجزیه

اخیرا مشخص  .مقاوم هستندروش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی 

شده است استفاده از روش پالسمایی به منظور کاهش یا حذف 

اینگونه رنگ ها بازدهی مناسبی دارد و عوارض جانبی کمتری ایجاد 

 sarangapaniمی نماید. بعالوه، پژوهش هایی در این زمینه توسط 

وGhaisani، 2019ران در سال و همکا Chen، 2017در سال 

پالسما به گاز . [4-2]گزارش گردیده است  2019همکاران در سال 

های آن شود که همه یا بخشی قابل توجهی از اتمای گفته مییونیزه

های مثبت و یک یا چند الکترون از دست داده یا گرفته و به یون

وش های در مقایسه با سایر روش ها، رمنفی تبدیل شده باشند. 

اکسیداسیون مبتنی بر پالسما می توانند به صورت همزمان اثرات 

فیزیکی و شیمایی مختلفی همچون میدان الکتریکی، نور ماورابنفش، 

موج شوک و گونه های فعال و غیره ایجاد کنند. تمامی اینها بدون 

پالسمای  بعالوه،. [3]عوامل شیمیایی اضافی قابل تولید هستند

تجزیه آالینده فاضالب ها در فشار اتمسفر و به  قادرغیرحرارتی 

رارتی حدمای اتاق با انرژی ورودی کمتر نسبت به پالسمای 

 . [4]است

در مایعات و در تماس با آنها را می توان به سه  پالسماییتخلیه 

قسمت از جمله تخلیه مستقیم در مایعات، تخلیه در فاز گاز روی 

و تخلیه در یک محیط چند فازی همچون حباب ها یا  ،یک مایع

برای تخلیه در فاز گاز روی  .[4]کف های درون مایعات تقسیم کرد

حه ای با ولتاژ باال یک مایع، شکست گاز در شکاف بین مایع و صف

رخ می دهد. بنابراین گونه های فعال پالسما و الکترون های با انرژی 

زیاد ایجاد شده و سپس درون مایعات برای واکنش با ترکیب آلی 

در این وضعیت، بهره پالسمای غیرحرارتی تولید  منتقل می شوند.

فزایش شده به انتقال جرم بین فاز گاز و مایع وابسته است. بمنظور ا

، باید بتوان با ایجاد روش های مناسب گونه بهره سیستم مورد نظر

 های پالسمایی فعال بیشتری را به آب مایع منتقل کرد.

، به منظور راه اندازی فرآیند اکسیداسیون رنگ آلی محلول جادر این

شود در فشار اتمسفری استفاده می غیرحرارتیاز پالسمای  در آب،

ای در دمای اتاق است و در نتیجه کاربرد ساده در حد که دمای آن

رنگ های آلی محلول در می تواند  ،این فرایندمحیط عادی دارد. 

را به مولکول های کوچکتر تبدیل کند که می تواند برای پیش آب 

توان به روش یپالسما را م. گیردمورد استفاده قرار  تصفیه فاضالب

در این پژوهش از  .[6-5]های گوناگون تخلیه الکتریکی تولید کرد

استفاده شده است که با ایجاد  روش ایجاد تخلیه الکتریکی کرونا

میدان الکتریکی غیریکنواخت، توانایی باالیی در یونیزاسیون گاز 

بنابراین در این پژوهش، با استفاده از اثرات برهمکنشی خنثی دارد. 

گونه های فعال تولیده شده پالسمای هوا با رنگ آلی محلول در آب 

لعه قرار می به منظور اکسیداسیون، حذف یا کاهش آن مورد مطا

.گیرد

روش آزمایش
 هندسه مورد استفاده برای تولید پالسما نقطه به صفحه است.

میلی متر است که نوک آن با  3اکترود توان سوزنی شکل به قطر 

سانتی متر از سطح آب  1.5درجه تیز شده و به فاصله  35زاویه 

، در 5cm شعاعشکل، به  دایره ایو الکترود زمین  داده شدهقرار 

، شماتیک ساختار 1شکل قرار می گیرد.  حاوی محلول کف ظرف

 مورد استفاده را نمایش می دهد.

چیدمان آزمایش. -1شکل 

به منظور مشخص کردن شرایط مطلوب و بهینه حذف رنگ محلول 

استفاده  DesignExpert11در آب به روش پالسمایی از نرم افزار 
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بهره گیری از روش سطح پاسخ، می شود. در این نرم افزار، با 

متغیرهای ورودی فرآیند کاهش یا حذف رنگ از آب، یعنی غلظت 

، زمان با دامنه تغییرات 50ppmتا  10ppmابتدایی با دامنه تغییرات 

میلی لیتر، و حذف  250تا  50دقیقه، حجم با دامنه تغییرات  25تا  5

 رنگ به عنوان پاسخ در خروجی فرآیند درنظر گرفته می شوند.

 ایجتن
)اتم یا مولکول( که یک الکترون  هایی هستندهای آزاد گونهرادیکال

جفت نشده در مدار بیرونی خود دارند و بسیار ناپایدار بوده  و به 

نیاز خود  سرعت با ترکیبات دیگر واکنش می دهند تا الکترون مورد

های های رادیکال آزاد شامل گونهگونه را بدست آورند و ثبات یابند.

𝑂𝐻 ،𝑂2فعال اکسیژن مانند 
− ،𝐻2𝑂2[7]،... هستند.

، تغییرات حذف رنگ آلی محلول در آب برحسب دو 2در شکل 

متغیر همزمان غلظت و حجم را نشان می دهد. همانطور که دیده می 

، حذف رنگ به میلی لیتر 100و حجم  20ppmشود در غلطت 

است. %100میزان 

غلظت اولیه و حجم.دو متغیر همزمان حذف رنگ برحسب  :2شکل 

شکککل  سککب دو 3در  ، فرآیند حذف رنگ آلی محلول در آب برح

سکت. همانطور  شکده ا شکان داده  متغیر همزمان غلظت اولیه و زمان ن

یکه  ظکت اول یکد، در غل مکان  20ppmککه می توان د  20و پس از ز

از محلول حذف شده است.  %99.5دقیقه، رنگ به میزان 

غلظت اولیه و زمان.دو متغیر همزمان حذف رنگ برحسب  ::3شکل 

توان های آزاد را به سه مرحله میهای مربوط به رادیکالواکنش

های های آزاد از گونهرادیکال تشکیل شروع: مرحله (1):تقسیم کرد

های پایدار را شامل های آزاد با گونهپایدار و یا واکنش رادیکال

هایی که در آن تعداد واکنششامل  مرحله اشاعه: (2)شود.می

هایی واکنش واکنش پایان: (3)ماند.های آزاد یکسان باقی میرادیکال

تر که شامل ترکیب دو رادیکال آزاد برای تشکیل یک گونه باثبات

 .[8] یابداست و تعداد رادیکال آزاد کاهش می

، اثر همزمان دو متغیر حجم و زمان بر فرآیند اکسیداسیون 4در شکل 

گ آلی محلول در آب و حذف آن نمایش داده شده است. مشخص رن

میلی لیتر،  100دقیقه در حجم  20است که بعد از گذشت زمان 

رخ می دهد.   %99.8حذف رنگ به میزان 

حجم و زمان.دو متغیر همزمان حذف رنگ برحسب  -4شکل 
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اثر همزمان دو متغیر حجم و غلظت اولیه رنگ محلول در آب بر 

نمایش داده شده است. می  5میزان کاهش یا حذف آن در شکل 

، حذف رنگ 20ppmمیلی لیتر و غلظت  100توان دید که در حجم 

 % است.100محلول در آب به میزان 

غلظت و حجم. دو متغیر همزمان حذف رنگ برحسب :5شکل 

های آزاد بسیار فعال و ایی که ترکیبات اکسیدان و رادیکالاز آنج

نظیر  دیگر هایتمایل زیادی به واکنش با مولکول ناپایدار هستند،

گردد. نتیجه این ها میدارند که موجب آسیب اکسیداتیو  در آن رنگ

منجر به حذف رنگ از محلول و ته نشینی اکسید آن در ها واکنش

 آب می گردد.

شیمیایی فیزیکی و های ها، در مقایسه با روشاز طرفی این روش

بسیار موثرتر  مانند جذب سطحی، انعقاد الکتروشیمیایی و... موجود،

در تصفیه سازی آب های آلوده برجا هستند و حداقل آثار جانبی را 

.[9,10]می گذارند

 نتیجه گیری

ی رنگ آلی در این پژوهش، اثر پالسمای سرد هوا بر روی آب حاو

صفحه و تخلیه کرونا جهت ایجاد -بررسی گردید. از هندسه نقطه

پالسمای هوا بهره گرفته شد. اثر همزمان متغیرهای غلظت رنگ آلی 

حل شده در آب، حجم آب رنگی، و زمان اعمال پالسما بر آب 

رنگی مورد مطالعه قرار گرفت. مشخص گردید رادیکال های آزاد 

ل در فاصله بین الکترودها و ظرف حاوی موجود در پالسمای تشکی

ایجاد رادیکال هایی با واکنش پذیری زیاد در  آب رنگی، عالوه بر

، قادر به برهمکنش با رنگ آلی حل شده در OHداخل آب نظیر 

آب بوده و با اکسید کردن، رنگ حل شده در آب را به میزان قابل 

ی از فاضالب توجهی حذف می کنند. با توجه به آلودگی رنگی بسیار

ها و پساب های صنعتی، روش تصفیه سازی پالسمایی در حذف 

 این آلودگی های رنگی بسیار موثر و با عوارض کمتر است. 
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 ابسار تشخیصی برای اًذازُ گیری اهیتٌس باریکِ 
  آهٌِ  ،  کارگریاى؛ حسیي زادُ ، هرین

 

دظٍّـکذُ دالػوب ٍ گذاخز ّؼشْبی، دظٍّـگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّؼشْبی، سْشاى، ایشاى 

 

چکیذُ 
ایي چـوِ یًَی دس سٍصّبی اٍلیِ ػبخز قبدس ثِ سَلیذ . یًَی هَلشی کبػخ دس ػیکلَسشٍى کشج ثشای سَلیذ ثبسیکِ ّیذسٍطى هٌفی هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشد چـن

یک اػکٌش ػیوی ثشای اًذاصُ گیشی اهیشٌغ ثبسیکِ دشٍسَى ٍ هـخلبر آى دس دٍ ثؼذ ػشضی ٍ عَلی فضبی فبص  .هیلی آهذش ثبسیکِ ّیذسٍطى هٌفی ثَدُ اػز 2.5

  .کِ دس ایي هقبلِ خضییبر آى ثشسػی ؿذُ اػز عشاحی ٍ ػبخشِ ؿذُ اػز
    اػکٌش ػیوی، اًذاصُ گیشی اهیشٌغ، چـوِ یًَی هَلشی کبػخ، اثضاس سـخیلی ثبسیکِ: ٍاشُ ّای کلیذی

 

Diagnostic Tool for Beam Emittance Measurement  
 

Hosseinzadeh,  Maryam; Kargarian, Ameneh  

 

Plasma Physics and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran.  
 

Abstract  
 

An H
-
 multicusp ion source has been designed and constructed for CYCLONE30 commercial cyclotron. This ion 

source at the beginning days was able to generate 2.5 mA H
-
 beam. A wire scanner was designed and 

constructed to measure the emitted proton beam profiles and its specifications in both the transverse and 

longitudinal phase space.   
Keywords:    wire scanner, emittance measurement, multicusp ion source, beam diagnostic     

 

PACS No.   28 
 

 

 قذهِ م
 گذاخز ساکشَسّبی دس ػوذُ عَس ثِ هَلشی کبػخ یَى      چـوِ

 اػشفبدُ هَسد سادیَایضٍسَح سَلیذ ثشای رسار ّبی دٌّذُ ؿشبة ٍ

  .هی گیشًذ گشفشِ قشاس

  یکی اص گبهْبی اػبػی ثشای عشاحی چـوِ یًَی هَلشی کبػخ 

عشاحی ٍ ثْیٌِ ػبصی قذسر ٍ سؼذاد هگٌز ّبی هحلَس کٌٌذُ 

دس ایي ًَع . دالػوب دس اعشاف هحفظِ ٍاکٌؾ چـوِ هی ثبؿذ

 ٍ چگبلی ثْجَد ی ثشای دائنّبیآّي سثبچـوِ ّبی یًَی 

 دالػوب سَػظ  هحلَسػبصی[.1] دالػوب اػشفبدُ ؿَد یکٌَاخزی

اهشٍصُ  .  قشاس گشفشِ اػزی هَسد ثشسع آٌّشثبّب هخشلفیٌّذػِ ّب

 فـبس، كشفٌظش اصهـخق اػز کِ ٌّذػِ کبػخ سوبم خظ 

 سشاکن دس دسخِ اٍل ثِ ؽیافضا.  دّذی دالػوب سا می چگبلىیثبالسش

 دس ایي هقبلِ [.2] اػز ُی اٍلی الکششًٍْبهحلَسػبصی لیدل

عشاحی ٍ ػبخز اثضاس سـخیلی ثشای اًذاصُ گیشی اهیشٌغ ثبسیکِ 

. هَسد ثشسػی قشاس گشفشِ اػز

 

 هعرفی چشوِ یًَی
ی ثشای هحلَس ػبصی  دائنیآٌّشثب چیذهبى  اصکی ؿوبرییًوب

 ًـبى دادُ ؿذُ 1 دس ؿکل Cyclone30 ٍىی چـوِ دالػوب دس

 .اػز
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هحفظِ ٍاکٌؾ چـوِ یًَی هَلشی کبػخ ٍاقغ دس ؿشبثذٌّذُ 

ٍ cm 10 ثِ قغش )ػیکلَسشٍى کشج اػشَاًِ ای اص خٌغ هغ 

 هگٌز اص ًَع دایوی آى سا احبعِ کشدُ 10اػز کِ  (cm 15 عَل 

. اػز

ػشًَی اص هگٌز ّبی دائوی اص خٌغ ًئَدیوین ثب دالسیشِ هخشلف 

کِ الکششٍى ّبی دشاًشطی ٍ رسار دالػوب سا هحلَس هی کٌذ 

احبعِ کشدُ اػز کِ سَلیذ هیذاى هغٌبعیؼی ثِ ؿکل  هحفظِ سا

 هگٌز ّب ثب قغت ّبی هخشلف ثب گشادیبى [.3-5 ]کبػخ هی کٌٌذ

 . چیذُ ؿذُ اًذG 3سب   (دس هشکض) G 0هیذاى 

 یٍىی چـوِ یعیهغٌبطکٌٌذُ  هحلَس هگٌز ّبی اص کی ؿوبریًوب: 1ؿکل 

Cyclone30

ساخت ابسار تشخیصی 
اص ًَع خغی کِ ثشای اًذاصُ گیشی اهیشٌغ اػکٌش ػیوی      دػشگبُ 

ثبسیکِ هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشد ًیض دس ساػشبی ایي دشٍطُ ثِ 

ؿشح ریل ثشای اًذاصُ گیشی اهیشٌغ ثبسیکِ عشاحی ٍ ػبخشِ ؿذُ 

 .اػز

 هی X , Y ثِ اًذاصُ گیشی سَصیغ رسار دس كفحبر دػشگبُایي 

 سَػظ دٍ ػین هؼی کِ سَػظ سدْیضار هکبًیکی  کِدشداصد

ثِ حشکز دس ساػشبی ػوَدی ٍ افقی هی ثبؿذ  عشاحی ؿذُ ٍ قبدس

اصػغح هقغغ ثبسیکِ اػکي هی گیشد سب ثذیي ٍػیلِ ثشَاًین اهیشٌغ 

 حشکز ػین هؼی سَػظ دٍ اػشخ .ثبسیکِ سا اًذاصُ گیشی ًوبئین

هَسَس ٍ یک هذاس کٌششلی كَسر هی گیشد ثغَسیکِ دس ّش هشحلِ 

 ثبس الکششیکی ثَاػغِ ؿذُ دس ػین دحشکز خشیبى الکششیکی ایدب

 سَػظ یک هذاس هیکشٍ کٌششلی اًذاصُ ،ایدبد ؿذُ ثش سٍی ػین

گیشی ٍ اعالػبر آى ثِ کبهذیَسش دادُ هی ؿَد ٍ ػذغ سَػظ یک 

ثشًبهِ ًشم افضاسی ًظیش هغلت هَسد دشداصؽ قشاس خَاّذ گشفز ٍ 

دسًْبیز ًوَداسّبی هشثَعِ سشػین هی گشدد ٍ ثِ ٍػیلِ آى هی 

 . سَاى ثِ ًحَُ سَصیغ رسار دس ثبسیکِ ٍ اهیشٌغ ثبسیکِ دػز یبفز

 اسکٌر سیوی قسوت هکاًیکی
ایي دػشگبُ ؿبهل یک هحفظِ ثشای ػجَسثین هی ثبؿذ کِ ثذًِ  

هحفغِ دػشگبُ ثب اػشفبدُ اص فشص . آى اص آلَهیٌیَم ػبخشِ ؿذُ اػز

ػی اى ػی خبلی ؿذُ ٍ ػقف آى اص دالػشیک ؿفبف ػبخشِ ؿذُ 

. سب هؼیش حشکز دشسَ قبثل هـبّذُ ثبؿذ

. دس دٍ عشف دػشگبُ دٍ دسدَؽ قشاس داسد کِ ثِ ؿکل دایشُ هیجبؿذ

دس خلَ ایي دػشگبُ دٍ اػشخ هَسَس ثِ ٍاػشِ ی کَدلیٌگ آى سؼجیِ 

ؿذُ اػز ًیشٍی یکی اص هَسَس ّب ثب اػشفبدُ اص ؿفشی کِ هشلل ثِ 

کَدلیٌگ هیجبؿذ ثِ كَسر افقی ثِ داخل هحفظِ اًشقبل هیذّذ  کِ 

ثبػث حشکز قؼوز ػین ؿٌبػبگش هیـَد کِ هشلل ثِ دٌدشُ ای 

دالػشیکی هیجبؿذ کِ دس ساػشبی افقی سَاًبیی حشکز داسد سب ثشَاًذ 

هَسَس دٍم ًیشٍ سا اص عشیق  .دشسَ سا دس ساػشبی افق اػکي ًوبیذ

ایي چشخ دًذُ ّب اص . چشخ دًذُ ثِ ًیشٍی ػوَدی سجذیل هی کٌذ

خٌغ ثشًح هی ثبؿٌذ کِ ًیشٍ ٍ ػشػز سا ثِ ًؼجز یک ثِ یک 

سجذیل هی ًوبیذ کِ ثبػث حشکز ػین ؿٌبػبگش دس ساػشبی ػوَدی 

. ؿَد ّن گبم ثب حشکز افقی هیکٌذ هی

سوبهی ؿفز ّب ثب اػشفبدُ اص ثلجشًگ ّبیی کِ دس ػقف ٍ دیَاس ٍ 

 ًقـِ ّبی هکبًیکی هشثَط ثِ .کف سؼجیِ ؿذُ اًذ ثبثز ؿذُ اػز

 .ایي عشاحی دس اؿکبل صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػز
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ًقـِ هکبًیکی دػشگبُ اػکٌش ػیوی  : 2ؿکل

 

قسوت الکتریکی 
. هـخلبر اػشخ هَسَس ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ

  42D4002 دسخِ 1.8ٍلز  2.9اػشخ هَسَس 

  42D4002: هذل

 ٍلز  2.9: ٍلشبط

 8/1 ( :Deg)دسخِ چشخؾ

 2/1(: A)خشیبى

  4(: Kg.cm)گـشبٍس

ّشکذام اص اػشخ هَسَسّب داسای یک دسایَس ثَدُ کِ ثب اػشفبدُ 

 ًوبیی اص .اصآًْب اػشخ هَسَس ثشای حشکز خَد اػشفبدُ هی کٌذ

 .اػکٌش ػیوی ػبخشِ ؿذُ دس ؿکل صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػز

 

 
 سلَیش ػبخشِ ؿذُ اص دػشگبُ اػکٌش ػیوی : 3ؿکل 

ایي دػشگبُ داسای یک ثشد الکششًٍیکی ثَدُ کِ ثب اػشفبدُ اص ثشًبهِ 

ای کِ ًَؿشِ هی ؿَد ٍ ثِ آى دادُ هی ؿَد ٍ ّوچٌیي ثب اػشفبدُ اص 

دسایَسّبیی کِ ثِ آى ٍكل هی ؿَد ثبػث حشکز اػشخ هَسَسّب 

. هی ثبؿذ

ّوچٌیي ثشای اًذاصُ گیشی خشیبى دٍ ػین هؼی سا اص داخل چوجش 

ثب . ثشداؿشِ ٍ یک كفحِ هؼی دس هؼیش ػجَس رسار قشاس هی دّین

ثشخَسد ثبسیکِ ثِ ایي كفحِ هؼی اص سٍی ٍلز هششی کِ ثِ چوجش 

 .ٍكل هی ؿَد خشیبى ثبسیکِ رسار اًذاصُ گیشی هی ؿَد

 

 راُ اًذازی هَتَرّای،  L298 ًذاز هَتَرُ هاشٍل را

DC  

ػبخشِ ؿذُ  L298 ایي هبطٍل ثش اػبع آی ػی دسایَس هَسَس    

دّذ کِ ثِ ساحشی ٍ ثذٍى ّیچ  اػز کِ ثِ ؿوب ایي اهکبى سا هی

قغؼِ اضبفِ ثب اػشفبدُ اص اًَاع هیکشٍ کٌششلش ّب ػشػز ٍ خْز دٍ 

سا ثِ عَس ّوضهبى سغییش دّیذ ٍ اص آى دس کبسثشدّبیی  DC هَسَس

، دسایَس اػشخ هَسَس ٍ DC ًظیش سٍثبسیک، کٌششل دٍس هَسَس ّبی

  .ثْشُ ثجشیذ... 

 

هشخصات هاشٍل 
 ٍخَد دبیِ کٌششل خشیبى ثشای ػولکشد حفبظز خشیبى

 قبثلیز ًلت هقبٍهز کٌششل خشیبى ثشسٍی خَد ثشد

  آهذش ثشای ّش هَسَس2خشیبى دّی سب 

  ٍلز45 سب 5هحذٍدُ ٍػیغ ٍلشبط اص 

  ػبًشیوشش5 * 5اثؼبد کَچک هبطٍل 

اػشفبدُ اص کبًکشَس هخبثشاسی دس ٍسٍدی ٍ سشهیٌبل دس خشٍخی ٍ 

 سغزیِ ثشای اػشفبدُ آػبى اص هبطٍل

 (ثبیبع)هَسَس ّبی خشیبى هؼشقین ثشای کبس کشدى ًیبص ثِ سغزیِ 

  هؼوَال هَسَس ّبیی کِ ثشای ػبخشي سثبر ّبی داًـگبّی .داسًذ

.  کبس هی کٌذ 24 یب 12 یب 9 یب 6 یب 5اػشفبدُ هی ؿَد ثب ٍلشبط ّبی 

داسای خشیبى کـی ... ٍ ثؼشِ ثِ هذل ، سٍؽ ػبخز ، قیوز ٍ 

یک سٍؽ آى اػز کِ .  آهذش هی ثبؿٌذ 5 هیلی آهذش سب 100حذٍد 

آى سا هؼشقیوب ثِ ثبعشی ٍكل ًوبیین دس ایي كَسر ثب ػشػز 

ًْبیی َّد ٍ دس یک خْز خبف هی چشخذ اهب دس سثبر ّب هب 
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سٍؿي ٍ خبهَؽ کشدى ، کٌششل ػشػز ،  ]ًیبص ثِ کٌششل هَسَس 

داسین دس ًشیدِ ثبیذ هَسَس سا ثب  [کٌششل خْز ٍ کٌششل هَقؼیز 

هذاسار هٌغقی یب هبیکشٍکٌششلش ّب یب دی ال )اػشفبدُ اص کٌششلشّب 

 ٍلز ٍ 5هب خشٍخی هیکشٍکٌششلش ّب اکٌششل ًوبیین   (ػی یب سایبًِ

ثٌبثشایي هب ًیبص .  هیلی آهذش اػز ٍ ًوی سَاًذ هَسَس سا ثچشخبًذ 2

ثِ ایي . ثِ هذاسار ٍاػغِ ثشای اسلبل کٌششلش ثِ هَسَس داسین 

کِ ایي دسایَس هی سَاًذ سشکیت سلِ ٍ . هذاسار دسایَس هی گَیٌذ 

سشاًضیؼشَس یب آی ػی یب هذاسار سشکیجی ثبؿذ هؼوَال ثشای هَسَس 

 آهذش اص آی ػی2 ٍ خشیبى حذاکثش 46 سب 5ّبی داسای ٍلشبط 

L298N قبثل رکش اػز ثب یک آی ػی هی سَاى . اػشفبدُ هی ؿَد

ساُ اًذاصی دٍ هَسَس   .ًوَد لدٍ هَسَس دی ػی سا ّوضهبى کٌشش

دس دٍ  خشیبر هؼشقین ثِ كَسر ّن صهبى ثب قبثلیز گشدؽ

یکی ثشای سغزیِ . ثشای ساُ اًذاصی ، ثِ دٍ ثبعشی ًیبص داسین  رخِ

آیؼی ٍ دیگشی ثشای سغزیِ هَسَس ّب ، هٌفی دٍ ثبعشی سا ثب ػین 

هی ًبهین یؼٌی هقذاس آى كفش « صهیي»ثِ ّن ٍكل هی کٌین ٍ آى سا 

ثبعشی سغزیِ هَسَس ، داسای ٍلشبطی ثشاثش . ٍلز ، فشم هی ؿَد 

ثب ٍلشبط هَسَس ٍ داسای قبثلیز خشیبى دّی ثیـشش یب هؼبٍی ثب 

ّوچٌیي ٍلشبط ثبعشی سغزیِ آی . خشیبى هَسد ًیبص دٍ هَسَس ثبؿذ 

ثشای خلَگیشی اص ػَخشي آی .  ٍلز ثبؿذ 7 سب 4/5ػی ثبیذ ثیي 

 سا ثب اػشفبدُ اص دیَد هحبفظز 15 ٍ 14 ٍ 3 ٍ 2ػی ثبیذ دبیِ ّبی 

کبسذ . کٌین یؼٌی ثِ ّش یک اص دبیِ ّب دٍ دیَد ٍكل هی ًوبیین

ثِ ػش هثجز ثبعشی سغزیِ  (قؼوشی کِ خظ داسد)دیَد اٍل سا 

هَسَس ، ٍ آًذ دیَد اٍل سا ثِ دبیِ آیؼی ٍكل هی ًوبیین ٍ کبسذ 

دیَد دٍم سا ثِ دبیِ آیؼی ٍ آًذ دیَد دٍم سا ثِ صهیي ٍكل هی 

ثْشش اػز دٍ ػش دبیِ ٍسٍدی هَسَس سا ثب یک خبصى ثذٍى . ًوبیین

ػذغ عجق آى . قغت دالػشیکی ظشفیز ثبال ، ثِ ّن ٍكل ًوبییذ 

ؿکل دسایَسٍ ثشد . چِ دس صیش آهذُ دبیِ ّب سا ٍكل هی ًوبیین

 . ًـبى دادُ ؿذُ اػز4 هشثَط ثِ ایي دػشگبُ دس ؿکل الکششًٍیکی

 دػشگبُ اػکٌش ػیویدسایَسٍ ثشد الکششًٍیکی : 4ؿکل 

ًتیجِ گیری 
     دس ایي هقبلِ ػؼی ثش عشاحی ٍ ػبخز یک ػذد اػکٌش ػیوی 

 ثِ اًذاصُ دػشگبُایي . ثشای اًذاصُ گیشی اهیشٌغ ثبسیکِ ؿذُ اػز

حشکز دس ساػشبی  ٍ ثب هی دشداصددٍ ثؼذ گیشی سَصیغ رسار دس 

ػغح هقغغ ثبسیکِ اػکي هی گیشد سب ثذیي اص ػوَدی ٍ افقی 

 حشکز ػین .ٍػیلِ ثشَاًین اهیشٌغ ثبسیکِ سا اًذاصُ گیشی ًوبئین

 هؼی سَػظ دٍ اػشخ هَسَس ٍ یک هذاس کٌششلی كَسر هی گیشد

 ، ؿذُ دس ػیندخشیبى الکششیکی ایدب،  دس ّش هشحلِ،ثغَسیکِ

سَػظ یک هذاس هیکشٍ کٌششلی اًذاصُ گیشی ٍ اعالػبر آى ثِ 

کبهذیَسش دادُ هی ؿَد ٍ ػذغ سَػظ یک ثشًبهِ ًشم افضاس هَسد 

ًوَداسّبی ثب سشػین ًْبیز  دشداصؽ قشاس خَاّذ گشفز ٍ دس

هی سَاى ثِ ًحَُ سَصیغ رسار دس ثبسیکِ ٍ اهیشٌغ ثبسیکِ  هشثَعِ
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 با در وظر گرفته دیىامیک لیزر اتمیَای کًاوتًمی در  ردیابی پدیدٌ 

 اتمی َای میانبرخًرد 
  حمد کاظمم، تًسلی ؛ ابراَیم، قاسمیان

 گريٌ اپتیک ي لیزر، داوشکدٌ فیزیک، داوشگاٌ یزد 

 چکیدٌ
گیزد. چگالیذُ تِ ػٌَاى  اتشی کالعیکی هَرد تزرعی قزار هیذُ تا دٍ هیذاى تکٌش کٌٌ ایٌشتیي تزّن-هتشکل اس یک چگالیذُ تَس اتوی لیشردیٌاهیک یک  هقالِدر ایي 

تا اعتفادُ اس تقزیة آدیاتاتیک حذف ّا را  یی اتنعاهاًِ، اتتذا تزاس تاالتشکیل  شذُ اعت. تزای تزرعی تحلیلی دیٌاهیک  -تزاسی ًَعّای عِ سیزعاهاًِ اتوی اس اتن
 ّای تحلیلی ػثارت ای تاسًَیغی کزدُ ٍ ای ساٍیِ کل عاهاًِ را تز حغة ػولگزّای تکاًِ  هَثز یلتًَیعپظ، ّاهن. یرع هییک سیزعاهاًِ اتوی دٍتزاسی  تٍِ  کٌین هی

 اتوی دلیل تزخَردّای هیاىتِ  عاهاًِ کِ دّذ ًشاى هی ایي هطالؼِ .ینآٍر هی هختلف تذعت تَصیف کٌٌٌذُ دیٌاهیک عاهاًِ را تا در ًظز گزفتي شزایط فیشیکی
ّای هَخَد  تؼذاد اتن کِ اعتپضٍّش ایي ایي  یکی دیگز اس ًتایح  خالة .دّذرا اس خَد تزٍس هی احیا ٍ خَدگیزاًذاسی هاکزٍعکَپی-ّای کَاًتَهی فزٍافت پذیذُ

       دّذ. ار هیرا تِ شذت تحت تاثیز خَد قز رفتار ٍارًٍی خوؼیت)سٍج یا فزد تَدى تؼذاد آًْا(   در چگالیذُ
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Abstract  
 

In this paper we investigate the dynamics of an atom-laser consists of a Bose-Einstein condensate (BEC) 

interacting with two classical radiation fields. The BEC, as the atomic subsystem, contains of three-level atoms 

with  -configuration. In order to study, analytically, the dynamics of system, we remove the upper level of 

atoms via the adiabatic elimination and reach an effective two-level atomic subsystem. Then, we rewrite the 

effective Hamiltonian in terms of angular momentum operators and then derive the analytical expressions for 

the dynamics of the system at different physical situations. The current study shows that the system undergoes 

two pure quantum phenomena i.e., the collapse-revival and macroscopic quantum self trapping (MQST) due to 

nonlinear collisional interactions. As another interesting result, the number of atoms (being odd or even) 

strongly influences the pattern of population inversion.  

   

  

PACS No.   32        

 

  مقدمٍ

در هَرد پذیذُ  تیٌی تَس ٍ ایٌشتیي تؼذ اس پیش عال 77حذٍد 

تِ  7995اٍلیي هشاّذات تدزتی آى در عال  ایٌشتیي-چگالیذُ تَس

َى کٌ تا .[7] اًدام رعیذ ٍ هٌدز تِ عاخت لیشرّای اتوی شذ

تزای تَلیذ تاریکِ  طزاحی اتشاری تَخِ تغیاری اس پضٍّشگزاى تز

ًٍی )لیشر اتوی( هتوزکش شذُ اعت. لیشر ّای تَس ی اس اتنّوذٍع
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دارای کارتزدّای گًَاگًَی در سهیٌِ اپتیک اتوی اعت.  اتوی

 اط ًاًَ ٍ هحکلیتَگزافی اتوی، عاخت قطؼات در هقی

عٌدی اتوی  هکاًیک کَاًتَهی کِ شاهل تذاخلتٌیادی  یّا آسهایش

هحغَب  لیشر اتوی ّایی اس کارتزدّای گغتزدُ ّغتٌذ، تٌْا ًوًَِ

هتشکل اس  لیشر اتویدر ایي هقالِ دیٌاهیک یک  .[3-2]شًَذ هی

کٌش کٌٌذُ تا دٍ هیذاى کالعیکی هَرد  تزاسی تزّن ّای عِ اتن

گیزد. اتتذا، ّاهیلتًَی عاهاًِ تز حغة ػولگزّای  تزرعی قزار هی

. عپظ تا شَد هیذاى تَسًٍی در چارچَب کَاًتش دٍم هؼزفی هی

دٍهذی تزای تَصیف  ّاهیلتًَییک  اعتفادُ اس تفزیة آدیاتاتیک،

در اداهِ تا حل هؼادالت حزکت  ین.آٍرهیّا تذعت  دیٌاهیک اتن

اس طزیق تحَل سهاًی ٍارًٍی را ّایشًثزگ، دیٌاهیک عاهاًِ 

.ّیندخوؼیت اتوی هَرد هطالؼِ قزار هی

ي حل معادالت مربًطٍآن  معرفی ساماوٍ ي َامیلتًوی
گیزین  در ًظز هی یتزاس ّای عِ تنا اسچگالیذُ اتوی هتشکل یک  

دیٌاهیک  .کٌش اعتدر حال تزّن کِ تا دٍ هیذاى تاتشی کالعیکی

ّای هَخَد در عاهاًِ در دهای صفز هطلق ٍ در چارچَب  اتن

 ،[4] شَد سیز تَصیف هیی ّاهیلتًَکَاًتش دٍم تا 
(7)

 

,

.

3
††2

2
†

3

1

2

†

311

†

31

†
3

1

21

ji

ji

jiijii

i

i

titi

ii

i

i

bbbbbb

chebbgebbg

bbH























 کِ 
i

b( †

i
b) در  ّا  )ًاتَدی( هیذاى تَسًٍی اتن آفزیٌش ػولگزّای

گاًِ  عِ ّایتزاس 3,2,1i خوالت هَخَد در عطز .ّغتٌذ 

 ،آن معطز دٍٍ ّا در چگالیذُ  د اتن(، ّاهیلتًَی آسا7اٍل راتطِ )

الیذُ را ّای درٍى چگ ّای کالعیکی تا اتن ىکٌش هیذا تزّن

 تا تغاهذکالعیکی ذ. هیذاى تاتشی کٌ تَصیف هی
1

 ّا  گذار اتن

شذگی  تا ثاتت خفت تیي دٍ تزاس اٍل ٍ عَم را
1

g دّذ ٍ  اًدام هی

 هیذاى تا تغاهذ
2

  تا ثاتت گذار هشاتْی تیي دٍ تزاس دٍم ٍ عَم

هیذاى -شذگی اتن خفت
2

g عِ کٌذ. تٌاتزایي، عاختار ایداد هی-

 7طَر کِ در شکل  ّواى .ذآی ل در عاهاًِ تَخَد هیشک-تزاسی

ٍم هوٌَع اعت. شَد گذار هغتقین تیي دٍ تزاس اٍل ٍ د هشاّذُ هی

اتوی در  ّای هیاىتزخَردشاهل ّاهیلتًَی  (،7) یي، عطز آخزّوچٌ

کٌش تا ضزیة تزّنی یکغاى تزاسّا
i

 ٍاتوی در  دّای هیاىتزخَر

کٌش تا قذرت تزّن تزاسّای هختلف
ij

 اعت.

کِ هشاتِ عاختار تزاسّای -تزاسی ًَع ّای عِ تزاسّای اًزصی اتن -7شکل 

تا تغاهذّای دٍ لیشر کالعیکی  [.5] اتن عذین اعت
1

  ٍ
2

  گذارّای اتوی را

کٌٌذ کِ  ایداد هی
1

  ٍ
2

   پاراهتزّای ًاهیشاًی تیي تغاهذ لیشرّا ٍ تغاهذ

گذارّای اتوی ًشاى دادُ شذُ ّغتٌذ.

کٌش تذعت آٍردُ ٍ  َیز تزّنتصاتتذا ّاهیلتًَی عاهاًِ را در 

پَشی اس تغییزات  چشن، تا تا اعتفادُ اس تقزیة آدیاتاتیک عپظ

تا اعتفادُ اس هؼادلِ  تزاس تزاًگیختِ هیاًی )عَم(سهاًی ػولگز 

گزّای دٍ تزاس لرا تز حغة ػو ػولگزایي  حزکت ّایشًثزگ،

 رعین، یراتطِ سیز ه تِ ٍ دیگز تذعت آٍردُ
(2)
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سیز اعتفادُ شذُ اعت، ّای خاًشاًیکِ در آى اس 
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ٍ شزایط تشذیذ دٍفَتًَی 
21

  ،ًیش لحاظ شذُ اعت
(4)
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22321131

 

َرت صِ ت اتی تِ هؼادالت دیٌاهیکی عاهاًِیعتهٌظَر د ِت

  کٌین،ای سیز را هؼزفی هیساٍیِ ای ػولگزّای تکاًِ ،تحلیلی
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صَرت سیز  ِرا ت (2اى ّاهیلتًَی )تَکوک ایي ػولگزّا هی تِ

 تاسًَیغی کزد:
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ًظز شذُ اعت.  کِ در آى اس خوالتی کِ ثاتت حزکت ّغتٌذ، صزف

شذگی هَثز تِ صَرت یک ػذد  تت خفتفتي ثاتا در ًظز گز

 تَاى ّاهیلتًَی هَثز را تِ صَرت سیز تاسًَیغی کزد، حقیقی هی
(7)

,
2

zzxEff
BJAJGJH 

کِ در آى اس رٍاتط سیز اعتفادُ شذُ اعت،
(8)

.

),)(1(,

1221
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B

NAgG
Eff

هؼادالت اکٌَى تا اعتفادُ اس رّیافت هؼادلِ حزکت ّایشًثزگ، 

تا تٌظین  ،. تزای ایي هٌظَرآٍرین عاهاًِ را تذعت هی یکدیٌاهی

تا اعتفادُ اس دّین ٍ  را هغاٍی صفز قزار هی A،پاراهتزّای اتوی

)exp(ػولگز یکاًی tiGJU
x

 ّاهیلتًَی عاهاًِ را در ،

 (RWA) ٍ تقزیة هَج چزخاى (RF) چارچَب چزخاى

ٍرین،تذعت هی آَرت سیز تص
(8)

.
2

xEffRWARF
BJU

dt

dU
iUHUH 





ًظز  هاًی عزیؼی دارًذ، صزفاس خوالتی کِ تغییزات س ایٌدادر 

ٍ ّاهیلتًَی  اکٌَى، دٍتارُ تِ چارچَب اٍلیِ تزگشتِشذُ اعت. 

 آٍرین، هَج چزخاى را تصَرت سیز تذعت هی عاهاًِ در تقزیة
(9)

.
2

xxRWARFRWA
BJGJU

dt

dU
iUHUH 





تَاى دریافت کِ  ( تزاحتی هی9اس راتطِ )
x

J  عاهاًِ ثاتت حزکت

اعت. اکٌَى، دٍ ػولگز 
y

iJJJ
z


1
 ٍ 

yz
iJJJ 

2
را  

کٌین کِ در اداهِ اس آًْا تزای تذعت آٍردى دیٌاهیک  تؼزیف هی

تحَل سهاًی ایي دٍ ػولگز تصَرت سیز  .شَد عاهاًِ اعتفادُ هی

 ذ،آی تذعت هی
(71)
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ياريوی جمعیت اتمی
در ایي تخش، ٍارًٍی خوؼیت اتوی تِ ػٌَاى یک پاراهتز کلیذی 

د در عاهاًِ هَرد هطالؼِ قزار ّای هَخَ تزای تزرعی دیٌاهیک اتن

 تصَرت سیز تؼزیف هی شَد، ایي کویت. گیزد هی
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اکٌَى تا در ًظز گزفتي حالت اٍلیِ  .اعتاٍلیِ حالت  )0(کِ 

کٌش تِ دٍ صَرت حالت ػذدی ٍ ّوذٍط،  ّا در شزٍع تزّن اتن

ٍارًٍی خوؼیت را تذعت آٍردُ ٍ رفتار دیٌاهیکی آى را تِ صَرت 

در حالت ػذدی فزض دّین.  هی لیلی ٍ ػذدی هَرد هطالؼِ قزارتح

حالت اٍلیِ  م قزار دارًذ ٍ تٌاتزایيس دٍّا در تزا کِ توام اتن کٌین هی

)N,0)0 تصَرتّا  اتن  تَاى آى را  شَد کِ هی ًَشتِ هی

ای تصَرت  ساٍیِ  تکاًِ ّایّای ػولگز حالتٍیضُ تز حغة

jj ,)0(   ِ2تاسًَیغی کزد ک/Nj   ،اعت. تٌاتزایي

تَاى تصَرت سیز هحاعثِ کزد، ٍارًٍی خوؼیت را هی
(72)
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،کِ در آى اس راتطِ سیز اعتفادُ شذُ اعت
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تَاى تِ صَرت سیز  ( را هی72راتطِ )هحاعثات،  پظ اس اًدام

 تاسًَیغی کزد، 
(74)
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تِ صَرت سیز عادُ کزد ٍ ٍارًٍی خوؼیت  تَاى راتطِ تاال را هی

 اتوی در حالت ػذدی را تذعت آٍرد،
(75)

  .coscos)(
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N





ّای  دّذ عاهاًِ در ًظز گزفتِ شذُ ٍیضگی ( ًشاى هی75راتطِ )

دّذ. ٍیضگی اٍل کِ ًاشی اس  ای را اس خَد تزٍس هی تزخغتِ

اتوی در عاهاًِ اعت هٌدز تِ ایداد پذیذُ  خَردّای هیاىتز

در غیاب شَد.  احیا در رفتار ٍارًٍی خوؼیت اتوی هی-فزٍافت

رٍد، گذارّای اتوی  طَر کِ اًتظار هی اتوی ّواى تزخَردّای هیاى

ّواٌّگ اًدام  اتتیي دٍ تزاس اٍل ٍ دٍم تِ صَرت ًَعاً

BG ٌِّگاهی ک ،طزفی اسًذ. شَ هی  ،عاهاًِ یک رفتار اعت

دّذ. در ایي شزایط اگز تؼذاد  کَاًتَهی دیگز را اس خَد ًشاى هی

ّای هَخَد در عاهاًِ سٍج تاشذ، ٍارًٍی خوؼیت اتوی ّوَارُ  اتن

دارای هقادیز ًاهٌفی اعت. تؼثارت دیگز هیاًگیي سهاًی ٍارًٍی 

َد در ّای هَخ فز اعت. در ایي شزایط اتنخوؼیت اتوی هخالف ص
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کٌٌذ کِ تیاًگز رفتار  را اشغال هی عاهاًِ غالثاً یکی اس تزاسّای اتوی

 . [6] اعت (MQST) خَدگیزاًذاسی هاکزٍعکَپی کَاًتَهی

ٍارًٍی خوؼیت در حالت ّوذٍط، هاًٌذ حالت  ٍارعیتزای 

اس  زاس اٍل خالیکٌش ت کٌین کِ در شزٍع تزّن فزض هی ،ػذدی

تَسیغ دٍم  اتوی تزاسدر ّا تصَرت ّوذٍط  اتن خوؼیت اعت ٍ

،شَد زایي حالت اٍلیِ عاهاًِ تصَرت هؼزفی هیتٌات. اًذشذُ
(76) 
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تَاى ٍارًٍی خوؼیت اتوی در حالت  کِ تا اعتفادُ اس آى هی

،صَرت سیز تذعت آٍردّوذٍط را ت
(77)

.cos)(
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2کِ
_

N کٌذ.  ّا در عاهاًِ را هشخص هی هیاًگیي تؼذاد اتن

 تَاى دریافت کِ دٍرُ تٌاٍب ( هی77( ٍ )75اس هقایغِ راتطِ )

BT احیا در حالت ّوذٍطپذیذُ 
C

/2  ٍتزاتز حالت ّوذٍط  د

BT
N

/  ًَُعاًی یکغاًی  تٌاٍباعت ٍلی ّز دٍ راتطِ دٍر

GT
O

/2   .دارًذ

تحَل سهاًی ٍارًٍی خوؼیت اتوی در دٍ حالت ػذدی ٍ  2شکل 

احیاء، -ػالٍُ تز تزٍس پذیذُ فزٍافتدّذ.  ّوذٍط را ًشاى هی

دٍرُ تٌاٍب احیا در حالت ّوذٍط دٍ تزاتز شَد کِ هشاّذُ هی

ُ احیا در حالت تٌاتزایي، تؼذاد رخذادّای پذیذ حالت ػذدی اعت.

ػذدی دٍ تزاتز حالت ّوذٍط اعت. 

 

ٍارًٍی خوؼیت اتوی تِ اسای  تحَل سهاًی -2شکل  

10

_

 NN،BG 100  در حالت ػذدی )عوت راعت( ٍ حالت ّوذٍط

   .(پ)عوت چ

رفتار پذیذُ خَدگیزاًذاسی هاکزٍعکَپی کَاًتَهی را در  3شکل 

 ،دّذ. در شکل عوت راعت خوؼیت اتوی ًشاى هی ٍارًٍی

تَاى  هیاًگیي ٍارًٍی خوؼیت اتوی هقذاری هثثت اعت ٍ هی

 اًذ. دٍم تِ دام افتادُّا در تزاس  افت کِ در ایي شزایط اکثز اتندری

20N  ٍ2تِ اسای  3شکل  1N  رعن شذُ در حالت ػذدی

پذیذُ  ّای هَخَد در عاهاًِ سٍج تاشذ، ذاد اتنؼاعت. اگز ت

تِ ٍضَح در رفتار ٍارًٍی خوؼیت هشاّذُ  ،خَدگیزاًذاسی

 ،هَخَد در عاهاًِ ّای فزدی اس اتن ٍلی تِ اسای تؼذاد ،شَد هی

 تا داهٌِ هثثت ٍ هٌفی رفتار ٍارًٍی خوؼیت تِ صَرت ًَعاًی

تیي  کالعیکی تاتشیّای  کٌش تا هیذاى ّا در اثز تزّن اعت ٍ اتن

    .دٍ تزاس اٍل ٍ دٍم تطَر پیَعتِ در حال گذار ّغتٌذ

تِ اسای دٍ هقذار هتفاٍت  ارّای ٍارًٍی خوؼیت در حالت ػذدیًوَد -3شکل

ّای هَخَد در عاهاًِ. ًوَدار عوت راعت پذیذُ خَدگیزاًذاسی  تؼذاد اتن

در ًوَدار عوت چپ حالی کِ  در ،دّذ ًشاى هی 20Nکَاًتَهی را تِ اسای 

دٍ تزاس اٍل ٍ دٍم تا گذشت سهاى تِ تیيگذارّای اتوی  ،21Nتِ اسای 

BGدار تِ اسای َشًَذ. ّز دٍ ًو صَرت ًَعاًی اًدام هی  ُاًذ. رعن شذ

 گیری  وتیجٍ

کِ دٍ پذیذُ کَاًتَهی  ًتایح حاصل اس ایي پضٍّش ًشاى داد

هاکزٍعکَپی کَاًتَهی در رفتار احیا ٍ خَدگیزاًذاسی -فزٍافت

قاتل ردیاتی اعت. ّوچٌیي، یکی دیگز اس  ًی خوؼیت اتویٍرٍا

تَخِ ایي هطالؼِ ایي اعت کِ رفتار دیٌاهیکی ٍارًٍی  ًتایح خالة

هَخَد  ّای تؼذاد اتنسٍج یا فزد تَدى خوؼیت اتوی تِ شذت تِ 

. اًِ ٍاتغتِ اعتدر عاه

َا مرجع
[1] W. Ketterle,  Reviews of Modern Physics 74, 1131 (2002). 
[2] H. M. Wiseman and M. J. Collett, Phys. Lett. A 202, 246 (1995). 
[3] A. M. Guzman, M. Moore, and P. Meystre, Phys. Rev. A 53, 977 

(1996).  
[4] L. -M. Kuang, A. -H. Zeng, Z. -H. Kuang, Phys. Lett. A 319, 24 

(2003); E. Ghasemian, M. K. Tavassoly, J. Opt. Soc. Ame. B 35, 86 

(2018). 
[5] I. Vadeiko, A. V. Prokhorov, A. V. Rybin, S. M. Arakelyan, Phys. Rev. 

A 72, 013804 (2005). 

[6] M. Abbarchi, A. Amo, V. G. Sala, D. D. Solnyshkov, H. Flayac, L. 
Ferrier, I. Sagnes, E. Galopin, A. Lema Ãotre, G. Malpuech and J. Bloch, 

nature physics 9, 275 (2013). 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

888



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

سهم تابع توزیع فوتون در فوتون 
2ساره، دادفر ؛ 1صلاح الدین،  زرین

 گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان   2و1

 چكيده
تبدیل لاپلاس بدست و  DGLAP ابع توزیع با استفاده از معادلات تحولی می پردازیم.  این ت NLOو  LOدر مرتبه  ما در این مقاله به بررسی تابع توزیع در فوتون

تابع  دهند کهنشان می  نتایج  .شودمقایسه می  ، GRVتوسط  ارائه شده  کوارک شگفت و کوارک افسونبا نتایج تابع توزیع  بدست آمده می آیند. نتایج تابع توزیع
فت می باشد. کوارک افسون و شگتابع توزیع  یک مرتبه از لحاظ بزرگی کوچکتر از  اتقریبً توزیع فوتون بدست آمده 

 فوتون ،DGLAP ،الکترودینامیک کوانتومی، کرومودینامیک کوانتومی  واژه های کليدی:

 The contribution of photon distribution function inside the photon 

Zarrin, Salaheddin1; Dadfar, Sareh2

2,1 Department of Physics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan 

Abstract 

In this paper, we obtain photon distribution function inside the photon at the LO and NLO approximations. This 

distribution function isobtained using by DGLAP evolution equations and Laplace transform. The obtained results of this 

distribution function iscompared with the results of the strange and charm quark distribution functions obtained by GRV. 

The results show that it is about one order of magnitude smaller than the mentioned quarks.  

 Keywords:        QED, QCD, DGLAP, photon 

PACS No.          11 

  مقدمه:
 های الکترومغناطیسی فوتون عامل انتقال نیرو بیندر برهمکنش    

 شونده،دار مبادله بار هذربه عنوان  شد. اگر فوتونیباذرات باردار می

وزون و یکی از آنها با یک ب کند 1نوسانبه یک ذره و پاد ذره 

شود. ساختار فوتون آشکار می کند آنگاه ای دیگر برهمکنشپیمانه

در  .باره ساختار فوتون مطالعات زیادی انجام شده استدرکنون تا

مقطع ین سطح نتابع ساختار فوتون و همچی اخیر محققان دهه

این ساختار توسط اند. ندهایی را مورد مطالعه قرار دادهچنین فرآی

 مشاهده[ 4و1] LEPو   [2و1] HERAمانند   ییهاآشکار ساز

 اخیراًاین ساختار ارائه شده است. مرتبط با   هایشده و داده

توابع توزیع فوتونی  ،روش برازش با استفاده ازاند توانستهمحققان 

2را در 
Q  پارتونی تابع توزیع بعلاوه  ]5[ ندارائه دههای مختلف 

 DGLAPتحولی با استفاده از معادلات را  و تابع ساختار آن فوتون

اند سهم تابع توانسته این معادلات به کمکو [ 6] اندبدست آورده

 . [7] توزیع فوتونی را در داخل پروتون محاسبه کنند

را  فوتون ما در این مقاله قصد داریم که سهم تابع توزیع فوتونی در

و  LOبا استفاده از معادلات تحولی و تبدیل لاپلاس در مراتب 

NLO در مرتبه در این مقاله ابتدا تابع توزیع فوتونی . بدست آوریم

LO  به طور  و سپس در ادامهشود داده میبه صورت کامل توضیح

LOو  NLO QCD ن سهم در مرتبه به محاسبه ایخلاصه، QED
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های از آنجا که سهم چنین توزیعی تاکنون در داده می پردازیم.

این انتها نتایج  در آزمایشگاهی و برازشی ارائه نشده است لذا

که توسط  های کوارک شگفت و افسون در فوتونتوزیع را با توزیع

GRV [ 5بدست آمده] .مقایسه کنیم 

محاسبه تابع توزیع

وزیع یکتاتوابع تبرای  DGLAPجفت شده معادلات
s

F
 ،

Gئونولگ
 ،فوتونM

  و غیریکتا
ns

F
  فوتون بدون در داخل

به  LOدر مرتبه  ن در تابع توزیع کوارکیودر نظر گرفتن سهم فوت

 .[8و9] دنباشصورت زیر می
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ها توابع شکاف و  Pدر معادلات بالا 
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  ثابت تزویج روانQCD 
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  ثابت تزویجQED  و تابع

     2 2 2

1

2
fn

ns qk qk q

k

Z x e e e P x




  .

برای حل  .ایماستفاده کرده 1از اندیس  LOبه جای  در این کار

به    xاز فضای آنها با استفاده از تبدیل لاپلاس (، 4تا ) (1)معادلات 

ابتدا از تغییر متغییر  منظوربریم. برای این می sفضای 

 expx v  و expy w 
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سپس تبدیل لاپلاس را . کنیممیتر معادلات را ساده ونموده استفاده 

معادلات به صورت زیر بدست به این ترتیب  کردهنها اعمال آروی 
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1و

 با حل اندآورده شده[ 11] در مرجع .

توان ( می5و6دو معادله )



1
,

f

 .همچین با حل  بدست آورد

صورت زیر بدست میبه غیریکتا  توزیع( تابع 8مستقیم معادله )

آید.
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که معادله بالا با استفاده از این تقریب  لازم به ذکر است
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 که این تقریب توسط  بدست آمده

-بودهقابل قبول  ،بدست آمدهمقاله مختلف استفاده و نتایج  ینچند

 با داشتن .[6، 7، 11و 11] ندا
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 (7)معادله   
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از  مجدداً  اینرو ازحل این معادله به آسانی امکان پذیر نیست 

به  معادله را از فضای کنیم. این بار لاپلاس استفاده می اتتبدیل

ضریباز آنجا که  بریم.می  uفضای 
1

a   یک بسیار کوچکتر از

 نمود.توانیم از آن به عنوان پارامتر بسط استفاده ، میباشدمی

در مرتبه  uدر فضای ( 11) معادله ،بسطاین مرتبه اول  دربنابراین 

LO  .به صورت زیر به دست می آید

(11                                              ) 
 1

01

1
,

m s
m s u

u


-( به صورت زیر به دست می11) معادله ،بسط این و در مرتبه دوم

آید.
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 بالا  اتدر معادل که       2 1
2 2

f g
R b s s u      

و        
2

1 1 1 1

1
4

f g f g
R s s s s       باشندمی .

 پارامتر به دلیل کوچک بودن
1

a  ،ط تا جمله دوم فقنسبت به یک

با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس معادله  .کنیمبسط را استفاده می

را جواب نهایی برای تابع توزیع فوتون در فوتون  توانیم( می12)

بدست آوریم. LOدر مرتبه 

-می NLO  QCDدر ادامه به حل تابع توزیع فوتون در مرتبه 

مشابه  NLOتابع توزیع در مرتبه  وش محاسبه اینر .پردازیم

های تابع NLOد با این تفاوت که در مرتبه می باش LO مرتبه

و غیر یکتا فوتون  ،گلوئون ،ع توزیع یکتاابوکنند. تشکاف تغییر می

 :در این مرتبه به صورت زیر می باشند
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2ضرایب 
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 اند. در روابط بالا از بدست آمده[ 12] در مرجع

ایم.زیر استفاده کردهمعتبر های بسط
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f 2 ، و( 17( و )16حل معادلات ) از

ns
f ( 19حل معادله ) از

برای بدست آوردن این دو تابع  لازم به ذکر است آیند.بدست می 

2حال با قرار دادن  ایم.نمودهاستفاده  uبه  از تبدیل لاپلاس 
f  و

2

ns
f ( 18در معادله )در مرتبه  تابع توزیع فوتون راNLO QCD  و

.به صورت زیر بدست آوریم (21)دوم بسط های در مرتبه 
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را در معادله بالا ضرایب موجود توان میبا استفاده از برنامه متمتیکا 

رایب از آوردن به علت طولانی بودن ض) دست آوردبه  سادگیبه 

روی حروف نشان دهنده مرتبه  2اندیس . (ایمآنها خودداری کرده

باشد. حال با استفاده از تبدیل لاپلاس می NLO QCDم یعنی دو

 هایتغییر متغییرمعکوس و استفاده از  ln 1 /v x  و

   
2

2
0

2 2
1 / 4 ln

Q

s
Q

Q d   ( و 12)توانیم معادلات می

2وxرا به فضای  (21)
Q م.برگردانی

 نتایج
به نتایج عددی معادلات بدست آمده برای تابع  بخشدر این  

 ،این نتایجبرای بدست آوردن پردازیم. می فوتونتوزیع فوتون در 

2مقیاس اولیه  نیازمند توابع توزیع در ما

0
1Q GeV (یعنی 

0s
f 

و
0

g  و
0ns

f   )از نتایج برازش شده  ،برای این منظورباشیم. می

GRV [7استفاده کرده ]برای بدست آوردن تابع توزیع فوتون  .ایم

یعنی در مقیاس اولیه 
0

m برای [ 11]در مرجع  از روشی مشابه که

ایم. برای مقادیر جستهه بهر شده توزیع فوتون در پروتون استفاده

 .شده است استفاده [14] رجعاز نتایج م QCDعددی پارامتر قطع 

DGLAPبیان کردیم حل معادلات جفت شده  همانطور که قبلاً

از اینرو در باشد و ع فوتون به آسانی امکان پذیر نمیبرای تابع توزی

 هایی هستیم. در شکلسبات ناگزیر به استفاده از تقریبمراحل محا

ده که با مشاه داده شدهنشان  یباختلاف مقادیر واقعی و تقری( 1)

در این مقاله هایی که ما شود که تقریبمی این شکل مشخص

نتایج تابع توزیع  (2)قابل قبول می باشد. در شکل  ایمنمودهاستفاد 

2 5،11،21،81،121 یهامقیاس در فوتون در فوتون را
Q  
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2
GeV811  نها را با تابع توزیع کوارک شگفت آو  ایمنشان داده

ایم. مقایسه کرده[ بدست آمده، 7] GRVکه توسط و افسون 

در  فوتونتابع توزیع دهد سهم همانطور که این شکل نشان می

گیرد.را در بر میای فوتون سهم قابل ملاحظه

تقریب های ارائه شده: نسبت مقادیر دقیق و 1شکل 

 نتيجه گيری 

برای فوتون و  DGLAPما در این مقاله با استفاده از معادلات      

 و پرداختیمابع توزیع فوتون در فوتون به محاسبه تتبدیل لاپلاس 

آن را با تابع توزیع کوارک های شگفت و افسون مقایسه  سپس

2دهند که درنمودیم. نتایج نشان می
Q  های بالا سهم توزریع

کواراک افسون در فوتون می باشد که  %11فوتون در فوتون تقریبا 

توان سهم تابع توزیع بدست آمده است. پس می GRVتوسط 

 -سطح مقطع فوتونبه عنوان تصحیحی برای  رافوتون در فوتون 

بات نظری با منجر به نزدیک شدن محاس که در نظر گرفتفوتون 

.خواهد شد های تجربیداده
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 كي همدوس، همدوس جزئي و ناهمدوسيهاي اپت  سازي بازتاب و عبور نور از اليه  شبيه

عليرضا، عبدي كيان ؛مسعود، رضواني جالل ؛عدنانسيد ، مرعشي

  ريمال ،ريدانشگاه مال ،فوتونيك فيزيك وگروه 

  چكيده
به دست كل  ماتريس انتقال ،شود. ابتدا  پرداخته مياپتيكي  هاي  ُپشته ها و   اليه ر دربازتاب و عبور نو ةمسئلبه  با استفاده از تكنيك ماتريس انتقال ،حاضر ةمقالدر 

 و، همدوسي جزئي همدوسي كامل هايي با براي اليهاي  هبا استفاده از يك كد رايان هاميانگين دقيق رياضي آنو  طيف مرئيضرايب بازتاب و عبور  ،سپس. آيد مي

هاي   . در اليههستندي كامل با نمايان تيزاي همدوس داراي فريزهاي تداخلي ه  اليهي شود كه طيف بازتابي و عبور  . معلوم ميشوند  محاسبه مينيز ناهمدوسي كامل 

با نماياني  ضعيف تداخلي خطوط . در همدوسي جزئي نيزدهند  رخ ميموج  طول و مستقل از هموارب به طور نيست و عبور و بازتا تداخلناهمدوس هيچ اثري از 

   آيند. محدود به دست مي اجراهاي تعداد آماري با يگير تر از مواردي هستند كه بر اساس ميانگين اين نتايج بسيار دقيق .باشند  ميمشاهده   ابلق  كم

.، نمايانيهاي اپتيكي همدوس، ناهمدوس  اليه ،عبور نور و بازتاب  :واژه هاي كليدي

Simulation of Light Reflection and Transmission form Coherent, Partially Coherent and 
Incoherent Optical Layers

Marashi, Seyed Adnan; Rezvani Jalal, Masoud; Abdikian, Alireza 

Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer 

Abstract 

In this paper, the problem of light reflection and transmission from optical layers and stacks is considered using 
transfer matrix technique. First, the total transfer matrix is obtained. Then, reflection and transmission 
coefficients of visible spectrum and their exact averages from coherent, partially coherent and incoherent layers 
are calculated using a computer code. It is found that, the reflection and transmission spectra for coherent 
layers have distinct coherence fringes with full visibility. For incoherent layers no sign of interference is seen 
and smooth reflection and transmission independent of wavelength occur. In partial coherence, week 
interference lines with low visibility are observable. The results are much more exact than those obtained by 
statistical averaging with finite number of executions.  
Keywords: Reflection and transmission of light, Coherent optical layers, Incoherent, Visibility. 

PACS No. 41, 42, 89. 

  مقدمه

از دارند كه  اي  بسيار گسترده هايكاربرد اپتيكي نازك هاي اليه     

 عينك و ةشيشها،  در عدسيبازتاب   ضد ةاليتوان به  آن جمله مي

و  الكتريكي  دي هاي آينه همچنين ساختهاي خورشيدي و  سلول

هاي نازك  آنچه كه در اپتيك اليه .]١[ بلورهاي فوتوني اشاره كرد

همدوسي است. به عبارت  ةمسئلنقش اساسي را بازي مي كند 

 در حضورهاي نازك فقط  اليه هاي جذاب اپتيكيِ  ويژگي ،ديگر

اي   منابع نوري داراي درجه ةمهالبته،  .افتد  اتفاق مينور همدوس 

خيلي طوالني  ليزرهاطول همدوسي در مثالً، از همدوسي هستند 

. ]٢[ است ٣٠ µmنور خورشيد اين طول كمتر از  برايولي  است

 ةاليتداخل به راحتي توان  مي هابا ليزر كه اين بدان معني است

ام اين كار انج نور خورشيدبا  قرار باشد اگر نازك ايجاد كرد ولي

هاي  بلندي  ميكرومتري و پستيضخامت هايي با  اليهبايد  شود

  .كردخيلي كم طراحي 
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ها نيز  همدوسي اليه ،نور يغير از همدوساز طرف ديگر،      

كند. منظور از   مي ايفاء هاي نازك اليه در اپتيك حياتينقش 

ناشي ( هاآن درون فازي ميزان تغييرات تصادفيها  همدوسي اليه

 و يا وجود سطوح بلندي  و خيز ضخامت، پستي و افت از

 منابعنيز ساير  و فرج  ساختاري و خلل و نقايص ها، ناهمگني

نيز باعث  اي  اليه ناهمدوسي عوامل. اين ]٣[ باشد  مي )پراكننده

 چنين. ]٤[كاهش يابد  هاي نازك موجي اليه آثارخواهند شد كه 

هاي  مثل آينههم  سر  پشت هاي متعدّد اليهبراي وقتي كه  يوضعيت

وجود داشته باشد  خورشيديهاي  سلولو  ي فوتونيبراگ، بلورها

بندي و   فرمولبراي  زياديهاي   . روشخواهد شد نيز تر وخيم

ناهمدوس و يا نيمه همدوس هاي نازك  انتشار نور در اليه ةمطالع

 ماتريس تكنيك برمبتني  هاآنكه اكثر گزارش شده است  در مراجع

 طورنور فرودي به  روش ها غالب ايندر . ]٥- ٧[ باشند  مي انتقال

 مورد نظرهاي  اليهشود ولي براي   مي محاسبات وارد همدوس

دلخواهي از ناهمدوسي (يعني افت و خيز ضخامت و ...)  ةدرج

 گيري ينناهمدوسي با يك ميانگ آثار انتها نيزدر گردد.  لحاظ مي

داد محدودي روي تع معموالً گيري  متوسط فرايند شود.  حساب مي

  .باشد  و از اين رو شامل خطا مي گرددمي  انجاماز اجراها 

نظري  ةمطالعاز روش ماتريس انتقال براي  نيز حاضر ةمقالدر      

 ةالياز سه  عبور طيفي نور همدوسو  و محاسبه عددي بازتاب

ولي با  جزئي و ناهمدوساپتيكي همدوس، همدوس 

 شود. استفاده مي گيري دقيق رياضي  ميانگين

  ها  ماتريسي بازتاب و عبور از اليه بندي  فرمول

اي ه اطيسي از اليهنمغبازتاب و عبور موج الكترو ةمطالعبراي      

. در ]٨بسيار مناسب است [اپتيكي، استفاده از روش ماتريس انتقال 

ديگر  ةاليبه  اي  عبور از اليهو نيز ، به انتشار در هر اليه تكنيكاين 

 با يك اليه براي مثالشود.   سبت داده مين ٢×٢يك ماتريس 

در نظر بگيريد كه بين  2dو ضخامت 2nضريب شكست

 ١طبق شكل  3nو  1nشكست  ضرايب و راست با چپ هاي محيط

به  1n. براي اين تك اليه، يك ماتريس گذار از محيط استواقع 

2n 2، يك انتشار به طولd  2در محيطn  2و يك گذار ازn  3بهn 

 ]:٨د كه به صورت زير هستند [وجود دار
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مورد  اليهال ق، ماتريس انتاولبه  آخربا ضرب اين ماتريس ها از 

 به دست مي آيد. نظر

و  واقــع شــده اســت 3nو محــيط  1nبين محــيط  2dبه ضخامت  2n ةالي: ١شكل 

 آيد. ين فرود منوري از سمت چپ به آ

انجام  ها اليه دلخواهي از هر تعداد براي توان مي همين كار را     

ضرايب كه سه اليه به ترتيب با  شود  ميفرض  براي مثال، داد.

 هاي بين محيط 4dو  2d ،3dهاي   و ضخامت 4nو  2n ،3n شكست

1n  5وn 1چپ (واقع شده باشند و نوري از محيط  ٢شكل  طبقn (

  ها فرود آيد: يهعمود بر ال

بــين در  واقــع 4dو  2d ،3d ضــخامت هــاي ابــ 4nو  2n ،3n هــاي اليــه: ٢شكل 

 .5nو  1n هاي  محيط

 به صورت زير است: ٢ماتريس انتقال كل براي پيكربندي شكل 

)٢( 
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را به  ماتريس پراكندگيتوان  حتي ميبه را ماتريس انتقال از     

پيدا كرد. اين  را tو  rضرايب بازتاب و عبور دست آورده و 

 :]٨[ محاسبه كرد نيز زير يماتريس ةمعادلاز  ضرايب را مي توان
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اتريس انتقال ماز  توان مي ها همدوسي اليه كردن لحاظبراي      

تابعي از  كل ماتريس انتقال. طبق اين رابطه، كرد) استفاده ٢( ةرابط

كوچكي  ةبازاگر است.  d3,d2(dA,4( شكلها به  ضخامت اليه

 در نظر گرفته شود δبه ميزان  هر اليهخيز ضخامت  و براي افت

 هايي با از اليه نور بازتاب و عبور ةمسئل توانمي آنگاه به راحتي 

صورت است  بدينكرد. روش كار  پيدا را دلخواهمدوسي ه ةدرج

ها  حسب ضخامت اليه شّدت بر بازتاب و عبور ضرايبابتدا  كه

 ،سپس. d3,d2T(d,4(و  d)d3,d2R,4(آيند يعني  دست مي به

محاسبه  4δو  2δ ،3δيعني  تغييراتمجاز  ةبازدر  هاآن دقيق ميانگين

ضور همدوسي مد نظر به در ح بازتاب و عبورد. با اين كار شو  مي

همدوسي  ميزانهم بايد با توجه به  δتلورانس  دست مي آيند.

به اختالف فاز را  δ. براي انجام اين كار بايد مقدار انتخاب شود

و عدد  nمورد نظر  ةالي. اگر ضريب شكست كردمرتبط  πو  ٠بين 

 δ يگاه تلورانس ضخامتآنباشد  kهم  (در خأل) موج نوري فرودي

 :]٦[ خواهد شد زير ةاندازبه اختالف فاز ايجاد تلورانس باعث 

)٤(  nk

خيزي در فاز  و وجود دارد كه هيچ افتهمدوسي كامل وقتي  

خيز بايد   و  افت ميزان ناهمدوسي كامل نيز در .Δφ=٠ نباشد يعني

π= Δφ آثارو حذف  هدرج ١٨٠باشد تا امكان ايجاد اختالف فاز 

 π<<Δφ٠ ةبازبراي هر اختالف فاز ديگري در . شودتداخلي مهيّا 

ها و استفاده از  با اين انتخاب .آيد  به وجود مينيز همدوسي جزئي 

  مورد نظر پيدا مي شود. ةاليتلورانس ضخامت براي  ،)٤( ةرابط

 Mathematicaاي به زبان   ، برنامهها سازي  شبيهي انجام برا     

 ها اليههندسي و اپتيكي مشخصات  دريافت بانوشته شده است كه 

و  تشكيل مي دهد كل را ماتريس انتقال، هاآنو ميزان همدوسي 

 ضرايب بازتاب و عبور، ميانگين گيري دقيق رياضي از آن پس از

 محاسبه مي كند.ا ر شدت

 هاآن سازي و بررسي  نتايج شبيه

و  ٥، ٣  هاي دلخواه با ضخامتبه ترتيب  4dو  2d ،3d ةاليسه  

 1n=١ هاي محيطبين  ٨/١و  ٣، ٥/١ ضرايب شكست ميكرومتر و ٢

به  ٣/٠ λ<mµ>٨/٠ mµ ةبازنور مرئي در  د.ونش  مي لحاظ 5n=١و 

و بازتاب و عبور آن  آيد فرود ميطور عمود به اين سه اليه 

شود:   مي بررسيسه نوع همدوسي در اينجا  .شود  يمحاسبه م

، و همدوسي π=Δφ، ناهمدوسي كامل با Δφ=٠ باهمدوسي كامل 

 ةرابطاز  δ هاي فازي، مقادير . براي اين تلورانسπ=Δφ/٢با  جزئي

و  . بازتابخواهد بود π/nk٢و  nk/π، ٠ ةاندازداراي ) به ترتيب ٤(

  .اندترسيم شده  ٤و  ٣هاي  در شكل به ترتيب اليه  از اين سه عبور

بــراي حالــت همدوســي  ٢كل مــذكور در شــ ةاليضريب بازتاب از سه : ٣شكل 

(شــكل وســط) و  %٥٠هــا (شــكل بــاال)، همدوســي جزئــي بــه ميــزان  كامل اليه

  ناهمدوسي كامل (شكل پايين).

جمع  نمودارها به وضوح مشخص است كه حاصلاز اين      

 R+T=1ضرايب عبور و بازتاب براي هر نوع همدوسي برابر با 

، پايستگي حقيقت بوده و، درت محاسبات است كه دليلي بر صحّ

 همدوسي كامل در نمودارهاي مربوط به دهد. انرژي را نشان مي

بسيار  (وضوح) نماياني با كاملفريزهاي تداخلي  باال)- ٤و٣(شكل 

رفت و  موجي آثارز بروز كه حاكي ا هستندباال قابل مشاهده 

 د.نباش  ميها  اليه كامل به خاطر همدوسي λوابسته به  برگشتي
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هــا (بــاال)،  همدوســي كامــل اليــه بــامــذكور  ةاليــضريب عبور از ســه : ۴شكل 

  (وسط) و ناهمدوسي كامل (پايين). %٥٠همدوسي جزئي 

الً متفاوت است. در اين هاي ناهمدوس وضعيت كام در اليه     

به عبارت ديگر،  .از فريزهاي تداخلي نيست خبريديگر  ،حالت

هاي نازك  اره شد بسياري از خواص اليههمانطور كه در مقدمه اش

از  اثريمي گيرد و در ناهمدوسي كامل  ها نشات از همدوسي اليه

هاي ، همانطور كه از شكل . در ناهمدوسيشود  ديده نمي هاآن

عبور وابستگي يب بازتاب و اضر معلوم است ين همپاي- ٤و٣

 موضوعاين . ددهن از دست مي به طور كامل خود را يموج  طول

 ،ناهمدوس ةالي ضرايب بازتاب و عبور ازكه  كند  بيان مي جالب

  .]٧و٤[ باشند  ميبدون پاشندگي (يعني مستقل از طول موج) 

يط يك شراوسط) - ٤و٣(شكل هاي در همدوسي جزئي نيز      

ولي  دنديده مي شوفريزهاي تداخلي  يعني وجود داردبينابيني 

همدوسي كم شود نماياني  ةدرجكم است. هر چه  هاآننماياني 

 رسد. بد و در ناهمدوسي كامل به صفر مييا ميفريزها نيز كاهش 

  گيري  نتيجه

اپتيكي  ةالياز سه  همدوس نور در اين مقاله، بازتاب و عبور     

 سبيده براي فرود قائم با استفاده از تكنيك ماتريسنازك به هم چ

سازي قرار   نظري و شبيه ةمطالعمورد  گيري دقيق  ميانگينو  انتقال

هاي همدوس، فريزهاي  علوم شد كه در بازتاب از اليهگرفت. م

 ،به عبارت ديگر ،د ونتداخلي با نماياني كامل تشكيل مي شو

وابستگي پيدا  موج  طولشديداً به  هاآننور از  بازتاب و عبور

هاي ناهمدوس كامل، هيچ خبري از فريزهاي  د. براي اليهنك  مي

ها شرط  كه مؤيد اين مطلب است كه همدوسي اليه نبودتداخلي 

در تداخل است.  همچونجي مو اصيل آثاراساسي براي داشتن 

و  بودهايي با همدوس جزئي نيز يك حالت مياني برقرار  اليه

حاصل از اين نتايج  .شدندنماياني كم ديده  فريزهاي تداخلي با

(كه بر اساس  مراجعدقيق تر از موارد گزارش شده در  مقاله

 تواند در مي نتايجاين  مي باشد. )گيري آماري هستند  ميانگين

هاي  هاي نازك و نيز سلول اليه ناهمدوس اپتيك نظريه ةتوسع

 .بسيار كاربردي باشد خورشيدي و همچين بلورهاي فوتوني

  سپاسگزاري

 كار پژوهشي تشكر مي شود. در به ثمر رسيدن ايندانشگاه مالير از حمايت      

 هامرجع
[١] A. Piegari and F. Flory; “Optical thin films and coatings: From 

materials to applications”; Second edition, Elsevier Science, (2018). 

[٢] S. Divitt and L. Novotny; “Spatial coherence of sunlight and its 
implications for light management in photovoltaics”; Optica 20, No.2 
(2015) 95-103. 

[٣] K. Jager et al; “On accurate simulations of thin-film solar cells with a 
thick glass superstrate”; Optics Express 26, No.2 (2018) A89-A107. 

[۴] A. Campa et al; “Two approaches for incoherent propagation of light in 
rigorous numerical simulations”, Progress in electromagnetics 
Research 137 (2013) 187-202. 

[۵] C. C. Katsidis and D. I. Siapkas; “General transfer-matrix method for 
optical multilayer systems with coherent, partially coherent, and 
incoherent interference”; Applied Optics 41, No. 19 (2002) 3978-
3987. 

[۶] R. Santbergen et al “Optical model for multilayer structures with 
coherent, partly coherent and incoherent layers”; Optics Express 21, 
N. S2 (2012) A262-A267. 

]٧[  M. C. Troparevsky et al; “Transfer-matrix formalism for the 
calculation of optical response in multilayer systems: from coherent to 
incoherent interference”; Optics Express 18, N. 24 (2010) 24715-
24721. 

، ترجمه: محمدصادق ابريشميان، دانشگاه مباني فوتونيك ؛، بهاءصالح ]٨[ 

.١٣٩٣صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

896



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

کوانتومی کلید توزیع  حالت طعمهسازی نرخ خطای بیت کوانتومی در پروتکل بهینه
1اکبری، محسن؛1ساره، شهیدانی ؛ 2و1امان سسرشار، 

تهرانانتهای خيابان کارگر شمالی ،  ،های کوانتومی ایرانمرکز فناوری1
 شاهرود ،شاهرود صنعتیدانشگاه گروه فيزیک،   2

 چکیده
به  طعمه حالت استفاده از پروتکل .دینما یم فراهمفواصل نسبتاً دور  برای براساس قوانين مکانيک کوانتومیرا  دو یا چند نفر نيامن ب ارتباط ، یومکوانت ديکل عیتوز

 تعداد فوتونهای نيانگيم کی یزاکه به ا میمقاله ما نشان داد نیدر ا .ه استکوانتومی پيشنهاد شد کليد عنوان یک روش مفيد برای ارتقای عملکردی یک سامانه توزیع

بنابراین، در بهينه سازی نرخ خطای  .کندیم رييتغ یارسال ديو نرخ کل یکوانتوم تيب ینرخ خطا ری، مقادطعمه حالت  تعداد فوتونهای نيانگيم رييثابت، با تغ گناليس

  نيز باید درنظر گرفته شود. طعمهمزبور اثر شدت پالس 

، نرخ خطای بیت کوانتومیطعمهکوانتومی ، پروتکل حالت لید کتوزیع   واژه های کلیدی:

Optimization of the Quantum bit error rate in Decoy-state protocol of Quantum key 

distribution

Sarshar,  Saman1,2; Shahidani, Sareh1; Akbari, Mohsen1 

1Iranian Center for Quantum Technologies, Tehran, 
2 Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood 

Abstract 

Quantum key distribution provides a secure communication between two or more nodes in long distances.  

For quantum key distribution protocols that are based on weak laser sources, the performance is limited by 

multi-photon pulses. Decoy states have been proposed as a useful method for substantially improving the 

performance of quantum key distribution. In this paper we show that, for constant values of the mean photon 

number of the signal, quantum bit error rate and secure key rate depends on the mean photon number of decoy 

state. 

 Keywords:    Quantum key distribution, Decoy-state protocol and Quantum bit error rate    

PACS No.

  مقدمه
ارتباط امن روشی برای ایجاد (، QKDکوانتومی )کليد وزیع ت     

که بر  نماید معرفی می فواصل نسبتاً دوردر  بين فرستنده و گيرنده

امنيت  در واقع، در این روش .قوانين مکانيک کوانتومی مبتنی است

همانند و می شود  تأمينمکانيک کوانتومی اصول توسط  کليد

 و باشدطرفه نمی رمزنگاری کالسيک مبتنی بر توابع ریاضی یک

.[1] است بی قيد وشرطامنيت آن 

بهترین منابع برای توزیع امن کليد چشمه  ایده آل، در وضعيت

چشمه به  دستيابی  ،یتجرب از لحاظ اما های تک فوتونی هستند. 

استفاده از  به همين دليل،. های تک فوتونی دشوار و گران است

مورد  بيش از سایر چشمه هابع ليزری به شدت تضعيف شده امن

نقطه ضعف چشمه های ليزری . ه استاستقبال محققين قرار گرفت

تضعيف شده این است که تابع توزیع این نوع چشمه ها از نوع 

با بيش از  هایحالتاحتمال حضور  است. به همين دليل،پواسونی 
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ميالدی،  2000در سال وجود دارد. در زمان توزیع یک فوتون 

بر اساس نقص  "تعداد فوتون متقسي حمله"موسوم به ای حمله

حمله ، نوع این  در .[2]طراحی شدهای چند فوتونی حضور پالس

 هایفوتون تعداداستراق سمع کننده قادر به تعيين  شودفرض می

 فوتونی را-های تکهر پالس باشد. در اینصورت او تمام پالس

فوتونی را برای خود -های چندکند و بخشی از پالسبلوکه می

را با استفاده از دوربرد کوانتومی )یعنی یک  بقيهنماید و می ذخيره

 اتالف( برای گيرنده ارسال می کند.کانال بدون 

برای مقابله با این حمله مطرح شد که ، پيشنهادی  2003در سال  

( را به همراه طعمهموسوم به های اضافی )فرستنده پالس ،در آن

شده است( برای ارگذاریپالس سيگنال اصلی )که حامل اطالعات ب

که خود  طعمه یپالس هابه این ترتيب، . [3]فرستدگيرنده می

 گناليس ینسبت به پالس هاو توانند با یکدیگر متفاوت باشند می

در هم  گناليس یبا پالس ها یبه طور تصادف ،هستندنيز متفاوت 

های با شدت ميزان انتقال پالس می تواند گيرندهو شوندآميخته می

 .نمایدگيری کانال کوانتومی اندازهطریق از را ی مختلف ها

 تعداد فوتونهایبا  یمنبعبا در اختيار داشتن  به عبارت دیگر،

 درنظر گرفت عدد فوتونیرا برای کانال  الگوییمختلف می توان 

 طعمهروش حالت الگوی مزبور را می توان با استفاده از  و [4]

ه ی تک را بر روی مولف تری دقيقخمين های کرد و تتوموگرافی 

تابع توزیع تعداد  ،طعمه. در روش حالت [5] نمودفوتونی ایجاد 

به آمار اندازه گيری  متفاوت است و این ویژگی منبعفوتونهای 

می شود. فرستنده و گيرنده می توانند منجر متفاوت در خروجی 

و نرخ خطای بيت کوانتومی   nYپارامترهای کانال از قبيل بازده

ne  ی عدد فوتونی تخمين بزنند. یک فرض را برای هر مولفه

آن  طعمهالت ح وزیع کليد مبتنی بر در یک سامانه ی ت اساسی

ها به سيگنال در همه ویژگی پالسو  طعمه است که باید پالسهای

باشند. این نکته ذیر و تميزناپیکسان  تعداد فوتونهاجز ميانگين 

توسط استراق  تعداد فوتونهااست که بعد از اندازه گيری  ابدین معن

اندازه گيری  تعداد فوتونهایسمع کننده، او هيچ راهی برای فهم آنکه 

و یا سيگنال بوده است،  طعمه تهایشده مربوط به کدام یک از حال

تعداد تنها به ( QBERکوانتومی) نرخ خطای بيت ه ودندارد. باز

و به نوع توزیعی که آن  استوابسته  (طعمهسيگنال یا  ی)فوتونها

رابطه زیر  ، یعنینتيجه شده است وابستگی نداردحالت از آن 

است، رهمواره برقرا

(1)
   

   

,

.

n n

n n

Y signal Y decoy

e signal e decoy





قادر بهه حملهه بهه کانهال بها  ستراق سمع کنندها یطیشرا نيدر چن

.ستين هاداد فوتونتع تقسيمروش استفاده از 

 طعمه حالت پالسقدرت روش  ،ثبت شده یتجرب نتایجاز  یاريبس

د نهده ینشان مه با دقت باالیی را یینها ديکل قيدق تيامن نيدر تأم

استفاده از تنها دو پهالس [ 5] بر مبنای تئوری ارائه شده در [.6-8]

دو ویژگهی  .کنهدبرای رسيدن به اهداف پروتکل کفایهت می طعمه

به  کیشدت نزد یدارا این است که یکی از آنها مزبورطعمه س پال

مهی باشهد و دیگهری از لحهاظ شهدت  "خالء " در حالت ایصفر 

تعهداد ميهانگين  . در اینجها[9]می باشد گناليسضعيف تر از پالس 

 را با گناليس هایتعداد فوتونو ميانگين  ν  را با طعمه یهافوتون

μ انجام شده در ایهن پهژوهش نهرخ  هایدر بررسی دهيم.نشان می

محاسهبه   μو  νخطای بيت کوانتومی سيگنال به صورت تهابعی از 

حالت  یتعداد فوتونها نيانگيم مقدارکه  می دهيمنشان  .شده است

 ديهو نهرخ کل یکوانتهوم تيهب ینهرخ خطها ریمقاد بر روی طعمه 

های این اثهر بهه ویهژه در مسهافت .بيت اثر قابل توجهی دارد یارسال

طوالنی قابل مالحظه تر است. 

یعنهی،  یفوتهونکمترین بهره ی تقویهت 
1

LQ  ،سهه اسهتفاده از  بها

بههره تقویهت  بيهترت داده می شود که به، 0Yو  Q ،Q کميت

را نشههان خههالء بههازده و  طعمهههقویههت حالههت بهههره ت ، گناليسهه

: [9]دهندمی

(2) 2 2 2 2
, ,

1 1 02 2

2

L v o v

v

e v v
Q Q Q e Q e Y

v v






 

  

  
    

  

و  LQ که در آن
0

UY یبر رو ییباالو  نیيپا یهاحد بيبه ترت 

 یخطا نرخ یبرا ییحد باال .هستندخالء  گذردهیو  طعمهپالس 

،[9]بطه زیر به دست می آیداز را فوتون-تک

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

898



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

(3)
 0 0, ,0

1 1 , ,0

1

v

v vU v

L v

E Q e e Y

Q e v

 

است.  طعمه حالت یکوانتوم تيب یخطا نرخ Eکه در آن 

نرخ خطای بیت کوانتومی

های نادرست نسبت نرخ صورتنرخ خطای بيت کوانتومی به     

ی چند درصد مرتبه شود و ازهای دریافتی تعریف میل بيتبه ک

عامل نخست . ناشی ميشودنرخ بيت نادرست از دو عامل  باشد.می

 از شمارش تاریکیدوم  عاملو  است کيفيت چيدمان اپتيکی 

سازی بخش های . سهم اول با دقت در پيادهناشی ميشودآشکارساز 

مختلف چيدمان قابل اصالح و کمينه کردن است و به افزایش 

انتقال  افزایش مسافتبا  ،ولی بخش دوم خطا بسته نيستوافاصله 

بين فرستنده  و با افزایش فاصله به عبارتی، یابد. داده افزایش می

و در نتيجه کاهش نرخ انتقال داده، نرخ خطای بيت گيرنده 

، 1در شکلیابد. افزایش می شمارش تاریکیکوانتومی ناشی از 

ن داده شده کاهش نرخ بيت امن نسبت به افزایش طول فيبر نشا

 است. 

نرخ خطای می توان نشان داد که (،3(و)2با درنظر گرفتن روابط )

از فرمول زیر بدست  طعمه -بيت کوانتومی در پروتکل حالت

 :آیدمی

(5    )
, ,0 , ,0

1 1 0 0 ,
U v L v

signal e Q e Y e
QBER

Q








پالس سيگنال برای ، نرخ خطای بيت کوانتومی بر اساس این رابطه

 ته است:پارامترهای زیر وابس به

افزایش نرخ خطای بيت کوانتومی با افزایش طول فيبر.نرخ خطای بيت :  1شکل

آن نسبت  یتعداد فوتونهابه علت کمتر بودن ميانگين  طعمهکوانتومی حالت 

 حالت سيگنال، بيشتر است.

حد باالی نرخ خطای ، طعمهسيگنال و  یهاتعداد فوتونميانگين 

فوتونی، نرخ -تقویت حالت تکحالت تک فوتونی، حد پایين بهره 

و بهره تقویت  0Yزمينه ، نرخ بازدهی پس0eخطای پس زمينه 

را برای نرخ خطای بيت کوانتومی حالت  هی ی مشابرابطه .سيگنال

.کنيمکه از ذکر جزیيات آن خودداری می می توان نوشت طعمه

مقدار ثابت برای ميانگين ما نشان دادیم که به ازای  ،هدر این مقال

حالت  یهاتعداد فوتونانگين ، تغيير ميهای سيگنالتعداد فوتون

مقادیر نرخ خطای بيت کوانتومی و نرخ کليد  سبب تغيير طعمه

، با نشان داده شده است سازیدر این شبيهچنانچه . شودارسالی می

 تعدادبا افزایش ميانگين  ،ترکيلوم 160 طولیک فيبر نوری به 

نرخ بيت و  افزایش ، نرخ خطای بيت کوانتومیطعمه های فوتون

دهد، در بهينه  این بررسی نشان می کاهش یافته است.امن ارسالی 

تعداد انتخاب ميانگين  سازی نرخ خطای بيت و امنيت ارسال،

و ضروری است تا کافی نيست سيگنال به تنهایی  یهافوتون

نيز لحاظ  طعمه یهاتعداد فوتونميانگين  ، یعنیهم دیگرفاکتور م

همانطور که در  ، این نتيجه نشان داده شده است.2در شکل گردد.

نشان داده شده، نرخ خطای بيت کوانتومی با افزایش  2شکل

با افزایش  و یافته استافزایش  طعمه یهاتعداد فوتونميانگين 

 .طول فيبراین اثر قابل مالحظه تر است
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منجر به افزایش نرخ  ،طعمهحالت  یهاتعداد فوتونافزایش مانگين :  2شکل

 به ازای طول های مختلف شده است.خطای بيت کوانتومی 

مقادیر پارامترهای مهم در این شبيه سازی به صورت زیر فرض  

 0.2، ضریب ميرایی فيبر نوری 0.3شده اند: بازدهی آشکارساز 

.دسی بل بر کيلومتر

  یجه گیرینت
مقدار ثابت  کی یکه به ازا نشان داده شده استمقاله  نیدر ا

 یهاتعداد فوتون نيانگيم مقدار، گناليس یهاتعداد فوتون نيانگيم

 ديو نرخ کل یکوانتوم تيب ینرخ خطا ریمقاد بر روی  طعمهحالت 

قابل اثر به خصوص در مسافت های طوالنی ارسال بيت  یارسال

      . توجهی دارد

  سپاسگزاری
صالحی، آقای دکتر  اکبرعلی های گوناگون آقای دکتر از حمایت

محمدجواد کریمی ثابت و آقای دکتر محمدرضا آرم کمال تشکر و سپاس را 

داریم.
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  پستهکاهش قارچ آسپرژیلوس از سطح  بر روي)  ICP( تأثیر پالسماي جفت شده القایی

   2 محمدامین ،تسوجیروستا  ؛ 1آمنه،  کارگریان ؛1ی، امیرحسین قرش

  ، تهران، ایراناياي، پژوهشکده پالسما و گداخت هستهپژوهشگاه علوم و فنون هسته1

   ، ایراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد مرودشت، مرودشت 2

  

  چکیده

ایم. بدین ) مورد بررسی قرار دادهICPشده القایی (فترا با استفاده از دستگاه پالسماي ج پسته در این مقاله، تأثیر پالسما بر روي کاهش قارچ آسپرژیلوس از سطح

عنوان یک هاي متفاوت با در نظر گرفتن پارامترهاي مؤثر مانند فشار، توان، و زمان تابش براي از بین بردن قارچ آسپرژیلوس از روي سطح پسته بهمنظور، آزمایش

گزارش شده است. نتایج  پسته ت، ظاهر و افزایش ماندگاريکاهش قارچ با حفظ سالمت غذایی، باف ترین میزانانجام و پارامترهاي بهینه براي بیش ،خشکبار نمونه

، و زمان torr0,5  ، فشار w250در توان   )% log(CFU/gr) 2 )33برابر با  ICPترین میزان کاهش قارچ آسپرژیلوس از سطح پسته با دستگاه بیش ،دهندنشان می

باشد، این میزان کاهش قارچ به هاي ورودي باالتر میهاي بزرگ صنعتی که دستگاه تولید پالسما قادر به تحمل توانکه در مقیاس رودانتظار میباشد. دقیقه می 20

سطح هاي قدیمی و مرسوم کاهش قارچ آسپرژیلوس از توان تکنولوژي پالسماي سرد را جایگزین روشتري افزایش خواهد یافت. بنابراین، میمیزان بسیار بیش

  نمود. ،آور بر روي سالمت محصوالت هستند، که اغلب گران بوده و داراي اثرات زیانپسته

  شده القایی، ماندگاري پسته، حذف قارچ.قارچ اسپرژیلوس، پالسماي جفت  واژه هاي کلیدي:

  

Influence of Inductively Coupled Plasma (ICP) on the Aspergillus fungus from the nut 
surface 

 
2, M. A. Roosta Tasouji1, A. Kargarian1A.H. Ghorashi  

 
1.Plasma and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran. 

2.Chemical Eng. group, Faculty of Eng., Azad University, Marvdasht, Iran.  

 

Abstract  
 

The objective of this paper is investigation of plasma effect on the inactivation of Aspergillus Flavus fungi from 
nut surface using the Inductively Coupled Plasma (ICP) generating device. For this purpose, different 
experimental tests have been carried out by considering various parameters such as pressure, power, and 
radiation time in reduction of fungus from the surface of pistachio as a nut sample and eventually the optimum 
parameters for the maximum reduction of fungus by maintaining the food health, texture, appearance, and 
durability of the nuts are reported. The experimental results show the maximum reduction of Aspergillus fungus 
using the ICP device is 2 Log (CFU/gr) (33%) in power of 250 watt, pressure of 0.5 torr, and irradiation time of 
10 minutes. It is expected that in large industrial scales, this fungi reduction will be increase because the 
plasma device is enabled to work in higher powers. Therefore, the cold plasma technology can replace the old 
and conventional Aspergillus fungi reduction methods, which are often very expensive and have detrimental 
effects on the nuts health. 
 

Keywords: Aspergillus Flavus, Inductively Coupled Plasma, pistachios sustained health, fungus reduction.        
 
PACS No.  50  
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   قدمهم

 هستند یسم باتیترک از یگروهها ها و آفالتوکسینمایکوتوکسین

 توسط عمده طور بهو  قارچ گونه نیچند توسط یعیطب بطور که

 نیبزرگتر و نیحادتر از یکی و  شوندیم دیتولقارچ آسپرژیلوس 

قارچ ]. 2- 1[باشندمی يکشاورز محصوالت يبرا اتدیتهد

 و یچرب يحاو تمحصوال یآلودگ به نسبت لوسیآسپرژ

. دهدیم نشان عالقه خشکبار و یروغن يهادانه مانند دراتیکربوه

این در  وهاست آن نیترمتیگران قجزء  پسته ،خشکبار نیب در

 بهگی آلودبراي  بستر نیترمناسب حالی است که این خشکبار

که این معضل باعث لطمه و از آنجایی. است قارچ آسپرژیلوس

هاي ادي و تجاري شده است، لذا، سازمانضررهاي بسیار اقتص

   اند.هاي بسیاري انجام دادهجهانی جهت رفع این مشکل فعالیت

-روش از ياریبس تاکنون ،آسپرژیلوس قارچ از بین بردن منظور هب

 و ی، زیستیکیزیف ، ییایمیشهاي روش مانند یدرمان هاي

 توانندیم هاروش نیا اگرچه]. 4- 3[ پیشنهاد شده است یکیولوژیب

 اغلب اما دهند، کاهشتا حدودي  را یسطح یقارچ يهایآلودگ

 يبرا جبران قابلریغ آورزیان اثرات باعث همچنین و بوده  گران

عنوان به پالسما کاربرد گذشته، دهه کی یط. شوندمی محصوالت

 و ییغذا و صنایع یمهندس بخش در یک روش نوین و غیر مخرب

. اي مورد توجه قرار گرفته استستردهبطور گ ییغذا مواد يفرآور

-تواند امکان قارچسماي سرد با قابلیت کار در دماي پایین میالپ

با توجه به  ،عالوههرا فراهم آورد. ب التزدایی از ســطح محصــو

تواند به تجزیه و از این فناوري می ،سماالمحیط فعال شــیمیایی پ

نابراین، ب .ز منجر گرددتولید شده نی مایکوتوکسینبین رفتن ســم 

، به هاي مرسوم و قدیمیسایر روش الفتواند بر خاین روش می

بدون آسیب زدن به بافت و سالمت غذایی  کاهش قارچ

 سطح از لوسیآسپرژ کاهش و یا حذف قارچ .بپردازد محصوالت، 

 شده گزارش مختلف قاتیتحق در دسر يپالسما توسط خشکبار

 زمان به بسته تحقیقات نیا از کی هر جینتا که ]10- 5[ است

 دیتول پالسما آن قیطر از که یطیمح و فشار ،يورود توان ،تابش

  . باشندمتفاوت می شود،یم

تأثیر پالسماي غیرحرارتی با استفاده از  ،در این مقاله براي اولین بار

بر روي کاهش قارچ  (ICP) دستگاه پالسماي جفت شده القایی

ته مورد بررسی قرار گرفته است. با آسپرژیلوس از روي سطح پس

ي پارامترهاي مؤثر تکرار آزمایش در شرایط متفاوت،  مقدار بهینه

ها در کاهش قارچ مانند فشار، توان ورودي، و زمان تابش نمونه

 ICPترین میزان کاهش قارچ توسط دستگاه مشخص گردید و بیش

 . بدست آمد

  

  رح آزمایشش

 در ،رپاستو تخصصی آزمایشگاه خالص در آسپرژیلوس بذر قارچ

 به ظرف حاوي قارچ .شد داده کشت YEGC محیط کشت آگار

 و گراددرجه سانتی 37 دماي در انکوباتور در ساعت 24 مدت

 بعد ساعت 48 براي گراد سانتی درجه 25 دماي در سپس

روز قارچ رشد مناسب خود را داشته و  3پس از . شد نگهداري

 در ،یشآزما هر يبرا شده است. محیط کشت چمنی قارچ آماده

 گرادیسانت درجه 20 يدما درساعت  13را  پسته عدد 10 مجموع

درون ظرف حاوي قارچ نگهداري کرده و نهایتا جهت اطمینان 

ي فلزي، سطوح پسته را بر روي قارچ کشیده و بیشتر با گیره

ساعت زیر هود  3تا  1ها درون ظرف دیگري ریخته و حدود نمونه

شود تا رطوبت اضافی پسته از بین برود و آماده تابش ي میدارنگه

ها تحت تابش پالسما قرار داده شدند، پس از آنکه پسته. شوند

هاي باقیمانده به ها جهت فرآیند جداسازي و شمارش قارچنمونه

براي تابش شوند. آزمایشگاه تخصصی قارچ پاستور انتقال داده می

م عملکرد این مکانیسست. ده شده ااستفا ICPها از دستگاه مونهن

باشد که گاز از باالي دستگاه وارد چمبره شده گونه میدستگاه بدین

و خروجی سیستم مولد موج رادیویی توسط سیم پیچی که به دور 

گردد. پمپ چمبره پیچیده شده به گاز درون محفظه اعمال می

دهد و نهایتاً با مکش را انجام می ،از پایین چمبره ،ایجاد خالء

پیچ فرآیند یونیزه شدن گاز ایجاد جریان القایی قوي توسط سیم

ماي بیرونی دستگاه تولید پالسماي ن 1. شکلپذیردصورت می

-جفت شده القایی موجود در پژوهشکده پالسما و گداخت هسته

  دهد.اي را نشان میاي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

هاي آغشته به قارچ ار دادن نمونهبراي انجام آزمایش پس از قر

پیچ، خأل الزم ایجاد ي فلزي و بین سیمآسپرژیلوس بر روي ورقه

گردیده است، سپس دستگاه مولد موج رادیویی را بر روي توان 
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ها انجام مورد نظر تنظیم کرده و فرآیند تابش پالسما بر روي نمونه

تست کیفیت  ها، برايپس از تابش پالسما بر روي نمونه شود.می

 Analysis Of Varianceدیده، از روش استاندارد هاي تابشنمونه

(ANOVA) 9، 8[ استفاده شده است[.  

  

  
  )ICPپالسماي جفت شده القایی (: نماي بیرونی دستگاه 1شکل 

  تجربینتایج 

در این بخش نتایج حاصل از تابش پالسما بر پسته خام، جهت      

وس روي سطح نمونه با هدف افزایش از بین بردن قارچ آسپرژیلو

شده القایی، بیان ماندگاري پسته و با دستگاه تولید پالسماي جفت

شده است. نتایج درج شده در جداول، حاصل از سه بار تکرار در 

باشد. الزم به ذکر است که پالسماي شرایط کامال یکسان می

ي دیوارههاي تولید شده، به هاي آزاد و یونتولیدي توسط رادیکال

قارچ آسیب وارد  )DNAاسید (ریبونوکلئیک  یدئوکسسلولی و 

برد. تمامی مراحل تحت تابش گذاشتن کرده و آن را از بین می

ي اي و پروسهها، در پژوهشگاه پالسما و گداخت هستهنمونه

در  پاستور میکروبیولوژيمیکروبی این پژوهش در آزمایشگاه 

  انجام شده است.  تهران

پالسماي جفت شده دهی با دستگاه هاي تابشطی فرآیند پس از

ي تحت تابش قرار گرفته و و شمارش مقدار قارچ نمونه القایی

اعداد و ارقام بیان شده ي شاهد هاي نمونههمچنین شمارش قارچ

، حاصل شد. اعداد تابش دقیقه 20براي مدت زمان   1 جدولدر 

- ر آزمایش را نشان میول جزئیات هر سه بار تکراذکر شده در جد

- وات می 250دهند. توان در نظر گرفته شده براي انجام آزمایش 

هاي باشد که بیشینه مقدار مجاز براي دستگاه است. براي توان

آلی حاصل نشد. بهینه تر نیز آزمایش انجام شد اما نتایج ایدهپایین

باشد می torr0,5 فشار الزم براي انجام آزمایش با این دستگاه نیز 

ها که در آن نتایج قابل قبول براي کاهش قارچ از روي سطح نمونه

  حاصل شد.

  دقیقه 10در مدت زمان  ICP. کاهش قارچ با دستگاه 1جدول 

زمان 

  (دقیقه)

قارچ نمونه   )torrفشار (  توان (وات)

  یدهتابش د

مقدار قارچ 

  نمونه شاهد

20  250  0,5  2/2×410  7/4×601  

20 250  0,5  5/2×410  5/4×610  

20  250  0,5  4/2×410  8/4×610  

 ICPبار تکرار آزمایش کاهش قارچ با دستگاه  3میانگین حاصل از 

20  250  0,5  4/2×410  6/4×610  

  

، جهت پی بردن به مقدار 1هاي مندرج در جدول بر اساس داده

ار دقیقه و فش 20وات،  زمان تابش  250کاهش قارچ در شرایط 

torr 0,5 موجود در ستون 10اي بین توان عدد بایست مقایسهمی -

هاي در ستون 10یده و توان عدد مقدار قارچ نمونه تابش دهاي 

 log 2انجام داد. این مقایسه بیان کننده  مقدار قارچ نمونه شاهد

ضرب باشد. این مقدار کاهش از حاصلکاهش پس از تابش می

درون ظرف در رقّت همان ظرف  هاي تشکیل شدهتعداد کولنی

 1هاي درج شده در جدول ، نمودار داده2شکل  آید.بدست می

ي مقدار قارچ نمونه و رنگ قرمز دهندهباشد که رنگ آبی نشان می

  باشد.تابش دیده می ي مقدار قارچ نمونهدهندهنشان 

 

  

   ICP کاهش قارچ با دستگاه: نمودار 2شکل 
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 در بار تکرار آزمایش کاهش قارچ 3تمی میانگین حاصل از : نمودار لگاری3شکل 

  دقیقه. 10و زمان تابش torr 0,5وات، فشار  250

  

میزان اختالف دو نمودار مستطیلی میزان کاهش قارچ  3در شکل 

را نمایش داده است. نمودار آبی رنگ مقدار میانگین براي قارچ 

اي قارچ نمونه نمونه شاهد و نمودار قزمز رنگ مقدار میانگین بر

دهند. اعداد درج شده بر روي نمودار میزان شاهد را نشان می

عددي مقدار لگاریتمی کاهش را بیان کرده است. این میزان کاهش 

دستگاه پالسماي جفت شده کاهش قارچ توسط  log 2به وضوح 

  را نشان داده است. القایی

  

   نتیجه گیري

کاهش قارچ آسپرژیلوس در این مقاله تأثیر پالسماي سرد بر روي 

قیمت و پرمصرف خشکبار  عنوان یک نمونه گراناز سطح پسته به

مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور،   ICP با استفاده از دستگاه

ها در شرایط مختلف انجام شد و در نهایت با انتخاب آزمایش

ترین میزان کاهش قارچ از سطح پسته با پارامترهاي بهینه بیش

حاصل گردیده ل سالمت غذایی، بافت و ظاهر پسته، حفظ کام

(معادل با  log(CFU/gr)  2با. نتایج کاهش میزان قارچ برابر است

دقیقه را نشان  20، و زمان torr0,5  ، فشار w250در توان   )33%

قابل تحمل  مقادیرترین بیشو فشار اعمال شده دهند. توان می

و ساختار دستگاه  باشدیتوسط دستگاه پالسمایی مورد آزمایش م

 میرود. لذا ، انتظار ي را نداشتآزمایشات بیشترانجام  توانموجود 

هاي تولید پالسما قادر هاي بزرگ صنعتی که دستگاهکه در مقیاس

، کاهش قارچ به هستندورودي باالتري  توانفشار و به تحمل 

که  ردس يپالسما از استفاده، بنابراین. یابدتري افزایش میزان بیش

 ترینمولدهاي آن است از جمله مناسب از کیی ICPدستگاه 

 و کردن غیرفعال، خشکبار در سموم رشد يریجلوگ براي هاگزینه

 روش سایر با مقایسه درآسپرژیلوس  قارچ قبول قابل کاهش یا

 ،کشاورزي هايروش ،یشیمیای مواد استفاده از مانند مرسوم هاي

 يبرا بارزیان اثرات ، دارايترگرانکه به مراتب  زیستی و ،فیزیکی

هستند،  بزرگ صنعتی غیرقابل اجرا در مقیاسیا محصوالت، و 
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 شده با دو میدان فرمیونیشناسی ریسمان جفتهای کیهانزمینهپس
   فاطمه، حبیبی  ؛علی ، اقبالی
 ، تبریزمدنی آذربایجاندانشگاه شهید گروه فیزیک، 

 

 چكیده
بعدی که با دو میدان فرمیونی -2+1 نشناسی ریسماهای کیهانزمینه، پس (2|2)عبعدی از نو-4های لی ناوردای تعدادی از ابرگروه-های چپفرم-یک با استفاده از
های جدید برای در حقیقت، ما تعدادی جواب  ها تا حد یک حلقه به طور همدیس ناوردا هستند.زمینهدهیم که این پسشوند. ما نشان میاند، ساخته میجفت شده

به   Bوابسته به میدان پادمتقارن  Hر بعضی موارد وجود پیچش غیر صفرور میدان دیلتون و دها در حضمدل سیگما روی ابرخمینه یحلقه-یک بتای-معادالت تابع
 دست می آوریم.

 بتا.-مینه، ابر گروه لی، معادالت تابعشناسی ریسمان، ابرخکیهان  واژه های کلیدی:

 

String cosmological backgrounds coupled to two fermionic fields 

 
Eghbali, Ali; Habibi, Fatemeh 

Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, 53714-161, Tabriz, Iran 
 

Abstract 
 

Using the left-invariant one-forms of some four-dimensional Lie supergroups of the type (2|2), we construct 
2+1-dimensional string cosmological backgrounds coupling to two fermionic fields. Indeed, these backgrounds 

are conformally invariant up to one-loop order. In fact, we find new solutions for one-loop beta-function 

equations of sigma-model on supermanifolds with a dilaton field in both cases of absence and presence of the 

torsion H (H=d B). 
 Keywords: String cosmology, Supermanifold, Lie supergroup, Beta-function equations. 

 

PACS No.  (02) 

 

  قدمهم. 1

های همگن در زمینهپس به طور مشابه با نسبیت عام شناخته شده،      

بعدی -3+1 زمان-های فضاشناسی ریسمان به صورت خمینهکیهان

ها را ها یک گروه سه پارامتره از ایزومتریشوند؛ این خمینهتعریف می

 نشان داده شده است، ]4-1[طور که در مراجعهمان شوند.شامل می

بعدی را در -3+1های زمان-فضاشناسی ریسمان نوع بایانکی، کیهان

ن ن را در حد پاییبتای ریسما-ها معادالت تابعه آنطوریکگیرند، بهبرمی

-های ریسمان نمونهاین جواب کنند.حلقه( برآورده می-ترین مرتبه )یک

هایی برای مطالعه ناهمسانگردی فضایی و همپنین درک اثرات 

شناسی کیهانکنند. ناهمسانگردی روی دینامیک جهان اولیه را پیشنهاد می

بعدی از -3لی حقیقی  به طور کلی بر حسب یک گروه نوع بایانکی

های لی روی د، به طوریکه اثر این گروهشوتعریف می هاایزومتری

ها سپس به این مدل. ]5-1[ زمان به صورت متعددی است-فضا یخمینه

-حقیقی تعمیم داده شدند، که ابرسطحبعدی -4های لی بعد با گروه-1+4

 .]6،7[بند بودند های ریمنی همگن همشان خمینههای فضایی

شناسی  کیهان های زمینههای جدید از پستعدادی جوابدر این مقاله ما 

-(2+1|2های )آوریم که با متریکدست میها بهریسمان روی ابرخمینه

بعدی، میدان دیلتون ثابت یا حداکثر وابسته به زمان و در بعضی موارد 

شوند. ابر جبرهای لی تا بعد چهار در صفر مشخص میمیدان پیچش غیر

ها ی مدلزمینهجا برای ساختن پساین .اندبندی شدهطبقه ]8[مرجع 

-( مورد استفاده قرار می2|2)بعدی از نوع -4تعدادی از ابرجبرهای لی 

های جدید درباره تواند بسیاری از بینشبه هر حال نتایج ما می گیرند.

حلقه -بتای یک-، زیرا معادالت تابعنظریه ابرگرانش را به وجود آورد

 ابرگرانش تعمیم یافته هستند. حالت خاصی از معادالت حرکت
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حلقه روی -وردایی همدیس مدل سیگما تا حد یکشرایط نا. 2

 ها و ساختار مدل ابرخمینه

ریمنی به عنوان فضای هدف با خمینه )شبه(یک ابر Μکنیدفرض      

)ابباشد. بعد ابرخمینه  Mxهایمختصات | )B Fd d شود، نمایش داده می

طوریکهبه
Bd کنند، های بوزونی از ابرخمینه را مشخص میتعداد جهت

در حالیکه
Fdطور که در مرجع همان. های فرمیونی هستندتعداد جهت ها

ری متریک مدل روی پذیبه خاطر معکوسذکر گردیده،  ]9[

ابرخمینه،
Fd بایست یک عدد زوج باشد.می 

زمینه: در حضور سه میدان پس را اکنون انتشار یک ریسمان بوزونیهم

متقارنمتریک ابر
MNGمیدان تانسوری پادمتقارن ،

MNB  و میدان

تا  1مقادیر  Nو Mهایدر نظر بگیرید. اندیس دیلتون
B Fd d  را

های پایین بر این اساس کنش موثر ریسمان در حد انرژیشوند. شامل می

صورت زیر داده زمینه ذکر شده بههای پسی میدانبرا Μروی ابرخمینه

 ]11[شود می

(1 )2 1
 4  4 ,

12

M M PNM

eff M MNPS d x Ge R H H   
        

 


 

ابردترمینان متریک Gطوریکهبه 
M NG هر دو مشتق  دهد.را نمایش می

هموردای 
M و انحنای اسکالرR از متریک

MNG آیند.به دست می 

-ها از متریک استفاده میهمچنین برای باال بردن و پایین آوردن اندیس

ها و تانسورها روی فضای توجه داشته باشید که خواص ماتریسشود. 

در  است.به طور وضوح بحث شده  ]9[ها در مرجع ابربردار و ابرخمینه

های شود که برای ریسمانشناسی نامیده میثابت کیهان  (،1کنش )

بحرانی صفر است.  عالوه بر این،
MNPH پیچش میدان تانسوری

MNB 

 شودشود که به صورت زیر تعریف مینامیده می

(2  )( ) (1 )( 1) ( 1) ( 1) .M N M N P P M NNP MNPM
MNP M N P

B BB
H

x x x

    
     

  

 

( الزم است که فضای -1ها در توان )برای توضیح مربوط به اندیس

جمع مستقیم دو زیر  Vتعریف شود. فضای ابربردار Vابربردار

فضای
0V و

1V  باشد. درجات می 1و  0)پاریتی(  درجاتبه ترتیب با

|به صورت Vاز فضای ابربردار xیک عنصر |x ود. شنمایش داده می

متعلق به زیر فضای xهر گاه
0V جهباشد، درx ( صفر است| | 0x  و )

عناصر زیر فضای درجهشود، در حالیکه زوج نامیده می
1V،| | 1x  است 

درجات  ]9[در نمادگذاری به کار رفته در مرجع  شوند.و فرد نامیده می

شوند، یعنی به ( داده می-1ها در توان )مان اندیسها با هاندیس

|جای |( 1) x از( 1)x 11[ طور که در مرجعهمانشود. استفاده می[ 

 است( به صورت زیر 1کنش موثر)معادالت حرکت نشان داده شده، 

(3)                          1
2 0,

4

PQ

MN MQP N M NR H H     
 

(4)                                            2( 1) 0,P P

PMNe H    

(5)  1
4 4 4 0.

12

PNM M M

MNP M MR H H         
 

 (،3در معادله )
MNR تانسور ریچی مرتبط با متریک

MNG  .است

بتای -وان شرایط صفر توابعه عنتوانند بهمچنین میمعادالت حرکت باال 

 دست آورده شوند حلقه در تناظر با مدل سیگمای زیر به-یک

(7 )
(2)1 1

d  (-1) ( ) - d d ,
2 4

M M N

MN MNS d x G B x R   


   

 



     
 

)طوریکهبه ) / 2     های مخروط نوری روی جهانمختصات-

-رویه را مشخص مینحنای اسکالر جهانا R(2)عالوه،هستند. به رویه

-(2+1|2( را روی یک ابرخمینه )7خواهیم کنش )هم اکنون می کند.

Oبعدی GΜ طوریکهبه عنوان فضای هدف بسازیم، بهG  یک

شود، در در نظر گرفته می ]8[( 2|2بعدی از نوع )-4ابرگروه لی 

بعدی با مختصات -یک فضای یک Μدر Gربه عنوان مدا Oحالیکه

}زمانی }t برای متریک  به عنوان یک فرض حالت ناهمسانگرد باشد.می

 گیریم: در نظر می را مدل

(6) 2 2(-1)  ( 1) ( ) ( )  ,M M N a a st b

MN abds dx G dx dt dx L g t L dx 

      

aLابرترانهاده ماتریس "st"در رابطه باال نماد 
کند را تعریف می

xو های ابرگروه لی ایزومتریها مختصاتG  .هستندaL
ها به عنوان 

ه کارتان از طریق یک عنصر ابرگروه ناوردای مور-های چپفرم-یک

:،Gلی G Mgشوند:، به صورت زیر تعریف می 

(8)                     1 ( 1)  ( 1)  ,a a a a

a ag dg L T dx L T



     

طوریکهبه
aTها،( 1,...,dim )a G ابرجبرلی مربوط به های پایه

در غیاب میدان تانسوری دهند.را نمایش می Gابرگروه لی
MNB ،

( )abg tشود. چون یک ماتریس ابرمتقارن وابسته به زمان در نظرگرفته می

کنیم که دست آوریم، فرض میسی بهشناهای کیهانخواهیم جوابمی

با یک انتخاب میدان دیلتون ثابت باشد یا حداکثر تابعی از زمان باشد. 

4-مناسب از ماتریس 4( )abg t ( را روی 6توانیم متریک ناهمسانگرد )می

ا هنوز در این امبسازیم.  (2|2بعدی مشخص از نوع )-4 یک ابرگروه لی

)مرحله شکل دقیق )abg t و همچنین میدان دیلتون مشخص نیست. برای

( را در غیاب میدان پیچش برای 5)-(3این منظور معادالت میدان )

دست آمده در فرآیند ذکر شده و همپنین میدان دیلتون وابسته متریک به

شناسی ریسمان های کیهانینهزمدر این راستا، پسکنیم. به زمان حل می

طور حلقه به-شوند که تا مرتبه یکدست آورده میبه بعدی-(1+2|2)

 مانند.ناوردا باقی می همدیس
 

C)لیریسمان از ابرگروه شناسیکیهانیزمینهپس .3 A )
3  
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ناوردا روی -فرم های چپ-یکدر این بخش ابتدا با استفاده از    

C)گروه لیابر A )
شود. سپس با در نظر ( ساخته می6متریک ) 3

(، شکل 5)-(3دست آورده شده برای معادالت میدان )گرفتن متریک به

کنیم. توجه داشته باشید دقیق متریک و همچنین میدان دیلتون را پیدا می

قبل از هر چیز الزم است که ابرجبر که فعال میدان پیچش حضور ندارد. 

)3لی )C A  .3را تعریف کنیم( )C A بعدی از نوع -4جبر لی یک ابر

 ( است که توسط مجموعه مولدهای2|2)
1 2 3 4{ , ; , }T T T T  با درجات

1 2( ) ( ) 0grade T grade T   و
3 4( ) ( ) 1grade T grade T  شودتعریف می 

صفر متناظر با آن به صورت زیر عالوه روابط )پاد(جابجایی غیربه.  ]8[

 ]8[ شودداده می
(9)                     

1 4 3 4 4 2[ , ] ,     { , } ,T T T T T T  
جادر این

2 3( , )T T .یک عضو از ابرگروه  مولدهای مرکزی جبر هستند

C)لی A )
 شودبه صورت زیر پارامتریزه می 3

(11)                     34 1 2 ,
TT yT xT

g e e e e


 
)طوریکهبه , )y x هستند، در حالیکه )زوج( های بوزونیمیدان( , )  

-(8ت )با استفاده از معادالدهند. را نمایش می )فرد( های فرمیونیمیدان

-گیری میناوردای متناظر به صورت زیر نتیجه-فرم های چپ-( یک11)

 شوند

(11) 1

1 2 3 4 ( ) ( )  .
2

g dg dy T dx d T d d y T d T


          

C)( با ابرگروه لی6)متریک  برای تشکیل A )
برای  از فرض زیر 3

( )abg t کنیماستفاده می 

(21)                     
1

2

3

3

( ) 0 0 0

0 ( ) 0 0
( ) .

0 0 0 ( )

0 0 ( ) 0

ab

a t

a t
g t

a t

a t

 
 
 
 
 

 

 

)گاه ماتریسهرکه  شایان ذکر است )abg t به صورت دو زیر ماتریس-

2 2  های بلوک اول مربوط به میدانقطری در نظر گرفته شود، بلوکه

-م فرمیونی میبوزونی است، در حالیکه هردو سطر و ستون بلوک دو

) ماتریس . چونباشد )abg t  ،یعنی ابرمتقارن است( ) ( 1) ( )ab

ab bag t g t ]9[، 

د نبلوک دوم صفر خواه مربوط به قطر اصلی زیر ماتریس عناصر بنابراین

 آید:( برای این مثال به صورت زیر در می6به هر حال متریک )شد.  

(13)         2 2 2 2

1 2 2

3

( ) ( ) ( )

        2 ( ) ,

ds dt a t dy a t dx a t dxd

a t d d

 

 

    



 

( و یک میدان 13( را برای متریک )5)-(3اکنون معادالت میدان )مه

چون میدان پیچش وجود ندارد، کنیم. دیلتون وابسته به زمان حل می

( 5( و )3( به سادگی برآورده خواهد شد. از معادالت )4بنابراین معادله )

شده با دو میدان فرمیونی به شناسی ریسمان جفتی کیهانزمینهپس

 شودگیری مییر نتیجهصورت ز

(14    )
2 2 2 2 2

0

2 ,

0,

( ) ,

t tds dt e dy dx dxd e d d

B

t t

   



       



  

 

طوریکهبه
0 ابت کیهانبرای جواب باال ثگیری است. یک ثابت انتگرال-

تخت است بر حسب این که انحنای شود. متریک مدل شناسی صفر می

4Rاسکالر متناظرش   ی کیهانزمینه( پس14بر جواب )است. عالوه-

C)با ابرگروه لی شناسی ریسمان دیگری A )
با یک میدان دیلتون  3

 ثابت به صورت زیر وجود دارد

(15  )
2 2 2 2 20

0 0

0

( ) ( ) 2 ,
2

0,

( ) ,

b
ds dt a dy t dx dxd c d d

B

t

   



      



 

 

طوریکهبه
0a،0b و

0c .هر دو انحنای  در این مورد مقادیر ثابتی هستند

 شوند.شناسی صفر میاسکالر متریک و ثابت کیهان

)GLلیریسمان از ابرگروه شناسیکیهانیزمینهپس. 4 | )1 1 

2با نماد ]8[که در مرجع gl(1|1)ابرجبر لی 

1( )C A   مشخص شده

 شود:با روابط )پاد(جابجایی غیر صفر زیر تعریف میاست، 

(17)                    
1 3 3 1 4 4 3 4 2[ , ] ,   [ , ] ,   { , } ,T T T T T T T T T    

به طوریکه
1 2( , )T T  و

3 4( , )T T  به ترتیب مولدهای بوزونی و فرمیونی

)GLهستند. یک عنصر مناسب از ابرگروه لی | )1  را مشابه با رابطه 1

-فرم های چپ-یک( 8ا استفاده از فرمول )بسپس کنیم. ( انتخاب می11)

 شوندگیری میناوردای متناظر به صورت زیر نتیجه

(61)  1

1 2 3 4 (  ) (  ) .y yg dg dy T dx d e T dy d T e d T           
)GL( با ابرگروه لی6برای تشکیل متریک ) | )1 ) ، ماتریس1 )abg t  را به

 کنیممی صورت زیر انتخاب

(81)                     
1

2

3

3

( ) ( ) 0 0

( ) ( ) 0 0
( ) .

0 0 0 ( )

0 0 ( ) 0

ab

a t b t

b t a t
g t

a t

a t

 
 
 
 
 

 

 

( را 6( متریک )18( و )16توان با استفاده از روابط )به این ترتیب می

)GLبعدی با ابرگروه لی–(2+1|2)خمینه ابرروی یک  | )1 تشکیل  1

شناسی ریسمان متناظر با این متریک از ی کیهانزمینهدر نهایت پس د.دا

 شودگیری می( به صورت زیر نتیجه5)-(3حل معادالت )

(19    )
2

2 2 2

0 0

0

2 2 ,
2

0,

( ) ,

yt
ds dt dy b dxdy b e d d

B

t

 



    



 

 

طوریکهبه
0و

0b انسور مقادیر ثابتی هستند. برای این جواب هر دو ت

شناسی عالوه ثابت کیهانشوند. بهریچی و انحنای اسکالر متریک صفر می

-جواب دیگری که برای آن ثابت کیهان متناظر با این جواب صفر است.
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/1،شناسی 4 ،  و میدان دیلتون وابسته به زمان است، به صورت زیر

 شود داده می
 (21    )2 2 2

0 0

0

( ) 2 2 ,

0,

( ) ,
2

t yds dt t e dy b dxdy b e d d

B

t
t

 



     



  

 

 (،21)صفر از تانسور ریچی متناطر با متریک تنها مولفه غیر

(1 ) / 2t

yyR e  شود.  است؛ بر این اساس انحنای اسکالر صفر می 

C)لیریسمان از ابرگروه شناسیکیهانیزمینهپس. 5 A )
در  3

 حضور میدان پیچش

شناسی ریسمان در حضور کیهان زمینهیک پسدست آوردن برای به 

های فرم-را بتوان بر حسب یک Hایم که ، ما  فرض کردهHمیدان پیجش

C)با ابرگروه لی Μبعدی-(2+1|2ناوردا روی خمینه )-چپ A )
3 

 به صورت زیر در نظر گرفت
(21        )( ) ( ) ,a b a b c

i iH A t dt L L B t L L L      
)طوریکهبه )iA t و( )iB tچون میدان زمان هستند. ها توابع وابسته بهH  

2باشد، یعنی (exact)بایستی کامل 0dH d B توان، از این شرط می 

)بین توابع  تعدای قیود )iA t و( )iB t بایست عالوه میبه دست آورد.به

ابرگروه ها روی aLبین  ایاز ضرب گوههای مجاز همه انتخاب

C)لی A )
-ای بین یکرعایت شوند؛ به عنوان مثال، ضرب گوه 3

3های فرمیونی یکسان نظیرفرم 3L L 4و 4L L شود، یعنی صفر نمی

با  شناسی ریسمانکیهان زمینهپساین انتخاب مجاز است. به این ترتیب 

C)ابرگروه لی A )
( به صورت 21در فرم ) در حضور میدان پیجش 3

 شودگیری میزیر نتیجه

(22    )
2 2 2 2

2

2

2

2

0

2 2 ,
1

1
,

1 2

1
( ) log( 1).

2

t
t

t

t

t

t

e
ds dt dy dx dyd dxd e d d

e

B dy dx dy d e dx d
e

t e

     


  














        

 
        

   

 

شناسی ( را با ثابت کیهان5)-(3حلقه )-الت میدان یکزمینه معاداین پس

 د.کنآورده میصفر بر

 گیرینتیجه. 6
-4های لی ناوردای تعدادی از ابرگروه-های چپفرم-با استفاده از یک

بعدی -2+1شناسی ریسمان های کیهانزمینه(، پس2|2) بعدی از نوع

که با پیچش، ن و در یک مورد حضور میدان شامل متریک، میدان دیلتو

تا ها زمینهپسدست آورده شد.  همه اند، بهدو میدان فرمیونی جفت شده

حال ممکن است این  حلقه به طور همدیس ناوردا هستند.-حد یک

-همان دست آمده چیست؟سوال پرسیده شود که کاربرد فیزیکی نتایج به

حلقه حالت خاصی -بتای یک-معادالت تابعکر شد، طور که در مقدمه ذ

جواب های ما  از معادالت حرکت ابرگرانش تعمیم یافته هستند، بنابراین

توان بینش و درک جدیدی به ابرگرانش بدهد. عالوه بر این میتواند می

های درینفلد متناظر با ابرجبرهای لی بکار گرفته شده با محاسبه ابردوتایی

های نتیجه زمینهپسهمدیس مربوط به  T-در این مقاله، زنجیره دوگانگی

 ظاهر H پیچش طوریکه در این زنجیره میدان، به]11 [شده را مطالعه کرد

  شود.می
 لیاز ابرجبرهایناوردای تعدادی-های چپفرم-صفر و یکروابط )پاد(جابجایی غیر: 1جدول
 gابرجبر لی روابط )پاد( جابجایی غیرصفر ناوردا-های چپفرم-یک

1

2

3

4

 ,

 ,

,

L dy

L xdy dx d

L dy d

L d
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3 4 2
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T T T

 



 

 

 
1

1( )C A 

1

2

3

4

,

 ,

,qy
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L e d
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 pq 0,p q

pqD
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L dy
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L d
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1

0

pC A

p





 

 
 

در غیاب میدان پیچش  شناسی ریسمانی کیهانهازمینهپس : 2جدول   

-کیهانثابت

 شناسی
 متریک و میدان دیلتون

 

 Gابرگروه

0 
02 2 2

0

2 ( ),

( )

a t
ds dt e xdy dxdy d d

t

 



    

 

  
1

1( )C A 

 
2

0c 
0

2 2 h(t) 2

2

0 0

0

2 ( ),

( ) ,          h(t)=
2

c t

ds dt e xdy dxdy d d

e
t c t

c

 



    

  

 

0 

0

( )0 0

2 2 2

2

0

0

( )(2 )
[(1 2 ) ]

       2 2 ( ),

( )       

a t

a t a t qy

p q p q
ds dt t x e dy

a

e dxdy e p dyd d d

t

   





  
     

  

 

 
1

 pq 0,p q

pqD

 

 
2

0c 

2 02 2 2

0

0

0 0

0 0

( )( 2)
[2 ]

2

       2 2 ( ),

( ) +c t      

c t

qy

p q p q
ds dt b x t e dy

c

b dxdy a e p dyd d d

t

   





  
    

  

 

 

0 

0

0 0

2 2 2

2

0

0

( 2)
[(1 2 ) ]

       2 2 ( ),

( )       

a t

a t a t

p p
ds dt t x e dy

a

e dxdy e p dyd d d

t
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pC A
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2

0c 

2 02 2 2

0

0

0 0

0 0

( 2)
[2 ]

2

       2 2 ( ),

( ) +c t      

c tp p
ds dt b x t e dy

c

b dxdy a p dyd d d
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  اي در حضور بادهاي مغناطیسی سیاره هاي پیش تحول قرص
   1حسنم، شادمهري 2و1قریشی، سیده معصومه

 گروه فیزیک، دانشگاه گلستان،گرگان 1
   مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، مراغه 2

  
  چکیده

آل مورد بررسی قرار گرفت.  غیر ایده MHDهاي  سازي ت آمده از شبیهبادهاي مغناطیسی با استفاده از روابط بدس اي در حضور سیاره هاي پیش قرصتحول زمانی 
گردد.  توصیف می شوند، این روابط که توسط عباراتی برحسب پارامتر پالسما تعیین میاي و اتالف جرم با استفاده از  تکانه زاویهخروج  سهم بادهاي مغناطیسی در

اي از پارامترها مورد مطالعه قرار گرفتند. در حالی که در فاز اولیه  برافزایش براي محدوده گستردهآهنگ  تحول کمیت هاي اساسی قرص همچون چگالی سطحی و
مدل ما ها در فاز دوم تحول روي خواهد داد.  کنند، افت سریع آن شار مغناطیسی آن یک کاهش ناچیز را تجربه می هاي قرص همچون جرم کل و تحول قرص، کمیت

  تحول قرص در فاز دوم تحول بسیار چشمگیر خواهد بود. اد مغناطیسی درکه سهم ب کند بینی می پیش
 .مغناطیسی ، باداي سیاره یشپقرص  تحول قرص،  واژه هاي کلیدي:

  
The evolution of the protoplanetary discs including magnetic winds 

 
Ghoreyshi, Sayyedeh Masoumeh 1,2, Shadmehri, Mohsen1 

1 Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan 
2 Research Institute for Astronomy and Astrophysics of Maragha (RIAAM), Maragha 

 
Abstract  

 
We study the evolution of the protoplanetary discs in the presence of magnetically driven winds with the stress 
relations motivated by the non-ideal MHD disc simulations. Contribution of the magnetic winds in the angular 
momentum removal and mass-loss is described using these relations which are quantified in terms of the plasma 
parameter. Evolution of the essential disc quantities including the surface density and accretion rate are studied 
for a wide range of the model parameters. While at the early phase of the disc evolution, disc quantities such as 
its total mass and magnetic flux undergo non-significant reductions, their rapid declines are found in the second 
phase of evolution. Our model predicts that contributions of the magnetic winds in the disc evolution are 
significant during the second phase. 
Keywords: Disc Evolution, Protoplanetary Disc, Magnetic Wind      
 
PACS No.  98 
 

   قدمهم
یکی از مباحث اي  سیاره هاي پیش اي در قرص انتقال تکانه زاویه    

را بدرستی ها  عمر آن آید تا بتوان بشمار می ها این قرص رمهم د
 در. داشت گیري سیارات شکل درك بهتري برايو تعیین کرده 

 مغناطوچرخشیرافزایشی، ناپایداري هاي ب قرص متعارفدیدگاه 
  قرص یک اي در نواحی یونیده  عامل مؤثري در انتقال تکانه زاویه

  
، درحالی که در نواحی بیرونی قرص که یونیدگی آید میبحساب 

اما  ایفا نماید. مهمیتواند نقش  پایین است، ناپایداري گرانشی می
انتقال  اساسی بررسی عاملاند و  هاي دیگري نیز مطرح شده دیدگاه
اي  سیاره هاي پیش هاي مهم در قرص اي، یکی از چالش زاویهتکانه 

  .شود محسوب می
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عامل نشان داده که  MHDهاي  سازي ، شبیهرهاي اخی در سال    
تواند تالطمات ناشی  می ي برافزایشیها اساسی ایجاد باد در قرص

آل  غیر ایده MHDاز ناپایداري مغناطوچرخشی در حضور اثرات 
هاي برافزایشی،  که در قرص توان گفت تی میعباره ب .]1[ باشد

بجاي آنکه توسط ناپایداري مغناطوچرخشی اي  خروج تکانه زاویه
اي در قرص  روي دهد (که منجر به توزیع مجدد تکانه زاویه

هاي چندین قرص  بررسید. اتفاق افتتوسط باد تواند  شود)، می می
اند،  ار گرفتهکه بخوبی مورد مطالعه قرموجود در عالم برافزایشی 

تواند ناشی  گیري شده تنها می نشان داده که سرعت برافزایش اندازه
اي  سیاره هاي پیش رصدهاي قرص ].2[از باد مغناطیسی باشد 

نیز پیشنهاد داده که بادهاي مغناطیده  Chamaeleon Iموجود در 
از ]. 3[ها بازي کند  تواند نقش بسزایی در تحول این قرص می

را در  ییرادوتایقرص پ کیتا تحول  میکار قصد دار نیدر ااینرو، 
 .دهیم مورد بحث قرار یرونیب شأبا من ينور ریتبخ يحضور بادها

  

  معادالت اساسی
خروج گیریم که اتالف جرم و  یک قرص استاندارد در نظر می    

فرض شده که پذیرد.  انجام می از طریق باداي در آن  تکانه زاویه
کند و رابطه  سرعت کپلري دوران میبا یک پروفایل قرص 

3 1/2
*( / )GM r  باشد. تعادل  آن برقرار میاي  سرعت زاویه براي

رابطه کند که  هیدروستاتیک قرص در جهت عمودي ایجاب می
2 /sH c   براي مقیاس ارتفاع قرص برقرار باشد که در آن

)1/2سرعت صوت از رابطه  / )s Bc k T  کند. در اینجا  پیروي می
2.1که  کنیم میفرض  Hm   باشد و براي دما نیز از رابطه

1/2300K( /1au)T r  معادله تحول رو،  از اینیم. بر می بهره
  شود چگالی سطحی قرص بصورت زیر بیان می

                                              2 21 2
s rr c W

t r r r r 
       

  

)1             (   2 2
Ws z s midmid

r c W C c 


 


  

/ چگالی در صفحه میانی برابر با ،که در آن ( )mid H   
استرس نرمالیزه ناشی از کنیم که  در این مقاله، فرض میباشد.  می

و ناشی از باد مغناطیده بترتیب بصورت زیر تعریف  MHDتالطم 
  دنشو می

)2           (                                        
1 04.4 log

2.2 0.5 tan ( )
0.510rW





    
   

)3       (                                                       01.25 log2 10zW 


   
 پارامتر پالسما، در آنکه 

0  فشار گاز به فشار مغناطیسی نسبت
) زمانی 3) و (2معادالت ( .دباش ناشی از مؤلفه عمودي میدان می

معتبر هستند که 
0  در محدوده هزار (باد قوي) تا صد هزار (باد

کنیم که ضریب اتالف جرم  در این مقاله فرض میباشد.  ضعیف)
ناشی از باد 

W
C  بصورت کسري از در حالت بدون بعد

zW 
در  

تواند  کنیم که این کسر می فرض می شود. میبیان حالت بدون بعد 
0.001 اراي بازهد 0.5   توجه داشته باشید که هر چه این  .باشد

 شود. کسر بزرگتر باشد، مقدار اتالف جرم توسط باد بیشتر می

با یک  1)، از روش تفاضل متناهی ضمنی1براي حل معادله (    
کنیم. مرز درونی  سلول استفاده می 258ریتمی با شبکه فضایی لگا

inr  0.05را قرص au 20000را آنمرز بیرونی  و au کنیم  انتخاب می
هاي ما مستقل از مرز بیرونی قرص است.  تا مطمئن شویم که پاسخ

توزیع چگالی اولیه قرص را در بازه بین مرز درونی و شعاع اولیه 
قرص 

0dr  0بصورت 0
1

0 0

exp( / )( , 0)
2 exp( / ) e

d d

in d d

M r rr
r r r r 


 

   

و در  

کنیم  گیریم. همچنین فرض می دیگر نواحی برابر با صفر در نظر می
که جرم اولیه قرص برابر با 

0 *0.1dM M  و شعاع اولیه آن
0 30audr  چگالی  کنیم که باشد. براي شرایط مرزي نیز فرض می

مرز درونی و سرعت شعاعی در مرز بیرونی برابر با سطحی در 
   .ندسته صفر

چگالی سطحی قرص براي مقادیر متفاوت  )،1شکل ( در    
0  و

  .به نمودار ردیف باالیی در این شکل مربوط رسم شده است
هاي مغناطیده ضعیف و ردیف پایینی آن مربوط به بادهاي باد

هایی با اتالف  هاي خط پر نیز مربوط به حالت منحنیشدید است. 
هاي خط چین  جرم بیشتر توسط باد است، در حالی که منحنی

هایی است که اتالف جرم توسط باد بسیار ناچیز  مربوط به قرص
رفته رفته با  ،دچگالی سطحی قرص بواسطه وشکسانی و بااست. 

دهد که هرچه اتالف جرم  نتایج ما نشان مییابد.  زمان کاهش می
تر قرص داراي  نواحی درونی، )باالتر (  توسط باد بیشتر باشد

چگالی کمتري خواهد باد. با افزایش شدت باد ( 
0  کمتر)، این  

                                                
1 Implicit Finite-Difference 
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. β0 مقادیر متفاوتبراي  در حضور باد مغناطیده قرص چگالی سطحی:  1شکل

0.5هایی با  براي حالتبترتیب خط پر و خط چین هاي  منحنی   و
0.001   .منحنی نقطه چین نیز بیانگر شرط اولیه چگالی است.هستند  

  

تر قرص نیز مشاهده  روند کاهش چگالی، در نواحی بیرونی
خواهد  د. این روند کاهش چگالی، با گذشت زمان شدیدترشو می

شد، بطوري که براي بادهاي شدید (نمودار ردیف پایین)، پس از 
0.001هایی با  صد هزار سال تنها حالت  در نواحی درونی  و

قرص، داراي چگالی بزرگتر از یک صدم گرم بر سانتیمتر مربع 
0.5براي حالتی با  که توان دید می د بود.نخواه  پس از نیم  و

  ، چگالی سطحی در مرز درونی قرصی با شدت باد میلیون سال

  
. β0 مقادیر متفاوتبراي  در حضور باد مغناطیدهقرص  آهنگ برافزایش:  2شکل

0.5هایی با  براي حالتبترتیب هاي خط پر و خط چین  منحنی   و
0.001   .هستند  

  

متوسط تقریبا پنج هزارم چگالی سطحی در همین ناحیه در قرصی 
  باشد. با شدت باد ضعیف می

اي را در  سیاره پیشیک قرص  آهنگ برافزایش)، 2شکل ( در    
ما دریافتیم که آهنگ  .ایم مغناطیده نشان داده بادهاي حضور

بادهایی با اتالف جرم  در حضور قرصنواحی درونی  برافزایش
د، نشو میشدیدتر  هاچه باد یابد و هر باالتر، به شدت کاهش می

  این کاهش بیشتر نیز خواهد شد. با گذشت زمان، تفاوت موجود 
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در حضور باد  و شار مغناطیسی (نمودار پایین) (نمودار باال) قرصجرم :  3شکل

براي  بترتیب و خط چین هاي خط پر . منحنیβ0 مقادیر متفاوتبراي  مغناطیده
0.5هایی با  حالت   0.001و   .هستند  

  

گوناگون، کمتر خواهد  هاي با  برافزایش میان حالتدر آهنگ 
تر به  هایی با بادهاي شدیدتر، آهنگ برافزایش سریع شد. در قرص

ماند تا  اي در قرص باقی نمی ماده ،قعکند. در وا سمت صفر میل می
به سمت ستاره مرکزي برافزایش نماید. توجه داشته باشید که 
آهنگ برافزایش جرم منفی به این معنا است که مواد به جاي 
حرکت به سمت داخل، در حال حرکت به سمت بیرون هستند. 
براي بادهاي ضعیف، حرکت مواد به سمت بیرون در نواحی 

یابد. از سوي دیگر، هر چه  رص با زمان کاهش میتر ق بیرونی
حرکت به سمت بیرون مواد در نواحی شود،  میدت باد بیشتر ش

تر قرص، کمتر خواهد شد و تنها برافزایش مواد در قرص  بیرونی
   روي خواهد داد.

جرم قرص (نمودار باال) و شار اثرات باد مغناطیده را روي     
توان دید  می. ایم نشان داده) 3شکل ( در ،مغناطیسی (نمودار پایین)

نمودارها، یک فاز تحولی کُند و یک فاز تحولی این که در هر دوي 

سریع وجود دارد. طی فاز تحولی کُند، تغییرات جرم و شار بسیار 
یابند. هرچه شدت باد  اندك بوده و در فاز بعدي، بشدت کاهش می

ود. بعنوان مثال، بیشتر باشد، مدت زمان فاز کُند، کمتر خواهد ب
براي بادهاي قوي، فاز تحولی سریع براي جرم قرص،تقریبا پس از 

شود، در حالی که براي بادهاي ضعیف، این فاز  هزار سال آغاز می
رو، شدت باد نقش  از این دهد. پس از صد هزار سال روي می

 نقش پارامتر کند.  بسزایی در فازهاي تحولی قرص بازي می
اتالف جرم توسط باد، در این فازهاي تحولی تقریبا مربوط به 
جرم اگر عمر قرص را مدت زمانی در نظر بگیریم که  ناچیز است.

رسد، قرصی با وجود بادهاي  اش می قرص به یک صدم مقدار اولیه
  ضعیف داراي عمري بیش از یک میلیون سال خواهد بود. 

  

   نتیجه گیري
اي با حضور بادهاي  سیاره پیشهاي  مطالعه قرص در این کار به    

باد و اتالف جرم توسط آنرا مورد بررسی  اثر و مغناطیده پرداختیم
قرار دادیم. نقش پارامتر اتالف جرم، بخصوص در نواحی درونی 
قرص، بر روي چگالی سطحی و آهنگ برافزایش جرم بسیار پر 

اثرات بیشتري بر اند تو باد می، رنگ بوده و هر چه باد شدیدتر باشد
با بررسی تحول جرم . ه باشدهاي قرص داشت روي این کمیت

قرص و شار مغناطیسی در آن، دریافتیم که دو نوع فاز تحولی کُند 
هاي قرص  و سریع وجود دارد که طی فاز تحولی سریع، این کمیت

با فرض آنکه عمر قرص مدت  داراي کاهش سریع خواهند بود.
رسد،  اش می قرص به یک صدم جرم اولیهزمانی است که جرم 

هاي  حضور بادهایی شدید در قرصنتایج ما نشان داد که 
زیرا عمري در حدود  باشد بسیار ضعیف میواقعی، اي  سیاره پیش

   د داشت.نده هزار سال خواه
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بازدهی منحنی  در طیف تابش گاما به منظور تصحیح همزمانی جمع کنندهپارامتر محاسبه 

  HPGeآشکارساز
   *امیدرضا ،کاکوئی ؛علی، بیگانه

 ای، پژوهشکده فیزیک و شتابگرهاسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 

 چکیده
خطوط  برای همزمانی جمع کننده ار گرفته است. پارامتر تصحیح اثرمورد مطالعه قر HPGeحاسبه بازدهی آشکارساز همزمان در مبندی در این مقاله اثر جمع       

 𝑁𝑎های رادیوایزوتوپ تابش گاما از
22 ،𝐶𝑠 

 𝑌و  134
آب( ای، پلکسی و ویال )محلول چشمه در در فواصل مختلف چشمه از آشکارساز برای چند نوع چشمه نقطه 88

بندی دهد که اثر جمعاند. نتایج نشان میهای ارائه شده در سایر مقاالت مقایسه شدهمحاسبه شده است. مقادیر محاسبه شده با گزارش EFTRANبا استفاده از کد 

هنگامی که چشمه در فاصله کوتاهی از به ویژه  ،ی واپاشی همزمان هستندهایی که شامل چند زنجیرههمزمان در محاسبه بازدهی آشکارساز برای رادیوایزوتوپ
عالیت گیری فتواند میزان صحت در اندازهبندی همزمان میتصحیح منحنی بازدهی آشکارساز با در نظر گرفتن اثر جمعآشکارساز قرار دارد، بسیار با اهمیت است. 

 های پرتوزا را بهبود دهد.چشمه

 .EFTRAN، کد HPGe، آشکارساز ندهبازدهی آشکارساز، همزمانی جمع کن :واژه های کلیدی

 

Calculation of summing coincidence correction factor for efficiency curve correction of 

an HPGe detector 
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Atomic Energy Organization of Iran, Nuclear Science and technology research institute, Physics and Accelerators 
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Abstract  
 

      In this paper, the effect of summing coincidence on the HPGe detector efficiency is investigated. The summing 

coincidence correction factor for gamma lines of  𝑁𝑎 
22 , 𝐶𝑠 

134 , and 𝑌 
88  is calculated by EFTRAN code for various 

radioactive sources such as point, Plexiglas, and vial type sources in the different source-detector distance. The 

calculated values are compared with the reported values in the literature. The results show that the effect of 

summing coincidence is important for radioactive sources involving coincidence chains in their decay scheme, 

specifically when the source is placed at a close distance to the detector. Correcting the detector efficiency curve 

considering the summing coincidence effect improves the accuracy of the activity measurement of radioactive 

sources.  

 

 Keywords: Detector efficiency, Summing coincidence, HPGe detector, EFTRAN code.  
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  مقدمه
های سنجش پرتویی در حال حاضر در بسیاری از آزمایشگاه          

-مهگیری فعالیت چشود حد پایین آشکارسازی در اندازهبه منظور بهب

 یهای پرتوزا، استفاده از آشکارسازهای با بازدهی باال در فاصله

بسیار کوتاه از چشمه پرتوزا مورد توجه قرار گرفته است. به هنگام 

سنجی تابش گاما با استفاده از این آشکارسازها، در صورتی طیف 

های همزمان ای از واپاشیکه چشمه تابشی مورد نظر شامل زنجیره

 در سنجش میزان پرتوزایی چشمه همزمانی جمع کنندهباشد، اثرات 

نگامی بندی همزمان هتصحیح اثر جمع.  ]3-1[بسیار با اهمیت است

کم باشد و یا در موارد استفاده از  که فاصله چشمه تا آشکارساز
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. به عنوان مثال، هنگام ]4[ضروری است ،آشکارسازهای بزرگ

 ای که تعداد زیادی های محیطی و یا مواد هستهسنجی نمونهطیف

 بندیکنند، تصحیح اثر جمعاز خود گسیل میهمزمان گاما تابش

قش نهمزمان برای محاسبه فعالیت یک چشمه حجمی با ابعاد بزرگ 

ها و تاکنون الگوریتم. ]6و5[کندمهمی در صحت نتایج ایفا می

معادالت تجربی بسیاری برای محاسبه این اثر به کار برده شده 

به صورت ویژه برای ارزیابی اثرات  EFTRANکد . ]9-7[است

گیری بازدهی آشکارسازها توسعه یافته بندی همزمان دراندازهجمع

برنامه نویسی شده و از  Fortran 77است. این کد با استفاده از 

تحت سیستم عامل ویندوز قابل اجرا  Excelطریق نرم افزار 

 HPGe. در این مقاله، تصحیح بازدهی یک آشکارساز ]11[است

ا ها بگیری میزان فعالیت چند نمونه از رادیو ایزوتوپای اندازهبر

انجام شده است. نتایج حاصل از این  EFTRAN کد استفاده از

 بندی همزمانجمعت امطالعه امکان تشخیص وجود یا عدم وجود اثر

گیری سطح در اندازه و اهمیت آن در تعیین بازدهی آشکارساز

 کند.ها را فراهم مینمونهپرتوزایی 
 

 مبانی نظری
هایی که دو یا در آشککارسکازی هسته   همزمانی جمع کنندهاثر       

ثال، یابد. به عنوان ممی ظهور ،کنندتعداد بیشککتری تابش گسککیل می

زمانی نشان داده شده است.  1در شکل  Xی واپاشی عنصر زنجیره

در صککورتی که ، شککودگسککیل می Xکه سککه تابش گاما از چشککمه 

زمانی کوچکتر از زمان تشککخیص ی ها در پنجرههمزمانی این تابش

 ها در آشککارسکاز انباشت  آشککارسکاز اتفاب بیفتد، انرژی این تابش  

های مجموع نمایان خواهد در طیف انرژی به صککورت قلهشککده و 

ها از قله اصلی و ین موضکوع سکبح ح ت تعدادی از تابش  شکد. ا 

بندی همزمان اثر جمعشود. ها در این قله میکاهش تعداد شکمارش 

به فاکتورهایی از چشکککمه و آشککککارسکککاز مثل انرژی تابش گاما،  

و هندسککه  ن،های همزماتابش گاما شککدت و ایهمبسککتگی زاویه

 ای با نموداربرای یک چشمه نقطه آشکارساز بستگی دارد.-چشکمه 

با دو تراز برانگیخته، فاکتور  1واپاشککی نشککان داده شککده در شکککل 

به ترتیح با  𝐸3و  𝐸1 ،𝐸2های انرژی تصککحیح برای مسککاحت قله 

 .]11[ شودنشان داده می 3تا  1روابط 

𝐶1 =
1

1−𝑝12ɛ𝑇2
                   (1)  

𝐶2 =
1

1−𝑝21ɛ𝑇1
                   (2)  

𝐶3 =
1

1+
𝐼𝛾1
𝐼𝛾3

ɛ𝑝1ɛ𝑝2

ɛ𝑝3
 𝑝12

          (3)  

 

بازدهی  𝛾𝑖 ،ɛ𝑝𝑖با  𝛾𝑗احتمکال گسکککیل همزمان   𝑝𝑖𝑗در این رابطکه  

𝐼𝛾𝑗و 𝐸𝑖بازدهی کل برای انرژی  𝐸𝑖 ،ɛ𝑇𝑖 آشککارسککاز برای انرژی 
  

 است.   𝐸𝑖شدت گسیل فوتون در انرژی 

ی جمع همزمانبه منظور تصحیح بازدهی آشکارساز، فاکتور تصحیح 

𝐹𝑐) کننده
 . ]11[( تعریف شده است4به صورت رابطه ) 𝐸𝑖برای  ( 

 

(4)        Fc
 (Ei) =

ɛm(Ei)

ɛc(Ei)
 

 

گیری شکککده با اسکککتفاده از مقدار بازدهی اندازه ɛ𝑚در این رابطه، 

بازدهی تصککحیح شککده با در نظر گرفتن اثرات  ɛ𝑐منحنی بازدهی و 

، هرچه 1 یبا توجه به رابطهاست.  𝐸𝑖در انرژی  بندی همزمانجمع

در  مزمانی جمع کننده هفاصله گیرد، اثر  1 فاکتور تصکحیح از عدد 

تی کند. در صورمحاسکبه بازدهی آشکارساز اهمیت بیشتری پیدا می 

𝐹𝑐که 
 < از جمع شدن  𝐸𝑖ها در انرژی باشد، بخشی از شمارش 1

𝐹𝑐 حالتی که برای بلعکساند. دو یا چند تابش حاصککل شککده
 > 1  

ن در ای .نداهای گاما خارج از فوتوپیک ثبت شکککدهتعدادی از تابش

 111های مورد مطالعه به کمتر از سککطح فعالیت چشککمهتصککحیح، 

به دلیل همزمانی جمع کننده تنها اثرات و بکرل محدود شکده است  

ز اشود و ای واپاشی در نظر گرفته میههای همزمان از زنجیرهتابش

که به صککورت تصککادفی در پرتوزایی با  همزمانی جمع کنندهاثرات 

   .شود، چشم پوشی شده استمی نرخ باال ایجاد

 
𝑋𝑍: زنجیره زنجیره واپاشکککی 1شککککل 

𝐴  به𝑌𝑍−1
𝐴  بتا و تابش گسکککیل از طریق 

 های گاما.تابش

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

914



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 روش انجام کار 
 در بازدهی بندی همزمانجمعخش برای تعیین کمی اثر این بدر     

صکله چشمه از آشکارساز،  شکمارش، چند پارامتر مختلف شکامل فا  

گرفته است. برای انجام این مورد مطالعه قرار ،ع و هندسه چشمهنو

)در قله  درصد 21با بازدهی  pاز نوع  HPGeکار، یک آشککارساز  

 Coاز MeV33/1انرژی
سازی شبیه EFTRANبا استفاده از کد ( 60

 1داده شده است. ابعاد این آشکارساز در جدول  نشان 2و در شکل

ار امکان محاسبه فاکتور تصحیح بازدهی ارائه شکده است. این ساخت 

تا  4/1های تابش گاما در محدوده انرژی آشککککارسکککاز برای انرژی

MeV 3 کند. را فراهم می 

 Na های پرتوزا شاملچشکمه 
22 ،Cs 

 Y و 134
ای به صورت نقطه 88

تلف از آشکککارسککاز قرار گرفته و مخ واصککلدر فای و ویال اسککتوانه

 یح برای هر حالت محاسبه شده است.پارامتر تصح

 
 .EFTRANدر کد  HPGeساختار آشکارساز شبیه سازی  :2شکل 

 .HPGeمشخصات ساختاری آشکارساز  : 1جدول       

 (mmمقدار ) پارامتر   (mmمقدار ) پارامتر

 01 قطر غالت 61 قطر کریستال 
 1 ضخامت غالت 61 طول کریستال 

 1 پنجره ضخامت  1 الیه مرده باالیی

 5 گات پنجره  1 الیه مرده کناری 

 1 ضخامت نگهدارنده  41 طول حفره کریستال

 بحث در نتایج 
 Naبه منظور تعیین اثر نوع چشکمه بر فاکتور تصحیح، چشمه     

22 

ای، پلکسکککی و ویال )محلول چشکککمه در آب( در سکککه نوع نقطه

مه پرتوزای ویال حاوی چش ابعاد 3شکلسازی شده است. در شکبیه 

Na 
از  cm 2این چشککمه در فاصککله  نشککان داده شککده اسککت.   22

ر کتواآشککارسکاز قرار داده شکده است. نتایج به دست آمده برای ف   

با توجه به نتایج، تغییر نوع ارائه شککده اسککت.  2جدولتصککحیح در 

 7/1تواند فاکتور تصککحیح را  ای به ویال میچشککمه از حالت نقطه

 keV 1274درصد برای انرژی  5/1و  keV511 درصد برای انرژی

 Na چشمهاز 
22  تغییر دهد.  

𝐹𝑐)محاسبه فاکتور تصحیح  :2جدول
 Naبرای انواع مختلف چشمه  ( 

22 در فاصله   

cm 2 .از آشکارساز 

 )محلول در آب(ویال  پلکسی ایچشمه نقطه  (keV)انرژی گاما

511 120/1 133/1 135/1 

1274 162/1 175/1 170/1 

 

 
           .)ویال یا پلکسی( حاوی نمونه پرتوزا چشمهساختار سازی شبیه :3شکل 

به منظور بررسکی اثر فاصکله چشککمه از آشکککارسککاز، یک چشمه     

 Yای نقطه
در فواصکل مختلف از آشکارساز قرار گرفته و فاکتور   88

با  است.ارائه شده  3جدولتصکحیح برای هر حالت محاسکبه و در   

در  keV 2734توجه به این جدول، فاکتور تصکککحیح برای انرژی 

تا  193/1از  ،cm 51تا  2/1فاصله چشمه از آشکارساز در محدوده 

ر به تغییر منج ،این تغییرات در فاکتور تصحیحکند. تغییر می 937/1

درصد برای قله مورد نظر خواهد  91در بازدهی آشکارساز به میزان 

 keVگیری بازدهی آشککارساز با استفاده از قله  اندازه شکد. بنابراین 

 Yاز  2734
بدون در نظر و در فواصل کوتاه چشمه از آشکارساز  88

بندی همزمان به نتایج کامال غلط منجر خواهد شککد. گرفتن اثر جمع

، مقدار فاکتور تصکحیح بزرگتر  keV 2734های کمتر از برای انرژی

ای هبرای این قله مقدار بیانگر این حقیقت است کهاست. این  1از 

)ناشکککی از پراکندگی کامنتون  تعدادی شکککمارش اضکککافیانرژی، 

 دی زوج(آن نابو تبعو به  زوج های با انرژی بیشتر و یا تولیدتابش

 . بنابراین در فواصککل کوتاه برایبر روی فوتوپیک ثبت شککده اسککت

ت فاکتور تصککحیح برای های انرژی نیز الزم اسککاین دسککته از قله

ونه گتعیین بازدهی آشکارساز به کار برده شود. در هرصورت، همان

نشان داده شده است، با افزایش مقدار فاصله چشمه  3که در جدول 

شود و نزدیک می 1، فاکتور تصحیح به عدد cm51از آشکارساز تا 
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 http://www.psi.ir/cp/physics99

915



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

را در محاسکککبه  همزمکانی جمع کننده توان اثر در این شکککرایط می

 دهی آشکارساز نادیده گرفت.   باز
 

 Yای محاسکبه فاکتور تصکحیح برای چشکمه نقطه    :3جدول
در فواصل مختلف  88

 .cmبر حسح  (Dچشمه از آشکارساز )

=D (keV)انرژی گاما   2/0  D=1 D=5 D=20 D=  50  

404 372/1  216/1  144/1  115/1  111/1  

511 152/1  192/1  121/1  112/1  111/1  

051 372/1  621/1  144/1  115/1  111/1  

090 153/1  192/1  121/1  112/1  111/1  

1302 146/1  100/1  119/1  112/1  111/1  

1036 101/1  110/1  123/1  112/1  111/1  

2734 193/1  139/1  410/1  071/1  973/1  

چشمه  برای یکبه منظور اعتبار سنجی نتایج، فاکتور تصحیح      

 Csای نقطه
از آشکارساز قرار دارد با استفاده  cm 2 که در فاصله 134

محاسبه شده است. فاکتور تصحیح برای هر انرژی  EFTRANاز کد 

ارائه شده است. این نتایج با محاسبات انجام شده توسط  4جدول در 

 مقایسه شده است ETNAپیتون و همکارانش با استفاده از نرم افزار 

صحیح محاسبه شده در مقادیر فاکتور ت ،4جدولبا توجه به  .]12[

درصد با مقادیر محاسبه شده توسط پیتون و  5این مقاله حداکثر 

 همکارانش تفاوت دارد. 
 Csای مقایسه نتایج فاکتور تصحیح برای چشمه نقطه: 4جدول

 cm2در فاصله  134

 از آشکارساز.

] EFTRAN ETNA (keV)انرژی تابش گاما 21  درصد تفاوت  [

475 141/1 211/1 26/5 

563 152/1 214/1 51/4 

569 151/1 197/1 4 

615 109/1 115/1 74/1 

796 109/1 127/1 13/4 

012 139/1 190/1 17/5 

1365 042/1 046/1 47/1 

 

  نتیجه گیری

در  بندی همزمانجمعدر این مقکالکه فکاکتور تصکککحیح اثرات         

اما ده گهای گسیلنهای مختلف برای تعدادی از رادیوایزوتوپانرژی

در فواصکککل ای، ویال محلولل و پلکسکککی( در انواع مختلف )نقطه

محاسبه   EFTRANبا استفاده از کدمختلف چشکمه از آشکارساز  

برای  همزمککانی جمع کننککدهنکتککایکج نشککککان داد اثکر    شککککد. 

 و بههسککتند ی واپاشککی هایی که شککامل چند زنجیرهرادیوایزوتوپ

 نقش مهمی ویژه هنگامی که فاصکله چشکمه تا آشکارساز کم باشد،  

رای ب انجام این محاسباتکند. بازدهی آشککارساز ایفا می در تعیین 

تصکحیح بازدهی آشکارساز و افزایش دقت در تعیین مقدار فعالیت  

ر د محاسککبه فاکتور تصککحیحشککود. میها به کار برده رادیوایزوتوپ

های ای تولید کننده هسککتههای هسککتهدر واکنشهای مختلف انرژی

تواند برای میی واپاشی همزمان هستند، هامرکح که شکامل زنجیره 

ای نیز مورد اسککتفاده قرار های هسککتهسککطح مقطع واکنش صککحیحت

گیری شکککده با عالوه بر این، مقکایسکککه مقادیر بازدهی اندازه گیرد. 

از  keV 53)مثل قله کمترهای بازدهی تصککحیح شککده برای انرژی 

Ba 
ار الیه مرده تواند برای اسکککتخراج اطالعات از سکککاخت( می133

 . ]13[به کار برده شودآشکارساز 

 سپاسگزاری
مرکز تحقیقات از  (Vidmar Tim) از همکاری آقای دکتر ویدمار تیم

 سناسگزاریم. EFTRANکد  اجازه استفاده از برایای بلژیک هسته
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 ژهیو یپسماندها دکنندهیتول یمراکز بهداشت یدانیمطالعه م

 آنها یپالسما در امحا یفناور لیپتانس یبررس و
3؛ خانی، محمدرضا 2محمدحسینی، بابک ؛ 1رشوندی، محدثه

 

 گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ر ه(، قزوین1

 ندانشکده پالسما و لیزر، دانشگاه شهید بهشتی، تهرا  2

 

 چكیده
. پس از شناخت زباله ردیقرار گ یمورد بررس نیآنها در قزو یو نوع امحا یبهداشت  شده در مراکز دیتول ژهیو یزباله هاتا حجم که در این پژوهش سعی شده است 

آوری  تصادی هم برای استان داشته باشد جمعسعی شده است راهکاری بر پایه فناوری پالسما ارائه شود که توجیح صنعتی و اق ،مراکز نیقابل امحا در ا ریغ یها
 از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفته و اطالعات خروجی بررسی و در نهایت نموداری از اطالعات بر مبنای تحقیقات میدانی بر روی  چند واحد بیمارستانی 

آن مورد  یشده و صرفه اقتصاد یمعرف یشنهادیبه عنوان راهکار پ ییس پالسماقو هیبر پا یزباله سوزها .و ثبت شده است هیمراکز ته نیزباله ها در ا دیتول زانیم
 .شده است یو منابع در دسترس، هم امکان سنج طیآن در استان، با توجه به شرا یبحث قرار گرفته و اجرا

 ژهیو یپالسما، امحا زباله ها ی: فناوردواژهیکل

Field study of health centers producing special wastes and study of the potential of 

plasma technology in their extinction 
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Abstract 

Isnisa nth hrtrs nrsnriihxtinsr nwhhsnxr hnimnhmrxashnishnnmatxhnmtn thraranbr ihnttm trh nasnshraisnrhsiht n
rs n ishn iethn mtn ishatn  h ittriamsn asn errnashn  tihtn thrmfsarasfn ishn as h ittriawahn br ihn asn ish hn rhsiht  n rsn
riihxtinsr nwhhsnxr hnimnttmna hnrn matiamsnwr h nmsntar xrnihrssmamfenisrinsr nrsnas t itaranrs nhrmsmxarn
 t iatarriamsn tmtn ishn ttmnasrhhncmaahriamsn mtn astmtxriamsn wr h nmsn taha n th hrtrsn msn  hnhtran sm tairan tsai n sr n

whhsn  mshn istmtfsn  a itawtiamsn mtn eth iamssrath hn ashn mtittin astmtxriamsn sr n whhsn thnahbh n rs n tasraaen rn
 arftrxnmtnishnrxmtsinmtnbr ihnttm triamsnasnish hnrhsiht nsr nwhhsntthtrth nrs nthrmt h hnmar xrnrtrnbr ihn

asrashtriamsnsr nwhhsnasitm trh nr nrnttmtm h n matiamsnrs nai nhrmsmxarnhttarahsrensr nwhhsn a rt  h nrs nai n
axtahxhsiriamsnasnishnttmnasrhnsr nwhhsnhnratrih nrrrmt asfnimnishnrnraarwahnrms aiams nrs nth mttrh  
Keywords: Plasma technology, special waste disposal 

 

  مقدمه
و به  یدر کشورها پسماند شهر تیجمع شیبا توجه به روند افزا

سماند بیمارستانی که از نوع پسماندهای ویژه و خصوص پ

با ورود  .تولید روزافزونی دارندآیند،  خطرناک به حساب می

رگ و میر بی شماری امروزه م ،)کرونا( در جهان19بیماری کوید 

های عفونی زیادی که از در این جریان پسماند هستیم. را شاهد

های کل  انشوند، در بیمارست های ویژه محسوب می نوع زباله

 ندهاپسما نیاز ا یها وخطرات ناش یآلودگ شود میجهان تولید 

توان با  یم نیکند بنابرا یم دیرا تهد نیجانداران زم یادامه زندگ

را کاهش داد  دیتهد نیمخاطرات ابروز  یها یاستفاده از تکنولوژ

توان پسماندها را  یم. کرد لیتبد زیآن ها را به فرصت ن یو حت

در نظر گرفت که با استفاده از آنها  ریذپدیمنبع تجد کیبه عنوان 
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دفع و دفن  یستیز طیاز خطرات مح ،یانرژ نیعالوه بر تام

 لینشان داده که تبد ریاخ یها . مطالعات سالکاست زیپسماند ن

پالسما  یساز یگاز یتوسط فناور یپسماند جامد شهر یانرژ

وجه با  چیبه ه دینبا ی ویژهپسماندها [1]است. موثر اریبس

چرا که پراکنده  ،مخلوط گردند یو خانگ یشهر یپسماندها

و  زا بیماریعوامل  یحاو یکیولوژیو ب ییایمیشدن انواع مواد ش

 یلیبرخوردار است. اگر به هر دل یخاص تیخطرناک از حساس

 یآنها با روش ها یگردند امحاپسماندها باهم مخلوط  نیا

با همراه خواهد داشت به  یطیمح ستیمعمول، اثرات ناگوار ز

 زیمخلوط را نهای  زبالهامحا توانیم  میپالسما  یاستفاده از فناور

در هر جامعه آماری که  ی، پسماندرو شیدر اثر پ .میخطر کن یب

و  یارزش حرارت تیشد و در نها یشود، بررس یم دیسال تول

 یفناور هیپسماندها در روش امحا بر پا نیاز ا یبرخ یبازده انرژ

 .شده است یریما، اندازه گپالس

1ییپالسما سازی گازیوری افن
PGV 

تواند بازیافت و تبدیل مواد زباله مخلوط را  فنآوری پالسما می 

مانده  یپسآب برجابدون خروج گازهای سمی و  و به طور کامل

های  وری به لحاظ اجرا، هزینهافناین انجام برساند. از دفن زباله 

عملیاتی در مقایسه با ظرفیت سرمایه گذاری و هزینه های 

این  ،های مشابه از مزایای خوبی برخوردار است. در ضمن کوره

به برق و محصوالت  را ای تقریباً هر نوع زباله ، قادر استوریافن

جزء اصلی این سیستم، .کندقابل مصرف و بالقوه سالم تبدیل 

مشعل  چندتواند شامل یک یا  است که می ییراکتور پالسما

 یاحتراق زباله سوز ستمیس یک  PGV اشد.ب 2سماییقوس پال

بین دو قطب مثبت و منفی مشعل  DC انیبا عبور جر باشد. نمی

درجه  10000تا  5000بین  ی،پالسما، دمای فوق العاده زیاد

 در راکتور یکاف ژنیاکس نکهیا لیبه دل شود. ایجاد می ،گرادیسانت

. به ردگیnیمعمل سوختن به طور کامل صورت ن وجود ندارد،

ات سمی در هسته مرکزی راکتور، ترکیب ادیز اریبس یعلت دما

شکنند و از تولید محصوالت ثانویه  عرض چند میلی ثانیه می

کنند.. عمده ترین  احتراق و گازهای سوختنی آلوده جلوگیری می

                                                 
1 Plasma Gasification & Vitrification 
2
 Plasma Arc torch 

د که ممکن باش ی 3ی،گاز سنتز PGVمحصول حاصل از فرآیند 

و  یزلید یها سوخت نیجانش مختلف به عنوان عیاست در صنا

  [3]رود. بکار می آب گرم و بخار دیدر تول ای
                                                                                                                                                                               ییمحیطی زباله سوز پالسما اثرات زیست

د ، یا میزان مواکند ای تولید نمی ده آلوده کنندهاین سیستم هیچ ما

دهد. عالوه بر  را افزایش نمی آالینده موجود در اتمسفر، زمین

آید، در این  بوجود میدفن بهداشتی یا کمپوست  که با ، بویاین

ا از سوی دیگر نیازی به زمین برای دفن ی  شود روش منتشر نمی

مانطور که به چون تنها محصوالت آن، ه کمپوست وجود ندارد؛

 یی استهای سنتزی با ارزش حرارتی باالتفصیل ذکر شده، گاز

و  ندباش میکه قابل تصفیه بوده و منبع ارزشمندی از انرژی 

اثر  بی ،که آزمایشات گذارد بر جا میهمچنین خاکستر خنثایی 

 [2. ]می کنندتأیید % 100بل نشت بودن آنرا بودن و غیر قا

اکتور توانایی تصفیه ایی، این ر های هسته همچنین به غیر از زباله

، ، بیمارستانی 4(MSW)شامل زباله های شهریها  انواع زباله

در این روش . صنعتی و... را داردزباله های سمی و خطرناک 

و خرد کردن زباله ها قبل از  نیازی به جداسازی، خشک کردن

های  میزان آالینده ریدر جدول ز .باشد نمی وربه راکت دورو

های زباله سوزی  ی توسط این تکنولوژی با سایر روشتولید

 .مقایسه شده است
میزان تولید آالینده ها در راکتور پالسما و مقایسه آن با سایر : 1جدول

 روشهای زباله سوزی

  تکنولوژی

 

 

 

رخاکست

 
 14 11/1-7 2/0-7/2 زباله سوزهای رایج

 14 4 7/2 زباله سوز با بستر سیال

 0 56/0-4 1/0-5/0 گازی سازی با بستر سیال

 0 5/0-2 1/0-5/0 مشعل پالسماگازی سازی با 

هزینه این سیستم از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

سرمایه گذاری و اجراء یک واحد نیروگاه زباله سوز با راکتور 

میلیون  100 -80ر سال، معادل تن د 350000ظرفیت  پالسما به

 .ماه به طول می انجامد  18دالر برآورد شده است که ساخت آن 

                                                 
3 Synthetic Gas 
4 Municipal Solid Waste 
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 تحقیق میدانی از مراکز درمانی
تدوین  برنامه عملیاتی ، دارایهای مورد مطالعه تمامی بیمارستان

و امحا، تفکیک  شده برای مدیریت پسماند، از جمله جمع آوری،

نگین پسماندهای پزشکی و عفونی و شبه نمودار زیر میابودند. 

 دهد: را نشان می بیمارستان چهارخانگی تولیدی در این 
 سماندهای تولیدی در چهار بیمارستان: پ2نمودار

01020

304050

607080

90

1stQtr 2ndQtr 3rdQtr 4thQtr

EastWestNorth
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220 1100 1383 500

�         �       
            �   

200 426/06 1000 150

�         �       
     �   

300 391/36 339 330

تن زباله های  9912/2391این چند بیمارستان در سال حدود 

که حدود  کنند. میشبه خانگی تولید  پزشکی و عفونی و

 86/1905خطرناک و  ریو غ یتن آن، زباله شبه خانگ 13/486

 5/2حدود  یزیساالنه چ نیانگیتن، زباله خطرناک است.به طور م

 نی. قزوشود یم دیتول مارستانیهر تخت فعال ب یتن زباله به ازا

 یکتن زباله پزش 3000 تواند یتخت فعال م 1200با دارا بودن 

بهداشت در سال  ریبنابر گفته وز د کند.یدر سال تول یو عاد ژهیو

 یها مارستانیتخت در ب 244198، در کل کشور حدود 1398

تحت پوشش دانشگاه علوم  یدرمان ،مراکزیدولت

 هیریخ یها مارستانیو ب یبخش خصوص یها مارستانی،بیپزشک

 دیسال تولتن زباله در  5/2هر تخت  ی[. اگر به ازا4وجود دارد ]

تن  610495زد که در کل کشور ساالنه  نیتخم توان یشود م

 دییتول یمارستانیهرتخت ب یبه ازا یو شبه خانگ یزباله عفون

 .شود یم

میلیون  743میلیارد و  1در این چند بیمارستان ساالنه حدود 

بیمارستان استان قزوین این  25شود.در  تومان هزینه امحا زباله می

 رسد. یلیارد نیز میم 44مبلغ به 

 ارزیابی ارزش حرارتی 

گاز سنتز به ارزش  یارزش حرارت میبازده گاز سرد، با تقس

مصرف شده درمشعل  یکیالکتر یپسماند و انرژ نییپا یحرارت

 دیآ یپالسما به دست م

  
(1) 

 توان   واکسیژن شده برای تولید  وان مصرفت 

جرم   و  رفی مشعل پالسما است.مص

به   و   پسماند ورودی و  ارزش حرارتی کم

 .است. یو جرم گاز سنتز خروج یحرارت ارزشترتیب 

ارزش حرارتی پایین  با استفاده از قانون سه جزء به صورت زیر 

 شود:تعریف می

                            (2)  

درصد  و  درصد محتوای قابل احتراق زباله  که در آن

برای بدست آوردن مقدار گاز سنتزی   کنند. رطوبت را بیان می

به آنالیز شیمیایی پسماندها و واکنش شیمیایی سوخت با اکسیژن 

، ارزش در مورد آنالیزچند نمونه پسماند با تحقیق داریم.نیاز 

حرارتی پایین پسماند و بازده گاز سنتزی بدست آورده شد که 

انجام  زباله جامد شهریدر ادامه  برای  نمونه  محاسبات را برای 

 ایم.داده

 MSW : [1]آنالیز اتمی

�  

  
   

  

  

  
   

C

H

O

Ash

N

S

Moisture

 
 :    ریزباله جامد شهفرمول شیمیایی 

  ژنیبا اکس MSW ییایمیواکنش ش

 

                              (3)  
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مول  هر یبه ازا یمقدار گاز سنتز یبا توجه به واکنش و عدد اتم

 .دآیnیبدست م یگرم گاز سنتز 242حدود  زباله جامد شهری

  53/9317 یبه عبارت  MSWگرم کیلو 36/1360 یپس به ازا

 دشوnیم دیتول یگرم گاز سنتز  MSW 26/2254842مول 

 

مول اکسیژن  3 زباله جامد شهریمول  هرطبق واکنش به ازای 

                                  نیاز داریم.

       ;         

توان میزان برق برای می، ددرصد زباله قابل احتراق باش 60اگر 

 [4] را محاسبه کنیم:تولید یک تن اکسیژن مصرفی 

 
 برق مورد نیاز برای یک تن زباله پالستیک برابر است با:

 
  پردازیم:آمده به محاسبه بازده میبا استفاده از مقادیر بدست

  

  

  

( بازده زباله جامد 1آمده در معادله ) با جایگذاری اعداد بدست

 توان محاسبه کرد: شهری را می

 

 
 120حدود  MSWسوخت  یبرا یزده گاز سنتزبا یبه طور کل

و  یبررس زین گریچند پسماند د وهیش نیبه هم. باشد یدرصد م

 دندیمحاسبه گرد

 : بررسی ارزش حرارتی و بازده جند نمونه پسماند2جدول.
 نوع

 زباله
 

 

 

 

 55 15710 317585/63 61/92 کیپالست

 49 17179/5 32292/82 35/88 کارتن

 57 13965 8348/09 15/625 چوب

 56 12288 379687/12 13/88 پارچه

 نتایج و بحث
بدا    نیزوقد کده  در شدهر    میافتید با توجه به آمار بدست آمدده در 

 ویدژه بیمارسدتانی   زبالده  یمقدار قابل توجه کم یتیوسعت وجمع

عدوارض   ،معمدول  یهدا  آنهدا بده روش   یکه امحاگردد  می دیتول

آمدار   نیبا اتکا بده همد   . دآور یرا به بار م ریجبران ناپذ طراتوخ

و  دید و جهان ساالنه چقدر زبالده تول  رانیکه در ا افتیدر توان یم

طبق تحقیقات، زباله های عفونی مراکز مذکور فقط  شود. دفن می

شوند و در زمینی دورتدر   خطرسازی می توسط دستگاه اتوکالو بی

 زمیاز جهدان از مکدان   یتنهدا مراکدز کمد    شدوند.  از شهر دفن مدی 

.در از ده تن اسدت  کنند که ظرفیت آنها بیش تفاده میاس ییالسماپ

تعداد محدودی از این زباله سوز با ظرفیت یدک تدن در    ایران نیز

زبالده تولیددی   از اما جوابگوی این حجم  روز در حال اجرا است

ندوع زبالده سدوز، زبالده      نیحال حاضر بهتدر  در .در کشور نیست

باشدد پدس بهتدر اسدت      یپالسدما مد   یسوز با اسدتفاده از فنداور  

کدرد تدا    جداد یجهدان ا  یدر شهرها و کشورها یشتریب یلودهایپا

طبدق   .نوع از گازها بده حدداقل مقددار ممکدن برسدد      نیاانتشار 

را  یبدسدت آمدده عددد مطلدوب     یبازده ها ،محاسبات انجام شده

 یسداز  یروش گداز از نظدر کیفدی    ریتفاسد  نید دهد. با ا ینشان م

امدا هزینده بداالی    ، را خواهد داشت یگذار هیپالسما ارزش سرما

ساخت و راه اندازی زباله سوز برپایه این روش نسبت بده سدایر   

بدا  مسئولین خدمات شدهری  شده است تا  مواد جایگزین موجب

توجه به مشکالت ناشی از عدم وجود تجهیزات مورد نیاز و بداال  

تر در دفدن و   های کم هزینه روشبودن ارزهای خارجی به سمت 

ظدداهر  در شددرایط فعلددی  ایددن روش  روی آورنددد.امحددا زبالدده 

می توان ظرف مدت چندد مداه ایدن    رسد اما  اقتصادی به نظر نمی

 .هزینه جبران و در نهایت تبدیل به سود کرد

 مراجع
[1]   Gary C. Young, PhD., PE;" MUNICIPAL SOLID WASTE TO 

ENERGY CONVERSION PROCESSES"; 2010 

[2]   WWW.SOLENAGROUP.COM 

[3]   NOLAN-ITU Pty Ltd (3082-01); “Guideline for Determining the  
Renewable Components in waste for Electricity Generation”; 2001 

[4]  V. Frolov, A. Pukhov, M. Tseitlin, A. Andreev, I. Frolova, A. 

Gur'ianov, Metallurgical application of hydrogen‐containing gases 
produced by the plasma solid waste gasification process at an 

environmentally clean thermal power station, International Journal of 

Hydrogen Energy, Volume 18,2007 
 [4]  WWW.YJC.IR 
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ذره اي- ثار بسآي اليه: مطالعهي تكهاي الكتروني و اپتيكي آلومينيوم نيتريد فلوئوردارشدهويژگي  

    سيداحمد،كتابي ؛ كرمي،ايمان

    دامغان ، دامغانه فيزيك دانشگا دانشكده

  چكيده

تقريب  ،ي تابعي چگالينظريهبا استفاده از 
0 0G W تحقيق شده  ي تك اليهآلومينيوم نيتريد فلوئوردارشده هاي الكتروني و اپتيكيسالپيتر، ويژگي- ي بتهو حل معادله

شود و مقدار گاف نواري را كه عامل داركردن آلومينيوم نيتريد تك اليه توسط فلوئور باعث گذار گاف نواري غيرمستقيم  به مستقيم ميدهد نتايج ما نشان مي است.

در تقريب 
0 0G W  حفره - تحليل طيف جذب اپتيكي و اثرات اكسيتوني همچون برهم كنش الكترون .دهدالكترون ولت افزايش مي ٩٥/٧الكترون ولت به   ٧/٥از

- الكترون ولت مي ١٢/٢ به ترون ولتالك ٧٢/١مقدار از ي طيف جذبتك اليه باعث افزايش انرژي بستگي اولين قله آلومينيوم نيتريدداركردن فلوئوردهد كه نشان مي

  .باشدتك اليه  كانديدايي جذاب در كاربردهاي اپتوالكترونيكي مي يفلوئوردارشده آلومينيوم نيتريدكند كه شود. نتايج كار حاضر پيشنهاد مي

 

    انرژي بستگي ،هاي اپتيكيويژگي ، GWتقريب ،آلومينيوم نيتريد تك اليه واژه هاي كليدي:

Electronic and optical properties of fluorinated AlN monolayer: study of many-body 
effects  

 
Karami, Iman; Ketabi, Seyed ahmad  

 
School of Physics, Damghan University, Damghan,  

 

Abstract 
ter equation(Bse), electronic and salpe-approximation and solving Bethe 0W0,G Using density functional theory

optical properties of fluorinated AlN monolayer were investigated. our results show that functionalization of  
AlN monolayer with fluorine  induces an indirect to direct band gap transition and the band gap value increases 

eV within GW approximation. analyzing absorption spectra and excitonic effects such as  95/7to  7/5from 
electron-hole interaction show that fluorination of AlN monolayer increase the exciton binding energy of the 

eV. results of this study suggest that fluorinated AlN  12/2to   eV 72/1first absorption spectra peak from 
monolayer is a promising candidate for optoelectronic applications.  

 
 

 Keywords: AlN monolayer, GW approximation, optical properties, binding energy   
PACS No.70   
 

   مقدمه

تئوري روي گرافن در سالهاي اخير گسترش مطالعات تجربي و 

، نانوساختارهاي جديدي همچون سيليسن مطالعهمحققان را به 

  V - IIIروي اكسيد و نيمرساناهاي تركيبي  ،دي سولفيد موليبدن

در ميان اين مواد آلومينيوم نيتريد به عنوان يك كرد.   تشويق

جذابي همچون  با داشتن ويژگي هاي  V - IIIنيمرساناي تركيبي 

، پايداري شيميايي ]١[الكترون ولت ٦ گاف نواري پهن در حدود

كاربردهاي زيادي در الكترونيك  ]٢[رسانندگي گرمايي باالو  عالي

هاي محققان در طي سالهاي . تالش]٣[كندو اپتوالكترونيك ايفا مي

به ظهور اخير در مورد آلومينيوم نيتريد در سطح نانو منجر 

و نانوصفحات  نانولوله ،نانوساختارهاي مختلفي همچون نانوسيم

 آلومينيوم نيتريد شده است. در ميان طيف وسيع اين نانوساختارها

تك اليه با ساختار شش ضلعي توجه بسياري از محققان را به خود 

پايداري اين ساختار تك اليه  با استفاده از ، جلب نموده است 

. داشتن گاف ]٤[مورد تاييد قرار گرفته استنوني ومحاسبات ف

نواري غيرمستقيم در آلومينيوم نيتريد تك اليه مانع كاربرد آن در 

به همين دليل اصالح شيميايي  ،شودوسايل اپتوالكترونيك مي

هاي الكتروني و موثر جهت كنترل ويژگي يتواند روشساختار مي
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هاي الكتروني ون ويژگيتاكنآلومينيوم نيتريد تك اليه باشد.  اپتيكي

ي عامل دار شده به طور و اپتيكي آلومينيوم نيتريد تك اليه

. به همين منظور شيميايي توسط فلوئور به خوبي مطالعه نشده است

ي تابعي چگالي قصد داريم در اين كار پژوهشي با بكارگيري نظريه

 )BSEسالپيتر(- ي بتهذره اي و حل معادلهدر تركيب با اختالل بس

ي عامل دار هاي الكتروني و اپتيكي آلومينيوم نيتريد تك اليهويژگي

  شده توسط فلوئور را مورد بررسي قرار دهيم.

  جزئيات محاسبات

تابعي چگالي  هاي حالت پايه از نظريهبه منظور مطالعه ويژگي

ي نرم افزاري كوانتوم اسپرسو استفاده شده است. اجراشده در بسته

همبستگي از تقريب شيب  - هاي تبادليكنشبراي توصيف برهم 

- كنيم، برهم كنشاستفاده مي PBE) با تابعي GGAتعميم يافته (

پايسته توصيف - ي شبه پتانسيل هنجاريون  بوسيله- هاي الكترون

توابع موج برحسب امواج تخت با انرژي قطع  .]٥[شده است

Ryرين ي ساختارها تا زماني كه بيشتبسط داده شده اند، همه ٦٠

eVشده روي هر اتم كمتر از  نيروي وارد

A
شود به طور كامل  ٠١/٠

ي اول بريلوئن براي  محاسبات  هاي منطقهانتگرالبهينه شده اند. 

 با توزيع نقاطپك، - ي روش مونخورستبر پايهالكتروني 

انجام شده است. به منظور جلوگيري از برهم كنش دو  ١٨×١٨×١

در جهت عمود بر صفحه  آنگستروم ٢٠خال  ي مجاور فاصلههالي

انرژي جذب با استفاده از معادله  به كار برده شده است.

2ad T AlN FE E E E   شود كه محاسبه ميTE    ،lA NE 

تك فلوئودارشده كل آلومينيوم  نيتريد به ترتيب انرژي   FEو 

باشند. طبق اين اليه ، آلومينيوم  نيتريد تك اليه و اتم فلوئور مي

دهد. معادله، مقدار منفي انرژي جذب پايداري ساختار را نشان مي

ذره - اختالالت بس يمطالعه انرژي شبه ذرات در نظريه به منظور

ه در نهايت با حل ك ]٦[استفاده شده است 0W0Gاز تقريب اي 

 سالپيتر براساس انرژي شبه ذرات اثرات اكسيتوني- ي بتهمعادله

حفره) در محاسبات درنظر گرفته شده - (برهم كنش الكترون

   براي محاسبه طيف جذب اپتيكي از توزيع نقاط  .]٧[است

١٢٤در كارن استفاده شده است. درمنطقه اول بريلوئ ٢٤ 

سالپيتر  - هي بتو حل معادله 0W0G پژوهشي حاضر محاسبات

  ي نرم افزازي يامبو انجام گرفته است.توسط بسته

  نتايج

نشان داده ) ١ساختار كريستالي آلومينيوم نيتريد تك اليه در شكل (

 Al-N-Alي پيوند زاويه ،بعد از بهينه سازي ساختار، شده است 

)N-Al-N هاي كند كه اتمدرجه تاييد مي ١٢٠) معادل با

) در يك ساختار شش ضلعي تخت به Nو نيتروژن( )Alآلومينيوم(

 تركيب شده اند. ثابت شبكه و طول پيوند به ترتيب 2spصورت 

ي اين مقادير در توافق كه اندازه باشندمينگستروم آ ٧٩/١و  ١١/٣

  با كارهاي تئوري قبلي است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نيتريد تك اليه در دو راستاي مختلف،  آلومينيومي : ساختار بهينه شده١شكل

  (سبز) و نيتروژن(آبي)آلومينيوم

  

نوارهاي انرژي آلومينيوم نيتريد تــك اليــه بــا اســتفاده از دو ســطح 

GGA-DFT  0وW0G ــداد جهــت ــهدر امت ــارن منطق ي هــاي پرتق

 DFT-GGA) نشــان داده شــده اســت. روش ٢بريلوئن در شكل (

داراي گــاف  ،دهد كه ساختار آلومينيوم نيتريــد تــك اليــه نشان مي

و  Kالكترون ولت ميان نقــاط  ٩٦/٢ي نواري غيرمستقيمي به اندازه

Γ باشد كه ايــن گــاف نــواري غيرمســتقيم بــهي بريلوئن ميمنطقه 

از برهم كنش الكترون بــه مقــدار علت تصحيحات خودانرژي ناشي 

  .يابدالكترون ولت افزايش مي ٧/٥
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 GGA آلومينيوم نيتريد تك اليه در محاسبات  ): نوارهاي انرژي٢شكل(

  (خطوط قرمز) 0W0G(خطوط سياه) و 

ي به طور ) ساختار كريستالي آلومينيوم نيتريد تك اليه٣در شكل( .

مقدار انرژي جذب   كامل فلوئوردارشده نشان داده شده است.

 دهد كه اين ساختار پايدار است.الكترون ولت نشان مي - ٩٤/١

- درجه نشان مي ١٠٧معادل با ) F-Al-N )F-N-Alي پيوند زاويه

داراي ساختاري  ي تك اليهفلوئوردارشدهدهد كه آلومينيوم نيتريد 

ي بهينه باشد. ثابت شبكهآنگستروم مي ٤٥/٠چين خورده با بزرگي 

اين ساختار به ترتيب  N-Fو  Al-N، Al-F طول پيوندهايشده و 

آنگستروم هستند. مشخصه هاي  ٤٨/١و  ٦٣/١ ،٩٥/١، ٥٢/٣

بزرگي چين خوردگي آلومينيوم  ،ساختاري همچون ثابت شبكه

در مقايسه با آلومينيوم نيتريد تك  تك اليه يفلوئوردارشده نيتريد

امال مختلف در باعث ايجاد ساختارهاي نواري ك ،ي تختاليه

نوارهاي انرژي محاسبه شده با استفاده از دو  شود.هردو ساختار مي

دهد كه نشان مي )٤(در شكل  0W0Gو  GGA-DFTروش 

 نواري گاف داراي تك اليه يفلوئوردارشدهآلومينيوم نيتريد 

لكترون ا ٤١/٣ به اندازه ي بريلوئن منطقه  Γيدر نقطه يمستقيم

 0W0Gالكترون ولت در روش  ٩٥/٧و  GGA-DFTولت در روش 

اين تغيير نوع گاف از حالت غيرمستقيم به مستقيم و  باشد.مي

ي تك اليه افزايش مقدار گاف در آلومينيوم نيتريد فلوئوردارشده

تواند مزيتي براي كاربرد اين ساختار در ساخت وسايل مي

خاطر انتظار داريم اختالف عمده اي به همين  ،اپتوالكترونيكي باشد

ميان طيف جذب آلومينيوم نيتريد تك اليه و آلومينيوم نيتريد 

 ي تك اليه شاهد باشيم.فلوئوردارشده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تك اليه در ي فلوئور دارشدهنيتريد  آلومينيومي ساختار بهينه شده ):٣شكل(

  )قرمزفلوئور( ، )آبينيتروژن(،) سبز(آلومينيومدو راستاي مختلف، 

 
ي تك اليه در آلومينيوم نيتريد فلوئوردارشدهنوارهاي انرژي ): ٤شكل(

  (خطوط قرمز) 0W0G(خطوط سياه) و  GGAمحاسبات 

 ) طيف جذب (قسمت موهومي تابع دي الكتريك)٥درشكل(

حفره با  - آلومينيوم نيتريد تك اليه در غياب برهم كنش الكترون

بر مبناي ساختار نواري شبه ذرات  استفاده از تقريب فاز تصادفي

)+RPA0W0Gي ) و حضور اثرات اكسيتوني با استفاده از حل معادله

براي مطالعه طيف  ) نشان داده شده است.BSE+GWسالپيتر (- بته

ي فلوئوردار شده آلومينيوم نيتريدتك اليه و  آلومينيوم نيتريدجذب 

استفاده شده تك اليه از  قطبش نور در راستاي موازي با صفحه 

ي طيف جذب در بنيم مقايسه) مي٥همانطور كه در شكل ( است.

حفره  - هاي الكترونكند كه برهم كنشدو روش ذكر شده تاييد مي

هاي پائين به سمت انرژي +0W0G BSEباعث انتقال طيف جذب 

- لبه شود.و ظهور تعدادي اكسيتون پيوندي زير گاف شبه ذرات مي

ا اكسيتون روشن (فعال) از نظر اپتيكي ي طيف جذب كه مطابق ب
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الكترون ولت قرار دارد. اين اكسيتون پيوندي با  ٩٤/٤باشد در مي

(كه به صورت اختالف انرژي ميان گاف شبه ذره و انرژي بستگي

الكترون ولت بطور عمده به  ٧٢/١ شود) انرژي اكسيتون تعريف مي

- مي Γي علت گذار نواري بين نوار ظرفيت و رسانش در نقطه

  باشد.

 
تك اليه در غياب(سبز) و  آلومينيوم نيتريد): طيف جذب اپتيكي ٥شكل(

هاي حفره كه به ترتيب مطابق با روش- هاي الكترونحضور(سياه) برهم كنش

+RPA0W0G  وBSE+0W0G باشندمي 

وم هاي اپتيكي آلومينيبه منظور بررسي اثر فلوئور روي ويژگي  

نيتريد تك اليه طيف جذب آلومينيوم نيتريد فلوئوردارشده ي تك 

) ٦حفره در شكل (- اليه در غياب و حضور برهم كنش الكترون

) اولين اكسيتون پيوندي مطابق با ٦در شكل ( نشان داده شده است.

مشاهده شده و  الكترون ولت ٨٣/٥اولين قله در طيف جذب در 

الكترون ولت به علت  ١٢/٢بستگي اين اكسيتون پيوندي با انرژي 

تشكيل شده  و رسانش بين نوار ظرفيت گذار نواري در نقطه ي

  است. 

  نتيجه گيري

0محاسبات بر پايه تقريب دهد كه نتايج نشان مي 0G W  به علت

- روندرنظر گرفتن تصحيحات خودانرژي ناشي از برهم كنش الكت

ي تابعي چگالي را الكترون مقدار گاف نواري بدست آمده از نظريه

- هاي الكتروندرنظرگرفتن برهم كنشهمچنين  دهد.افزايش مي

حفره كه در طيف جذب اپتيكي به دست آمده از روش 

0 0G W RPA هاي براي توصيف ويژگي ناديده گرفته شده بود

دهد كه طيف جذب اپتيكي نشان مي اپتيكي ضروري است. تحليل

نيتريد باعث افزايش انرژي بستگي اولين  آلومينيومداركردن  فلوئور

كند كه شود. نتايج كار حاضر پيشنهاد ميي طيف جذب ميقله

ي تك اليه با داشتن گاف نواري دارشده فلوئورنيتريد  آلومينيوم

براي  تواند كانديدايي جذابمستقيم و انرژي بستگي قوي مي

  ي فرابنفش باشد.ساخت وسايل اپتوالكترونيكي در محدوده

 
تك اليه در  يفلوئوردارشده آلومينيوم نيتريد): طيف جذب اپتيكي ٦شكل(

حفره كه به ترتيب مطابق با -هاي الكترونغياب(سبز) و حضور(سياه) برهم كنش

  باشندمي BSE0W0G+و  RPA0W0G+هاي روش
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بررسی ساختارستاره نوترونی با استفاده ازگرانش مجذورانرژی تکانه
2؛بیگدلی محسن1الله زهرا  نامور

2زنجان دانشگاه فیزیک گروه– 1گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور زنجان

چکیده
)تکانه-انرژی مجذور به دلیل گرانش )EMSGهای نسبیت عام قابل توجه رود که در مراکز ستارگان نوترونی که چگالی باالیی دارند، انحرافات از پیش بینی، انتظار می

به  SEOتررا برای چهار معادله حالت واقعی انرژی ستاره نوترونی-روابط جرم، وحل آنها بصورت عددی EMSGدرمعادالت تعادل هیدروستاتیکی  با استفاده از.شود

شدگی بین را مقید کنیم که این پارامتر، جفتکنیم تا پارامتر آزاد های ستارگان نوترونی استفاده میها و شعاعهای رصدی موجودِ جرمگیریآوریم. از اندازه یم دست

18دهیم که کند. نشان میمشخص می EMSGزمان را در -ماده و فضا 3 17 310 / 10 /cm g cm g    کنیم . با در نظر گرفتن این قید، بحث می

 تواند داشته باشد.های نوترونی میدر فیزیک ستاره سهمیچه  EMSGکه 

:واژه های کلیدی

EMSG :گرانش مجذور انرژی تکانه

Investigation of Neutron Stars Structure Using Energy _Momentum Square Gravity
Namvar, Laleh Zahra1;Bigdeli Mohsen2

1department of Physics ,University of Payam e noor 
2Department of Physics, Zanjan University 

Abstract 

It is anticipated that deviations from the general relativity predictions resulting from energy-momentum squared 

gravity ( )EMSG  become noticeable in the dense cores of neutron stars. Employing the obtained equations of 

hydrostatic equilibrium in EMSG and solving them numerically, we obtain the mass-radius relations of neutron star 

for four different realistic equations of state. We use the existing observational measurements of the masses and 

radii of neutron stars to constrain the free parameter, α, which determines the coupling between matter and space-

time in EMSG. We demonstrate that 
18 3 17 310 / 10 /cm g cm g     .  Considering this constraint, we discuss 

what contributions EMSG can make towards the physics of neutron stars. 

Key words

EMSG :Energy Momentum Square Gravity 

PACS No.94
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مقدمه

ی ثرجرم موضوعخصوصیات ساختاری ستارگان نوترونی،یعنی حداک

از  .ی آن هستنددانان نظری مایل به مطالعهیکاست که اخترفیز

در  ،لحاظ تئوری بدست آوردن معادالت هیدرواستاتیکی مناسب

دلتاکنون از م.ضرورت داردبسیاربررسی ساختار ستارگان نوترونی 

هاو معیارهای مختلفی برای محاسبات این ساختار استفاده شده 

نرژی ا گرانش ،های نوترونی بدلیل داشتن چگالی باالدرستاره .است

-دلم .اخیرا تواند نقش مهمی را ایفا کندتکانه در مراتب باالتر می

[.دراین 1مطرح شده است ] (EMSG)تکانه _رژیان گرانش مجذور

و معادالت واقع  (EMSG)مقاله رابطه شعاع جرمی را با استفاده از

ستاره نوترونی را با  یماده  EOSکنیم.مامحاسبه می(EOS)گرایانه

-بدست آورده ،پی استمیکروسکوکه یک روش LOCVروش 

 درتمندبرای بدست آوردنیک ابزارق LOCVروش  [.3،2ایم]

[.5،4ص هسته دردماهای صفر ومحدود است]ماهیت وخوا

روابط و محاسبات

𝛵𝜇𝜈𝛵با اضافه کردن  EMSGدر مدل 
𝜇𝜈  به خود انقباضیEMT  ،

صورت زیر ب ،انیشتین–همراه باثابت کیهانشناسی به کنش هیلبرت 

𝛵𝜇𝜈𝛵جمله   .ساخته می شود
𝜇𝜈      تصحیحEMSG  با ثابت واقعی

α شدت جفت شدگی گرانشی تصحیح رامورد بررسی  می باشد که

قرار می دهد.

                                   

(1)   

(3)

(2) 

در داخل   EMSGما بدنبال جوابهای متقارن کروی معادالت میدان 

با بازنویسی معادالت فوق در . ستاره نوترونی غیرچرخان هستیم 

به ،  TOV  شکل معادالت آشناترمتریک استاتیک و متقارن به 

:معادالت تصحیح یافته زیر می رسیم

(5 )  

(4)  

روش 

P=P(ρ)برای یک معادله خاص (را 4(و)5)معادالت هیدرواستاتیکی 

ار و ارتفاع مقیاس جرم که با فش 5از روش رانگ کوتای مرتبه 

برای هرمعادله حالت با  .بصورت عددی حل می کنیم ،سازگاراست

وتا سطحی که فشار یک چگالی مرکزی وفشارمرکزی متناظرش 

ف نقطه بعنوان شعاع ستاره تعریاین  .گیریمانتگرال می ،شودصفرمی

باشد . سپس چگالی مرکزی را جرم کل ستاره می Mشده است و

این فرایندراادامه  .آوریمده جرم و شعاع را دوباره بدست میتغییر دا

سپس تمام این . ی جرم و شعاع را تعیین کنیم دهیم تارابطهمی

کنیم تاتاثیرآنرا بررابطه تکرار می αمراحل را برای مقادیر مختلف 

ع ر نوجرم و شعاع متمایزکنیم و تمام این فرایندومراحل را برای چها

 معادله حالت انتخابی مختلف

AV8,AV8+TNI,AV6+TNI,UV14+TNI  دهیم.میانجام 

ی عدم قطعیتیست که درمعادله حالت این انتخابها نشاندهنده

 ستارگان نوترونی وجوددارد.

 بحث و بررسی
ینمودار برحسب جرم و  شعاع در محدوده 1درشکل

−10−18𝑔−1𝑐𝑚3 ≤ 𝛼 ≤ 10−17𝑔−1𝑐𝑚3 رای پتانسیلهای ذکرشده و ب

بارنگ خاص رسم شده است که درآن روند کاهشی  αپارامتر هربرای

و سپس افزایشی برای جرم ماکزیمم و روند افزایشی برای شعاع را 

رت نماییم وبرای مقادیر منفی میزان تغییرات بصومشاهده می

 .باشدمی،  αحضور پارامتر   نامحسوس و نزدیک به حالت بدون

(a )

1 3 3 2 2

1

2

2 4 4
1 1 1 1 3

1 2 1 3 1 2 3s
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(b) 

(c)  

(d )

جرم برحسب شعاع برای پتانسیل AV8+TNI، (b)پتانسیل جرم برحسب شعاع برای  (a): 1شکل

AV8،(c)  جرم برحسب شعاع برای پتانسیلAV6+TNIو(d) جرم برحسب شعاع برای پتانسیل

UV14+TNI کهα  10-17از مرتبه

 EOSبرای چهار پتانسیل αجرم ماکزیمم برحسب ،  3در شکل

دراین پتانسیلها تغییرات جرم بصورت  .رسم شده است فوق

کاهشی سپس افزایشی را داریم. 

برای 10-17از مرتبهαو αآزادپارامتر :نمودار حداکثر جرم برحسب2شکل 

 تعریف شدهEOSچهارپتانسیل 

نتیجه گیری

 EOSبرای تمام پتانسیلهای همانطور که از اشکال فوق پیداست 

همچنین میزان شعاع افزایش می یابد. αبا افزایش مقدار پارامتر فوق 

ون گ منحنی بیضویو هتغییرات جرم ماکزیمم بصورت خطی نبود

در مقایسه  دارد.کاهشی سپس افزایشی روندابتدا داشته که 

نیز روند ابتدا کاهش  αنمودارجرم ماکزیمم برحسب پارامتر آزاد 

کنیم رامشاهده می αسپس افزایش جرم ماکزیمم نسبت به افزایش 

مقدار جرم ماکزیمم در  AV8تنها در پتانسیل اوت که بااین تف

باشدواین می αکمتراز حداکثر پارامتر آزاد   αپارامترآزاد مقدار حداقل

تکانه را _انرژی گرانش مجذور از  مشهودیکه تاثیر  بدین معناست

  .کنیممشاهده می انسیلپتاین  برروی
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دس چاسچَب ًظشیِ تاتؼی چگالی   3PbTiOتشکیة ساختاس تتشاگًَال  ّای کطساًیثاتت
1سؼیذ ؛، خاللی اسذآتادی1اتشاّیوی خاتشی؛ سیحاًِ

 اغفْاى ،اغفْاىُ داًطگاداًطکذُ ػلَم،  گشٍُ فیضیک، 1

چکیذُ
ّای ثاتت همادیش. اًذتا استفادُ اص ًظشیِ تاتؼی چگالی هَسد تشسسی لشاس گشفتِ PbTiO3 تشکیة ساختاس تتشاگًَال ّایٍ چگالی حالت ّای کطساًیثاتت دس کاس حاضش

 دیگش پاساهتشّای هشتثظ ّا،آى سپس تا استفادُ اص ٍ هَسد تشسسی لشاس گشفتِ IR-elast ٍ تا استفادُ اص تستِ هحاسثاتی  PBE-GGAتمشیة کاسگیشی ِتا ت کطساًی
ّای کطساًی هحاسثِ ضذُ دس دٌّذ کِ ثاتتًتایح ًطاى هی .اینسا هحاسثِ کشدُ ّای غَتٍ سشػت ضشیة پَاسَىثاتت تشضی،  ،اًگهذٍل ی چَى هذٍل حدوی،ّن

 .تاضذاست ٍ تشد ٍ ضکٌٌذُ ًوی شپزیضکل  کِ تلَس هَسد ًظش دّذیًطاى ه ًیض تلَس يیهحاسثِ ضذُ ا یشیضکل پز ةیضش تاضٌذ.ّای تدشتی هیتَافك خَتی تا دادُ
 .ّای کطساًیًظشیِ تاتؼی چگالی، ثاتت ّای کلیذی:ٍاطُ

Elastic Constants in Tetragonal PbTiO3 Compound within Density Functional Theory 

Ebrahimi-Jaberi; Reyhaneh
1
, Jalali-Asadabadi; Saeid

1

1
Department of physics, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan 

Abstract 
In this work, we study elastic constants and density of states of the Tetragonal PbTiO3 compound by the density 

functional theory. We calculate elastic constants by using PBE-GGA approximation and the IR-elast computational 

package. Then by using these constants, we obtain some of the other related physical quantities such as Bulk modulus, 

Yang modulus, Shear constant, Poisson coefficient and sound velocities. Results show that our elastic constants are in 

good agreement with the experimental data. The calculated ductility shows that this compound is formable and 

it is not fragile. 

همذهِ
کِ ضًَذًطاى دادُ هی 3ABX ا فشهَل ضیویاییت ّاتیپشٍسکا  

کویاب، فلضات  یفلضات خاک یّاَىیکات دٌّذُطاىً Aدس آى 

فلضات  یّاکاتیَى دٌّذُطاىً B ،یٍ فلضات للیایی خاک ییایلل

 سیظى،هاًٌذ اک یغیش فلض یّاًوایٌذُ آًیَى Xٍ ػٌاغش ٍاسغِ 

دستِ  کی یذیاکس ّایتیپشٍسکا .]1[ ّستٌذ شتي ٍ ًیتشٍطىک

 َىیتِ ػٌَاى آً ظىیاکس ّاکِ دس آى تاضٌذیه ّاتیپشٍسکاهْن اص 

داسا تَدى خَاظ  لیتِ دل ثاتیتشک يیا. شدگییدس تلَس لشاس ه

دس ساخت فشاٍاًی  یهتفاٍت، کاستشدّا یکیالکتش یٍ فش یکیالکتش

هختلف هَاد  یخَاظ کطساً .]2[ اًذ کشدُ ذایپ یکیالکتشًٍ لیٍسا

ٍ تا  داسای اّویت صیادی تَدُ یذیاکس ّایتیّوچَى پشٍسکا

 استثاط دس ّاآى یفًًََ فیٍ ع یکیخَاظ هکاً ،یاتو يیت لیپتاًس

داسای دس هَاد  یٍ هغالؼِ خَاظ کطساً یتشسستٌاتشایي  .ّستٌذ

 ثاتیاص تشک یکی 3PbTiO ةیتشک .]3[ ذتاضیهاّویت فشاٍاًی 

فاص  اساید کِ تحت فطاس هحذٍد تاضذیهَسد تَخِ پظٍّطگشاى ه

داسای ساختاس دس دهای اتاق یي تشکیة ا. ]4[ تاضذیه کیفشٍالکتش

گزاس فاص  یالصم تشا یدها .]5[تتشاگًَال ٍ فاص فشٍالکتشیک است 

است. دس  کلَیي 763 ةیتشک يیدس ا کیپاساالکتش-کیفشٍالکتش

ٍ فاص  یساختاس هکؼث یدها، تلَس داسا يیتاالتش اص ا یدهاّا

 یخَاظ الکتشًٍ تشسسی تِ حاضش، کاس دس .]5[ ضَدیه کیپاساالکتش

 یتا استفادُ اص کذ هحاسثات 3PbTiOتلَسساختاس تتشاگًَال 

WIEN2k ]6[ تشکیةتتشاگًَال یاختِ ٍاحذ تلَس  .نایشداختِپ 

PbTiO3 ( ًطاى دادُ ضذُ است.1دس ضکل ) 

.PbTiO3 : تلَس تتشاگًَال تشکیة1ضکل
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سٍش هحاسثات 
کاسگیشی کذّای  ِکاس حاضش تا تهحاسثات اًدام ضذُ دس 

تلَس  .اًذضذُ اًدام ]WIEN2k ]6[  ٍIR-elast ]7هحاسثاتی 

PbTiO3  داسای گشٍُ تماسى فضایی  تتشاگًَالدس ساختاسP4mm 

تدشتی پاساهتشّای  همادیشها تشای اًدام هحاسثات خَد اص  .]5[ است

ستفادُ ا ]8[تشٍم آًگس=c 158/4آًگستشٍم ٍ  =896/3a=bضثکِ 

چٌیي تَاتغ هَج سا دس ًَاحی تیي خایگاّی تش حسة ّناین. کشدُ

این کِ دس تسظ دادُ =RMT/8 kmax اهَاج تخت تا تشداس هَج تخت

تشیي تشداس هَج تضسگ تیاًگش kmaxضؼاع کشُ هافیي تیي ٍ  kmaxآى 

دس ّای هَخَد دس تسظ تاتغ هَج است. ضؼاع کشُ هافیي تیي اتن

 3/2RMT (Pb)= ،67/1RMTتشاتش  سا تِ تشتیة 3PbTiO تشکیة

(Ti)=  ٍ51/1RMT (O)=  تَّش ٍ تؼذاد ًماطk  دس فضای ٍاسٍى سا

 هحاسثات الصم تِ رکش است کِ توام .ایناًتخاب کشدُ 3000تشاتش 

 اًذ.تا دس ًظش گشفتي لغثص اسپیٌی اًدام ضذُ همالِ
کاسگیشی  ِسا تا ت PbTiO3تشکیة  ّایچگالی حالتدس ایي همالِ 

-چٌیي ثاتتاین. ّنهَسد تشسسی لشاس دادُ PBE-GGA [9]تمشیة 

استفادُ اص کذ  ّای کطساًی آى سا تا استفادُ اص ایي تمشیة ٍ

IRelast  ِاین.ًوَدُهحاسث

 ًتایح ٍ تحث

-ًوَداس چگالی حالت، PbTiO3تلَس  الکتشًٍیدس تشسسی خَاظ 

. این(، هَسد تشسسی لشاس داد3ٍُ  2 سا )ضکل )کلی ٍ خضیی( ّای آى

 تلَس تتشاگًَالضَد، هطاّذُ هیّا گًَِ کِ دس ایي ضکلّواى

 39/1 هتٌاظش تا آى یگاف ًَاس. سساًاستیک ًین PbTiO3تشکیة 

 یتدشت دِیتً تش اصکِ کَچک الکتشٍى ٍلت هحاسثِ ضذُ است

ٍ دس تَافك  الکتشٍى ٍلت( 5/3-4) تیکو يیا یگضاسش ضذُ تشا

 دِی. اختالف ًت]10-12[ تاضذًسثتا خَتی تا کاسّای دیگشاى هی

ةیهشتثظ تا هٌاسة ًثَدى تمش تَاىیسا ه یتدشت حیکاس حاضش تا ًتا

 تالیاٍست ذُیگضیخا ّایالکتشٍى تشای حاضش کاس دس ضذُ کاسگشفتِتِ

d کٌص چٌیي دس کاس حاضش ها تشّنّنداًست.  َمیتاًیاتن ت

اص  ُتا استفاد سٍدیاًتظاس هاین. تٌاتشایي هذاس سا ٍاسد ًکشدُ-اسپیي

چَى ّن یّوثستِ لَ ّایساهاًِ یهٌاسة خْت تشسس ّایسٍش

LDA+U ]13[ ... ٍ تشّوکٌص اسپیيچٌیي لحاػ کشدى ٍ ّن-

ّای تا تَخِ تِ ًوَداس چگالی حالت .اتذیاختالف کاّص  يیا هذاس

ّای ظشفیت سْن ػوذُ حالتتَاى دسیافت کِ ( هی3خضیی )ضکل

دس اتن  p2ستیتال ٍّای اّا ًاضی اص الکتشٍىدس ًوَداس چگالی حالت

ّا ّای سساًص دس ًوَداس چگالی حالتسْن ػوذُ حالتٍ  اکسیظى

 p2ستیتال ٍّای اٍ الکتشٍى Tiاتن  d3ستیتال ٍّای االکتشٍىًاضی اص 

تَاى تِ ایي چٌیي تا تَخِ تِ ایي ضکل هیّنذ. تاضاتن اکسیظى هی

ًتیدِ سسیذ کِ ّیثشیذضذگی اعشاف سغح فشهی ػوذتا ًاضی اص 

 ّایتا الکتشٍى Tiاتن  d3ستیتال ٍا ّایالکتشٍى ّیثشیذضذگی

تاضذ.هی Oاتن  p2ستیتال ٍا

 3PbTiOتتشاگًَال  ّای کطساًی تلَسس تِ هحاسثِ ثاتتدس اداهِ کا

-IRهحاسثاتی  تا کوک کذ، PBE-GGAکاسگیشی تمشیة تا تِ

elast ِیتستِ هحاسثاتدس  این.پشداخت IR-elast  اص تمشیة اًشطی

 .]7[ ّای کطساًی استفادُ ضذُ استتشای هحاسثِ ثاتت

الکتشًٍی تش حسة اًشطی تلَسّای ًوَداس چگالی حالت :2 ضکل

.PBE-GGAکاسگیشی تمشیة تا تِ PbTiO3تشکیة  تتشاگًَال

الکتشًٍی تش حسة اًشطی تلَسخضیی ّای ًوَداس چگالی حالت :3 ضکل

.PBE-GGAکاسگیشی تمشیة تا تِ PbTiO3تتشاگًَال تشکیة 

هستمل ثاتت کطساًی  ضص تلَس داسای ساختاس تتشاگًَالدس یک    

C11، C12، C13، C33، C44  ٍC66 هی تَاى ّا ٍخَد داسد کِ اص آى
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 http://www.psi.ir/cp/physics99

929



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

عثك . پیشاهَى پایذاسی هَاد استفادُ ًوَدتشای تؼییي ٍ تحث 

اص  دس ساختاس تتشاگًَال ّای کطساًیپایذاسی ساختاس تَسى، ثاتت

 :[14] کٌٌذهیسٍاتظ صیش پیشٍی 

1 ),  11  12 0

2)  ,0 11   33 2 13

3 ),  11 0   33 0   44 0   66 0

4 ),2 11   33  2 12  4 13 0

1

3
  12  2 13    

1

3
  11  2 33  .   5               )

ٍ همادیش  ّای کطساًی دس کاس حاضشهمادیش هحاسثِ ضذُ ثاتت

-اًذ. ّواىرکش ضذُ 1ّا تَسظ دیگشاى دس خذٍل هحاسثِ ضذُ آى

دست آهذُ دس ضَد، ًتایح تِعَس کِ عثك ایي خذٍل هطاّذُ هی

کاس حاضش ًسثت تِ ًتایح دیگشاى دس اکثش هَاسد تَافك تیطتشی تا 

 اًذ.همادیش تدشتی داضتِ

-PBEکاسگیشی تمشیة تا تِ PbTiO3 ّای کطساًی تلَس: ثاتت1خذٍل

GGA.
C13 (GPa) C12 (GPa) C11 (GPa) Elastic 

constants

488/126 234/102 890/365 Present 
work

40/92

[14]

5/118

]15[

99

]16[

71/110

[14]

5/118

[15]

101

[16]

1/313

[14]

5/280

[15]

235

[16]

Other 

works 

Experiment

C66 (GPa) C44 (GPa) C33 (GPa) Elastic 
constants

659/105 783/62 132/108 Present 

work

41/85

[14]

6/98

]15[

104

]16[

72/82

[14]

6/98

[15]

1/65

[16]

0/197

[14]

7/279

[15]

105

[16]

Other 

works 

Experiment

-تَاًین پاساهتشّای هْوی ّنّای کطساًی هیثاتتتا استفادُ اص 

( کِ تا سٍاتظ صیش ًطاى Gٍ هذٍل تشضی ) (Bچَى هذٍل حدوی )

 :[14]کٌین سا هحاسثِ  ضًَذهی دادُ

  
       

۲

   ۶)         

  
       

۲

      )۷ 

تِ  هشتَط V (Voigt ) ٍR (Reuss)ّای صیشًَیس 7ٍ  6دس سٍاتظ 

ّای کِ تا استفادُ اص ثاتت ّستٌذ Voigt-Reuss-Hillتمشیة 

.[14] ضًَذهحاسثِ هیکطساًی 

هذٍل حدوی اعالػاتی دس هَسد لذست پیًَذ تیي رسات دس هادُ ٍ 

دّذ. هذٍل تشضی ًیض ّا دس تشاتش تغییش ضکل سا تِ ها هیهماٍهت آى

      کٌذ.هماٍهت هادُ دس تشاتش تغییش ضکل پالستیکی سا هطخع هی

( ٍ 1ضش )خذٍل دست آهذُ دس کاس حاِّای کطساًی تهمادیش ثاتت

-تَسى سا داسا هیساختاس ( ضشایظ پایذاسی 2هذٍل حدوی )خذٍل 

تَاى ًتیدِ گشفت کِ ساختاس تتشاگًَال تلَس هی ،تٌاتشایي .تاضٌذ

PbTiO3 پایذاس است. ،عثك اغَل تَسى 

ِ ّای ٍاتستِ تکویت( ًیض ν( ٍ ضشیة پَاسَى )Eهذٍل یاًگ )

 گشدًذغَست صیش تیاى هیتِ  هذٍل حدوی ٍ هذٍل تشضی ّستٌذ ٍ

[14]: 

  
۹   

۳    
 , ۸   )

  
۳   ۲ 

۲ ۳     
 . ۹)  

 دّذ. اگش دس یکًسثت تیي تٌص ٍ کشًص سا ًطاى هی هذٍل یاًگ

تاضذ آى  75/1اص  تشتضسگتِ هذٍل تشضی تلَس ًسثت هذٍل حدوی 

 .]17[ تاضذپزیش ًویتلَس ضکل پزیش است ٍ دس غیش ایٌػَست ضکل 

کِ ًسثت هذٍل حدوی هحاسثِ ضذُ دس کاس حاضش تِ اص آًدایی

تَاى هی ،تٌاتشایي .است 75/1تش اص هذٍل تشضی هحاسثِ ضذُ تضسگ

ضکل پزیش است PbTiO3ًٍتیدِ گشفت کِ ساختاس تتشاگًَال تلَس 

تاضذ. ضکٌٌذُ ًوی

ّای ثاتت سٍاتظ تیي سشػت غَت دس ساستاّای هوکي تش حسة

تاضذ تِ غَست صیش هی داسای ساختاس تتشاگًَالکطساًی دس تلَس 

[14]: 

    
   

۳

۴
  

 
 
 

  , ۰۱)  

    
 

 
 
 

  .  ۰۰        )              

kg/m)چگالی خشهی تشحسة   دس سٍاتظ لثل 
ٍ  Lّای ٍ اًذیس (3

T تاضٌذ.تِ تشتیة ًواد هذّای عَلی ٍ ػشضی هی 

 ذٍل حدوی، هذٍل تشضی، هذٍل یاًگ،همادیش هحاسثِ ضذُ ه

تشکیة  ساختاس تتشاگًَال ّای غَتٍ سشػت ضشیة پَاسَى

PbTiO3 اًذ.ضذُ رکش 3ٍ  2 ّایدس کاس حاضش دس خذٍل 
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( Eٍ(، هذٍل یاًگ )G(، هذٍل تشضی )B: هذٍل حدوی )2خذٍل 

.PBE-GGA تا استفادُ اص تمشیة PbTiO3 تلَس(νضشیة پَاسَى )
νE(GPa)G(GPa)B(GPa)Properties

301/0

26/0

]14[

587/164

7/213

]14[

222/63

3/84

]14[

307/138

67/152

]14[

4/172

]15[

104

]16[

Present work 

Other works 

Experiment

-PBE تا استفادُ اص تمشیة PbTiO3تلَس  ّای غَت: سشػت3خذٍل 

GGA.
Other worksPresent workSound velocities (m/s)

668/5896

[14]

79/2967  

306/4474

[14]

39/5393  

 گیشی ًتیدِ
تشکیة  ساختاس تتشاگًَالّای تشسسی چگالی حالت تادس کاس حاضش 

PbTiO3 سساًا تَدى تلَس ًینPbTiO3 چٌیي تا کوک ّن .ضذ تاییذ

-کِ سْن ػوذُ حالتّای خضیی دسیافتین کِ ًوَداس چگالی حالت

 ّایاص الکتشٍى یّا ًاضحالت یدس ًوَداس چگال تیظشف ّای

سساًص دس  ّایٍ سْن ػوذُ حالت ظىیدس اتن اکس p2 تالیستٍا

ٍ  Tiاتن  d3 تالیستٍا ّایاص الکتشٍى ًاضی ّاحالت یًوَداس چگال

تا تَخِ يچٌی. ّنتاضٌذیه ظىیاتن اکس p2 تالیستٍا ّایالکتشٍى

اعشاف  یذضذگیثشیکِ ّ ذیسس دِیًت يیتِ ا تَاىیضکل ه يیتِ ا

 d3 تالیستٍاّای الکتشٍى یذضذگیثشیاص ّ یػوذتا ًاض یسغح فشه

ّای ثاتت .تاضذیه Oاتن  p2 تالیستٍاّای الکتشٍىٍ  Tiاتن 

دس ًسثت تِ کاس دیگشاى ًیض  هحاسثِ ضذُ دس کاس حاضشکطساًی 

. سپس تا کوک ایي تاضذهیّا افك تْتشی تا همادیش تدشتی آىتَ

ٍ ضشیة پَاسَى  ذٍل حدوی، هذٍل تشضی، هذٍل یاًگ،ّا هثاتت

این. هذٍل حدوی هحاسثِ ضذُ دست آٍسدُسا تِّای غَت سشػت

کاس  دس تَافك تْتشی تا همذاس تدشتی آى ًسثت تِدس ایي کاس ًیض 

دس اًتْا ًیض تا هحاسثِ ًسثت هذٍل حدوی تِ هذٍل . استدیگشاى 

PbTiO3کِ ساختاس تتشاگًَال تلَس تشضی تِ ایي ًتیدِ سسیذین 

.تاضذیاست ٍ ضکٌٌذُ ًو شیضکل پز
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29ای های واکنش هسته رزونانس بر  ضخامت هدف اثر
Si(p,pγ1)

29
Si

 جوکار، علیرضا 
 تهران ،انتهاي خيابان كارگر شمالياي،  فنون هسته علوم و هگاپژوهش

چكیده
هاي  بخاطر اهميت رزونانس PIGEهاي  هاي رزونانسي واكنششدگي انرژي باریکه بر سطح مقطع اثرات ضخامت هدف، تفرق انرژي و پهن در این كار پژوهشي

29Si(p,pγ1)هاي باریک ها براي رزونانس . سطح مقطعشد بررسيباریک در آناليز نمایه عمقي 
29Si (Eγ=1273 keV)   محاسبه شد و نتایج با انجام یک آزمایش معيار

دهد كه یک توافق خوبي بين مقادیر بهره پرتوي گاماي  نشان مي  keV 3000و 2700، 2500هاي  با هدف ضخيم امتحان شد. مقایسه نتایج با باریکه پروتوني در انرژي

 هاي تصحيح شده با بهره تجربي در محدوده عدم قطعيت وجود دارد. از سطح مقطع هدف ضخيم محاسبه شده
  PIGEضخامت هدف، هاي باریک،سطح مقطع، رزونانس :هاي كليديواژه

Influence of target thickness on resonances of the nuclear reaction 
29

Si(p,pγ1)
29

Si

Jokar, Alireza 

Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran

Abstract 

In this research work influence of the target thickness, energy straggling and beam energy spread on PIGE 

resonant cross sections were investigated due to the importance of the narrow resonances in depth profiling 

analysis. The cross section values for narrow resonances of the 
29

Si(p,pγ1)
29

Si (Eγ=1273 keV) reaction were

calculated and then were checked by a performing a thick target benchmarking experiment. Comparison data 

for Ep=2500,2700 and 3000 keV shows that the thick target gamma-ray yields calculated from corrected 

resonant cross sections agree well with those measured data, within the estimated uncertainty.

Keywords:  cross section, narrow resonance, target thickness, PIGE 

PACS No, 

 قدمهم
اي القایي با ذرات باردار انرژي پایين،  اساس  هاي هسته واكنش     

باشند. با استفاده از روش  چندین روش براي آناليز عناصر سبک مي

آناليز با واكنش  ، (EBS)هاي اسپکترومتري پس پراكندگي كشسان

-، آناليز به روش گسيل پرتو گاما ذره(NRA)اي  هسته

غلظت و نمایه عمقي عناصر سبک را  نوع، توان مي  (PIGE)القایي

گيري  چند ميکرومتراندازه در نواحي سطحي مواد جامد تا عمق

ها در دیگر  هاي هر یک از این روش ها و محدودیت نمود. مزیت

. در كل دو رویکرد متداول براي  [2-1]مقاالت ارائه شده است

: تحليل اي وجود دارد هاي هسته تعيين نمایه عمقي مواد با واكنش

روش تحليل طيف  .[3] اي هسته  و تحليل رزونانس طيف انرژي

انرژي بر پایه افت انرژِي ذرات سبک حاصل از واكنش در برگشت 

در این روش از نواحي مسطح تابع تحریکي  به سطح ماده است.

شود. برخالف روش تحليل  براي تعيين نمایه عمقي استفاده مي

هاي  اي از رزونانس هسته انس طيف انرژي، در روش تحليل رزون

قوي،خيلي باریک و مجزا براي تعيين نمایه عمقي عناصر سبک 
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هاي  ، فوتونPIGEشود. الزم به ذكر است كه در روش  استفاده مي

تنها كسر ناچيزي از انرژي خود را در برگشت به سطح از پرانرژي 

از این رو روش تحليل طيف اطالعات درستي از  .دهند دست مي

هاي تيز  دهد. خوشبختانه به دليل وجود رزونانس یه عمقي نمينما

 -هاي گسيل پرتو گاما ذره  در بسياري از توابع تحریکي واكنش

روش بسيار مناسبي براي   PIGE)بویژه با پروتون(، آناليز القایي

تعيين نمایه عمقي رزونانسي عناصر سبک با قدرت تفکيک باال 

 باشد. مي

توان به ترازهاي كامالً مجزا هسته  ا را ميه وجود این رزونانس 

(. هنگامي كه انرژي برانگيختگي هسته 1مركب نسبت داد )شکل

مركب )انرژي برانگيختگي برابر با مجموع انرژي ذره فرودي در 

سيستم مركز جرم و انرژي بستگي ذره در هسته مركب است( با 

رانگيخته شده برابر باشد، این تراز ب آن این ترازهاي انرژي یکي از

شود. در  و در نهایت رزونانس تيزي بر تابع تحریکي مشاهده مي

ها وابستگي سطح مقطع رزونانسي به انرژي با معادله  این واكنش

شود. با افزایش انرژي پرتابه، انرژي  ویگنر بيان مي -برات

افتد. این  برانگيختگي هسته مركب در ناحيه ترازها پيوسته مي

اند كه یک  ن چنان نزدیک به یکدیگر قرا گرفتهترازهاي نامقيد آ

در این ناحيه پيوسته، همانطور كه  دهند. ناحيه پيوستار تشکيل مي

توان مشاهده نمود، سطح مقطع واكنش تابع مالیمي   مي 1از شکل 

 از انرژي خواهد بود.

اي  هاي هسته شکل توابع تحریکي واكنش تعيين الزم به ذكر اینکه

نيستند و تنها با هاي نظري ممکن  استفاده از روش باتا حد زیادي 

توان به ساختار توابع تحریکي دست یافت.  گيري دقيق مي اندازه

 PIGEهاي هاي تجربي گزارش شده در نشریات براي واكنش داده

با فرض تغييرات خيلي مالیم سطح مقطع در ضخامت نمونه هدف 

هاي بسيار تيز  نساند كه براي نواحي نزدیک به رزونا بدست آمده

هاي خيلي  هاي تيز، رزونانس رزونانس درست نيست ) منظور از

پرتابه در انرژي افت  باریکي هستند كه پهناي آنها خيلي كمتر از

در حقيقت سطح مقطع گزارش شده  باشد(. هدف ميضخامت ماده 

گيري شده بر ضخامت هدف ها، مقادیر ميانگين براي این رزونانس

و تفرق انرژي شدگي انرژي ذاتي باریکه رات پهنباشد كه اث مي

  ها در نظر گرفته نشده است. باریکه داخل هدف بر سطح مقطع

(نمایش ترسيمي ترازهاي انرژي یک هسته مركب  )بدون مقياس :1شکل 

هاي تيز براي تعيين نمایه  با توجه به اهميت سطح مقطع رزونانس

با این وجود، تنها تعداد شود.  عمقي، لزوم تصحيح آنها احساس مي

محدودي مقاله در ارتباط با مطالعه اثر ضخامت هدف بر سطح 

. [6-4]هاي بسيار نازک منتشر شده است رزونانس  مقطع

 SiOهدف از این كار پژوهشي تصحيح اثر ضخامت هدف 

اي  هاي تيز واكنش هستهرزونانس بکاربرده شده بر سطح مقطع
29

Si(p,p´γ)
29

Si (Eγ=1273 keV) این  باشد. تابع تحریکي مي

واكنش قبالً در آزمایشگاه واندوگراف اندازه گيري و نتایج آن 

بندي شده  همچنين داده سطح مقطع جدول .گزارش شده است

 [7]اي آناليز با باریکه یوني واكنش فوق در كتابخانه داده هسته

(IBANDL) اري شده است. ذبارگ

روش کار 
، با استفاده از expσسطح مقطع تجربي  PIGE هاي  براي واكنش

شود: رابطه زیر تعيين مي

(1)γ 0 abs γ p T exp 0Y (E )=4π.ε (E ).N .N .σ (E )

درانرژي فرودي  بهره پرتو گاما Yγ (E0)كه در معادله فوق، 

E0،abs(Eγ)ε  بازده مطلق آشکارساز پرتو گاما معادل با انرژي

Eγ ،Np  تعداد ذرات فرودي وNT باشند.  ف ميچگالي سطحي هد

، معادله (Γres< ΔE)هاي باریکتراز ضخامت هدف  براي رزونانس

براي تعيين سطح مقطع   2دیگر معتبر نيست و باید از رابطه كامل  1

.  [4,5]استفاده شود

(2     )

t

1

xT p abs

0 o 1 1 1
x=0 E=0 E =0

t

N .N .ε
Y(E )= g(E ,E)f(E,E ,x)σ(E )dxdEdE

x
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g(E0,E) پهن شدگي ذاتي انرژي باریکه است. این تابع نشان مي ،

دهنده تک انرژي  ه خروجي ازميدان مغناطيس شتابدهد كه باریک

در اطراف انرژي  Δbنبوده بلکه یک توزیع گوسي به پهنایي 

دارد: E0ميانگين 

   (3         )

2

0
0 2

b

-(E-E )1
g(E ,E)= exp[ ]

2δδ 2π

باشد.  مي δb 355/2=   Δbانحراف معيار و    δb كه در رابطه فوق

یکه در اثر كند شدن ذرات بيانگر تفرق انرژي بار f(E, E1, x)تابع 

 Eاي با انرژي  در داخل هدف است. این تابع احتمال برخورد ذره

هدف را  xدر عمق  E1به سطح هدف و كاهش انرژي آن به 

در  Γاین تابع نيز با یک توزیع گوسي به پهناي كند. مشخص مي

شود: نشان  داده مي  E0-ΔE(x)اطراف انرژي ميانگين

(4      )

2

1 0
1 2

-(E-E -S(E ).x)1
f(E,E ,x)= exp[ ]

1.06Γ 0.36Γ

مي توان  2با استفاده از تقریب گوس،در انتگرال سه گانه رابطه 

اثرات پهن شدگي و تفرق انرژي باریکه را تنها با یک تابع گوسي 

شکل نشان داد:

(5)

2

2

-(E-E -S(E ).x)1
F(E ,E ,x)= exp[ ]

1.06Γ 0.36Γt t

هاي  ویگنر براي رزونانس -همچنين با بکار بردن فرمول برات

      نوشت:        6ن به صورت رابطه توا را مي 2مجزا، رابطه 

(6)

t

1

2
xT p abs

0 0 1 12 2x=0 E
t 1 1

N .N .ε .
Y(E )= . F(E ,E ,x)dE dx

x 4( )

R

E E E

  

  

، مقدار سطح مقطع در انرژي رزونانس است.σRكه در رابطه باال 

خواهيم داشت كه: 6و  1با مقایسه دو رابطه 

(7  )

t

1

2
xexp 0

0 1 1
x=0 E

t 1 1

( ) 1
= . F(E ,E ,x)dE dx

x 4( )

R R

R R R

E E

E E E





 

  

، مي   σexp (E0)/ σRبا حل انتگرال فوق و بدست آوردن نسبت

هاي تيز را  گيري شده براي رزونانس هاي اندازه سطح مقطع توان

تصحيح نمود.

نتایج
گيري شده براي  ، تابع تحریکي اندازه2شکل 

29واكنش
Si(p,pγ1)

29
Si (Eγ=1273 keV)  در بازهMeV 

این واكنش قبالً در آزمایشگاه  دهد. تابع تحریکي را نشان مي 3-2

ها  در این اندازه گيري . [8] واندوگراف اندازه گيري شده است

در خارج رزونانس ها  keV  40-10هاي ها با گامسطح مقطع

 گيري شدند. ها اندازه در داخل  ناحيه رزونانس keV 2-1و

تابع تحریکي واكنش  نشان داده شده است  2همانطور كه از شکل 

  باشد. مي تيز  رزونانس چندین داراي

 لم نازک مونوكسيد سيليسيمها، از في گيري سطح مقطع براي اندازه 

(SiO)  .با تركيب ایزوتوپي طبيعي به عنوان هدف استفاده شد

 g/cm2µ 8/1±6/25هاي نازک مونوكسيد سيليسيم  ضخامت الیه

ژن  درصد اكسي 55درصد سيليسيم و  45با تركيب استوكيومتري 

هاي  انرژي پروتون افت، SRIM-2006با استفاده از نرم افزار  بود.

بدست  keV 2/3 -3/ 4 هاي مونوكسيد سيليسيم در بازه یهالداخل 

 آمد.

ها  براي هر یک از رزونانس  σexp/σR، نسبت7با حل انتگرال رابطه 

مقادیر سطح مقطع دیفرانسيلي  1بدست آمده است. در جدول 

ها، مقادیر تصحيح شده آنها و ضریب  گيري شده در رزونانس اندازه

شده است.تصحيح بکاربرده شده، ارائه 

به منظوراطمينان از صحت مقادیر سطح مقطع بدست آمده از یک 

آزمایش معيار با هدف ضخيم استفاده شد. در این روش با 

ها برعمق هدف، بهره پرتوي گاما  گيري از سطح مقطع انتگرال

هدف ضخيم محاسبه شده با بهره پرتوي گاما هدف ضخيم 

  ف ضخيم واكنششود. بهره هد گيري شده مقایسه مي اندازه
29

Si(p,pγ1)
29

Si  و 2700،  2500هاي در انرژيkeV  3000   از

كار پژوهشي  قبلي انجام شده در آزمایشگاه واندوگراف برداشته 

بندي  . داده بهره پرتوي گاما هدف ضخيم جدول [9] شده است

اي آناليز با باریکه یون شده واكنش فوق در كتابخانه داده هسته

IBANDL اري شده است.  ذرگبا
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keV 1273گيري شده براي گاماي : تابع تحریکي اندازه2شکل 

ها از هدف ضخيم ویفر چند بلوري  براي این اندازه گيري

براي مقادیربهره   کيستماتيس تيعدم قطعسيليسيمي استفاده شد. 

در  شده است. درصد برآورد 9 پرتوي گاما هدف ضخيم  حدود

پرتوي گاما هدف ضخيم تجربي، ستون  ستون دوم بهره 2جدول 

و ستون  2گيري تابع تحریکي شکل  سوم بهره حاصل از انتگرال

گيري از تابع تحریکي  چهارم بهره محاسبه شده حاصل از انتگرال

ها  رزونانس هاي تصحيح شده در همراه با سطح مقطع 2شکل 

ره تجربي و به  باشد. با مقایسه اختالف نسبي بين مقادیر بهره مي

توان نتيجه گرفت كه با تصحيح اثر  محاسبه شده درهر انرژي مي

درصد بهتر شده  12تا  7ضخامت هدف، نتایج محاسبات بين 

ها در محدوده عدم قطعيت ذكر شده است. به طوري كه اختالف

باشد. درصد( مي 9)

29Si(p,p𝛾1)هاي واکنش  سطح مقطعتصحیح نتايج بدست آمده براي : 1جدول 
29Si

σR

(mb/sr) 

σexp (E0) / σR σexp(ER) 

(mb/sr) 

Γ 

(keV) 

ΔE 

(keV) 

ER 

(keV) 

97/1036./  84/335./67/3  2487

2/2  76./68/12/263/3  2520

93/1547./  49/775./55/3  2598

48/437./3/.22./5/32660

745./15/36./48/32680

1/.1486./5/.127/233/3  2820

51/2256./61/12131/3  2853

43/1337./97/44./29/32899

86/8  51./52/46./24/3  2956

تجربی و محاسبه شده واکنش  های پرتوی گاما هدف ضخیم : مقايسه بین بهره2جدول 
29Si(p,pγ1)

29Si (Eγ=1273 keV)

Ycal,corrected

(Nγ/µc.sr)

Ycal

(Nγ/µc.sr)

Yexp

(Nγ/µc.sr)

Ep

(keV)

4365403046502500

114009850127602700

4420041300481003000

گیرینتیجه
 PIGEهاي هاي تجربي گزارش شده در نشریات براي واكنش داده

با فرض تغييرات خيلي مالیم سطح مقطع در ضخامت نمونه هدف 

هاي بسيار تيز  اند كه براي نواحي نزدیک به رزونانس بدست آمده

در حقيقت سطح مقطع گزارش شده براي این  يستدرست ن

باشد  ها، مقادیر ميانگين گيري شده بر ضخامت هدف مي رزونانس

شدگي انرژي ذاتي باریکه و تفرق انرژي باریکه  كه اثرات پهن

ها در نظر گرفته نشده است. در این  داخل هدف را بر سطح مقطع

29هاي باریک ها براي رزونانس سطح مقطع مقاله
Si(p,pγ1)

29
Si

(Eγ=1273 keV)   محاسبه شد و نتایج با انجام یک آزمایش

معيار با هدف ضخيم امتحان شد. مقایسه نتایج با باریکه پروتوني 

دهد كه یک  نشان مي  keV 3000و 2700، 2500هاي  در انرژي

بهره پرتوي گاماي هدف ضخيم محاسبه  توافق خوبي بين مقادیر

شده با بهره تجربي در محدوده  هاي تصحيح شده از سطح مقطع

عدم قطعيت وجود دارد.
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ابررسانایی  نوسانات جریان جوزفسون در اتصاالت دوتایی
 پور، حميدرضاامامی

ه ایالمدانشگا ، فيزیك دانشکده علوم پایه،  گروه 

چکيده 
-دوتایی مورد نظر از ابررسانای موجفوروساکی مورد مطالعه قرار می دهیم. اتصال -در این مقاله جریان مستقیم جوزفسون در اتصاالت دوتایی در چارچوب نظریه تسوکادا 

s،فلز نرمال ، عایق، ابررسانای موج  ، عایق -s   است.تشکیل شده  { برخالف مورد اتصال یکتایی که در مقاله Solid State Commun. 180 (2014) 11 مطالعه }
دهند مقادیر پیک جریان مستقیم با افزایش  نتایج نشان می  دهد.ی نشان می کردیم، در این جا جریان مستقیم جوزفسون، رفتاری نوسانی را برحسب و ضخامت الیه میان

 .دهداختالف فاز ابررسانایی ، انحراف از رابطه سینوسی استاندارد را نشان می    شدت سد پتانسیل شروع به کاهش می کنند. همچنین جریان مستقیم جوزفسون بر حسب

 جریان جوزفسون، اتصاالت دوتایی ابررسانایی    واژه های کليدی:

Josephson Current Oscillations in Double-barrier Superconducting Junctions

Emamipour, Hamid Reza 

Department of Basic Science, Physics Group, University of Ilam, Ilam 

Abstract 

In this paper, we study DC (direct current) Josephson current in the framework of Forusaki-Tsukada theory. The 

double-barrier junction under-study consists of s-wave superconductor-insulator-normal metal-s-wave 
superconductor. Despite single-barrier junction which we studied in {Solid State Commun. 180 (2014) 11}, here the 
DC Josephson current shows an oscillating behavior with respect to the thickness of the intermediate layer.   The 
appeared peaks in Josephson DC current start to decrease by enhancing the barrier-potential strength. Also, the DC 
Josephson current versus superconducting phase difference shows a deviation from standard sinusoidalrelation.
Keywords: Josephson current, double-barrier superconducting junction.  

PACS No.     70, 72, 74

 مقدمه
پیش [  2و1] از زمان کشف جریان جوزفسون در حدود نیم قرن 

تاکنون تحقیقات وسیعی در خصوص جریان شارش یافته بین دو ابر 

رسانا به انجام رسیده است. انگیزه انجام چنین تحقیقاتی به 

گردد. به عنوان مثال از آن کاربردهای وسیع جریان جوزفسون برمی

به عنوان کلیدهای روشن و خاموش کردن جریان در مدارات 

های گردد. در کنار کارهای تجربی، تالشالکترونیکی استفاده می

مختلفی جهت محاسبه جریان جوزفسون به صورت نظری به انجام 

توسط فوروساکی  1991ها در سال رسیده است. یکی از این تئوری

. آنها براساس نظریه پراکندگی و با محاسبه [3]ارائه شد ادو تسوکا

ای بندی نسبتاً سادهضریب بازتاب آندریف موفق به ارائه فرمول

جوزفسون را محاسبه  dcتوان جریان شدند که با استفاده از آن می
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به موارد مختلف ابر  (T-F)فوروساکی  -نمود. فرمول تسوکادا

 dc[ جریان    5و4مثال در مراجع ]  رسانایی تعمیم داده شد. به عنوان  

جوزفسون برای یک اتصال بین ابر رساناهای فرومغناطیسی توسط 

جوزفسون را برای  dcما محاسبه شده است. در این مقاله، جریان 

 کنیم. پیوندی شامل دو اتصال محاسبه می

بر  آوریم نوسان جریان جوزفسوننتیجه جالبی که به دست می

حسب ضخامت بین دو اتصال می باشد که در ادامه به جزئیات آن 

پردازیم.می

بندی فرمول
باشد که در آن الیه می  SINISمدل مورد نظر ما یک اتصال دو تایی  

 ازباشد که از طریق یک عایقیک فلز نرمال می dمیانی به ضخامت 

دو کنیم که هر باشد. فرض میدو طرف به ابر رسانا متصل می

دژن   -باشند. شبه ذرات توسط معادله بوگلیوبوفابررسانا یکسان می

شوند:که به شکل زیر است توصیف می

(
H0(r⃗) ∆(r⃗)

∆∗(r⃗) − H0(r⃗)
)(
u(r⃗)

v (r⃗)
) = E (

u (r⃗)

v (r⃗)
) (1      )                   

𝐻0(𝑟)در اینجا  = −
̘ħ2

2𝑚
∇2 +𝑤 (𝑟)− 𝜇 و 𝜇 پتانسیل

𝑤 (𝑟)باشد. پتانسیل فصل مشترك با رابطه می ایییشیم =

𝑤 [𝛿(𝑧) + 𝛿(𝑧 − 𝑑)]  شود که در آن محور  بندی میمدل z عمود

باشد. پتانسیل جفتی ابر پتانسیل دلتای دیراك می δ(𝑧)ها و بر الیه

 :گیریمرا به شکل زیر در نظر می (𝑟)∆رسانایی  

∆(𝑟) = ∆(𝑇)[𝑒𝑖𝛷𝐿 Θ(−𝑍) + 𝑒𝑖𝛷𝑅 Θ(𝑍 − 𝑑)] (2   )          

 BCSگاف ابر رسانایی است و تابعیت دمایی آن از نظریه    ∆در اینجا  

∅آید و به دست می = ∅𝑅 −∅𝐿  اختالف فاز ماکروسکوپی بین

 باشد.ابر رساناها می

یک شبه ذره الکترونی که از سمت چپ اتصال به فصل مشترك 

های زیر ( برای آن منجر به جواب1کند حل معادله )حرکت می

 :گرددمی

𝛹 (𝑧) =  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 [𝑒𝑖𝑘

+𝑧 + 𝑏1𝑒
−𝑖𝑘+𝑧] ( �̅�𝑒

𝑖∅𝐿
2

�̅�𝑒−
𝑖∅𝐿
2

)+ 𝑎1𝑒
𝑖𝑘−𝑧 ( �̅�𝑒

𝑖∅𝐿
2

�̅�𝑒−
𝑖∅𝐿
2

)

𝑧 < 0 

(𝑐1𝑒
𝑖𝑞+𝑧 + 𝑐2𝑒

−𝑖𝑞+𝑧) (
1
0
) + (𝑐3𝑒

𝑖�̅�𝑧 + 𝑐4𝑒
−𝑖�̅�𝑧) (

0
1
)

0 < 𝑧 < 𝑑

𝑐1𝑒
𝑖𝑘+𝑧 ( �̅�𝑒

𝑖∅𝑅
2

�̅�𝑒−
𝑖∅𝑅
2

) + 𝑑1𝑒
−𝑖�̅�𝑧 ( �̅�𝑒

𝑖∅𝑅
2

�̅�𝑒−
𝑖∅𝑅
2

)

𝑧 > 𝑑 }
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(3)

باشند که به صورت می  BCSضرایب همدوسی    �̅�و    �̅�در روابط باال  

�̅� = √(1+ Ω/𝐸)/2  و�̅� = √(1− Ω/𝐸)/2   وΩ =

√𝐸2 − شوند. با اعمال شرایط مرزی که به صورت تعریف می 2∆

 :زیر می باشند می توان ضریب بازتاب آندریف را محاسبه نمود
Ψ (z)| z=0− = Ψ (z)| z=0+

Ψ (z)| z=d+ = Ψ (z)| z=d−

𝑑 𝛹 (𝑧)

𝑑𝑧
| z=0− =

𝑑𝛹 (𝑧)

𝑑𝑧
| z=0+

𝑑 𝛹 (𝑧)

𝑑𝑧
| z=d+ =

𝑑𝛹 (𝑧)

𝑑𝑧
| z=𝑑−

(4)

تسوکادا از  –بندی فوروساکی جوزفسون طبق فرمول dcجریان 

:رابطه زیر بدست می آید

𝐼 =
𝑒∆𝑘𝐵𝑇

2̘ħ
∑

1

Ω𝑛
(𝑘𝑛

+ + 𝑘𝑛
−)(

𝑎𝑛1

𝑘𝑛
+ −

𝑎𝑛2

𝑘𝑛
− )𝜔𝑛 (5)  

𝑘𝑛در اینجا 
در روابط باال  E→ i𝜔𝑛با تمدید تحلیلی 𝑎𝑛2و 𝑎𝑛1و  ±

𝜔𝑛آیند و به دست می = 𝜋𝑘𝐵𝑇(2𝑛 + 𝑛با  (1 =

هم به شکل    Ω𝑛 ضمناً  .باشدفرکانس ماتسو بارا می  .…,±2,±1,0

Ω𝑛 = √𝜔𝑛
2 +  تعریف می شود.  2∆

 عددی نتایج

( و نیز 4( و )3( با محاسبه ضریب آندریف از روابط )5رابطه کلی )

(∅)𝑎2استفاده از شرط  = 𝑎1(−∅)آید:به صورت زیر در می

𝐼 =  
𝜋𝐾𝐵𝑇∆

2

𝑒𝑅
∫ 𝑑𝜃
+𝜋/2

−𝜋/2
cos𝜃∑

𝑠𝑖𝑛∅

Γ𝑛
𝜔𝑛 (6) 

که در آن
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Γ𝑛 = Δ
2𝑐𝑜𝑠𝜙 + [1 +

𝑧𝜃
2
)2Ω𝑛

2 +𝜔𝑛
2] cosh(

2𝜔𝑛𝑑

̘ħ 𝑣
)

+ (2+ 𝑧𝜃)𝜔𝑛Ω𝑛 sinh(
2𝜔𝑛𝑑

̘ħ 𝑣
)

− 𝑧𝜃(1 − 
7

8
𝑧𝜃)Ω𝑛

2 cos(2𝑞𝑑)

+ 2𝑧𝜃
2(1−

3

4
𝑧𝜃)

1
2Ω𝑛

2sin (2𝑞𝑑) 

(7)

پهنای الیه میانی فلز نرمال می  d  در این رابطه

   باشد
q

v
m

و    =
cos

z
z


= .      Z  شدت پتانسیل اتصال   نیز

نیز   آنکه ضمن  دهد و پارامتری بدون بعد می باشد.را نشان می

تمام نتایج عددی نیز با فرض  .اختالف فاز بین دو ابر رسانا است

310FEاینکه 
=


اما قبل از ارائه نتایج  .باشد به دست آمده است

آنها را با نتایج  7و  6عددی اجازه دهید برای سنجش اعتبار رابطه 

را برابر صفر قرار دهیم  d  7و  6اگر در روابط  .قبلی مقایسه کنیم

در  .معمولی تبدیل خواهد شد SIS اتصال مورد نظر به یک اتصال

 23با فرمول  7و  6این حالت نتیجه به دست آمده از فرمول های 

در مرجع  h=0همچنین با قرار دادن  .منطبق خواهد شد[ 7] مرجع

سازگاری نتایج را به دست  7و  6در روابط  d=0و جایگذاری [ 5]

 .را نشان میدهد 7و  6خواهیم آورد که این خود درستی روابط 

 هنجار شده را در دمایبن زفسوجریان جو 2و  1شکل های 

0.05Bk نشان میدهد. جریان جوزفسون بهنجار شده  T
=



بر  6از تقسیم رابطه 
2

cos

1
R d

z


=

+ [7و6]تعریف می شود. 

و z=1 شکلهای یک و دو جریان بهنجار شده را به ترتیب به ازای

5z=  همان گونه که مالحظه می شود جریان نشان می دهند .

بهنجار شده برحسب پهنای الیه میانی رفتاری نوسانی را نشان 

میدهد. این رفتار نوسانی به دلیل وجود سینوس و کسینوس بر 

 با نیز ها پیک مکان  می باشد. 7حسب پهنای الیه میانی در رابطه 

برابر با صفر به دست می آید. هنگامی که شدت  7 رابطه دادن قرار

در مقایسه با شدت پتانسیل باال (z=1) پتانسیل اتصال پایین است

(z=5) ارتفاع پیک ها پایین تر می باشد. این رفتار به این دلیل ،

به  R  است که جریان جوزفسون بهنجار شده از تقسیم جریان بر

های بزرگ و در مکان  z آید و لذا جریان بهنجار شده دردست می

رفتار می کند و لذا در مکان پیک ها ارتفاع  2Zپیکها متناسب با 

 .های بزرگ بیشتر می باشد z جریان برای

در اینجا مناسب است که در خصوص وابستگی جریان

شده به اختالف فاز میان ابررساناها نیز اشاره  نجاربه فسونزوج

کوچک  اهایمالحظه می شود که در پهن 7و  6از روابط  . کنیم

0 sinI I = جریان جوزفسون بهنجار شده از رفتار استاندارد 

 زفسونوج جریان ها تبعیت می کند در حالی که در مکان پیک

 مقادیر آنکه ضمن .شودمی منحرف سینوسی تابعیت از شدیداً 

Z های بزرگتر،  باالتر می باشد که شبیه  ماکسیموم آن نیز برای  

.نیز مالحظه گردید 2و  1 های شکل در که است رفتاری به  

نتيجه گيری 

 حسب بر را ونفسزوج جریان مقاله ایندر  ،به طور خالصه

مالحظه کردیم که رفتار  .لعه قرار دادیممطا مورد میانی الیه پهنای

همچنین جریان  .باشدرفتاری نوسانی می جوزفسونجریان 

برای  میان ابررساناها شده بر حسب اختالف فاز نجاربه جوزفسون

sin می باشد در حالی که در مکان  پهنا های کوچک متناسب با 

.ف می گردداز رفتار سینوسی شدیداً منحرجوزفسون ا جریان هپیک

. z=1:جریان جوزفسون بهنجار شده بر حسب پهنای الیه میانی به ازای 1شکل 
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 .  z=5جریان جوزفسون بهنجار شده بر حسب پهنای الیه میانی به ازای : 2شکل 
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 تابش ترمزی معکوس در پالسمای غیرهمگن و غیرمغناطیده بجذمحاسبه 
لیال غالمزاده ؛ مرجان نامزد اردکانی

 انیرا د،یز، دیز هنشگادا ،دانشکده فیزیک

 چکیده
سطح هدف مسقیما به نور لیزر زی مستقیم طرح همجوشی راه اندا درشود. اندازی میهای لیزری یا یونی راهرشدگی لختی با استفاده از باریکههمجوشی محصو  

یکی از فرایندهای جذب انرژی لیزر  هدف جذب شود.وسیله بهلیزر  که بیشترین نور . برای رسیدن به بهینه بازده الزم استدهدتشکیل پالسما می برخورد کرده و

 یپلاسما یکدر  تابش ترمزی معکوس بجذریه جنبشی، ظاده از ندر این مقاله، با استفیا جذب برخوردی است.  درسطح بحرانی جذب تابش ترمزی معکوس

محاسبه و سپس با استفاده از آن تابع درحضورمیدان الکتریکی قطبیده خطی  را ابتدا تابع توزیع الکترون بدین منظور،. ستا هشد محاسبه همگنغیرو  هغیرمغناطید
دهد که این ضریب در پالسما نشان می تابعی ازمکان نمودار ضریب جذب برحسب ده است.نهایتا تابع جذب برخوردی محاسبه ش و بدست آمدهالی جریان چگ

برای دو طول موج لیزر مختلف نشان میزان جذب  محاسبه کند و همچنینکاهش پیدا می جذب سطح بحرانی بیشینه است و هرچه از سطح بحرانی دور شده مقدار
 کند. کاهش پیدا می لیزر میزان جذببا افزایش طول موج  دهد که می

 پالسمای غیرهمگن همجوشی محصورشدگی لختی، ،تابش ترمزی معکوسضریب جذب  :های کلیدیواژه

Calculation of Inverse Bremsstrahlung Radiation Absorption in Inhomogeneous and -

Unmagnetized Plasma 
Namzad, Marjan, Gholamzadeh Leila 

Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran 

Abstract  

Inertial confinement fusion is directed using laser or ion beams. In laser fusion, the laser light strikes to the target surface 

and forms a plasma. Our goal in this project is to absorb as much light as possible from the target. One of the processes of 

laser energy absorption at the critical surface is the Inverse Bremsstrahlung Radiation Absorption. In this paper, 

Inverse Bremsstrahlung Radiation Absorption (IBA) is calculated in an unmagnetized and inhomogeneous plasma using 

kinetic theory. For this purpose, first, the electron distribution function in the presence of a linearly polarized electric field

is calculated and then the current density function is obtained using it and finally the absorption function is calculated. Plot 

of absorption coefficient in terms of plasma location shows that this coefficient is maximum at the critical level and the 

farther away from the critical level the absorption decreases and also calculation of the absorption for two different laser 

wavelengths shows that with increasing laser wavelength, absorption value decreases. 

PACS No.)82)

 مقدمه
از  دهستفاا با سوخت ،لختی شدگی رمحصو همجوشیدر   

 همجوشیدر  .دمیشو مگر بالا یماهاد تا یونی یا ریلیز ییکههاربا

 ممکن ارمقد بیشترین تا ستا زملا بالا ةبهر به نسیدر ایبر ری،لیز

 یهارکا و زسا مهمتریناز  یکی. دشو بجذ فهددر  رلیز ژینرا

 سطحدر  که ستا ردیبرخو بجذ ری،لیز همجوشیدر  بجذ

 زملا بالا هبهر به نسیدر ایبرروش  یندر ا. هددمیروی  نیابحر

 جمله. از دشو بجذ فهددر  رلیز ژینرا بیشینه ستکها

 هددمیرخ  (هاله) پلاسما با رلیز برهمکنش ناحیهدر  که یندهاییآفر

 منا سمعکو یترمز تابش بجذ دمیشو رلیز رنو بجذ باعثو 

، هاونلکترا یگرد یا نیو یک با ردبرخوون در لکتر، ا چنانچهدارد. 

-1]انرژی فوتون را جذب کند، تابش ترمزی معکوس رخ می دهد

 صلیا رکاو زسا ر،لیز با هشد ازیندا راه همجوشی یندآفردر  .[8

رو  ین. از استا سمعکو یترمز تابش بجذ ةعهد بر ژینرا لنتقاا

 به توجه با سمعکو یترمز تابش بجذ ضریبآوردن  ستدبه

. ستا رداربرخو بالایی همیتا جۀاز در ،پلاسماو  رلیز لیهاو یطاشر
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 دهستفاالختی شدگی رصومح همجوشیدر  که هاییرلیز معمولاً

. هستند دارا 1111 تا  8W/cm  1111مرتبۀاز  هاییتشد میشوند

 ردیبرخو بجذ اولین کسی بود که 1691 در سال  سیلین

 دغیرهمسانگر یهاونلکترا یعزتو را با استفاده از تابعغیرخطی

ارانش همک و ونگ 8116در سال . [8-1]مورد بررسی قرار داد

های با اثرات غیرخطی را در شدتجذب تابش ترمزی معکوس 

 .[3]با تابع توزیع غیرماکسولی مورد بررسی قرار دادند باالی لیزر و
چین توسط شینگ مینگ،  لولی  های، در آزمایشگاه8111در سال 

الکترون های داغ را  با شدت باال از جمله و سومینگ ، جذب لیزر

جذب  ، خانم فیروزی و همکاران8111بررسی کردند. در سال 

بع تابش ترمزی معکوس را برای پالسمای همگن با استفاده از تا

بر میزان  ، اثر طول پالس لیزر راتوزیع غیر گسترده بررسی کردند

در این مقاله، جذب تابش  .[1]بررسی کردند جذب برخوردی

از ترمزی معکوس در پالسمای غیرهمگن و غیرمغناطیده با استفاده 

از  دهستفاا با ابتدا ست. بدین منظورمحاسبه شده اجنبشی  نظریه

 سپسو  هشد محاسبه ونلکترا یعزتو تابع بولتزمن جنبشی نظریه

 تابع توزیع ماکسولی ایبر بجذ ضریب نهایتًاو  نجریا چگالی

 .ستا هشد محاسبه

ساسیا تلادمعا
 محاسبه هاونلکترا یعزتو تابع جنبشی نظریۀاز  دهستفاا با   

),,( هاونلکترا یعزتو تابع هک دیبنیا لۀدمعا. دمیشو tvrf


 .ستا بولتزمن لۀدمعا میکند قصددر آن 
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mو  j

جرم و  بار تابع توزیع سرعت،ترتیب به 

مغناطیسی  های الکتریکی ومیدانB وEهستند.  الکترون

خواهیم پاسخ الکترون میاز آنجا که هستند. درون پالسما 

کنیم،  میدان لیزر را محاسبه بوسیلههای پالسما به تحریک، 

)s(صورت دو قسمتتابع توزیع الکترون را به
f  تابع توزیع(

)h(استاتیک( و
f  تابع توزیع فرکانس باال( در نظر می (

:[9]گیریم
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لسی پا گیرندزرهایی که در همجوشی مورد استفاده قرار میلی   

در نظرگرفته شده  صورت زیررو میدان الکتریکی بهاز اینهستند. 

است:
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Eکه 
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 ،
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  به ترتیب میدان الکتریکی در راستای

z  ،میدان، طول پالس لیزر و  فرکانس لیزر هستند.ی هدامن 

گیریم:برای این کار ابتدا دستگاه مختصات کروی را در نظر می
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v
arctan ,
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vxv ,. با استفاده از این دستگاه

را به صورت  8معادله مختصات 
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ttf ff  نوشتتوان می .

)s(ای اول از بسط تابع  ه فقط مرتبه
f و)h(

f   درنظرگرفته شده

)(، 0Eاست. برای  
0
f  تابع توزیع همسانگرد بوده و به

صورت تابع ماکسولی
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فرض  

ضریب جذب تابش ترمزی  برای محاسبه، در ادامه شده است.

. چگالی استمعکوس، نیاز به دانستن چگالی جریان الکتریکی 

  شده است:ی زیر استفاده از رابطه)Jجریان الکتریکی )

(1    )vdv)t,v(fevenJ 3

e
  




الی جریان الکتریکی ابتدا باید تابع تعیین چگ برای
1

f  را بدست

)(همچنین همان طور که قبالٌ اشاره شدآورد.
0
f تابع توزیع 

.تعریف شد ماکسولیصورت تابع همسانگرد الکترون است که به

1
f یگذاری رابطه تابع . با جااولین تابع توزیع ناهمسانگرد است

–و درنظرگرفتن ترم برخورد الکترون  1توزیع الکترون در رابطه 

  بدست خواهد آمد:  1یون  و حذف جمله مغناطیسی، رابطه 
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بدست آورد: 1fتوان تابع که از رابطه باال می
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fکه با جایگذاری  داریم: 0
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ی چگالی جریان الکتریکی می محاسبهبه (، 2)یبا استفاده از رابطه

 پردازیم:
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صورت زیرانتگرال دوم بهو جواب انتگرال اول صفرخواهد شد

محاسبه خواهد شد:
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است با:برابر  پس چگالی جریان 
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که برای حل انتگرال فوق ابتدا آن را گویا کرده و با توجه به اینکه 





ei3

A2 اینکه از گویا کردن عبارت و با توجه به ، بعد
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استفاده از  و سپس بارا محاسبه کرده ابتدا انتگرال نسبت به 

کنیم: بسط لگاریتمی زیر روابط را ساده می
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سوم بسط  ا جمالت دوم واست از آنج  

کند و باتوجه به انتگرال تابع خاص سمت صفر میل میها به

گاما،)
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و ساده سازی  ، Mathematicaها توسط نرم افزار با حل انتگرال
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می توان ضریب جذب را محاسبه  اکنون با داشتن چگالی جریان

، توافق eTحد کالسیکی یک پالسمای داغ،در  نمود.

سیکی برهم کنش لیزر و پالسما خوبی بین توصیف کوانتومی و کال

JEوجود دارد و ضریب جذب به صورت 


 می شود محاسبه ،
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البته براکت به این معناست که باید در طول یک پالس لیزر میانگین 

 گیری زمانی هم انجام شود:
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ترون معادالت ماکسول و معادله حرکت الکبا استفاده از 

)(0 xE[1و8محاسبه شود.] ( ضریب جذب برحسب1) در شکل

های ماکسولی با استفاده از پارامترهای برای تابع توزیع xتابعی از 

= Z ،keV 11=eT  ،mµ 313/1=λ ,  ،ns 1=1اولیه لیزر و پالسما 

Lτ  وV/m 1111=υE .رسم شده است

-برای توزیعx برحسب تابعی از  : نمودار ضریب جذب برخوردی1شکل 

 ماکسولی. 

ی مربوط ناحیه دهد. ، سطح بحرانی را نشان می. 

ی مربوط ناحیه ( و به پالسمای با چگالی کم )

( است. به پالسمای با چگالی باال )

برای دو طول موج مختلف لیزر. xاز  عینمودار جذب برحسب تاب: 8شکل 

  3W/cm، بیشینه جذب1مطابق شکل
31109.3   بدست امده

طور که مشخص است، جذب در نزدیکی الیه هماناست. 

(بیشینه است و به محض دورشدن از الیه x=1بحرانی)

میزان  8در شکل  یابد.مقدار جذب کاهش می n(x/L  <1(بحرانی

با توجه به  اند.ب طول موج لیزرها مقایسه شدهر حسجذب ب

، افزایش طول موج لیزر باعث کاهش میزان جذب نور لیزر 8شکل

شده و مکان بیشینه ضریب جذب نور لیزر نیز از سطح بحرانی 

(1=x فاصله می).گیرد

بحث و نتیجه گیری

در این مقاله، جذب تابش ترمزی معکوس در پالسمای غیرهمگن 

 ابتدا محاسبه شده است.جنبشی  نظریهاز ده با استفاده و غیرمغناطی

 محاسبه ونلکترا یعزتو تابع بولتزمن جنبشی نظریهاز  دهستفاا با

تابع  ایبر بجذ ضریب  نهایتًاو  نجریا چگالی سپسو  هشد

 8و1های با توجه به شکل .ستا هشد محاسبه توزیع ماکسولی

و هرچه از سطح  میزان جذب در نزدیکی سطح بحرانی بیشتر است

کرد.  شویم میزان جذب نیز کاهش پیدا خواهدبحرانی دورتر 

پارامترهای لیزر مانند طول موج به شدت در میزان جذب نور لیزر 

تاثیرگذار بوده و با افزایش طول موج نور لیزر، ضریب جذب 

 کند.کاهش پیدا می
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 ئی یک افزاره ی چاه کوانتومی نیمه هادی دوبعدیگرما ندگیرسان

اللهیار ،انوش ؛قاسم ،انصاری پور
 همدان ،سينادانشگاه بوعلی  ،علوم دانشکده فيزيك،گروه 

 چكیده
واگرد،  فونونی-سهرآيندهاي پراکندگی با لحاظ نرخ واهلش فونون در ف Siدر اين کار پژوهشی خواص گرمايی يك ساختار دوبعدي نيمه هادي مانند چاه کوانتومی

در ساختار چاه را  برحسب دما رسانندگی  گرمايیو  برشی بر حسب بردار موج رابطۀ پاشندگی مدهايرا بررسی کرده و ناخالصی پراکندگی مرزي و پراکندگی
ايی شبکه در ساختار چاه کوانتومی نسبت به انبوهۀ متناظر پايين تر بوده نشان داده ايم که رسانندگی گرم محاسبه و رسم کرده ايم. ۀ متناظرکوانتومی سيليکون و انبوه

 است.اخير  چاپ شدۀ در توافق با داده هاي و

واگرد.فرآيند  ه،هانبو، یفونون، چاه کوانتوم   واژه های کلیدی:

Thermal Conductivity of a Two Dimensional Semiconductor Quantum Well Device 

Ansaripour, Ghassem; Anosh, Allahyar 

Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

Abstract 

In this work, the thermal properties of a two-dimensional semiconductor structures such as an Si quantum well is 
investigated regarding the phonon relaxation rate of the umklapp three-phonon scattering, boundary scattering, impurity 

scattering processes and the dispersion relation of the shear modes versus wave vector and the thermal conductivity versus 

temperature are calculated and plotted. We have shown that the lattice thermal conductivity of the quantum well structure 

is lower than that of the corresponding bulk, in agreement to the recent published data. 

Keywords:   Phonon, Quantum well, Bulk, Umklapp process 

PACS No. 68

  دمهمق
متشاک  از سا م هااي فوناونی  هاا نيمه هادي یرسانندگی گرماي

سبت اين دو باراي نيماه هاادي هااي نو  شبکه و الکترون هاست

/2/1 دوتايی، phe KK  .چااه سااختار در اينجاا ياك اسات

. انتظار ميارود بار در نظر می گيريم نسبتا باال هايدر دماومی تکوان

دود کننادۀ فونونی ساازوکار پراکنادگی لالاب محا -هم کنش سه

الکترونی رسانندگی به لحاظ ناچيز بودن س م  انتقال حرارت باشد.

از آن چشم پوشای گرمايی در ساختارهاي  ليرآالييده نيمرساناها، 

فوناونی -پراکنادگی ساهفرايندهاي  هک ميدانیم ی. به خوبمی کنيم

باه  باه تن اايی دنانتواینم شودیکه در آن تکانه ک  حفظ معادي 

 رياهاا باه راور لگر چه آند، نمحدود منجر شو یتمقاومت حرار

تن ا  .[1،2اثرگذارند]، یفونون مدهايمجدد  عيتوز قياز رر ميمستق

در مقاومات  يی که تکانۀ بلور را پايسته نگاه نمای دارناد،ندهايفرا

ارجاا  داده  مقااوم ناامبه که .اين فرايندها گرمايی شبکه س يم اند

 -پراکنادگی ساهو  یناخالص ی، پراکندگيمرز یپراکندگ شوند،یم

 توانادیباه نوباه خاود م ناخالصی پراکندگی .هستند فونونی واگرد

باا جارم  يهااز حضاور اتما ناشی زوتوپيا یپراکندگ دربرگيرندۀ

عناصار متتلا   يهااتم یو پراکندگ دررفتگی یمتفاوت، پراکندگ

 دگیپراکناساازوکارهاي  نيباال، همه ا تيفيماده با ک كي. در دباش

به شادت کااهش  دنانتویم ، به جز پراکندگی ايزوتوپ، یاخالصن
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شده توسا   ايجاداثرات  یما در ابتدا به بررس  ،يدل نيبه هم .دنابي

پراکنادگی که شام   ،مقاوم يندهايفرابرروي  ي محبوسها فونون

هساتند،  يمرز یو پراکندگ زوتوپ،يا ی، پراکندگفونون واگرد-سه

 .[2]يمعالقمند

چاه کوانتومی  یرسانندگی گرمايو  یپراکندگی فونون هاين مقالدر 

دو بعدي مورد بررسی قرار گرفته و منحنی هاي مربوره رسم شده 

 است.

 مالحظات نظری
با فرض لالب بودن فرايندهاي مقااوم، باراي محاسابۀ رساانندگی 

  :.[3از معادلۀ گاالوي استفاده می کنيم]، LK، گرمايی شبکه

(1) 


T

x

x

cBB
L dx

e

ex
T

K

v

K
K

/

0

2

4
33

2 )1(
)(

2




 

 کااه در آن
BK،ثاباات بولتزمااان کاااهش يافتااه ثاباات پالنااك ،

درجه حرارت دباي،Tkx B/ و ،vو  سرعت صاوت

c[.4]زير داده می شود به صورت  زمان واهلش

(2)
IBUC 

1111


نون هاي فوتوس  بيشتر گرما در سيليکون در دماي اتاق يا باالتر 

انتقال می  نزديك به مرکز منطقه بريلوين  qبردار موج صوتی با 

را  یفونون می توانيم پاشندگی qدر اين منطقۀ فضاي برداري . دياب

تغييرات رسانندگی منحنی  .کنيم کشسانی تعيين پيوستۀدر تقريب 

 کوانتومیدر چاه  ( و1)شک سيليکون در انبوهۀ گرمايی شبکه 

 [. 1] است هصورت عددي  نشان داده شده ب (2)شک  متناظر

با  حبوسمصوتی  مدهايسه نو  متتل  از  در يك چاه کوانتومی

امواج برشی، اماواج  :تقارن هاي ممتازشان مشتصه يابی می شوند

 [.1،5] يچیمارپو امواج  ینبسارا

مانند مدهاي عرضی نيمرساناي انبوهه بوده و تن ا  برشی مدهاي

 کهبوده  yu = (0,u(0,بردار جابجايی  صفرلير داراي يك مؤلفۀ

 قرارچاه کوانتومی  صفحه در و است جارمونتشا ج ت بر عمود

:[4] و به صورت زير داده می شود  دارد

ه فرايندها )خا  چاين( و فرايناد نمودار تغييرات رسانش گرمايی هم :.1شک 

 واگرد)خ  توپر( انبوهۀ سيليکون بر حسب دما.

نمودار تغييرات رسانش گرمايی هماه فراينادها)خ  چاين( و فرايناد  :.2شک 

بار حساب  nm 20با پ ناي )خ  توپر( چاه کوانتومی سيليکون متناظر  واگرد

 دما.

(3))0,,0(),( // yn uzqu 

 در آن که














...5,3,1)sin(

...4,2,0)cos(

,

,

nifzq

nifzq
u

nz

nz

y
)4( 

 qz,n  به صورت زير کوانتيده است: 

(5)  )/(, anq nz 

:به صورت زير داده می شودرابطه پاشندگی موج برشی  و 

 
(6)

 
22

, xnztn qqs 

نمودار تغييرات انرژي برحسب بردار موج مد برشی در  3در شک 

 8تا 1نانومتر و تعداد مدهاي 10سيليکون با عرض  چاه کوانتومی

اال محاسبه و رسم شده است.بز پايين به به ترتيب ا
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برشي در يک چاه کوانتومي سيليکون مد نمودار تغييرات انرژي فونون : 3شكل

(w=10nm )براي ( مدهايn=1,2,..,8به ترتيب از پايين به باال، وابسته به بردار ) 

 . موج

 ) = zu,0,xuu( صافرلير مؤلفاۀ دو بسااری و پيچشایمادهاي ان

 :[4] ورابطۀ پاشندگی آن ا به صورت زير استد ندار

(7)
 

2

,

2

nlxln qqs 

  گیرینتیجه  
حرارت بيشتر توس  فونون  چاه کوانتومی دوبعدي هايساختاردر 

 ت.و س م الکترونی در آن ناچيز اس هاي صوتی انتقال پيدا کرده

در ترون ها کالس م  ها،اين ساختار گرمايی نندگیرسا محاسبۀبراي 

را مورد  یفونون مدهايرا ناديده گرفته و تن ا  رسانندگی گرمايی

 .يمبررسی قرار می ده

 مد. می گيريمدر نظر  یفونون مدی سه نو  در ساختار چاه کوانتوم

ج ت  برولفه خالف صفر داشته و عمود برشی که تن ا يك م

دو مولفه لير  و پيچشی مدهاي انبساری، تشار می باشدان

شاخه و عرض چاه کوانتومی  شمارۀ از  یتابع مدهر  و داشتهصفر

ع ده ه ب مدهاانتقال حرارت را اين  همچنين بيشتر مسئوليت بوده و

هم چنين محاسبه نشان می دهد که رسانندگی گرمايی شبکه  .دندار

و با  انبوهۀ متناظر پايين تر استدر ساختار چاه کوانتومی نسبت به 

 .انطباق خوبی دارد  [2] داده هاي مرجع
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𝛄𝛄 تولید انحصاری → 𝒁𝒁  ای رو به فیزیک ورای مدل استانداردعنوان پنجرهبه 
تریتی ،خسروی زهرا؛ رضایی،

 دانشکده فیزیک؛ دانشگاه یزد ،یزد

 چکیده
𝛄𝛄در این مقاله به بررسی پراکندگی  → 𝒁𝒁  ایی که در مدل استانداردهای پیمانهگانه بوزونهای سهشدگیجفت . ازپردازیمزمان ناجابجایی می-در فضا (SM) 

کنیم. شوند استفاده کرده و سطح مقطع دیفرانسیلی بر حسب زاویه سمتی را محاسبه میزمان ناجابجایی در این نظریه ظاهر می-های فضاممنوع هستند و به دلیل ویژگی

 کند.ع سمتی را نوسانی میشکند توزیرا می تقارن لورنتسکه زمان ناجابجایی -ایم که ویژگی خاص فضانشان داده

فوتون-پراکندگی فوتون زمان ناجابجایی،-فضا: واژه های کلیدی

Exclusive γγ → 𝑍𝑍 production as a window to the physics beyond the Standard Model

Rezaei, Zahra; Khosravi, Triti 

Department of Physics, Yazd University, Yazd

Abstract 

In this article, we study the γγ → 𝑍𝑍 scattering in the noncommutative space-time. We use the triple gauge 

boson couplings which are forbidden in the SM and appear because of the noncommutative space-time 

properties and calculate the differential cross section with respect to the azimuthal angel. We have 

shown that the special property of the noncommutative space-time which breaks the Lorentz symmetry, 

causes the oscillatory azimuthal distribution.  
Keywords: Noncommutative space-time, Photon-photon scattering 

PACS No.  12 ,13 

  دمهمق
ایی موفق برای عنوان نظریهمدل استاندارد ذرات بنیادی به     

های رغم موفقیتتوصیف سه نیروی بنیادی شناخته شده است. علی

ناتوانی مدل ، هاپیش بینی نتایج بسیاری از آزمایشاین نظریه در 

استاندارد در توضیح برخی مسائل همانند گرانش کوانتومی، نوسان 

دانان ذرات را به سمت فیزیک ماده و انرژی تاریک، طعم نوترینو،

نظریه میدان های ورای مدل استاندارد سوق داده است. نظریه

که ریشه در نظریه  است های مدل استانداردیکی از بسطناجابجایی 

 . [1]ریسمان دارد

در بسیاری از موارد در بررسی  های ذراتاستفاده از برخورد دهنده

فوتون، -است. از آنجا که در برخوردهای فوتون ها کارسازنظریه

های مربوط به فرایندهای کوارکی محیط برهمکنش عاری از پدیده

آیند و به عنوان کانالی تمیز بشمار میهستند های مربوطه و پیچیدگی

های ورای مدل استاندارد مورد این نوع برخوردها برای بررسی نظریه

های کنونی انجام آزمایش هایتوجه هستند. در برخورددهنده

فوتون ممکن است هرچند به دلیل وابستگی نتایج برخی از -فوتون

های لپتونی پرانرژی آینده دهندهشتابها به تکانه ذرات، آزمایش

کنند. ها فراهم میتری را برای بررسی این دست نظریهمحیط مناسب

 هاییفوقون به حالت ن-در این مقاله قصد داریم پراکندگی قوتون

را مورد بررسی قرار دهیم. انگیزه  ZZ اییشامل دو بوزن پیمانه

بررسی این مساله این است که در مدل استاندارد ذرات بنیادی راس 

د ندارد و نش در مرتبه درختی وجوکمستقیم برای این برهم

شوند. از آنجا که به های اختاللی انجام میمحاسبات از مرتبه حلقه

زمان ناجابجایی چنین برخوردی در -ص فضاهای خادلیل ویژگی
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تواند به تعیین مرتبه درختی ممکن است بررسی این برهمکنش می

 زمان ناجابجایی کمک کند.-فضا هایویژگی

 اییزمان ناجابج-فضا

. پس از [2]گرددمیبه زمان هایزنبرگ برناجابجایی زمان -ایده فضا 

ش این نظریه میالدی به گستر 40هایزنبرگ، اشنایدر در دهه 

پرداخت. در ادامه این نظریه مورد استقبال واقع نشد تا اینکه در دهه 

سر ریسمانهای قرار  کرد کهبینی میالدی نظریه ریسمان پیش 90

-جابجاپذیر نیستند و ایده ناجابجایی فضا ،گرفته بر روی دو شامه

 زمان دوباره مورد توجه قرار گرفت. 

 ن عبارت است از:زما-رابطه جابجایی مختصات فضا

(1) 
[�̂�𝜇. �̂�𝜈] = 𝑖𝜃𝜇𝜈 = 𝑖

𝑐𝜇𝜈

Λ𝑁𝐶
2  

زمانی نشان دهنده عملگرشدن -عالمت کاله برروی مختصات فضا

، (1) رابطه در.  [2]زمان ناجابجایی است-ها در فضااین کمیت

سوری است ثابت، حقیقی، شود که تانجایی نامیده میپارامتر ناجاب

به  NCاجابجایینمقیاس انرژی  ارن و دارای بعد مربع طول.پادمتق

)1صورت )   رود اثرات فضاانتظار می .شودتعریف می-

این مقیاس  بطور کلی .شوددر این مقیاس مشاهده زمان ناجابجایی 

با استفاده های برخوردی و آزمایشدر توان می نامشخص است اما

د پایین ح دکنزمان ناجابجایی فراهم می-که فضا هاییسیگنالاز 

 مقداریک ماتریس پادمتقارن با  𝑐𝜇𝜈 برای این مقیاس استخراج کرد. 

زمان ایجاد کرده و منجر -مرجح در فضاکه یک جهت است  c ثابت 

مشابه  پادمتقارن تانسوراین . شودبه شکست تقارن لورنتس می

بصورت آن را  عناصرتوان است و می  𝐹𝜇𝜈الکترومغناطیس تانسور 

𝑐𝜇𝜈 = (𝑐0𝑖. 𝑐𝑖𝑗) با  𝑖. 𝑗 = 1. 2. ور تانس ضرایبنوشت.   3

𝑐𝜇𝜈 توان آنها را با سه بردار میو هستند  ون بعدبد𝐸𝑖   مشابه با

های مغناطیسی با میدانمشابه   𝐵𝑖 و سه بردار های الکتریکی میدان

 :نوشتبه صورت زیر 

𝑐𝜇𝜈 = (

0 −𝐸1

𝐸1 0
−𝐸2 −𝐸3

−𝐵3 𝐵2

𝐸2 𝐵3

𝐸3 −𝐵2
0 −𝐵1

𝐵1 0

) 

ت توابع معمولی را با توابع برای نوشتن نظریه ناجابجایی الزم اس 

ناجابجایی و ضرب معمولی را با ضرب ستاره جایگزین کنیم. انجام 

-کوانتش بار و تعریف گروه پبمانه این کار ما را با مشکالتی از قبیل

ارایه شده  روش. برای رفع این مشکالت دو [4و3]کندایی مواجه می

دارای  ویتن معروف است-است. روش اول که به نگاشت سایبرگ

ی ناجابجایی  برحسب هامیدان وایی مدل استاندارد است گروه پیمانه

، گروه دوم . در روش[5]شوندمیهای معمولی بسط داده میدان

*تقارنی به گروه  * *(3) (2) (1)U U U   بسط داده شده و سپس

با دوبار استفاده از مکانیزم هیگز به گروه مدل استاندارد برگردانده 

 بامعمولی است که  U(N)نسخه ناجابجایی 𝑈∗(𝑁)  .[6]دشومی

  .بدست امده است بین توابع ماتریسیستاره  ضربقرار دادن 

زمان -های برهمکنش تصحیحاتی از فضادر هر دو روش راس

های آورند. عالوه بر آن برخی برهمکنشدست میناجابجایی به

برهمکنش دامنه پراکندگی شود. در ادامه قصد داریم ظاهر میجدید 

γγ → 𝑍𝑍  و با استفاده از نگاشت زمان ناجابجایی -را در در فضا

 محاسبه کنیم. ویتن -سایبرگ

زمان ناجابجایی -های جدیدی در فضاطور که گفته شد راسهمان

ایی های پیمانهگانه بوزونتوان برهمکنش سهظاهر می شوند که می

 [:7]را نام برد ZZZو  γγγ  ،γγ𝑍 ،γZZهای راسمانند 

Γ𝛾𝛾𝛾 = 

Γ𝑍𝛾𝛾 = 

Γ𝑍𝑍𝛾 = 

Γ𝑍𝑍𝑍 =

(2) 

 عبارت است از:Θ3 و[ 7ضرایب ثابت هستند ] Kabcجایی که 
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(3) 

های جدید، سطح مقطع دیفرانسیلی در ادامه با استفاده از این راس

γγ → 𝑍𝑍  کنیم.را محاسبه می 

γγپراکندگی  → 𝑍𝑍 زمان ناجابجایی-در فضا 
 نمودارشش  ، (2ارائه شده در رابطه ) های جدیدباتوجه به راس

γγبرهمکنش برای فاینمن  → 𝑍𝑍  1وجود دارد که در جدول 

 uو  s ،tشامل سه کانال ها نشان داده شده است. این برهمکنش

  .دنشوانجام می Zبا وساطت فوتون و که است 

های متناظر آنهام های فاینمن و دامنه: دیاگرا1ول جد

Msγ = Msγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍)

Mtγ = Mtγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍)

Muγ = Muγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍)

MsZ = Msγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍) 

MtZ = Mtγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍) 

MuZ = Muγ(𝛾𝛾 → 𝑍𝑍)

 عبارت است از: پراکندگی دامنهابراین بن
Mtot = Msγ + Mtγ + Muγ + MsZ + MtZ + MuZ

(4) 

های پراکندگی ، دامنه(2دله )در معا های ارائه شدهراس استفاده ازبا .

 بصورت زیر هستند:

Msγ = εμ
∗ (k2)Γγγγ

μν
εν(k1)Sγ(q

2)εα
∗ (k4)Γγzz

αβ
εβ(k3)

Mtγ = εμ
∗ (k3)Γγγz

μν
εν(k1)Sγ(q

2)εα
∗ (k4)Γγγz

αβ
εβ(k2) 

Muγ = εμ
∗ (k4)Γγγz

μν
εν(k1)Sγ(q

2)εα
∗ (k3)Γγγz

αβ
εβ(k2) 

MsZ = εμ
∗ (k2)Γγγz

μν
εν(k1)Sz(q

2)εα
∗ (k4)Γzzz

αβ
εβ(k3)

MtZ = εμ
∗ (k3)Γγzz

μν
εν(k1)Sz(q

2)εα
∗ (k4)Γγzz

αβ
εβ(k2)

MuZ = εμ
∗ (k4)Γγzz

μν
εν(k1)Sγ(q

2)εα
∗ (k3)Γγzz

αβ
εβ(k2)

(5) 

Sγ/Z(qجایی که 
( با Zفوتون و بوزون ) ذره واسطه انتشارگر (2

چاربردارهای ها و به ترتیب چارتکانه εα(k𝑖)و  𝑘𝑖و   qچارتکانه 

 ند.ستاولیه و نهایی ه هایبوزونمربوط به  قطبش

در چارچوب مرکز جرم  دو ذره به دو ذره مقطع پراکندگیسطح 

 :[8] عبارت است از

(6) 𝑑𝜎

𝑑Ω
=

1

16𝜋2

|𝑘1
⃗⃗⃗⃗ |

𝐸𝑐𝑚(2𝑠)
|𝑀|2

مجذور دامنه پراکندگی را  ،دامنه پراکندگی کلمحاسبه  پس از

دهیم. محاسبه دامنه و مجذور ( قرار می6رابطه ) محاسبه کرده و در

ار طوالنی و دارای تعداد جمالت زیادی است. برای انجام آن بسی

)علت استفاده شده است. FORM، [9 ]افزار محاسبات از نرم

 محاسبات است.(انجام افزار سرعت باالی آن در استفاده از این نرم

کند تقارن لورنتس را نقض میزمان ناجابجایی -با توجه به اینکه فضا

مقطع پراکندگی که در مدل رود وابستگی سمتی سطح انتظار می

استاندارد دارای تقارن است شکسته شود. سطح مقطع دیفرانسیلی 

برای  رسم شده است. 1در شکل  φپراکندگی برحسب زاویه سمتی 

و مقیاس  GeV 1000رسم این نمودار مقدار انرژی مرکز جرم 

Λ𝑁𝐶ناجابجایی  = 1000 GeV  .از آنجا که قرار داده شده است

تاندارد تقارن سمتی وجود دارد هرگونه انحراف از این در مدل اس

 کند.کمک می زمان ناجابجایی-های فضاتقارن به شناخت ویژگی

γ(k1) 

γ(k2) 

γ(q) Z(k3) 

Z(k4) 

Z(q) 

Z(q) 

γ(k1) 

γ(k2) 

γ(k1) 

γ(k1) 

γ(k1) 

γ(k1) 

γ(k2) 

γ(k2) 

γ(k2) 

γ(k2) 

Z(q) 

γ(q) 

γ(q) 

Z(k3) 

Z(k3) 

Z(k3) 

Z(k3) 

Z(k3) 

Z(k4) 

Z(k4) 

Z(k4) 

Z(k4) 

Z(k4) 
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  نتیجه گیری
γγدر این مقاله به بررسی پراکندگی     → 𝑍𝑍 زمان -در فضا

ناجابجایی پرداختیم. این پراکندگی در مدل استاندارد در مرتبه حلقه 

، در زمان ناجابجایی-های فضابه دلیل ویژگی دهد در حالیکهرخ می

انجام شود. چنین فرایندهایی  توانداین نظریه در مرتبه درختی می

 های نظریه ناجابجایی مفید هستند. برای بررسی ویژگی

های زمان ناجابجایی دیاگرام-با معرفی راسهای برهمکنش در فضا

γγفاینمن برهمکنش  → 𝑍𝑍  پراکندگی را  را معرفی کرده و دامنه

زمان ناجابجایی که منجر -محاسبه نمودیم. با استفاده از ویژگی فضا

ایم که سطح نشان داده 1شود در شکل به شکست نقارن لورنتس می

 مقطع پراکندگی تقارن سمتی ندارد. 

را  𝑐𝜇𝜈گونه و فضاگونه از ماتریس درکار حاضر سهم عناصر زمان

سهم این عناصر بطور جداگانه و یکسان انتخاب کردیم. بررسی 

-بررسی تاثیر آنها در فرایند پراکندگی می تواند به فهم بیشتر از فضا

زمان ناجابجایی کمک کند که در کارهای آتی مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. 

محور  -فی زاویهبر حسب زاویه سمتی) )محور عمودی(  : سطح مقطع دیفرانسیلی1 شکل
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 رسانش ابررسانای عادی متصل شده به نانوسیم بر تاثیر میدان تبادلی زیمانی

امامی پور ، حمیدرضا 

ه ایالم دانشگا  ، فيزیك دانشکده علوم پایه،  گروه 

چكیده 

دست آمده از محاسبات    زیمانی مورد مطالعه قرار می گيرد. نتایج بهدر حضور ميدان تبادلی   s-در این مقاله رسانش تونلی یك اتصال، شامل نانوسيم و ابررسانای یکتایی موج 
دهيم که تابع موثر با ميدان تبادلی زیمانی به  عددی، وجود قله های مخصوصی را نشان می دهند. یك تابع موثر را با استفاده از فاصله ميان این قله ها تعریف می کنيم و نشان می 

های باال رسانش در ناحيه  ای که در شدت پتانسيلشود به گونهين رسانش در ناحيه زیر گاف، با افزایش شدت پتانسيل اتصال تضعيف میطور یکنواخت کاهش می یابد. همچن
بر     دهد. این نتایج،ی طيف رسانش با چگالی حالتهای ابررسانایی مساوی شده و شکافتگی زیمانی را بازتاب م   کند. همچنين در حد پتانسيل بزرگ،زیر گاف به سمت صفر ميل می

Physica B 493 (2016) } خالف نتایج مربوط به رسانش ابررسانا های غير عادی که در مرجع  باشد و رهيافتی را برای محاسبه ميدان زیمانی   مطالعه شده است، می {81

 .دهدارائه می 

 . نانو سيم ، ابررسانای عادی  واژه های کلیدی:

Effect of Zeeman-exchange Field on Conductance of a Conventional Superconductor 

Connected to a Nano-wire 

Emamipour, Hamidreza 

Department of Basic Science, Physics Group, University of Ilam, Ilam,  

Abstract 

In this paper, we study tunneling conductance in a junction including a nano-wire and spin-singlet s-wave 
superconductor at the presence of a Zeeman exchange field. The obtained conductance-spectra from numerical 
calculations, shows special peaks. We define an effective gap function by using the difference between the peaks and 
show that effective gap decreases with increase of Zeeman exchange field. Also, in sub-gap region the conductance is 
suppressed by increase of potential strength such that at high potential barrier, the conductance in sub-gap region goes 
to zero. Also, at high potential barrier the conductance reflects the superconducting density of state with Zeeman 

splitting. These results are against of results for unconventional superconductors which we studied in {Physica B 493 
(2016) 81} and present an approach for calculating Zeeman exchange field. 

 Keywords:  Nano wire, conventional superconductor 

PACS No.          70, 72, 74 
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مقدمه

با یك خصوصيت اساسی نانوسيم ها رسانایی الکتریکی می باشد که 

در  اعمال اختالف پتانسيل الکتریکی در دو انتهای این ساختارها و

 هایویژگی دیگر از  افتد.امتداد طوليشان انتقال بار الکتریکی اتفاق می

طر آنها اشاره کرد. نانو ق به طول باالی نسبت به توانمی ها نانوسيم

اتصال سيم های فلزی در نانو قطعات الکترونيکی و الکتریکی به عنوان 

دهنده به کار می روند. بلندی، انعطاف پذیری و استحکام این نانو سيم 

ها خصوصيات ویژه ای را به آنها می بخشد. این نانوساختارها به دليل 

خواص ویژه ای که دارند نویدبخش کارهای زیادی در قطعات 

 به فرومغناطيس و ابررسانایی طوالنی ساليان برای  الکترونيکی اند.

 چگونگی به امر این دليل. شدند می شناخته هم ضد پدیده ود صورت

 کوپر  هایجفت  نقش  چگونگی  و  فرومغناطيس  مواد  در  مغناطيسی،  قطع

 فرومغناطيس، مواد در دیگر عبارت به. گرددبرمی ابررسانا مواد در

گيرند در حالی اسپين الکترون ها همگی در یك جهت مشخص قرار می

 یکدیگر  جهت  خالف  های  اسپين  با   که در یك جفت کوپر الکترون ها

 ابر ميان همزیستی نحوه از  کالسيك، دیدگاه  این اما  .گيرندمی قرار

ميالدی از بين  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۰ هایسال در فرومغناطيس و رسانایی

ماه ، مجله نيچر سه مقاله را  ۱۳رفت . در این سالها به فاصله حدود 

 فرومغناطيس  ماده سه  در  رسانایی،  ابر    به چاپ رساند که در آنها وقوع

این مواد به ابررساناهای فرومغناطيس معروف (. ۳-۱)  درسي اثبات به

به نوع تقارن  شدند. مهمترین سوال درباره ابررساناهای فرومغناطيس

 شده پيشنهاد های تقارن از یکی  گردد.جفتهای کوپر در آنها بر می

می باشد که  s- موج تایی یك اسپين تقارن ها، رسانا ابر این برای

شواهد بسياری برای وجود چنين تقارنی در ابر رساناهای فرومغناطيس 

تواند ابزاری مهم در تشخيص ارائه شده است. طيف سنجی تونلی می

نوع تقارن چنين ابررساناها یی باشد. نظریه مربوط به طيف سنجی 

برای اولين بار توسط  ۲۰۰۷تونلی ابررساناهای فرومغناطيس در سال 

 آن صفر مخالف دمای به  کا در دمای صفر ارائه شد و پس از آن،تانا

در این مقاله طيف سنجی تونلی را برای اتصال  (.4) دادیم تعميم را

نانو سيم فلزی در حضور ميدان تبادلی زیمانی به کار -ابررسانایی 

 دست به بریم و منحنی های رسانش را بر حسب ولتاژ اعمال شدهمی

 آندریف بازتاب ضرایب اتصال، در مرزی شرایط اعمال با  .آوریم می

 در آمده دست به روابط دادن قرار با و کنيممی محاسبه را نرمال و

در حضور قطبش اسپينی      BTK(5،6)   نظریه  توسط  شده ارائه  فرمول

 رسانش نهایت در دیراک،-فرمی توزیع تابع کردن وارد و اتصال  برای

 شده حاصل نتایج بيان به آخر در و آوریم می دست به را تونلی

  . پردازیممی

فرمول بندی

در ابتدا از معادالت بوگوليوبوف دی ژن اسپينی که به فرم زیر هستند 

(:۷،8م )شروع می کني

(۱ )

ای است که نسبت برانگيختگی های انرژی تك ذره  که در اینجا 

نيز ميدان تبادلی ابررسانا می باشد     شود.سنجيده میبه سطح فرمی 

نيز    فرض می شود. z که برای سادگی یکنواخت و در راستای

با -s  ماتریس های پائولی هستند. حالت اسپين یکتایی موج

( ویژه مقادیر ۱. از حل معادله )شودمی  تعریف       رابطه

به صورت   s-اسپينی یکتایی موجو ویژه بردار های متناظر برای مورد 

:زیر به دست می آید

(۲ )

، ضریب بازتاب  BTK حال برای محاسبه رسانش با استفاده از نظریه

آندریف و ضریب بازتاب عادی را به دست می آوریم. الکترونهای 

فرودی به داخل ناحيه ابررسانا به صورت شبه ذرات الکترونی و شبه 

نانو سيم ( ، تابع موج ۱شوند. از حل معادله )ای منتشر میذرات حفره
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0با جایگذاری  L)فلز نرمال یك بعدی ( به پهنای  در آن به  =

شکل زیر حاصل می شود:

(5    )                       
)2

cos( )
exp( )

x x

N

xa ixqL L






 =  

 

و تابع  ضرایب بازتاب آندریف و عادی هستندb وa که در آن

موج برای پایين ترین تراز کوانتومی نانوسيم نوشته شده است و عدد 

برای پایين تراز به صورت  xqموج
2 2 2 1/2

x Fq  می

تابع موج ناحيه ابررسانا در حضور ميدان تبادلی با جایگذاری  باشد.

0 =  ( به شکل زیر می باشد: ۱در معادله )

2 2 1/2exp( ( ) )
F

F

k

FS F
k

u
C d iy ix k

v






   −

−
−

 
= + − + 
 



(6 )

2 2 1/2exp( ( ) )
F

F

k

F
k

v
D d iy ix k

u







  
−

−
−

 
− − 

 


Nبا اعمال شرایط مرزی به صورت  FSو

( 0)N FS
x N

d d
z x

dx dx

 
 

− = =
به bوaضرایب

دست آمده سپس با جایگذاری در رابطه 
2 2

1FSG b a

 = − +

رسانش اتصال برای اسپين های باال و پایين  =   از رابطه زیر به

 دست می آید:

(۷ )

به ترتيب شدت ميدان تبادلی ناحيه ابررسانا و  0وshدر رابطه باال

1گاف ابررسانایی را مشخص می کنند و  F0وF  نيز به

صورت
1

1

2 2 1/2
2 21

0 2 2
4 cos ( / 2)

(1 )
F d





  


−

=
−  به

دست می آید. 

)رسانش بهنجار شده را از رابطه  ) /FS FS NNG G G G= به دست   +

رسانش اتصال در غياب ابررسانا بوده و به NNGمی آوریم که در آن 

شکل زیر تعریف  ميشود:

(8 )
2 2

0 1 1 04 / ( ( ) )NNG F z F = + +

نيز شدت پتانسيل اتصال را مشخص می کند. zدر این رابطه

Z=10بهنجار شده به ازای   شرسان :۱ شکل      

Z=3بهنجار شده به ازای   شرسان :۲ شکل

نتایج عددی: 

رسانش  ۲و شکل  Z=10 رسانش تونلی بهنجارشده را به ازای ۱شکل  

دهد. در در ميدان های تبادلی مختلف نشان می Z=3 ازای به را  تونلی

ای دهد. اولين نکتهپارامتری است که شدت اتصال را نشان می Z اینجا

 اگر   شود در خصوص مکان پيکها می باشد.که از این شکلها فهميده می

نشان دهيم متوجه  effموثر گاف یك با را مبدا تا پيکها فاصله

/شویم که مکان پيکها از رابطهمی 1 /eff h  = −   تبعيت

گاف موثر به صورت  ،یعنی با افزایش ميدان تبادلی ابررسانا  کند،می

یابد . لذا این نکته، روشی را برای اندازه گيری ميدان خطی کاهش می

های تبادلی مواد  تبادلی ابررسانا پيشنهاد ميکند. اندازه گيری ميدان
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از  ،مختلف، بخصوص به لحاظ کاربردهای متفاوت در اسپينترونيك

های رسانش به دست اهميت زیادی برخوردار است و بنابراین منحنی

 .آمده، می توانند برای این منظور به کار برده شوند

 را آنها منشاء کهاین پيك ها می باشد.  منشاء نکته دیگر در خصوص

0 در را ۱۱و  ۱۰ط رواب  بفهميم
h
=

 از .کنيممی بررسی تردقيق 

1در  که  شود می  مالحظه ۱۰  رابطه
E
=

0و
h
=

  مقدارFSG  برابر 

مالحظه  ۱۱ رابطه  از  که  گونه  همان  که  حالی  در  شودمی  ثابت دو مقدار

از آنجایی   .شودبسيار کوچك می Zبا افزایش  NNGمقدار ،می شود

به صورت  ۲و  ۱های  شده در شکلنجارکه رسانش به

( ) /FS FS NNG G G G+ −= ، های بزرگ Zتعریف شده است لذا در +
G  2متناسب باZبه همين علت است که ارتفاع پيك .رفتار می کند 

از طرف دیگر همانگونه  .می باشد ۲در شکل یك بزرگتر از شکل  ها

Eحالتهای ابررسانایی به ازای الیکه می دانيم چگ   برابر

2 2

E

E −  و به ازایE   به عبارت دیگر  .فر می باشدصبرابر

حالت   الیدهد هرگاه شدت پتانسيل اتصال بزرگ باشد چگمی  ۱شکل  

این نکته به  .های ابر رسانا و طيف رسانش بر هم منطبق می شوند

 رابطه .توان به دست آوردنيز می ۱۱و  ۱۰از روابط  تحليلیصورت 

1Zنشان می دهد که به ازای ۱۱  مقدارNNG تقریبًا برابر
2

0 14 /NNG F z= مقدار  شود ومی FSG  1نيز به ازایZ 

:گرددبرابر رابطه زیر می برای اسپين های باال و پایين ، 

 های حالت چگالی برابر رسانش گاف،  باالی های انرژی در بنابراین

 رفتار 2Z روی بر یك با متناسب گاف زیر های انرژی در و رسانا ابر

 ی تحليلی با نتایج عددی ارائه شده در شکل هایبررس این که کندمی

. کاماًل سازگار می باشد  ۲و  ۱

نتیجه گیری 

به طورخالصه، در این مقاله به مطالعه رسانش تونلی در اتصال نانو 

 نتایج   در حضور ميدان تبادلی پرداختيم. s- سيم فلزی و ابررسانای موج

 به توانند می رسانش های منحنی که دهند می نشان آمده دست به

 استفاده مورد ابررسانا تبادلی ميدان گيری اندازه جهت ابزاری عنوان

باشد می باال اتصال پتانسيل شدت که هنگامی  آنکه ضمن  .گيرند قرار

منحنی های رسانش چگالی حالتهای کوانتومی ابررسانا را بازتاب می 

دهند. این نتایج ، برخالف نتایجی است که ما برای اتصال نانوسيم به 

.مورد مطالعه قرار دادیم، می باشد [9که در مرجع ]  d-ابررسانای موج
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پارامترهای موثر بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی بررسی
2مریم ایلچیو  1پرویز پروین ؛ 1نرگس شفیعی موسوی

 دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1
 های کوانتومیفناوری ای، پژوهشکده فوتونیک وپژوهشگاه علوم و فنون هسته2

چکیده
 . اثرشوددر نظر گرفته می GaAs و Si سه ترازه در دو حالت آالییده شدن با نانوکریستال 2Sio فوتونیک کریستال ،شفافیت القایی الکترومغناطیسی اثر بررسی جهت

 کمترینی میدان کنترلی و رکانس رابف. با انتخاب باالترین گرددمی بر روی شفافیت سیستم بررسیرکانس رابی میدان کنترلی و غلظت نانو کریستال میدان کاوشگر ف

 بیشتر است.  GaAsنسبت به  Siشفافیت در نانوکریستال اثر شود. حاصل میدان کاوشگر یباالترین عبور م ،چگالی نانو کریستال

رکانس رابی میدان کنترلی، چگالی نانو کریستالفشفافیت القایی الکترومغناطیسی،  واژه های کلیدی:

Investigating parameters on electromagnetically induced transparency 

Shafii mousavi, Narges1; Parvin, parviz1; Eilchi, Maryam2 

1 Photonics Engineering Group, Department of Physics, Amirkabir University of Technology 
2 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI) 

Abstract 

Here, for investigating electromagnetically induced transparency (EIT) a three-level nanocrystal Si and GaAs 

doped on phonic crystal Sio2. Effect of Rabi frequency of control and nanocrystal density on transparency 

investigated. By selecting the highest Rabi frequency of control pump and the lowest nanocrystal density, the 

maximum transmission of probe is obtained. The effect of transparency in nanocrystal Si is higher than GaAs. 

 Keywords: Electromagnetically induced transparency (EIT), Rabi frequency of control pump, nanocrystal 

density 

PACS No.  30 

  مقدمه
محیط کدر یک  (EIT) مغناطیسیشفافیت القایی الکترودر      

. چنین شودمیتبدیل به محیط شفاف انتشار دو پرتوی لیزر بوسیله 

با این اثر . شود¬میای با بر هم کنش نور و ماده توضیح داده پدیده

شفافیت القایی  .[1] آیدبه وجود می کوانتومی تداخل

 راتاخیر به علت اث که در دو دههای است الکترومغناطیسی پدیده

نور و میزان پاشندگی مورد توجه بسیاری از محققان  جالب در عبور

پدیده در حضور میدانهای لیزری قوی به  . این[2] قرار گرفته است

و  شود¬میحذف  کنترل، جذب میدان کاوشگر در ماده میداننام 

 . [3] کندماده نسبت به لیزر کاوشگر به صورت شفاف عمل می

 آالییده شدن بادر دو حالت  2Sioه فوتونیک کریستالدر این مقال

پارامترهای اثر  شود.در نظر گرفته می GaAs یا Siنانوکریستال 

بر میزان عبور غلظت نانو کریستال و  میدان کنترلی فرکانس رابی

.شودبررسی میمیدان کاوشگر 

 ئوریت
. سیستم سه شودمیبا استفاده از مکانیک کوانتومی بیان  EITتئوری      

سیستم نشان داده شده است.  1شکل در  3و  2،1با ترازهای  (Λ) تزاره
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انتقال مابین  است. ⟨3|و تراز برانگیخته  ⟨2|و  ⟨1|شامل دو تراز پایه 

|1⟩ ↔ ⟨2|و  ⟨3| ↔ ⟨1|مجاز است درحالیکه  ⟨3| ↔ ممنوع  ⟨2|

های فرکانس رابی میدانبرهمکنش اتمها با لیزر با استفاده از . است

شود:به صورت زیر بیان می (Ω𝑝) و کاوشگر (Ω𝑐کنترل )

(1 ) Ω𝑝 =
𝜇13𝐸𝑃

2ℏ
,   Ω𝑐 =

𝜇23𝐸𝑐

2ℏ

به فرکانس برحسب  های کنترل و کاوشگرواکوکی فرکانس میدان

 های انتقال عبارتند از:
(2 )                                     Δ𝑐 = 𝜔32 − 𝜔𝑐  ,  Δ𝑝 = 𝜔31 − 𝜔𝑝

𝜔31که  = 𝜔3 − 𝜔1 و𝜔32 = 𝜔3 − 𝜔2 ای فرکانس زاویه

کند.مابین ترازها را مشخص می

 iخودبخودی بین تزاز  واهلشآهنگ  EIT ،ijɤ( Λ: سیستم سه تزاره )1شکل 

 بترتیب واکوکی میدان کنترلی و کاوشگر ∆j ،c∆ ,pو 

سیستم سه ترازه عبارت  هامیلتونین های اعمالی،تحت تاثیر میدان

 :[4] است از

(3 )𝐻 = −ℏ [

0 0 Ω𝑝

0 −(Δ𝑝 − Δ𝑐) Ω𝑐

Ω𝑝 Ω𝑐 −Δ𝑝

]

-توان با استفاده از معادله تعمیم یافته فون معادالت آهنگ را می

 :[5] بدست آورد نویمان

(4 )          𝜕𝜌

𝜕𝑡
= −

𝑖

ℏ
[𝐻, 𝜌] − 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠

تحول زمانی ماتریس چگالی برای سیستم سه ترازه به صورت زیر 

 :[6] است
(5)              𝑖�̇�11 = Ω𝑝  𝜌32 − Ω𝑐  𝜌21 + (Δ𝑝 + Δ𝑐 − 𝑖𝛾13) 𝜌31

(6)       𝑖�̇�22 = Ω𝑝
∗  𝜌31 + Ω𝑐  ( 𝜌33 −  𝜌22) + (Δ𝑐 − 𝑖𝛾32) 𝜌32

(7)         𝑖�̇�21 = Ω𝑝 (𝜌22 − 𝜌11) + (Δ𝑝 − 𝑖𝛾21) 𝜌21 − Ω𝑐
∗  𝜌31

(8 )                   𝑖�̇�31 = −Ω𝑐  𝜌23 + Ω𝑐
∗  𝜌32 − 𝑖(𝛾32 + 𝛾31)𝜌33

(9)     𝑖�̇�22 = −Ω𝑝𝜌12 + Ω𝑝
∗ 𝜌21 + Ω𝑐𝜌23 − Ω𝑐

∗𝜌32 + 𝑖(𝛾32 −

𝛾21)𝜌22

(10 )𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑖
∗

(11 )𝜌11 + 𝜌22 + 𝜌33 = 1

(12)   𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑗𝑖

به د نمی توان و این معادالت بیانگر تکامل زمانی سیستم هستند

 .عددی حل شودصورت 

و در حالت میدان کاوشگر ضعیف بررسی حالت پایا

𝜌13̇ = 𝜌12̇ = 𝜌23 = حالت در  ⟨1|فرض  است. همچنین با 0̇

𝜌11اولیه ،  ≅ ،زیراشود می 33ρ≈  22ρ  ≈0 عبارت در حالیکه 1

1=  33+ ρ 22+ ρ 11ρ عنصر ماتریس چگالی بدست  بنابراین. است

 :آیدمی

(13 )𝜌13 = Ω𝑝
−(Δ𝑝−Δ𝑐)−𝑖𝛾21

Ω𝑐
2+(𝛾31−𝑖Δ𝑝)(𝛾21−𝑖(Δ𝑝−Δ𝑐))

 :[7] گرددپذیرفتاری الکتریکی با استفاده رابطه قطبش محاسبه می
(14 )                        𝑃 = 𝑁𝜇13𝜌31 = 𝜀0𝜒𝐸 = 𝜀0(𝜒′ + 𝑖𝜒′′)𝐸

بترتیب قسمت حقیقی )فاز( و موهومی )جذب( است. ′′𝜒  و ′𝜒که 

عنصر ماتریس چگالی عبارت است پذیرفتاری الکتریکی برحسب 

 از:

(15 )𝜒 =
𝑁𝜇13

2 2𝜌31

𝜀0ℏΩ𝑝
=

𝑁𝜇13
2

𝜀0ℏ

−(Δ𝑝−Δ𝑐)+𝑖𝛾21

Ω𝑐
2+(γ31+𝑖Δ𝑝)(𝛾21+𝑖(Δ𝑝−Δ𝑐))

:[8] آیدروابط زیر بدست میجذب و عبور با استفاده از 
(16 )𝛼 = 𝐼𝑚(𝜒) ∗ 𝐿

(17 )𝑇 = 𝑒𝐼𝑚(𝜒) × 𝐿

طول محیط سیستم است. Lکه 

 بحث و نتایج
 نانوکریستال دواثر شفافیت القایی الکترومغناطیسی  جهت بررسی    

 2Sio فوتونیک کریستال رجهت آالییده شدن د GaAs یا Si سه ترازه

تاثیر قرکانس رابی میدان  شود.در نظر گرفته می 2همانند شکل 

کنترلی و غلظت نانو کریستال در میزان عبور میدان کاوشگر با حل 

بررسی  1عددی معادالت با استفاده از ترم افزر متلب و مقادیر جدول 

 گردد.می
 های مورد استفادهپارامترهای نانو کریستال:  1جدول

 L (µm) 𝛾12 (Hz( 𝛾31 (Hz) نانو کریستال

Si 187 4.8×1011 2.4 ×1011 
GaAs 187 0.49 ×1012 0.9 ×1012 

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

956



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

: نمایی از مدل انتخابی2شکل 

جذب و تغییرات فاز برحسب واکوکی میدان کاوشگر دو  در ابتدا،

نشان  3نانوکریستال در حضور و عدم حضور میدان کنترلی در شکل 

در حالت عدم حضور طیف عبور میدان کاوشگر  داده شده است.

است و ماکزیمم جذب را نشان به صورت لورنتسی میدان کنترل 

از طرف دیگر، طیف تغییرات فاز تنها یک قله و دره دارد. دهد. می

تاتز به -در حضور میدان کنترل، طیف عبور کاوشگر به علت اثر آلتر

شود. همچنین طیف تغییرات فاز دارای دو بیشینه دو دسته تقسیم می

 کمینه است.و 

، GaAsجذب و تغییرات فاز برحسب واکوکی میدان کاوشگر، الف( : 3شکل 

 Siب( 

مربوط  میدان کاوشگر  در حضور میدان کنترلی بیشترین میزان عبور  

ست.  Siبه  سه    تغییرات فرکانس رابی میدان کنترلی از اثر  ا صفر تا 

نشان داده شده  4در شکل  واکوکی میدان کاوشگر حسب بر تراهرتز

 شود.  طیف عبوری می سبب پهنای باند cΩافزایش است. 

، فرکانس رابی میدان کنترلتغییرات طیف میدان کاوشگر بر حسب  :4شکل 

 Si، ب( GaAsالف( 

شکل  بمطا سبت به افزایش   ، تغییرات میزان عبور میدان کنترل5ق  ن

cΩ شود.صعودی است و به ماکزییمم شفافیت نزدیک می 

: میزان عبور میدان کاوشگر بر حسب فرکانس میدان کنترلی5شکل 

نانوکریستا  Sio2

الف

ب

الف

ب
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بیشتر است. تاثیر  GaAsنسبت به  Siمیدان کاوشگر در  شفافیت

 6×2110تا   1×2110از  GaAsو  Siتغییرات غلظت نانو کریستال 
3-m واکوکی میدان کاوشگر  بر روی طیف میدان کاوشگر بر حسب

نشان داده شده است. 6در شکل 

، الف( غلظت نانو کریستالتغییرات : طیف میدان کاوشگر بر حسب 6شکل 

GaAs )ب ،Si 

غلظت نانو کریستال: میزان عبور میدان کاوشگر بر حسب 7شکل 

، افزایش غلظت THz 1در حضور میدان کنترلی با فرکانس رابی 

دهد اما مقدار بیشینه عبور -تغییر چندانی در طیف عبور رخ نمی

شود.یابد و محیط کدر میمیکاهش  7و  6مطابق شکل 

  نتیجه گیری
رابی میدان کنترلی ، یک پنجره عبور در حالت کمترین فرکانس      

 است. EITشود که اساس اثر با پهنای باریک ایجاد می

در حضور میدان کنترلی در سیستم سه ترازه، با افزایش فرکانس رابی 

یابد میدان کنترل و کاهش غلظت نانو کریستال جذب کاهش می

 شود.وماده نسبت به میدان کاوشگر شفاف تر می

پس از توان ثر شفافیت القایی الکترومغناطیسی میبرحسب کاربرد ا

مناسب، با انتخاب غلظت و فرکانس رابی نانوکریستال  در نظر گرفتن

کنترل بهیبه به میزان شفافیت دلخواه دست یافت.
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نانو ذرات  آالنين بر كيفيت ساختاري و ريخت شناسي- غلظت عامل پوششي البررسي تاثير 

4KTiOPO سنتز شده به روش هم رسوبي 

١الهه،  غريب شاهيان

سمنان،  دانشگاه فني حرفه اي،  فني دختران سمنان دانشكده١

  چكيده
از عامل پوششي براي  ٣:١و  ٢:١، ١:١. نسبت هاي مولي و به روش هم رسوبي سنتز گرديدآالنين -با استفاده از عامل پوششي ال 4KTiOPO(KTP)نانو ذرات 

بديل فوريه وت پراش اشعه ايكسطيف سنجي  بررسي اثر غلظت عامل پوششي بر كيفيت ساختاري و ريخت شناسي نانو ذرات سنتز شده مورد استفاده قرار گرفت.

از عامل پوششي  ١:٣. كوچكترين اندازه دانه بااستفاده از نسبت مولي مي گردد آالنين منجر به چرخش شبكه بلوري-لاستفاده از عامل پوششي ا فرو سرخ نشان داد

گسترش صفحات بلوري  ميكروسكوپ الكتروني روبشي آناليزرا در نانو ذرات سنتز شده نشان داد. بهترين كيفيت ساختاري  ١:٢بدست آمد. استفاده از نسبت مولي 

   آالنين نشان داد.-عامل پوششي ال استفاده از ز شده بارا در نانو ذرات سنت

.آالنين، ريخت شناسي، نانو ذرات-پتاسيم تيتانيل فسفات، روش هم رسوبي،عامل پوششي، ال ه هاي كليدي:واژ

Study on the effect of L-Alanine concentration as capping agent on structural quality 
and morphology of KTP nanoparticles synthesized by co-precipitation method 

Gharibshahian, Elaheh1 

Technical and Vocational University, , Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Narjes vocational 1

 Semnan

Abstract 

KTiOPO4(KTP) nanoparticles have been synthesized by L-Alanine as capping agent by co-precipitation 
method. 1:1, 1;2 and 1:3 mole ratios of L-Alanine were used. The effect of capping agent concentration on 
structural quality and morphology of obtained KTP nanoparticles was studied. X-ray spectroscopy and FT-IR 
analysis were shown using L-alanine as capping agent results in crystal lattice rotation. Smallest grain size was 
obtained with 1:3 mole ratio of capping agent. Using 1:2 mole ratio of L-Alanine showed the best structural 
quality of obtained nanoparticles. SEM microscopy showed development of crystal faces in obtained KTP 
nanoparticles. 
 Keywords: potassium titanyl phosphate, co-precipitation method, capping agent, L-alanine, morphology, 
nanoparticles     

PACS No. 81

 قدمهم

يك به عنوان  ) KTPيا  4KTiOPO( پتاسيم تيتانيل فسفات  

. اين بلور به مهم و پركاربرد شناخته مي شودبلور نوري غير خطي 

مورد  Nd:YAGطور عمده جهت دو برابر كردن بسامد ليزر 

استفاده قرار مي گيرد و داراي خواص با ارزشي از جمله پايداري 

يكي خوب، عبوردهي در محدوده دمايي باال، مشخصات مكان

وسيعي از طول موجها، ضريب غير خطي بزرگ، آستانه آسيب 

ليزري باال و پذيرش زاويه اي وسيع مي باشد كه آن را ماده اي 

مناسب براي ليزرهاي صنعتي و پزشكي و كاربردهاي ديگر ساخته 

 دــــــدر سالهاي اخير توجه دانشمندان برروي تولي .]٢و١[است

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

959



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

با  به جهت توليد هارمونيك مرتبه دوم KTPختارهاي نانوسا

همچنين بعنوان موادي مستعد براي غشاهاي  ،]٣[بازدهي باال

براي . ]٤[متمركز شده استو كاربردهاي بيولوژيكي  نانوفيلتري

، سل ]١[روش هايي نظير پچيني KTPتوليد نانوساختارهاي 

 ]٨و٩ [رسوبيو هم  ]٧[، احتراقي]٦[شيميايي- ، مكانيكي]٥[ژل

ميان روش هاي بكارگرفته شده به مورد استفاده قرار گرفته اند. در 

روش هم رسوبي يك روش ساده و  ،KTPجهت سنتز نانو ذرات 

از نظر توليد تجاري و  مرسوم در سنتز نانو ذرات معدني است و

 يك روش شناختهسهولت در بدست آوردن ميزان باالي محصول 

ازه ، شكل و خواص نانو ذرات به ميزان اند .]١٠[مي باشدشده 

، غلظت، دما و سرعت هم pHبااليي متاثر از شرايط سنتز از جمله 

. در تهيه نانو بلورها از محلول ]١١، ١٢[استمحلول واكنش زدن 

و به روش هم رسوبي، انتخاب عامل پوششي از اهميت بااليي 

، نقش برخوردار است زيرا جذب اين عامل ها بر سطح نانو بلور

ايفا مي كند. ، شكل و خواص نانو ذرات مهمي را دركنترل اندازه 

به روش هم رسوبي و با  KTPدر اين كار پژوهشي نانو ذرات 

 –آالنين به عنوان عامل پوششي سنتز گرديد. ال  - استفاده از ال

آالنين متعلق به گروه اسيدهاي آمينه مي باشد كه يك عامل 

و پايداري بااليي  بودهو ارزان  ]١٣[پوششي آلي زيست سازگار

)-3CH(آالنين با داشتن تنها يك گروه متيـل - . ال]١٤، ١٢[دارد

ساده ترين اسيد آمينه از نظر ساختار مولكولي مي  ،متصل به كربن

باشد كه در آن گروه متيل غير فعال بوده و گروه آمينو يك جفت 

يوندهاي الكترون جهت تشكيل پيوند داشته و قادر به تشكيل پ

سنتز   KTP كيفيت ساختاري نانو ذرات .]١٤[استهيدروژني 

آالنين به كمك پراش پرتو  - شده با استفاده از عامل پوششي ال

 ) (FT-IRو طيف سنجي تبديل فوريه زير قرمز  (XRD)ايكس 
ميكروسكوپ الكتروني روبشي به جهت مورد بررسي قرار گرفت. 

اندازه نانوذرات مورد بررسي ريخت شناسي، اندازه و توزيع 

  استفاده قرار گرفت.

  روش آزمايش

،  ٤PO٢KHاتــ، پتاسيم تيتانيل فسف ٤Ti(OH)پودر سفيد رنگ

)N ٦HCl (   به عنوان مواد اوليه در سنتز  آالنين- الو عامل پوششي

به پودر سفيد رنگ  HCl )N٦ (ر ابتدا مورد استفاده قرار گرفتند.  د

٤Ti(OH) شيري رنگ بدست آيد. سپس  اضافه شد تا محلول

محلول آبي پتاسيم دي هيدروژن فسفات به آرامي به اين محلول 

برابر واحد  ٢TiO+به يون ٤PO٢KHاضافه گرديد. نسبت مولـــي 

هاي مولي با نسبت آالنين - الدر نظر گرفته شد.  عامل پوششي 

به محلول اضافه گرديده و محلول براي  ١:٣و  ١:٢ ، ١:١مولي 

محلول  pHيكنواختي كامل با سرعت باال هم زده شد.   رسيدن به

تنظيم گرديده و  ٥- ٦بر روي  ٣CO٢Kو N۶( HCl(با استفاده از 

رسوب سفيد رنگي بدست آمد كه چندين مرتبه با آب ديونيزه به 

جهت از بين بردن يونهاي ناخالصي كلرايد شسته شد و خشك 

ن ساعت، به مدت چندي C٧٠٠°گرديد. پودر اوليه در دماي 

آورده  ١كلسينه گرديد. مشخصات نانو ذرات سنتز شده در جدول 

  شده است.

سنتز شده با استفاده از نسبت هاي  KTP: مشخصات نانوذرات ١جدول

آالنين-المولي مختلف از عامل هاي پوششي 

كد 

 نمونه

پارامترهاي 

 شبكه

اندازه دانه

(nm)

اندازه ذره 

(nm) PDI

c  b  a
١:١LA ١٨/١  ١٠٠ ٠٠/٦٩  ١٢  ١٠  ٦ 

١:٢LA ١٦/١  ٧٥  ٩٧/٣٤  ١٢  ١٠ ٦ 

١:٣LA ٠٣/١  ١١٥  ٨٧/٣٤  ١٢  ١٠  ٦ 

بدون 

استفاده 

از عامل 

 پوششي

١٦/١ ٩٠ ٤٢/٣٩  ١٠  ١٢  ٦ 

  بحث و بررسي نتايج

 (XRD)آناليز پراش اشعه ايكس     -

سنتز  4KTiOPOطيف پراش اشعه ايكس نانو ذرات   ١شكل  

و  ١:٢، ١:١ا استفاده از نسبت هاي مولي شده به روش هم رسوبي ب

را نشان مي دهد. تمامي طيف آالنين -الاز عامل هاي  پوششي  ١:٣

با فاز اورتورومبيك را تاييد مي  4KTiOPOها تشكيل نانو ذرات 

از عامل  مشاهده ميگردد استفاده ١كنند. همانطوري كه از جدول 

  . ه استيدمنجر به چرخش شبكه بلوري گرد آالنين-الپوششي 
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ميانگين اندازه دانه در پودرهاي توليد شده، با استفاده از پهناي پيك 

: بدست آمد شرردر طيف پراش اشعه ايكس و به كمك رابطه 

 CuK𝛼و ـــــــطول موج پرت 𝜆اندازه بلوردانه،  Dدر اين رابطه 

) Å ٥٤٠٥/١ (  ،K  يك مقدار ثابت)٩/٠(  ،β  ماكزيمم پهناي پيك

  زاويه براگ مي باشد. θر نيمه ارتفاع پيك و د

بدست آمده با استفاده از  KTP. طيف پراش اشعه ايكس نانو ذرات ١شكل

  با نسبت هاي مولي مختلفآالنين -العامل پوششي 

 ١:١به استثناي نسبت  مشاهده ميگردد ١همانطوري كه در جدول 

به  آالنين منجر- استفاده از عامل پوششي الاز عامل پوششي، 

اندازه نسبت عامل پوششي  كاهشبا  كاهش اندازه دانه شده است و

دانه كاهش مي يابد.

FT-IRآناليــــز طيف سنجي -

نانو ذرات سنتز شده در  (FT-IR)طيف تبديل فوريه فروسرخ 

در  KTPنشان داده شده است. پيوندهاي مشخصه  ٢شكل 

نـد شش پيو  ]١٥  [گزارش شده است ٦٠٠-cm١٢٠٠-١محدوده 

١-cm متعلق به پيوندهاي  ١١٢٦و  ١١٠٠، ١٠٥٠، ١٠٢٧، ٩٩٥، ٩٧٤

.مي باشند ٤POاز گروه  ϑ ٣كششي غير متقارن 

منحني مقايسه اي از طيف تبديل فوريه فروسرخ نانو ذرات بدست  :  ٢شكل 

با  آالنين- الآمده بدون استفاده از عامل پوششي و با استفاده از عامل پوششي 

-  ٤٠٠ cm-1، (د) مقايسه در محدوده٣:١، (ج)٢:١، (ب)١:١مولي (الف) نسبت

٤٠٠٠  

در  O-Tiمتعلق بــه نوســانات  ٨٢٠و  ٧٨٥،٧١٢ cm-١ سه پيوند در

مــي باشــند و قلــه هــاي  ٦TiOساختار اكتاهدرال تغيير شكل يافتــه 

به شكاف مــدهاي تبهگـــــن  ٣٥٠-٦٦٠ cm-١ باقيمانده در محدوده

٢ ϑ  ٤و ϑ  ٤در گروهOP  نسبت داده مي شوند.  همــانطوري كــه در

را تاييــد  KTPهمه طيف ها تشكيل ساختار ديده مي شود  ٢شكل 

 ١:٣و  ١:١استفاده از عامل پوششي در نسبت هــاي مــولي  مي كنند.

. گرديــد Ti-Oو  P-Oمنجر به تضعيف شدت قله هــاي مشخصــه 

آالنــين  –در تركيــب ال  COOهاي كششــي نامتقــارن گــروه پيوند

قله ها در طيــف اين . ]١٦[آشكار مي شوند  ١٥٩٥ cm-١ديك به نز

FTIR  آالنــين بــه عنــوان  –با استفاده از ال نمونه هاي بدست آمده

،  KTPبه علت همبستگي اسيد امينه بــا نــانو ذرات عامل پوششي، 

قلــه هــاي مــرتبط بــا ايــن  واز موقعيت طبيعي خود جا به جا شده 

قلــه . مشاهده مي شــوند ٤٠١٦-١٦٤٧  cm-١در ناحيه پيوند كششي 

قلــه هــاي و  C-Hبــه پيونــد ١٣٩٨- ١٤٠٤هــاي جــذب در ناحيــه 

 H-Nبه پيوندهاي كششي   ٣١٠٠-٣٥٠٠ cm - ١ناخالصي در ناحيه 

كــه بطــور كامــل بعــد از  KTPباقيمانده بر روي ســطح نــانو ذرات 

نسبت مولي .]١٧،  ١٦ [كلسينه شدن حذف نگرديده اند داللت دارد

(ب))(الف

(د)(ج)
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ذب ــــالنين اگرچه قله جذب نسبتاً شــديد ناشــي از جآ- از ال ١:٢

N-H .نســبت  را نشان ميدهد ولي بهترين كيفيت ســاختاري را دارد

  بيشترين جذب ناخالصي را نشان مي دهد. ١:٣مولي 

   مطالعات ميكروسكوپ الكتروني روبشي

نشان داده شده  ٣ريخت شناسي نانو ذرات سنتز شده در شكل 

  است. 

 آالنين- از ال استفادهسنتز شده با  KTP. ريخت شناسي نانو ذرات ٣شكل

- سنتز شده بدون استفاده از عامل پوششي ال KTPنانو ذرات 

. حدس ميزنيم نانو دادندآالنين ريخت شناسي دمبلي شكل را نشان 

به  ٧٠٠ ˚Cذرات كروي با انرژي سطح باال بعد از كلسينه در دماي

يكديگر جوش خورده و ذرات دمبلي شكل را بوجود آورده اند. 

النين منجر به نانو ذراتي با حداقل آ- استفاده از عامل پوششي ال

 ٣يك صفحه بلوري گسترش يافته گرديد. همانطوري كه در شكل 

مشاهده ميگردد كاهش غلظت عامل پوششي منجر به توده اي 

  شدن نانو ذرات سنتز شده گرديد.   

 نتيجه گيري

، ١:١با استفاده از نسبت هاي مولي مختلف KTPنانو ذرات      

آالنين و به روش هم رسوبي سنتز - از عامل پوششي ال ١:٣و  ١:٢

از عامل پوششي ساير نسبت ها منجر  ١:١به استثناي نسبت شدند. 

آالنين مكانيزم رشد - عامل پوششي البه كاهش اندازه دانه گرديد. 

ر به چرخش شبكه بلوري گرديد. نانو ذرات را تغيير داده و منج

ريخت شناسي نانو ذرات بدست آمده حداقل يك صفحه بلوري 

سترش يافته را نشان داد.گ
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نگاری دیجیتالسنجی تمامبا استفاده از روش تداخل مادون قرمز در آب زریل کهیبار یمتریدز
4سلیمی میدانشاهی، سحر ،1رضا، کریمی ؛*3محمدرضا، رشیدیان وزیری؛ 2امیرمحمد، زادهبیگ ؛1سپیدهرنجبر، 

 کیزیگروه ف ک،یزیو ف یانرژ یدانشکده مهندس ر،یرکبیام یدانشگاه صنعت1
 پژوهشکده کاربرد پرتوها، تهران ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 تهران کوانتومی، هایآوریفن و فوتونیک پژوهشکده ،یپژوهشگاه علوم و فنون هسته3
 دانشگاه الزهرا، تهران ،یمیش کیزی، دانشکده فکیزیگروه ف 4

 چکیده
 مورد هیو مشکالت قرن یینایب حیتصح یبرا و ی، دندانپزشکیعصب کی، بهبود زخم، تحرییبایز یو جراح  یمانند پوست شناس یمختلف پزشک یهاکاربرد در زرهایل

 هیناح یزرهایل ن،یدارد. بنابرا یمرئ یزرهایاز ل یترقیعم ، عمق نفوذنانومتر 1200-750ی موجطول بازه (،IR) کیمادون قرمز نزد هیدر ناح زریلگیرند. قرار میاستفاده 
برآورد دقیق میزان  .است یمانند حذف مو  و سرطان درمان، در بافتتر بیشنفوذ  قبه عم ازین هادر آن هستند که ییهاکاربرد یبرا ینامزد خوب کیمادون قرمز نزد

. در این مطالعه با استفاده روش تمام است درمانی بسیار ضروریلیزر هایروش از نوع انرژی سپارش شده توسط باریکه لیزر در ماده جاذب در باال بردن کیفیت این

 . شده استنانومتر در ماده معادل بافت آب پرداخته  980ه غیریونساز لیزر مادون قرمز ش انرژی حاصل از باریکنگاری تداخل سنجی دیجیتال به برآورد میزان سپار
 غیریونساز، باریکه نگاشتسنجی دیجیتال، بازسازی تمامکلمات کلیدی: دزیمتری،تداخل

Infrared laser beam dosimetry in water using digital holographic interferometry 

Ranjbar, Sepideh1; Beigzadeh, Amirmohammad2; Rashidian Vaziri, Mohammad Reza3; Karimi, Reza1; Salimi

Meidanshahi, Sahar4 

1 Department of Energy Engineering and Physics, Amirkabir University of Technology, Tehran 
2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran 

3 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran 
1 Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran 

Abstract 

Lasers are being used in a variety of medical applications such as dermatology and cosmetic surgery, wound 

healing, nerve stimulation, dentistry, and for correction of vision and corneal problems. Near-IR lasers, 750-1200 

nm, have deeper penetration depths than visible lasers. Therefore, near-IR lasers are good candidates for 

applications that require deeper tissue penetrations, such as hair removal and cancer treatment. Precise 

estimation of the delivered amount of energy by the laser beam in the adsorbent is essential to improve the quality 

of these types of laser therapy applications. In this study, the energy absorption of a 980 nm IR laser beam in 

water tissue-equivalent material is investigated.

PACS No. 07.77.-n , 07.20.Fw, 29.40.-n

  مهمقد .1
بر اساس  کاربردها نیادارند. در پزشکی امروزه لیزرها کاربرد وسیعی 

. آگاهی از میزان و توزیع [1] بدن است در بافت زریجذب نور ل

دهی انرژی جذب شده لیزر در ماده در امر طراحی روش تابش

مطلوب اثر بسازیی دارد. انرژی جذب شده در ماده در نهایت به 

گیری توان با اندازهشود، بنابراین میشکل انرژی گرمایی تبدیل می

میزان انرژی جذب شده در آن تغییرات دمایی ایجاد شده در ماده به 

های فیزیکی گیری پدیدههای دقیق برای اندازهپی برد. یکی از روش
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، هدف مطالعه. در این [3و  2] سنجی استاستفاده از روش تداخل

گیری تغییرات دمایی ایجاد شده در ماده جاذب به سبب جذب اندازه

وده بسنجی گیری از سیستم تداخلتابش لیزر مادون قرمز، با بهره

 است. 

گیری در ادامه چند مورد از تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه

. ستا تغییرات دمایی با استفاده از سیستم تداخل سنجی آورده شده

دستگاه اسپکتروفتومتر  کرخ دمایی ینیممشخصات  یریگاندازه

 1994در سال تداخل سنج تالبوت  کیبا استفاده از  یجذب اتم

. در همین سال او و [4] همکارانش انجام شدتوسط شاخر و 

همکارانش با استفاده از تداخل سنچ تالبوت نیم رخ دمایی یک مشعل 

. همین کار برای یک مشعل گازی [5]اندازه گیری کردند ا رگازی 

سنج فازی توسط تاکور و همکارانش در سال با استفاده از تداخل

ه از چیدمان د. اکرت و همکارانش با استفا[6]تکرار شد  2001

سنجی ماخ زندر انتقال همرفت گرمایی را مورد بررسی قرار تداخل

رخ دو بعدی دما برای یک محیط فعال در یک لیزر . نیم[7] دادند

گیری شد. دیودی به صورت تجربی توسط شافر و همکارانش اندازه

ر استفاده دزن ماخسنج ها از یک روش غیر مخرب با کمک تداخلآن

. تغییرات دمایی ایجاد شده در سطح اجسام گرم با استفاده [8] کردند

گیری شد سنج ماخ زندر توسط ویکی و همکارانش اندازهاز تداخل

های تداخلی که ها از تحلیل تغییر شکل ایجاد شده در طرح. آن[9]

توسط دستگاه تداخل سنج قبل و پس از گرمایش اجسام ثبت شده 

 .بود برای استخراج تغییرات دما استفاده کردند

 هاروش. 2

 ، طراحی. تئوری1.2
-گستر کهیاستفاده از بارابتدا باریکه خروجی از لیزر با  1طبق شکل 

 نیا .شود یم کسویپهن و  یشده به ابعاد مشخص یطراح  کسوسازی

موج اول و سپس  مین غهیبه سمت ت 1 نهیسپس با استفاده از آ کهیبار

مرجع  یشود و به دو بازو یم تیشکن قطبشگر هدا کهیبه سمت بار

 غهیمرجع پس از عبور از ت یبازوباریکه  .ودش یم میتقس یئیو ش

و دوربین  بیبه سمت قطبشگر ترک 2 نهیموج دوم به کمک آ مین

بخش دیگر باریکه پس از عبور از یک جسم جاذب  شود.یم تیهدا

قرار گرفته است عبور نموده و  لیزر مادون قرمزکه تحت تابش 

نهی شود. شدت حاصل از برهممستقیم به سمت دوربین هدایت می

صورت زیر خواهد بود:به OI و شیئی RIاین دو موج باریکه مرجع 

(1)  

I = |IR + IO|
2 = (IR + IO)(IR + IO)

∗

= 𝑎1
2 + 𝑎2

2

+ 2𝑎1𝑎2 cos(φ1 −φ2)

= I1 + I2 + 2√I1I2 cos ∆φ 

 گسترکهیبارزندر به همراه -سنجی ماخی از سیستم تداخلطرح : 1شکل 

 طراحی شده

I1 وI2  و هاموجشدت مربوط به هر یک از ∆φ = (φ1 − φ2) 

ی هر هاشدت( جمع 1. معادله )استبین دو جبهه موج  فازاختالف

. بخش تداخلی یک از دو موج است به اضافه جمله بخش تداخلی

 که تداخل سازنده باشد یعنی: شودمی( زمانی بیشینه 1رابطه )

(2) n=0, 1, 2… ∆φبرای   = 2nπ 

که تداخل مخرب )ویرانگر( باشد  شودمیاین بخش زمانی کمینه 

 یعنی:

(3) n=0, 1, 2… ∆φبرای   = (2n + 1)π 

یا اختالف  فازاختالفی نوارهای تداخلی و وابسته به مرتبه nکه 

 2و 1از تیغه نیم موج طول مسیر نوری بین دو جبهه موج است. 

یک  وضوحشود. نگار ثبت شده استفاده میمامبرای تنظیم کنتراست ت

بیان می شود.( 4)با رابطه  آنکنتراست  والگوی تداخلی 

(4)𝑉 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

شدتهای بیشینه و کمینه مجاور هم هستند. 𝐼𝑚𝑖𝑛و 𝐼𝑚𝑎𝑥 که در آن

φ∆به ازای به ترتیب آنها  = φ∆با  0 = π  محاسبه  1در معادله

برای محیط برنامه نویسی متلب  الگوریتم مناسبی در د.نشومی
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در شکل توزیع دز جذبی لیزر مادون قرمز نوشته شد که  گیریاندازه

.نشان داده شده است 2

سعه داده  ستفاده از الگوریتم تو واپیچش اطالعات فازی پیچیده با ا

ناشی درنهایت پروفایل دز ایجاد شده . انجام شد ++Cشده با زبان 

جاذب  در مادهنانومتر  980از جذب باریکه پرتوی لیزر مادون قرمز 

صورت نیم رخ دمایی اندازه گیری شد.به 

ی از نحوه استخراج اطالعات فاز به دو روشطرح   :2شکل 

 تجربی. 2.2
سنجی ماخ زندر که  آن  طرحدر این مطالعه تجربی چیدمان تداخل 

ستفاده قرار گرفت 1شکل در  ست مورد ا شده ا شان داده  . در این ن

مان تجربی از لیزر قرمز ید با طول -هلیوم چ نانومتر  632نئون 

میلی وات به عنوان  10توان  با Melles Griot 098DPPشرررکت 

سنج ماخمورد نیاز باریکه نور همدوس  شد. -تداخل  ستفاده  زندر ا

شن نمودن لیزر حدود  شد  10پس از رو صت داده  دقیقه به لیزر فر

 تمام چیدمان بر روی یککه به حالت عملکرد پایدار خود برسرررد. 

شد سازی  ضد ارتعاش پیاده  اجزای نوری مورد  .میز تمام نگاری 

باریکه لیزر استفاده به صورت مغناطیسی بر روی میز نصب شدند. 

ساز سو شتری از –از بخش یک سطح بی شش  ستر برای پو باریکه گ

عدد شررریئی  یک  جاذب عبور نمود. در طراحی آن از  سرررلول 

یک عدد روزنه برای و گرا نمودن باریکه هممیکروسرررکوه جهت 

افزایش کیفیت باریکه و در  نهایت از یک عدسی برای یکسوسازی 

باریکه اسررتفاده شررد. این چیدمان تداخل سررنجی به صررورت برون 

محوری تنظیم شررد و زاویه بین باریکه مرجع و شرریئی به گونه ای 

در مرکزی و حقیقی و مزدوج  DCشرررد که سررره جمله  انتخاب

 θیکدیگر قابل تفکیک باشند. اندازه زاویه  ازتصاویر بازسازی شده 

رادیان تنظیم شررد. این مقدار زاویه به طور مسررتقیم در  1,81حدود 

شد. طرح تداخلی بر روی دوربین  ستفاده  سازی ا  CCDمعادله باز

 ثبت شد. 

مشخصات دوربین مورد استفاده : 1جدول 

DMK 23G445 نام دوربین

کشور آلمان  ساخت

Y800_1280x960 رزولوشن

3.75 𝜇𝑚 اندازه پیکسل

ب الف

از  پسنگاشت دیجیتال بر روی تمام 3×3اعمال صافی میانگین  : 3شکل 

پس از بازسازی به روش فرنل. DCحذف تصویر ب(  الف( قبل بازسازی و

یا پراش مرتبه  DCسره جمله حقیقی، مجازی و جمله  3در شرکل 

ستفاده از الگوریتم  شکل ب با ا ست و در  شده ا شان داده  صفر ن

جمله پراش مرتبه صررفر حذف محیط متلب توسررعه داده شررده در 

شیئی یازوا یمپس از تنظگردید.  صل و ی بین باریکه مرجع و و فوا

 یو مرجع )برا یئیشرر هایجبهه موج یی،روشررن نمودن منبع گرما

ساز شتتمام یباز شت اولتمام نیز و( نگا  یسازیرهثبت و ذخ یهنگا

درجه 22ر3کوارتز سرررلول آب مقطر داخل  یهاول یدما .ندشرررد

س سنج دما گیریاندازه یوسسل شگاهآزما یهوا یشد. دما در را   ی

.دادینشان م یوسدرجه سلس 22ر7 یشآزما ینح
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 ایجنت. 3
 ینثبت شدند. به ا یهثان 60 زمانی فواصل در نگاشتتمام 3تعداد 

دوم و نگاشت و تمام یهثان صفرنگاشت اول در زمان که تمام طریق

مطابق مراحل استخراج فاز  ی. تمامندثبت شد یهثان 120و  60سوم در 

 ییرخ دمانیم یتو در نها 2طرحواره با روش دوم بحث شده در 

  .اندازه گیری شد

الف

ب

 پس از واپیچشب( قبل و  الف( نیم رخ دمایی: 4شکل 

ثانیه پس  120نیم رخ دمایی پیچیده و واپیچیده در زمان  4در شکل 

حاصل  یجنتا نشان داده شده است. مادون قرمزاز روشن نمودن لیزر 

در  ییرخ دمادوگانه به صرررورت نیم یبا اسرررتفاده از روش نورده

5در شرررکل  یهانث 120و  60، 0 یهازمان یمختلف برا یهازمان

. شده است آورده

 گیری. نتیجه4
در این کار پژوهشررری با اسرررتفاده از چیدمان تداخل سرررنجی تمام 

سط لیزر مادون قرمز در ماده  شده تو سپارش  نگاری میزان انرژی 

معادل بافت آب به صررورت نیم رخ دز دوبعدی اندازه گیری شررد. 

نتایج نشرران داد که با افزایش زمان پرتودهی به سرربب تخلیه انرژی 

شت ر فوتونها در آب میزان تغییردمایی در آب افزایش پیدا می کند. بی

سه  شده در ماده نیز مورد مقای ستور تعبیه  ست آمده با ترمی نتایج بد

با این روش میتوان  که توافق خوبی را نشرررران داد.  فت  قرار گر

برآوردی از انرژی گرمایی سررپارش شررده در مواد معادل بافت در 

 آورد.پرتودرمانی با لیزر بدست 

الف

ب

ج

دمایی معادل پروفایل دز باریکه لیزر مادون قرمز درون سلول  رخ-نیم : 5شکل 

ثانیه  120ثانیه پس از پرتودهی ج(  60ثانیه پس از پرتودهی ب(  0آب الف( 

 پس از پرتودهی
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فیلتر هموارکننده فاقدشتابدهنده خطی درمانیدربررسی یکنواختی توزیع شار فوتون
1کیهاندخت، کریمی شهري؛ 1پریسا، بیدختی

بیرجند، بیرجنده دانشگا، گروه فیزیک1

چکیده
حذف فیلترهموارکننده بـر میـزان   ر اثدر این مطالعه رو از این. دمی باشاز پارامتر هاي مهم درمانی رسیده به هدف درمان فوتونشارانرژي و توزیع فضایییکنواختی
و 20×20و cm225×25شـامل انـدازه میـدان تابشـی   7درC/D2100شتابدهنده خطی واریان مـدل  MV18شار باریکه فوتون فضایی توزیع انرژي ویکنواختی

با حذف فیلتر در تمام میدان هاي تابشـی،  نتایج نشان داد که.بررسی شده استMCNPX2 .6 .0با استفاده از کد مونت کارلوي 3×3، 4×4، 6×6، 10×10، 15×15
به )FFF/FF(به طوریکه نسبت یکنواختی شار انرژي فوتون در شتابدهنده فاقد فیلتر به شتابدهنده داراي فیلتر. کاهش می یابدشار انرژي و توزیع فضایی شار فوتون

.باشدمی 55/0تا93/0از یکنواختی توزیع فضایی شار این نسبت براي. می رسد25×25در میدان70/0به 3×3در میدان 95/0ازطور میانگین
شبیه سازي مونت کارلو، فیلتر مسطح،شار، پارامتر یکنواختیخطی واریانشتابدهنده درمانی : واژه هاي کلیدي

Investigation of the photon fluence distribution uniformity in free flattening filter
clinical LINAC

Bidokhti, Parisa1; Karimi-Shahri, Keyhandokht1

1 Department of Physics, University of Birjand, Birjand

Abstract
Energy uniformity and spatial photon fluence distribution are important treatment parameters. Therefore, in this
study the effect of Flattening Filter-Free 18MV photon beam from Varian 2100C/D LINAC on energy uniformity
and photon fluence uniformity investigated for 7 open field sizes of 3×3,4×4,6×6,10×10,15×15,20×20,25×25
cm2 by MCNXP2.6.0 Monte Carlo code. The results showed that filter removal decreased the uniformity energy
and spatial photon fluence distribution ratio in all open field sizes. As the uniformity factor of energy fluence
(FFF/FF) was 0.95 for field size of 3×3 cm2 and it dropped by 0.70 for 25×25 cm2 field. This ratio was from 0.93
to 0.55 for the uniformity of photon fluence distribution.
Keywords: Varian 2100 C/D LINAC, uniformity factor of photon fluence, Flattening Filter, MCNPX2.6.0. Monte
Carlo code

PACS No. 87

قدمهم
هاي خطی داراي فیلتـر هموارکننـده در پرتـو   استفاده از شتابدهنده

، هـدف  در یک طرح درمان بهینـه . ]1[درمانی بسیار مرسوم است
مـورد  اصلی رساندن شار فوتون به طور یکنواخت به همه ي حجم 

هـا در راسـتاي   در نتیجـه سـاختمان ایـن فیلتـر    . ]2[باشدمیدرمان
کـه  اما مطالعات زیادي نشـان داد . اندی شدهتحقق این هدف طراح

فیلتر هموارکننده منبع اصلی پراکندگی تابش در سر دستگاه درمانی 
بوده و موجب افزایش دز رسـیده بـه ناحیـه خـارج از میـدان و در      

از این رو . ]3-4[گرددجه افزایش خطر ابتال به سرطان ثانویه میتین
نده به علـت مزایـاي آن کـه    استفاده از تکنیک حذف فیلتر هموارکن

کـاهش دز رسـیده بـه    بافـت سـرطانی و   جذبیموجب افزایش دز 
بافـت  جـذبی کـاهش دز  ناحیه خارج از میدان تابشی و در نتیجـه  

، ]5[گرددمیو به دنبال آن کاهش خطر ابتال به سرطان ثانویه سالم 
.مورد توجه زیادي قرار گرفت
شـار فوتـون   موارکننـده هحذف فیلترمطالعات نشان داده است که 

تغییر بـر  این رسد به نظر می. ]6[را تغییر می دهدرسیده به هدف
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رسیده به هدف از نقطه نظر انـرژي و توزیـع   میزان یکنواختی شار
.اثرگذارباشدفضایی

در این مطالعه اثر حذف فیلتر هموارکننده بر میزان یکنـواختی شـار  
دستگاه واریـان  MV18نیباریکه فوتوانرژي و توزیع فضایی شار

در 1یکنـواختی پـارامتر بـا اسـتفاده از محاسـبه    C/D2100مدل 
ــی  ــاي تابش ــدان ه ، cm225×25،20×20،15×15 ،10×10 ،6×6می

.بررسی شده است3×3، 4×4

روش محاسبات
ــتگاه   ــر دسـ ــنجی سـ اعتبارسـ

C/Dواریـان مـدل   شتابدهنده

ــی   2100 ــایج تجرب ــط نت توس
ایـن  بـر  . ]7[ه اسـت انجام شد
ــاس  و MeV5/18مقــداراس

cm14/0 بـــراي بـــه ترتیـــب
الکتـرون  انرژي و پهناي باریکه

تــابع تعیــین گردیــد ودســتگاه
ــراي  ــع گاوســی ب ــع توزی توزی

شکل . انرژي در نظر گرفته شد
نمایی از سـر دسـتگاه شـبیه    1

.سازي شده را نشان می دهد

ه سازي شدهشبیسر دستگاه واریان نماي سه بعدي ) 1(شکل 

فوتون در امتداد محورانرژي و توزیع فضایی شاریکنواختی شار
در )FFF2(و بـدون فیلتـر  ) FF1(بـا عمود بر باریکه براي دو حالت

کـه در فاصـله   cm350×50×50با ابعـاد   فانتوم مکعبی آبسطح
cm100   از چشمه قرار گرفتـه اسـت)cm100SSD= (  و بـراي

محاسـبه یکنـواختی   براي. محاسبه شدشدهذکرتابشی هايمیدان
فـانتوم  سـطح  درcm31/0×50×50ابعـاد بـا سـلولی شار انرژي

مقـادیر شـار   E4و کارت جـانبی  F4از تالی استفادهباوشدتعبیه
.محاسـبه گردیـد  MeV5/18تـا  MeV01/0فوتون در بازه انرژي 

، بـا  همچنین براي محاسبه یکنـواختی توزیـع فضـایی شـار فوتـون     
روي cm100=SSDدر هـوا و در  1استفاده از مـش تـالی نـوع    
بـراي  .محاسبه شدشار فوتون)xمحور (محور عمود بر محور پرتو

:محاسبه پارامتر یکنواختی از رابطه زیر استفاده شده است 

)1(
باشـد میمقدار میانگین انحراف از σن و مقدار میانگیµکه در آن 

و براي محاسبه پارامتر یکنواختی شار انرژي و توزیع فضـایی شـار   
:فوتون با استفاده از روابط زیر محاسبه شده است 

)2(

)٣(

فراوانـی شـار فوتـون در بـازه     Fiام مکانی یا انرژي ،iبازه xiکه
.باشدام میiمکانی یا انرژي 

در مـد فوتـون   MCNPXشبیه سازي ها در کد مونـت کـارلو   کلیه 
ن هـا بـه   انجام شده و کارت قطع انرژي براي فوتـون هـا والکتـرو   

تعـداد ذرات  . در نظر گرفتـه شـد  MeV01/0و MeV5/0ترتیب 
.باشدمی2×109ترابرد شده 

و بحثگیرينتیجه
و FFFشار باریکـه هـاي فوتـون    فضایی توزیع 4تا 2شکل هاي 

FF و6×6، 3×3به ترتیـب در میـدان هـاي    راcm215×15 نشـان
میدان نرمال شده و بـر  شار فوتون به مقدار شار بیشینه هر. دهدمی

.حسب فاصله از محور مرکزي رسم شده است
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مرکزيمحورامتداددرFFFوFFفوتونشارتوزیع فضایی مقایسه) 2(شکل 
cm23×3میدانبراي

مرکزيمحورامتداددرFFFوFFفوتونشارتوزیع فضاییمقایسه) 3(شکل 
cm26×6میدانبراي

مرکزيمحورامتداددرFFFوFFفوتونشارفضاییعتوزیمقایسه) 4(شکل 
cm215×15میدانبراي

شار باریکـه  فضایی توزیع همان طور که از شکل ها مشخص است 
فوتونی فاقد فیلتر هموارکننده در قسـمت مرکـزي داراي یـک قلـه     

تواند عامل برهم زدن میزان یکنواختی شـار رسـیده   باشد که میمی
یکه فوتونی هموار شده توزیع شار یکنواخـت  بارامابه هدف گردد 

شـار در  فضاییمقایسه توزیع. تري نسبت به باریکه فاقد فیلتر دارد
کـه بـا   سـازد  اندازه میدان هاي مختلف این واقعیت را آشـکار مـی  

اختالف بین پارامتر یکنـواختی شـار در   افزایش اندازه میدان تابشی 
% 7این اخـتالف از  . یابدشتابدهنده با فیلتر وبدون فیلتر افزایش می

.رسدمی25×25در میدان تابشی % 45به 3×3در میدان تابشی 
FFFو FFمقایسه شارانرژي باریکه هاي فوتون 6و 5شکل هاي 

. دهدنشان می25×25و 10×10به ترتیب در میدان هاي تابشی را

برايمرکزيمحورامتداددرFFFوFFفوتونانرژي شار مقایسه) 5(شکل 
cm210×10میدان

برايمرکزيمحورامتداددرFFFوFFفوتونانرژي شارمقایسه) 6(شکل 
cm225×25میدان

دهـد کـه بـا  نشان میFFFو FFمقایسه طیف انرژي باریکه هاي 
فوتـون هــا در طیـف انــرژي باریکــه   تعــداد حـذف فیلتــر مسـطح   

افزایش )MeV2کمتر از ( بخصوص در انرژي هاي پایین فوتون
بـزرگ  بـوده و بـا   % cm23×3 ،39میـدان  درافزایشاین . یابدمی

و FFشدن اندازه میدان اختالف تعداد فوتون هـاي باریکـه هـاي    
FFF کمتـر از  ( در ناحیه انرژي پایین طیف انرژي فوتونMeV

ــتالف   ) 2 ــه اخ ــه و ب ــزایش یافت ــدان % 62اف ، cm225×25در می
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رسد که نشان دهنده افت میزان یکنواختی انرژي با بـزرگ شـده   می
.میدان تابشی است

شار انرژي و توزیـع فضـایی   یکنواختی  پارامترنسبت 1در جدول 
)FFF/FF(براي شتابدهنده بدون وبا فیلتر هموارکننده  شار فوتون 

.ش شده استگزار
امتداد محور ون در تفوشار) FFF/FF(یکنواختیپارامتر نسبت : 1جدول 

cm100=SSDمرکزي در 

دهد کـه اسـتفاده از شـتابدهنده    بررسی نتایج گزارش شده نشان می
و 95/0را انـرژي فاقد فیلتر هموار کننده میـزان یکنـواختی شـار    

55/0و 93/0تی توزیع فضـایی شـار را   و میزان یکنواخبرابر70/0
25×25و 3×3هـاي  به ترتیب در میدانبدهنده داراي فیلتر برابر شتا

در مطالعه اي که توسط اسدي و همکـارانش روي  . دهدکاهش می
ــارلو  Oncorدســتگاه زیمــنس مــدل  ــا اســتفاده از کــد مونــت ک ب

BEAMcnr در دو حالت فاقد و داراي فیلتر هموارکننده انجام شده
رسـیده بـه   وتـونی باریکـه ف انـرژي است، کاهش میزان یکنـواختی 

گزارش شـده اسـت کـه بـا     cm210×10 ،83/0براي میدان هدف 
بدست آمده در این مطالعه است87/0در توافق با مقدار% 4تقریب 

تغییر این پارامتر در اثر حذف فیلتر مسـطح در انـدازه میـدان    .]8[
همـانطور کـه در   . هاي کوچک از اهمیت کمتري برخـوردار اسـت  

، cm23×3شود این پارامتر براي میـدان  میهم مشاهده1جدول 
باشـد و بـا افـزایش    به ترتیب براي انرژي و شار مـی 93/0و 95/0

×cm225در اندازه میدان 55/0و 70/0اندازه میدان این مقادیر به 

دهد با افـزایش انـدازه میـدان،    بنابراین نتایج نشان می. رسندمی25
بـه  نـرژي و شـار فوتـون را    حذف فیلتر مسطح میـزان یکنـواختی ا  

.دهدکاهش می% 40و % 26ترتیب حدود 

شود وابستگی صریح میزان آنچه که از نتایج این مطالعه استنباط می
فوتـون در حجـم هـدف    و انـرژي باریکـه  یکنواختی توزیـع شـار  

همچنـین  . به حضور یا عدم حضور فیلتر هموارکننده اسـت درمانی 
و توزیـع شـار  میزان یکنـواختی FFFنتایج نشان داد که در تکنیک

تـر نسـبت بـه    فوتون در اندازه میدان هـاي تابشـی کوچـک   انرژي
شود، به میزان کمتـري  حالتیکه از شتابدهنده داراي فیلتر استفاده می

اما در اندازه میـدان هـاي تابشـی بزرگتـر یکنـواختی      . کندتغییر می
کمتـر هموارکننـده در اثر حـذف فیلتـر   فوتونو انرژيتوزیع شار

تـرین اهـداف در پرتـو    با توجه به ایـن کـه یکـی از مهـم    . شودمی
درمانی رسیدن شار و در پی آن دز یکنواخت به کل حجم درمـانی  

ایـد  بFFFدر عمل بـراي انتخـاب تکنیـک    شود پیشنهاد میاست،
مـورد اسـتفاده   تر از میـدان مرجـع   اندازه میدان هاي تابشی کوچک

مند شدن از مزایاي این روش، یکنـواختی  قرار بگیرد تا ضمن بهره 
.حفظ شوددرمانی رسیده به هدف و انرژيشار
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)FFF/FF(انرژي

میدان اندازه
)cm2(

93/095/03×3
92/095/04×4
90/093/06×6
73/087/010×10
65/082/015×15
61/078/020×20
55/070/025×25
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های انرژی های سنگین در محدودهبرخورد یون فراینددر  مغز دافعهشواهدی از رفتار وابسته به انرژی پتانسیل 

 MeV 033 >فرودی
0جاویدان، کورش ؛1ابولفضل میرجلیلی، ؛2ی، رضائقرا؛ 1شیبانی، جواد

 ، يزده يزددانشگا ،فيزيكدانشکده 1
 ر، سبزوادانشگاه حکيم سبزواری ،ه فيزيكگرو2
 ، مشهدفيزيك، دانشگاه فردوسی مشهد گروه  3

 

 چكیده
های نوکلئون، به بررسی رفتار وابسته به انرژی سطح مقطع-های نوکلئونکنشدر برهم ایناپذيری ماده هستهاعمال اثرات مغزی دافعه ناشی از تراکمبا 

 U238Ca+48و Bi 209Ti+50، U238Ca+40( و1800tZpZ>رمی )متناظر با ناحيه ج Pb208Ca+48و Cm248Mg+26 ،U238S+36 هایواکنش همجوشی
محاسبات پتانسيل  دستيابی به اين هدف،برای  .ايمپرداخته MeVc.m.E 300> های فرودیدر محدوده انرژی (1800tZpZ<)متناظر با ناحيه جرمی 

 بدست آمدهنتايج  .ايمانجام داده M3Yبه چگالی از نوع  همراه با نيروهای وابسته (DF) دوگانه-واپيچشميکروسکوپيکی مدل کنشی را برپايه برهم
1800tZpZ<دوده جرمی حدهد که تنها برای مهای نوکلئونی نشان میکنشمغز دافعه دربرهم پتانسيل رفتار وابسته به انرژی را برای قدرت از شواهدی

 شود.ظاهر می
 دوگانه-ای سرد، مدل واپيچشت ماده هستههای سنگين، سطح مقطع همجوشی، اثرا: برخورد يونکلمات کلیدی

Signature of energy dependence of the repulsive core potential in the heavy-ion collision at incident 

energy range<300 MeV 
Sheibani, Javad1; Gharaei, Reza2 ;Mirjalili, Abolfazl1; Javidan, Kourosh3 

1Physics Dept., Yazd university, Yazd 
2Physics Dept., Hakim Sabzevari university, Sabzevar 

3Physics Dept., Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 

Within the framework of the double-folding (DF) model which is accompanied by the density-dependent M3Y 

force, we have investigated the energy-dependent behavior of the fusion cross sections for 26Mg+248Cm, 

36S+238U and 48Ca+208Pb (with ZpZt<1800) as well as 50Ti+209Bi, 40Ca+238U and 48Ca+238U reactions (with 

ZpZt>1800) by imposing the repulsive core effects caused by the nuclear matter incompressibility. The obtained 

results show an energy-dependent behavior for the strength of repulsive core potential in nucleon-nucleon 

interactions for mass range of ZpZt>1800. 

Keywords: Heavy-ion collision, fusion cross section, cold nuclear matter effects, double-folding model 

PACS No: 24 

 مقدمه
برخورد فرايند آناليز  در زمينهترين ابزارهای تئوری يکی از مهم

-پتانسيل برهم ،های سنگين از طريق کانال همجوشی کامليون

باشد. در حالت کلی و با های پرتابه و هدف میشی ميان هستهنک

، اين پتانسيل شامل دو s-ها در حالت موجفرض قرار داشتن هسته

امروزه بدليل  خواهد بود. CV(r) کولنی و NV(r) ایبخش هسته

های الکترواستاتيکی، امکان محاسبه کنشاز برهمشناخت کافی 

-دقيق پتانسيل کولنی در حين برخورد دو هسته در محدوده انرژی

اين در حالی است که باشد. راهم میمگا الکترون ولت ف های

درک دستيابی به  ای و تالش برایمطالعه برروی پتانسيل هسته

های آن همواره از موضوعات چالش ويژگیابعاد مختلف از بيشتر 

های در طی دههای فيزيك هستهجذاب برانگيز و در عين حال 

های کنشبرهمبرجسته از جمله خصوصيات بوده است. اخير 

ناشی از اثرات اشباع نيروهای ، وجود يك بخش دافعه ایهسته

ها به ن بيش از حد نوکلئونباشد که مانع از نزديك شدای میهسته

حضور مغزی دافعه در  ،از نقطه نظر فيزيکیشود. يکديگر می

اصل  توان به اثراترا به نوعی می نوکلئون-ونهای نوکلئکنشبرهم

موج فرميونی  ؛ چراکه براساس اين اصل توابعرد پاؤلی نسبت دادط
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است که قابل انتظار  بنابراين نبوده و يکديگر قادر به همپوشانی با

 مختلفتحقيقات نتايج حاصل از  .باشدناپذير ای تراکمماده هسته

 ایهسته ناپذيری مادهاثرات تراکم در نظرگرفتنسازد که آشکار می

کنشی و باعث بهبود نتايج پتانسيل برهم های نوکلئونیکنشدر برهم

. [1-5] خواهد شدهای سنگين يونهمچنين سطح مقطع همجوشی 

-پرکاربرد برای شبيه تئوری هایيکی از مدل شودیخاطر نشان م

های نوکلئونی، مدل کنشدر برهم مذکورسازی اثرات 

فرم اصالح  2002محققان در سال است.  DF [6]ميکروسکوپيکی 

پاسخگوی نقش تواند اند که میکردهای از اين مدل را ارائه شده

- نگينهای سهای همجوشی يونواکنش ناپذيری درتراکماثرات 

بايد توجه داشت که از نقطه نظر انرژی ذرات فرودی، [. 3باشد ]

بطور عمده به  DFمطالعات صورت گرفته برپايه مدل اصالح شده 

اختصاص دارند، بعنوان مثال مراجع زيرسدی های نواحی انرژی

[ را مالحظه نماييد. اين در حالی است که بررسی نقش اثرات 3-1]

تنها  ی سد کولنیهای باالمحدوده انرژی سازی مغز دافعه درشبيه

 قابل توجهنکته شوند. [ محدود می5,4اندکی نظير ] مطالعاتبه 

که تاکنون مورد مطالعه  ی استهايديگر محدوده جرمی واکنش

حال . 1176tZp64<Z>محدوده عبارت است از . اين اندقرار گرفته

ورت تعميم شود اين است که در صسؤالی که در اين بين مطرح می

تر و به تبع آن نواحی انرژی باالتر، اين بازه به نواحی جرمی سنگين

های کنشآيا امکان وجود اثرات فيزيکی مهم ديگری در بحث برهم

نوکلئون مطرح خواهد بود؟ برای دستيابی به پاسخ -نوکلئون

مناسب، بر آن شديم تا در تحقيق حاضر مطالعات مربوط به اثرات 

تعميم  ZpZt<2000ای را به نواحی جرمی ماده هسته ناپذيریتراکم

 شامل سنگين-شش واکنش همجوشی يون ،دهيم. در اين راستا

Cm248Mg+26، U238S+36 ،Pb208Ca+48، Bi209Ti+50، 

U238Ca+40 و U238Ca+48 را برگزيديم که انرژی فرودی هسته-

 MeV <300c.m.Eجرم در بازه -ها در سيستم مرکزهای پرتابه آن

های برخوردی را به شکل هسته الزم به ذکر است که رار دارند.ق

برای تعيين رفتار شعاعی پتانسيل در اين  و فرض کردهکروی 

عالوه بر اين، با توجه به بازه  .ايمبهره گرفته DFها از مدل واکنش

محاسبات مقادير تئوری سطح مقطع همجوشی را انرژی انتخابی 

  ايم.داده عدی انجامنفوذ از سد تك ببرپايه مدل 

 روش کار

بندی از طريق جمع هسته-پتانسيل هسته، DFدر چارچوب مدل 

و به صورت زير نوکلئون -های نوکلئونکنشبرروی قدرت برهم

،[3گردد ]تعيين می

(1)212121 )()()()( drdrrrrrU TPDF  

گردد محاسبات اين مدل منوط به آگاهی مانگونه که مشاهده میه

)(بخش مرکزیهمچنين و  هايع چگالی هستهاز شکل توز 12r 

نوکلئون را -های نوکلئونکنشباشد که به نوعی قدرت برهممی

کند. در تحقيق حاضر، برای پارامترسازی اين دو بخش به تعيين می

-کنش[ و برهم1ديراک ]-ترتيب از تابع توزيع دو پارامتری فرمی

-بهره گرفته CDM3Y6 [6] نوع نيرویهای وابسته به چگالی از 

را برپايه  DFبه مدل پتانسيل گفتنی است که محاسبات مربوط  ايم.

در گام نخست از  شده است.انجام [ 2]مرجع کد منتشرشده در 

را براساس رويکرد فوق کنشی پتانسيل برهممحاسبات اين تحقيق، 

-همحاسبه کردبرای هر يك از شش سيستم همجوشی مورد مطالعه 

مالحظه نماييد.  U238Ca+40( را برای واکنش دلخواه 1ايم، شکل )

در  شکل پتانسيل را DFمدل دهد که نتايج بدست آمده نشان می

R1R+2فواصل شعاعی کم ) < R )بينی پيش محض بصورت جاذبه

. باشداز نقطه نظر فيزيکی قابل قبول نمی کند کهمی

به جهت نشان  rکنشی کل برحسب فاصله رهم(: روند تغييرات پتانسيل ب1شکل)

دافعه مغز اثرات اعمال همجوشی دلخواهدادن واکنش 40برای 238Ca U.

بايست در اين ترين دليل برای وجود چنين رفتاری را میعمده

فيزيکی جستجو کرد که اساس مدل  مبتنی برDFواقعيت

ها فرايند همپوشانی هستهاست که در آن  "برخوردهای پيرامونی"

چندانی برخودار نمی واکنشاز اهميت های باشد. حال آنکه در

برهم-همجوشی يون سطحی، فواصل بر -کنش هستهسنگين عالوه
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برای ای برخودار است. ها در فواصل شعاعی کم نيز از اهميت ويژه

يك بخش دافعه ناشی از  2002، محققان در سال رفع اين نقيصه

که  اضافه کردند DF پتانسيلمدل پاولی را به نتايج  اثرات طرد

گردد،بصورت زير تعريف می

(2)     212121 )()()()( drdrrrVrrU TrepPrep  

بخش مرکزی  تعيين همانگونه که مشخص است در اينجا برای

)(انتگرال از فرم پيشنهادی 12rVreprep   [1 ] استفاده شده

های دافعه نوکلئونی کنشقدرت برهم repV ضريب است که در آن

برای استخراج مقادير اين الزم به ذکر است که دهد. را نشان می

های تئوری و همخوانی ميان دادههای مختلف از ضريب در واکنش

سازی نتايج مدل .ايمبهره گرفتهتجربی سطح مقطع همجوشی 

دهد که های نوکلئونی نشان میکنشاثرات مغزی سخت در برهم

عالوه بر اينکه باعث ظهور  DFات در فرماليسم مدل اعمال اين اثر

 شود، ارتفاعمی پتانسيل عمقی در نواحی داخلیهای کمفرورفتگی

اين نتايج به  دهد.افزايش می و ضخامت سد را نيز در اين مدل

 یشرايطچنين تحت باشد. ( قابل مشاهده می1ح در شکل )ووض

ناپذيری رات تراکمانتظار خواهيم داشت که اصالحات ناشی از اث

های ی سطح مقطعژای برروی رفتار وابسته به انرماده هسته

که در ادامه به  همجوشی در نواحی انرژی باال تأثير گذار باشد

 بررسی آن خواهيم پرداخت.

 ایناپذیری ماده هستهتراکم

در محاسبات اين  ایماده هسته اشباعبا توجه به اهميت خاصيت 

-تراکم ين بخش قصد داريم تا قدرت ثابت، در ابتدای اتحقيق

سنگين انتخابی مورد ارزيابی قرار -های يوندر واکنش K ناپذيری

است تا  ازيناين ثابت  قيدقمقادير  نييبرای تع بطور کلی، .دهيم

نقطه اشباع  یکيدر نزد ε(ρ,δ)معادله حالت مورد  درک خود را در

 Kثابت زير  فيکه طبق تعر. چراميده شي( افزا0ρ=ρ) یچگال

اشباع  در نقطه ایهسته معادله حالت یانحنا زانيبه م ماًيمستق

 ست،وابسته ا

(3)
0

2
2

2
9( )K  












ای به ازای نوکلئون برای تعيين انرژی ماده هسته در اين رابطه

ε(ρ,δ) (1) در جدولايم. ته[ بهره گرف8فرمی ]-از مدل توماس 

ی هاواکنشی در هر يك از ريناپذثابت تراکممربوط به  ريمقاد

گردد از بين همانگونه که مشاهده می اند.مورد مطالعه ليست شده

ناپذيری های مورد بررسی، بيشترين و کمترين ميزان تراکمواکنش

اختصاص  U238Ca+48و Bi209Ti+50های به ترتيب به سيستم

در محدوده جرمی  Kمتوسط ثابت مقدار الوه براين، دارند. ع

که در مقايسه با مقدار  باشدمی  MeV 218835  =Kبرابر با  حاضر

های جرمی برای محدودهMeV 234 ≈ K [2,1 ]گزارش شده 

توان تر است. تحت اين شرايط میتر به ميزان قابل توجهی کمسبك

های سنگينی هستهای شکل گرفته در حين برخورد ماده هسته گفت

 تر است.تر، نرمهای سبك، به نسبت يونCa48و  U238همچون 
های مختلف.واکنشناپذيری (: مقادير حاصل برای ثابت تراکم1جدول )

K (MeV) 2Z1Z Reactions 

212822 1152  Cm248Mg+26

212825 1422 U238S+36

218852 1640 Pb208Ca+48

220862 1826 Bi209Ti+50

212823 1840 U238Ca+40

216842 1840 U238Ca+48 

tZpZ > 1800محدوده جرمی های همجوشی: سطح مقطعآنالیز 

سنگينی که تاکنون در زمينه اهميت -های همجوشی يونسيستم

ای در نواحی انرژی باالی سد مورد مطالعه اثرات اشباع ماده هسته

نتايج بدست  ند.قرار دار  tp 700در محدوده اند قرار گرفته

سازی مغزی سازد که اعمال اثرات مدلآشکار میاين زمينه  آمده در

نوکلئون باعث افزايش ارتفاع -های نوکلئونکنشدافعه در برهم

های همجوشی در سدهای کولنی و در نتيجه کاهش سطح مقطع

نواحی انرژی باالی سد خواهد شد. برای بررسی اين نتيجه در 

ای ميان مقايسه ب شده در تحقيق حاضر،محدوده جرمی انتخا

-مدلدر چارچوب همجوشی  تئوری و تجربی سطح مقطعمقادير 

Cm 248Mg+26برای سه واکنش DFهای اوليه و اصالح شده

،U238S+36 وPb208Ca+48 نمودارهای 2، شکل)ايمانجام داده( )

. نگاه دقيق به نتايج بدست آمده در سمت چپ( را مالحظه نماييد

ای )مشابه سازد که اعمال اثرات ماده هستهآشکار میشکل اين 

تئوری [( باعث کاهش مقادير 5,4های جرمی کوچکتر ]محدوده
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آنها با  و بهبود توافق های باالدر حد انرژی سطح مقطع همجوشی

 مورد بررسی هایدر هر يك از واکنش های متناظر تجربیداده

در  repVانسيل دافعه با تنظيم قدرت پتدر حقيقت،  خواهد شد.

)برای  MeV 55082(، Cm248Mg+26)برای  MeV 56086مقادير 

U238S+36 و )MeV 53281  برای(Pb208Ca+48 قادر خواهيم بود )

توافق قابل قبولی ميان نتايج تئوری و تجربی حاصل از مدل اصالح 

بدست آوريم. 1800tZpZ>محدوده جرمی در  DFشده 

1800tZpZ<محدوده جرمی  وشی:های همجآنالیز سطح مقطع

روند تغييرات سطح ، ( )نمودارهای سمت راست(2در شکل )

و DF(M3Y)های های همجوشی حاصل از مدلمقطع

DF(M3Y+Repulsion) برای سه واکنش Bi209Ti+50 ،

U238Ca+40 و U238Ca+48 جرم به صورت تابعی از انرژی مرکز

های تجربی بينی دادهدر پيش M3Yاند. عدم توانايی مدل رسم شده

 نکته قابل توجه در نتايجسطح مقطع در اينجا نيز مشهود است. 

قرار دارند  1800tZpZ<سه واکنشی که در محدوده  حاصله برای

مقدار مشخص برای قدرت  تك با يكمورد آنها  اين است که در

های همجوشی در مغزی دافعه قادر به بازتوليد نتايج سطح مقطع

در حقيقت، نتايج بدست های مختلف نخواهيم بود. محدوده انرژی

دهد. آمده يك رفتار وابسته به انرژی را برای اين کميت نشان می

های سنگين بطوريکه با افزايش انرژی فرودی در حين برخورد يون

های کنشقدرت مغزی دافعه در برهم ،1800tZpZ<ناحيهدر 

 يابد. نوکلئونی افزايش می

 یریگجهیبحث و نت

ناپذيری ماده سازی اثرات تراکمدر اين تحقيق به مطالعه نقش مدل

-های همجوشی ناشی از برخورد يونای برروی سطح مقطعهسته

( در محدوده  (1800tZpZ<و  1800tZpZ> های سنگين )با شرط

DFايم. برای اين منظور، از مدلپرداخته E<300 MeVانرژی 

های نوکلئونی بهره کنشرهماصالحات مغزی دافعه در بهمراه با 

های مورد مطالعه، محاسبات ايم. با توجه به محدوده انرژیگرفته

سطح مقطع همجوشی را نيز با مدل نفوذ از سد تك بعدی انجام 

ای در اعمال اثرات ماده هسته دهدنتايج حاصل نشان میايم. داده

باعث بهبود نتايج بدست آمده  DFچارچوب مدل ميکروسکوپی 

-های باال میهای همجوشی در محدوده انرژیای سطح مقطعبر

تعميم مطالعات مربوط به  شود. عالوه براين، نشان داديم که با

شواهدی به نواحی جرمی خيلی سنگين،  فيزيکی مذکور اثرات

برای قدرت مغزی دافعه مبنی بر وجود اثرات وابسته به انرژی 

 ظاهر خواهد شد.

برای  c.m.E انرژی های همجوشی برحسب(: روند تغييرات سطح مقطع2شکل)

1800tZpZ<)نمودارذهای سمت چپ( و1800tZpZ>هایمحدوده

)نمودارهای سمت راست(.
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در درمان متاستاز 153-و ساماریم 186-رنیوم ،188-رنیوم دارویرادیوز بررسی توزیع شعاعی د

MCNPXاستخوان با استفاده از کد 

صدر ممتاز، علیرضا؛ فکری ، پروانه
 دانشکده علوم پایه دانشگاه گیالن ، رشت

 چکیده
مبتال به متاستاز  مارانیطول عمر ب شیافزا ایدرمان  یمناسب برا وهیاست. انتخاب ش انماریسرطان در ب شرفتیدر هنگام پ عیشا یعارضه  کیمتاستاز استخوان  

از  ور تسکین و کاهش درد استخوانی می باشد.ی به منظدرمان یروش ها نیتربهترین و موثر از یکی درمان با استفاده از رادیوداروهااست. یامر ضرور کیاستخوان 
در استخوان ران  امطالعه محاسبه دز جذبی این  رادیوداروه . هدف از ایناشاره کرد 153-و ساماریم 186-،رنیوم188-ان به رنیومداروهای مورد توجه میتوجمله رادیو

تخوان و سانتی متر به ترتیب برای مغز استخوان، اس 6/7و 6/2،  2/1قطر های  سانتی متر و 5هم محور با ارتفاع  سه استوانه MCNPXبا استفاده از کد پا می باشد. 
و کمترین  دز جذبی حاصل از ذرات   محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین MCNPXجذبی در شبیه سازی  دز F8*با استفاده از تالی  بافت نرم شبیه سازی شد.

بیشترین  153-اشد و همچنین تابش گامای ساماریممی بمگابکرل   14/2با اکتیویته  186-مگابکرل و رنیوم  01/10با اکتیویته   153 -ساماریم ا به ترتیب  مربوط بهبت
برای برای تومور های کوچک تر   186-تومورهای حجیم و رنیوم برای درمان 153-ساماریم بنابراین  خوان و محیط اطراف آن ایجاد میکند.جذبی بر روی است دز

 مناسب تر خواهد بود.

.153-، ساماریم188-، رنیومMCNPX جذبی،متاستاز استخوان،کد  دز  دی:واژه های کلی

  Investigation of radial dose distribution of Re-188, Re-186 and Sm-153  in Treatment of Bone 

Metastases  Using MCNPX code 

Sadremomtaz, Alireza ; Fekri, Parvaneh 

 Department of Physics, University of Guilan, Rasht 

Abstract 

Bone metastasis is a common complication when cancer progression in patients. Choosing the appropriate 

method for treatment or increase the life expectancy of patients with bone metastasis is an essential issue. 
Treatment using radiopharmaceuticals is one of the best and most effective treatment methods for relieving and 

reducing bone pain. .these  radiopharmaceuticals are 188Re, 186Re and 153Sm. The aim of this study was to 

calculate the absorption dose of these radiopharmaceuticals in the femur. By using of MCNPX code Three 

coaxial sub-cylinders 5cm in height and 1.2, 2.6, and 7.6cm in diameter were simulated for bone marrow, bone, 
and soft tissue respectively. By using *f8 tally absorption dose was calculated in MCNPX simulation. Results 

show that the maximum and minimum absorbed dose due to beta particles belong to 153Sm with 10.01 MBq 

activity and  186Re with 2.14 MBq activity , respectively. The 153Sm gamma radiation also causes the highest 
dose of absorption on and around the bone. Therefore, 153Sm can be suitably used for treatment of the massive 

tumors and 188Re can be more useful for small tumors 

 Keywords: Absorbed dose, Bone metastases, MCNPX code, Re-188, Sm-153 

PACS No. 20
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  مقدمه
 ندمتاستاز استخوان شایع ترین تومور های بدخیم استخوان هست 

که منشاء آن ها خود استخوان نیست.وقتی  فردی دچار سرطان 

ریه،پستان،پروستات تیروئید یااعضای دیگر شود،سلول های 

ه سرطانی از محل اولیه جدا می شوند و در جریان خون و دستگا

رآن دخود را به استخوان رسانده و لنفاوی به حرکت در می آیند، 

می گویند متاستاز در این صورت  کنند، می شروع به رشد 

ی نتخاب شیوه مناسب براا .]2،1[آمده است  استخوانی به وجود

ک ان یدرمان یا افزایش طول عمر بیماران مبتال به متاستاز استخو

 امر ضروری است. یکی از مهم ترین روش های درمان که امروزه

ن ،ای بسیار رایج است درمان با استفاده از رادیو داروها است

ن ارگا گونه ای طراحی و ساخته می شوند که بتوانند بهترکیبات به 

ه کز ممکن را به بافت هدف ورد نظر در بدن رسیده و حداکثر دم

ستفاده اولین ا .]4،3[ مورهای سرطانی هستند، منتقل کنندمعموال تو

جهت درمان لوسمی در  1937کلینیکی از مواد رادیواکتیو در سال 

مطالعات گسترده ای در  60واسط دهه دانشگاه کالیفرنیا بود. در ا

توانستند با جاروب  1970این زمینه ها آغاز گشت و در دهه 

نمودن و هدایت مواد رادیواکتیو به درون ارگان های مشخص بدن، 

از ارگان های داخلی بدن مانند کبد و طحال، تومورهای مغزی و 

 1980مجاری گوارشی تصویری را تهیه نمایند. در سال های دهه 

از رادیوداروها جهت تشخیص بیماری های قلبی استفاده نمودند و 

هم اکنون نیز با ضریب اطمینان باالیی از آنها در درمان و تشخیص 

و پیگیری روند درمان انواع بیماری ها استفاده می گردد. از جمله 

و  186-، رنیوم 188-رادیودارو های مورد توجه می توان به رنیوم

ره کرد .این بتا گسیل ها را می توان در مقدارهای اشا 153-ساماریم

.در جدول یک ]7،6،5[(تولید کردγ،nمورد نیاز از طریق واکنش )

]10،9،8[ ها آورده شده است. درادیونوکلئیویژگی های این 

Re186و Sm153 ،Re188یدهای ئویژگی های رادیونوکل:1جدول

 درادیونوکلئی
نیمه عمر

 )روز(

ت انرژی ذرا بیشینه

(keV)بتا

متوسط انرژی ذرات 

 (keV)بتا
درصد فراوانی

انرژی پرتو 

 (keV)گاما
درصد فراوانی

1880.7-رنیوم
2120.40
1965.38
1487.38

795.24
728.74
527.72

71.1
25.6
1.65

155.03
632.99
477.99

15.1
1.27
1.02

1863.7-رنیوم
1069.5
932.34
581.6

359
306

191.9

70.99
21.54
5.78

137.16
122.3

9.42
0.6

1531.9-ساماریم
808.2

705.02
635.35

283
226
209

17.5
50

32.5

103.18
97
70

28
1

4.85

 روش کار
ز کد ا تفادهاستخوان ران پا با اس یساز هیشب ،مطالعه نیدر ا   

MCNPX هندسه شامل محیطی است  .]12،11[انجام شده است

می  ، فانتوم و آشکارسازها را در برکه همه اجزا از جمله چشمه

تر سانتی م 5گیرد. در این مدل محیط به صورت یک کره به شعاع 

 آن در  مبدا مختصات واقع است فرض شده است. هندسه که مرکز

ظر نکه در مدل در استوانه تقریب خوبی از استخوان ران پا است 

در تر ی مسانت 5گرفته شده است فانتوم به شکل استوانه ای به طول 

ه صورت یک استوانهتعریف شد.این فانتوم ب  zراستای محور 

 و یک پوسته نسانتی متر به عنوان مغز استخوا 2/1داخلی به قطر

 3/1سانتی متر و شعاع خارجی 6/0اخلی به شعاع د  استوانه ای

لحاظ شد.  همچنین پوسته  سانتی متر به عنوان استخوان قشری

به  zسانتی متر در راستای محور  8/3یلخاستوانه ای به شعاع دا

ی کوچکی ها راف استخوان  تعریف شد  وکسلاط عنوان بافت نرم

ااین وکسل ه در نظر گرفته شد که دزبرای محاسبه توزیع 

شعاع  یمتر بودند که در راستا یلیم 5/0به شعاع  ییاستوانه ها

زه چشمه در با تیوکسل(. و موقع 38استوانه قرار داده شدند )
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یعنی در بافت استخوانی فانتوم قرار داده شد با  1/3تا  1شعاعی 

سه حی شده توزیع شعاعی دز جذبی حاصل از استفاده از مدل طرا

Re188-و HEDP-Re186, EDTMP-Sm153  رادیوداروی

HEDP دادهها و ، محاسبه شد   )در وکسل ها(در سه بافت

 همگی ازافت ی سه ب دهنده لیمربوط به مواد تشک یدرصد جرم

𝐼𝐶𝑅𝑈و𝐼𝐶𝑅𝑃  همچنین الزم به ذکر (. 2گرفته شده اند )جدول

ه از چشمه ده میلیون قرار داده شده ذرات گسیلند تاریخچهاست 

.]15،14،13[است 

در شده یهندسه و فانتوم شبه ساز:1شکل

 MCNPXکد 

 بحث و نتایج
محاسبه دز در هر سلول استفاده می معموال برای  *F8از تالی 

شود به شرطی که بر واحد جرم آن سلول تقسیم گردد، بنابراین 

 یخروج لیاجرا و از فا F8* یتال یبرا MCNPXابتدا کد 

بتا و گاما در مغزاستخوان،استخوان و بافت نرم  یجذب یانرژ

 Gy/Bqبر حسب  یمحاسبه دز جذب یبرا ،دیاستخراج گرد

و برای  دیگرد میل بر جرم آن تقسوکسهر در ی جذب یانرژ

در  Gy/Bqدز جذبی برحسب  Gyمحاسبه دز جذبی بر حسب 

 یدز تابش عیتوز نمودارهای  .سپساکتیویته هر چشمه ضرب شد 

برای هر سه رادیودارو  گاما وذرات بتا  برایدر حجم وکسل ها 

 ، 186 -و رنیوم 188 -اکتیویته رنیوم 14مرجع   طبق.  شد رسم 

. 
 ]13[. درصد وزنی و ترکیبات به کار رفته در مدل طراحی شده2جدول 

MBq 14/2 153-و ساماریم   MBq 01/10 در نظر گرفته شد 

 یحطرا از پرتو های بتا در مدل دز حاصل  یشعاع عیتوز 2شکل 

همان طور که مشاهده  . دهد ینشان م رادر حجم وکسل ها  شده

 ز حاصل ازد 188-ن انرژِی بتای رنیومبا وجود باالتر بود شود یم

 186-ومیو رن 188-رنیومبا  سهیدر مقا153-پرتوهای بتای ساماریم

می  153-که دلیل آن اکتیویته بیشتر ساماریم است شتریب

ذرات بتا  یمقدار  انرژ نیشتریب شود که یمشاهده م نیهمچنباشد.

دلیل این موضوع مجاورت با  جذب شده است 3/1 تا 1 یدر بازه 

حاصل از  دز 3در شکلچشمه و برد کوتاه ذرات بتا می باشد

بر سطح استخوان نشان داده شده است  وداروهایراد یبتا یپرتوها

شد. بابه دلیل اکتیویته بیشتر می 153-ساماریممربوط به  دز نیشتریب

در  ودارویسه راد یگاما یحاصل از پرتوها یشعاع دز 4در شکل

مغز استخوان، استخوان و بافت نرم نشان داده شده است مشاهده 

 یحاصل از فوتون در سه بافت برا یدز جذب نیشتریکه ب شودیم

 یگاماها شتریب یامر فراوان نیا لیباشد که دل یم  153-میسامار

است.  و اکتیویته باالتر آن  گرید یهاوداروینسبت به راد ومیسامار

 خوانسطح است یبر رو گاما پرتوهای یجذب دز 5کلدر ش همچنین

 دز نیشتریب153-میسامار یدارووینشان داده شده است که راد

  .دارا است استخوان را سطح یبر رو یجذب

، 153-حاصل از پرتوهای بتای گسیلنده از ساماریم دزتوزیع شعاعی :2شکل 

 186-و رنیوم188-رنیوم

 چگالی بافت

)3g/cm(

درصد وزنی مولفه های عنصری        

سایر  Ca   O  N  C   H 

Fe1/0  ،p1/0   ،S2/0  ،Cl2/0  ،K2/0                          -          9/43       4/3        4/41      5/10 03/1 مغز استخوان

 Na1/0  ،P.3/10 ،S3/0، Mg2/0                        5/22        5/43      2/4        5/15        4/3 33/1 استخوان

Na1/0 ،P 2/0،S 3/0 ، Cl2/0 ، K2/0                           -          2/60       7/2         6/25     5/10 03/1 بافت نرم
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توسط رضا  2015نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقی که در سال

به   جذبی دزخطای   و همکارانش انجام شد مقایسه شد یباقر

کمتر از یک درصد بود. در تحقیق  Gy/Bqسب بر ح دست آمده

حاصل از ذرات بتا در سطح استخوان مربوط به  دزبیشترین فوق 

-حاصل از ذرات گاما مربوط به ساماریم دز نبیشتری و 90-یوتریم

  14در مرجع  جذبی بر حسب گری/بکرل دزعالوه بر  .بود 153

 .]14[ هم محاسبه شد Gyجذبی بر حسب  دز

،153-ساماریماز حاصل از پرتوهای بتای گسیلنده  جذبی دز:3شکل

 بر روی سطح استخوان. 186-و رنیوم 188-رنیوم

، 153-حاصل از پرتوهای گامای گسیلنده از ساماریم دزتوزیع شعاعی  :4شکل

 186-و رنیوم188-رنیوم

،153-حاصل از پرتوهای گامای گسیلنده از ساماریم جذبی دز :5شکل

 بر روی سطح استخوان 186-و رنیوم 188-رنیوم

نتیجه گیری
-ی بتای ساماریمکه دز جذبی حاصل از تابش هانتایج نشان داد 

و پرتوگیری  در استخوان بیشینه MBq  01/10با اکتیویته 153

بافت های غیرهدف)مغز استخوان و بافت نرم( از آن بیشتر از دو 

نتایج نشان داد که دز جذبی  همچنینرادیوداروی دیگر است.

-ورنیوم188-ه رنیومنسبت ب 153-حاصل از تابش گامای ساماریم

یی که ابنابراین بهتر است برای تومور ه تر است. قابل توجه 186

و استفاده شود. 153-د با اکتیویته فوق از ساماریمعمق بیشتری دارن

استفاده شود. 186-و رنیوم 188-تومور های سطحی از رنیوم
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چكيده
به  عمقی برای پرتوهای پروتونی تک انرژی، در ابتدا با افزایش عمق، مقدار دز شود. ها محسوب می های درمان انواع سرطان روش مهمترین پروتون درمانی یکی از

توان  تر، می دهبه منظور ایجاد پوشش عمقی گستریابد.  ادامه می شود( )که قله براگ نامیده می یابد، اما در انتهای برد این افزایش دز به صورت تیزتری کندی افزایش می
، SOBPهای تولید ناحیه  یکی از روش داد. شکل SOBPای با نام  تر نموده و ناحیه های متفاوت، پهن ن پرتو با انرژیقله براگ، را با روی هم قرار دادن چندی

چرخ تعدیلگر برد سازی یک  به شبیه GATEکارلو  در این تحقیق، با استفاده از کد مونتدر قسمت نازل باریکه است. ( RMWچرخ تعدیلگر برد ) استفاده از
(RMW ) و به کمک برهمنهی قله های براگ حاصل از هر قطاع  پرداخته شده  یک نازل پروتون درمانیدرRMWطول قوس مربوط به هر قطاع بهینه شده است ، . 

.RMW، GATEپراکندگی منفعل،  درمانی، پروتون :واژههايكليدي

Optimization of range modulation wheel with nozzle simulation in passive scattering 

method in proton therapy technique

Mehri, Haniyeh; Taherparvar, Payvand

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan 

Abstract 

Proton therapy is one of the most important procedures for various types of cancer treatments. For single-

energy proton beams, the depth dose increases slowly with increasing depth, but at the end of the proton range, 

this increase in dose continues more sharply (which is called Bragg peak). In order to dose spread over a wider 

region, the Bragg Peak can be widened by stacking several beams with different energies. Therefore, a flat 

area, which is called SOBP, will be formed. One of the most common methods for SOBP production is using a 

range modulation wheel (RMW) in the proton beam nozzle. In this study, by using GATE Monte Carlo code, we 

simulated the RMW geometry in a proton beam nozzle, which is located in the path of the proton beam. 

Furthermore, we optimized the length of the arc for each segment by using the Bragg peaks produced by each of 

RMW segments. 

Keywords: Proton Therapy; passive scattering; RMW; GATE 

PACS No.  87. 

قدمهم
ی تهدیاد  هاا  یماار یب نیاز خطرناا  تار  ها  در حال حاضر، سرطان

برای  یفعل یدرمان یروشها ها محسوب می شود. انسان یبرا کننده

، یدرماان  یمی، شا یعمادتا  شاامل اراحا    هاا   سارطان  درمان انواع

های اخیر، اساتفاده   . در سالاست اردمو نیاز ا یبیترک ای یوتراپیراد

ها در پرتودرمانی خارای بسیار مورد تواه قارار گرفتاه    از هادرون

 یکه به شکل سانت  ییدرمان تمام انواع تومورها یبرا بایو تقراست 
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، زیارا  ستفاده شده اسات ا شوند، یو الکترون درمان م کسیبا پرتو ا

نهشت انرژی ذرات یونیزان برخالف پرتوهاای ایکاس و گاماا در    

انتهای عمق آنها بیشترین مقدار را دارد. با تواه به سهولت شاتاب  

تاار(،  ذرات پروتااونی )نساابت بااه سااایر ذرات باااردار ساانگین    

ای در پرتودرمانی خارای یافتاه اسات    اایگاه ویژه درمانی پروتون

شاود و در درماان    زیرا شتاب ذرات پروتونی به سهولت انجام مای 

موارد متفاوتی مانند  تومورهای مغز، ستون فقارات، سار و گاردن،    

هاای   هاای مرباوط باه معاده و روده، سارطان      پستان، ریه، بدخیمی

 .[1] تپروستات و زنان مورد استفاده قرار گرفته اس

هااا هماننااد ذرات باااردار ساانگین، بااا عبااور از ماااده بااه   پروتااون

در ای، اناارژی خااود را  دلیاال فعاال و انفعااانت کااولنی و هسااته 

باا افازایش عماق، میازان     در نتیجاه  . به نهشت می گذارناد محیط 

اااذبی، ابتاادا بااه کناادی افاازایش، امااا در انتهااای باارد ایاان     دُز

 ،عنااوان قلااه بااراگ تحاات بااه صااورت قلااه تیزتااری دُزافاازایش 

انارژی باریکاه باه گوناه ای انتمااب مای شاود تاا          یاباد  ادامه می

را  دُز میازان  نیباانتر  شاود تاا  در قلاه باراگ واقا      مکان تومور 

تومااور،  بااا تواااه بااه گسااتردگی پهنااایکنااد.  افااتیدر تااابشاز 

تومااور را  ناحیااه توانااد کاال ینماا ییتنهااا بااه قلااه بااراگ کیاا

هاا باا    قلاه باراگ از پروتاون    نیچناد  بنابراین از برهمنهی بپوشاند

ناحیااه ای بااا پهنااای تااا  اسااتفاده ماای شااودممتلاا   یدامنااه هااا

تومااور مشاامب بااا میاازان دُزی تقریبااا همااوار ایجاااد گااردد تااا  

 گاقلاه بار  » ناحیاه  نیا پوشاانده شاود. ا   یهدف به صورت طاول 

  .شود یم نامیده (1SOBP) «گسترش یافته

 هااای از روش ،یپهاان کااردن پرتااو بااه صااورت اااانب     یباارا

. دشاو  یاساتفاده ما   نقطاه  نقطاه باه   پاویش  یاا  و منفعال  یپراکندگ

 کیا توساط   کیا پرتاو بار  کیا منفعال،   یناازل پراکنادگ   کیدر 

پهاان را بااه  یشااود تااا پرتااو  یپراکنااده ماا یپراکناادگ سااتمیس

از  یپروتااون کااهی، بارایاان شاایوهدر  شااکل دهااد. یصااورت اااانب

گار   چارخ تعادیل   فیلتار ریاو و یاا از    ای باا ناام   دنداناه فیلتر  کی

انارژی   کناد، تاا عماال یاک باریکاه تاک       عبور مای  (2RMW) برد

تقسایم  هاایی باا انارژی متفااوت      نهای باریکاه  فرودی را باه برهم 

 کیا  ری، اهات و مسا  نقطاه  نقطاه باه   . در مقابال در پاویش  نماید

شاود تاا    یکنتارل ما  آهنرباا  ( توساط  ی)پرتاو ماداد   کیا پرتو بار

 و نیااز یصاورت طاول  بااه  گازاگ یز ریمسا  کیااتوماور هادف در   

 .[2،2] اسکن شود یاانب

فیلتر ریاو از ماواد باا عادد اتمای پاایین مانناد آلومینیاوم سااخته          

هاای   هاای بسایار ریازی باا ضامامت      شود، کاه شاامل دنداناه    می

 ساارعت زاویااه ای بااا، RMچاارخ درحالیکااه،  ممتلاا  هسااتند.

 هاار مرحلااه ضاامامتدر چرخااد و  یماا معیناای در مساایر باریکااه

هاار  دراینصااورت .گیاارد متفاااوتی در مقاباال باریکااه قاارار ماای  

خواهااد شااد . طااول  بااراگقلااه  کیاا منجاار بااه تشااکیلمرحلااه 

ر قااوس در واقاا  وزن هاار قساامت را در  قااوس مربااوط بااه هاا 

 RMچاارخ   نمایااد. ماای تعیااین SOBPز و دُناحیااه محاساابه  

، ، کاربن کی)پالسات  پاایین ماده باا عادد اتمای     کی بیترک معمون

اسات  )سارب، تنگساتن(   باا عادداتمی باان     دهما کی( و ومینیآلوم

 یهر مرحلاه در محادوده مناساب اماا باا قادرت پراکنادگ       که در 

.شود یداده م رییتغثابت 

مدلوشبيهسازي
ساااازی  هاااای مفیاااد و کااااربردی بااارای شااابیه یکااای از روش

هاایی بار پایاه     روشآمااری اساتفاده از    فرآیندهای آمااری و شابه  

 کااد شاابیه سااازیو در ایاان راسااتا  کااارلو اساات  تکنیااک موناات

GATE    باار پایااه کاادGeant4    مااوارد اسااتفاده گسااترده ای در

در ایاان . یافتااه اسااتاختصاصاای پزشااکی هسااته ای  هااایکاربرد

کاال بااه طراحاای  GATEسااازی  تحقیااق بااا اسااتفاده از کااد شاابیه

مجموعااه مربااوط بااه نااازل پروتااون درمااانی در روش پراکناادگی 

ایاام.  پرداختااه (RMW)چاارخ تعاادیلگر باارد منفعاال و اسااتفاده از 

محاساابه دُز اااذبی ناشاای از یااک باریکااه پروتااونی در یااک      

ناازل پروتاون درماانی طراحای شاده،       از فانتوم آبی، پس از گاذر 

ای  باادین منظااور، از یااک چشاامه نقطااه  پرداختااه شااده اساات. 

، و یااک حجاام آباای   MeV233باریکااه پروتااونی بااا اناارژی    

ز اااذبی عمقاای در . و در ابتاادا منحناای دُمکعباای اسااتفاده شااد 

میلیمتار   1این فانتوم با در نظرگیاری وکسال هاایی باه ضامامت      

 .محاسبه گشت
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پااس از محاساابه دُز و تعیااین قلااه بااراگ مربااوط بااه باریکااه      

شااده در مرااا  دسااه ارا ااه نبااه کمااک ه اناارژی پروتااونی، تااک

[، بااه طراحاای و شاابیه سااازی اااازای یااک نااازل پروتااون     2]

، پوشااشمحفظااه  کدرمااانی اقاادام شااد. ایاان مجموعااه شااامل یاا

 دوم پراکننااادهدامناااه،  ونیچااارخ مدونسااا ،(S1)اول  پراکنناااده

(S2) ،متمرکااز کننااده و روزنااه اساات کااه    ،راتوماایکول نیچنااد

و نیااز  GATEنحااوه طراحاای و شاابیه سااازی آنهااا در کااد      

 باه نماایش درآماده اسات.     1چگونگی قرارگیری آنهاا  در شاکل   

ز اااذبی در یااک فااانتوم آباای در ابعاااد نتااایو حاصاال از میاازان دُ

میلیمتاااری در راساااتای  1هاااای  مترمکعاااب و در ضااامامت 03

محاسبه شده است. 5  137با تعداد ذره  عمقی

 قطعااه 7شااامل ، شااده گااذارینام S1کااه  (RMW) پراکننااده اول

 یضاامامت هااا  یاساات کااه دارا از ااانس ساارب و لگاازان   

هاار قطعااه در براباار چشاامه   یریااباشااد، بااا قرارگ یماا یمتفاااوت

یکای   . ایان الماان  شاده اسات   لیباراگ تشاک   کیا پ کی یپروتون

از مهمترین ااازا در مجموعاه ناازل اسات تصاویر دقیقتار آن در       

 به نمایش درآمده است.  2نمایی بزرگتر در شکل 

بااا تواااه بااه اینکااه طااول قطاااع هاار یااک از ایاان هفاات قطعااه،  

 ز نهااایی تشااکیلرا در میاازان دُ شاادت هاار پرتااودرصااد وزناای 

یناه ساازی آن بماش مهمای از بهباود عملکارد ناازل        دهاد، به  می

بااه منظااور بهینااه سااازی در ابتاادا قلااه   . را تشااکیل خواهااد داد

براگ حاصال هار کادام از قطااع هاا باه صاورت مجازا محاسابه          

 به نمایش درآمده است.  2آن در شکل گردید که نمودار 

 باارای دسااتیابی بااهشاادت هاار پرتااو،  یوزناا یرصاادهاسااپس د

 SOBP هیااکااه محاال رخااداد ناح  xمقاادار دُز ثاباات در مکااان  

:[2] به کمک رابطه زیر محاسبه گشت است

(1) 

     باریکه وشدت هر درصد وزنی    در رابطه فوق  که

با . است،  در مکان  امi پروتونیباریکه فیزیکی حاصل از دُز 

ها را یافت، که از رابطه    حل معادله فوق می توان مقادیر

 زیر قابل محاسبه خواهد بود:

   ∑                                                     (2)

آن،       هااای درایااهکااه   اساات D، ترانهاااد ماااتریس DTکااه 

، باشااد ماای    در مکااان امn باریکااه پروتااونیمربااوط دُز مقاادار 

، بااه تعااداد پرتوهااای دخیاال در تشااکیل ناحیااه     mو اناادیس 

SOBP زاویاه هار قطااع باه کماک          باا محاسابه    .اشاره دارد

 قابل محاسبه خواهد بود.        رابطه 

GATEدر محیط  درمانینازل پروتوننمایی از هندسه :  1شکل

S1

 ∑        
 

 

GATEدر محیط  (S1)پراکننده اول نمایی از هندسه :  2شکل

S2

کولیماتور

کولیماتور

کولیماتور

متمرکز کننده

فانتوم آبی
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از ااانس  یروناایقساامت ب کیاانااام دارد از S2دوم کااه  پراکننااده

شااده  لیاز ااانس لگاازان تشااک  یقساامت دروناا کیااساارب و 

 یبااا شااعاع داخلاا ماااتوریکول کیااپراکننااده درون  نیاااسات کااه ا 

 .قرار گرفته است سانتیمتر13 یو شعاع خاراسانتیمتر  5/6

 ( یااک متمرکااز کننااده 1قطعااه چهااارم در بمااش نااازل )شااکل  

باشااد کااه بااه منظااور افاازایش میاازان دز اااذبی در قساامت   ماای

شااود.  محااوری و کاااهش آن در قساامت هااای عرضاای تعبیااه ماای

اسات   کولیماتورهاا شاامل  سایر ااازای موااود در بماش ناازل     

 کااه بااه منظااور کاااهش پرتوهااای پراکنااده در سیسااتم اایگااذاری

هاا کاه درنهایات منجار باه        حاصال از محاسابه    نتایو شود. می

شارین  دهاد کاه بی   مای  تعیین زاویه هار قطااع خواهاد شاد نشاان     

 دراااه( 171)بااا زاویااه قطاااع  زاویااه قطاااع بااه نااازکترین نیااه 

یابد و زوایای مربوط باه ساایر نیاه هاا باه ترتیاب        می اختصاص

زاویاااااااه قطااااااااع   11/3و  11/3، 21/3، 329/3، 10/3، 19/3

از  2نشاان داده شاده در شاکل    RMWتصاویر   باشاد.  مای  بزرگتر

حاصال   SOBPکناد. نتاایو حاصال از     مای  این درصادها تبعیات  

باه نمااایش گذاشاته شااده    0از طراحای چناین چرخاای در شاکل    

نسابتا هماوار نزدیاک     SOBPاست کاه تاا حاد زیاادی باه یاک       

است.

نتيجهگيري
باه   GATEکاارلو   سازی مونات  در این مقاله، با استفاده از کد شبیه

درون یااک نااازل   در سااازی یااک چاارخ تعاادیلگر باارد    شاابیه

درمانی در مسیر عبور یک باریکه پروتونی و محاسبه میازان   پروتون

دُز اذبی آن در یک فانتوم آبی پرداختاه شاده اسات و باه کماک      

زاذبی اداگانه هریک از قطاع ها، به بهینه نتایو حاصل از میزان دُ

در نااازل  سااازی میاازان زاویااه قطاااع هااا پرداختااه شااده اساات.  

 توقا  ذرات  یبارا  ولیماتورها و محافظ ها تنهاا ک ،درمانی پروتون

 کاهش تا حد ممکن آنها در حجم هادف  در اطراف نازل و پراکنده

 فاا یا RMWچارخ   توساط  یپراکندگ یهستند. نقش اصل یضرور

دهاد کاه در روش پراکنادگی منفعال،      می نمودارها نشان .شودی م

ز نهایی باه شادت تاثیرگاذار اسات و     در توزی  دُ RMنقش چرخ 

تاوان باه    مای  البته با در نظرگیری قطاع های بیشتر برای این چرخ،

دست یافت. SOBPمنحنی هموارتری برای 
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برای  MeV233پرتو پروتونی با انرژی  زدُمقایسه توزی  :  2شکل

S1قطاع ممتل 

 

در نازل  طراحی شده RMWحاصل از  SOBPنمودار :  0شکل

پروتون درمانی
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  یلبه ها یانرژ ی هیتومور در حضور نانوذرات طال در ناح یدز جذب بهبود بیرفتار ضر یررسب

K  وL  با کد مونت کارلوMCNP5

1محمدرضا، کاظمیان ؛ 1آرمین، آرامی ؛ 1یرضالع،  صدرممتاز

رشت،  ه گیالندانشگا ،علوم دانشکده  گروه فیزیک، 1

چكیده
ون نگه داشتن بافت های صدر عین حال م و یسرطان یسلول ها ایتومور  یهابه بافت بیآس نیشتریب دنیرس یهدف اصل شبر تاب یمبتن یدرمان یروشها هیدر کل

بودن  دایوذرات به سبب زنان.حضور این ها در بافت هدف است شتاب یمتمرکز کردن انرژ یهااز روش یکیامروزه استفاده از نانوذرات طال  .استسالم مجاور 

 یدز جذب شیاتابش و افز بهبافت  تیحساس شیموجب افزا ،استباالی طال  یالکترون یو چگال یاز عدد اتم یکه خود تابعتابش  واعطع برهمکنش طال با انسطح مق

ت غلظ ریت و تاثانوذران نیدر حضور ا یز جذبد یمطالعه بررس نیهدف ا را در پی داشته است.  انو ذراتن نیبه استفاده از ا گرانپژوهش یعالقمندکه  شود. یم
 Lو  K یاتم یاه هیب الجذ یدر لبه ها بهبود دز بین محاسبه ضریالکترون ولت و همچن لویک یگاما با گستره انرژ یهاه چشم ینانوذرات برا نیمتفاوت ا یها

ونت با کد م یساز هیشب نیا .است ینیو بال ینیبال شیمطالعات پ یو غلظت برا یانرژ نهیلبه ها جهت حصول انتخاب به نیا ییجاه جاب زانیم محاسبه طال و عنصر
لبه  ییجاه جاب نینداشت همچ یرا در پ یدوز جذب شیافزا kev14/25 مورد مطالعه به جز یها یانرژ یذرات برا نوغلظت نا شیافزا .انجام شد MCNP5 کارلو

 .شد ثبت kev44- kev51به بازه kev91/11- kev35/14 ز بازها L های الیه هیرالیز ییجاه و جاب kev82- kev83 بازه  به kev7/80 از K جذب

 ، دزجذبی، لبه جذبMCNP5نانوذرات طال،   واژه های کلیدی:

an invesitgation on tumor dose enhacement factor in presence of gold nanoparticles in 

energy ranges of k and l edges by monte carlo code mcnp5 

Sadremomtaz, Alireza 1; Arami, Armin1; kazemiyan, Mohammadreza 1 

1 Physics Department, Faculity of Science, University of Guilan, Rasht

Abstract 

In all radiation-based therapies, the main goal is to achieve the maximum damage to tumor tissue or cancer 

cells and in the same time keep side cells immune. Todays, the use of gold nanoparticles is one of the methods to 

concentrate energy to the target tissue. The presence of these nanoparticles increases the sensitivity of the tissue 

to radiation and increases the absorption dose due to the high cross-sectional area of gold interaction with 

different types of radiation, which is a function of atomic number and high electronic density. Researchers are 

interested in using gold nanoparticlesThe aim of this study was to investigate the absorption dose in the 

presence of these nanoparticles and the effect with different concentrations for gamma sources with 

kiloelectronvolt energy range and also to calculate the dose improvement coefficient at the absorption edges of 

K and L atomic layers of gold element and calculate the displacement rate. The edges are important for optimal 

energy selection and concentration is a pre-clinical and clinical concern for studies. This simulation was done 

with the Monte Carlo code, MCNP5. An increase in the concentration of nanoparticles for the studied energies 

other than25.14kev resulted in an increase in absorption dose. Also, displacement of K absorption edge

from80.7kev to(82kev-83kev) and displacement of L layer substrates from(11.91 kev- 14.35 kev)to(44 kev) were 

recorded. 

Keywords: Gold Nanoparticles, MCNP5, abserbed dose, absorption edge   

PACS No. 87  
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  مهمقد
مروثر  یاز روش هرا یکری یتاباندن اشعه گاما به بافت سررطان     

 نیراسرت.تابش او تومورهرا  یسرطان یبردن سلول ها نیاز ب یبرا

 یمرآزاد  کرالیبه نام راد ییملکول ها جادیپرتو به سلول ها باعث ا

و  یسررطان یسلول ها DNAبه  بیموجب آسها ملکول  نیشود.ا

طرح  صولح یبرا یدزسنج ندیفرآ .[1]ودش یرفتن آن ها م نیب از

 هیرثانو یهرا بیاز آس یریجلوگ نیموثر و پربازده و همچن یدرمان

 یاز طرح درمان مر یناش هیموارد منجر به سرطان ثانو یکه در برخ

نرانوذرات  ازباپیشررفت نرانوتکنولوژی  [2] .ضررورت دارد. شود،

اسرتفاده  تشخیص و درمان بیماری ها به ویژه درمران سررطانبرای 

پرتررویی  یتحساسرر ویژگرریاز در حیطرره رادیرروتراپی  شررده اسررت

و بافرت  نانوذرات برای افزایش دز جذبی در سلول هرای سررطانی

بره صرورت ذرات جامرد طرال نرانوذرات  می شرود.استفاده  هدف

 ایرن حضرور .[3]وجرود دارنردنانومتر  100تا  1کلوئیدی با شعاع 

آن هرا برا انرواع  یبراال برهم کنش طعذرات به سبب سطح مق نانو

دز  شیتومرور بره ترابش و افرزا تیحساسر شیتابش، موجب افرزا

ماننرد طرال نرانوذرات  دیرمف یهرا یژگریو یشود. برخر یم یجذب

ترابش هرا و عردم  یبررا یریبا بدن ، نفوذپذ یکیولوژیب یسازگار

به هنگام استفاده ، موجرب  یو تابش یخون یها تیمشاهده مسموم

 هلعمطا [4]، شده است. پرتودرمانی ذرات درانون نیا فراوانکاربرد 

ن که پیرامون دزیمتری در سرطا 2017در سال شرابیانی و همکاران 

حضرور  دربیرانگر افرزایش دز جرذبی مالنیوم چشم انجام گرفرت 

توسر   2020کره در سرال ای مطالعه  رد [5] ت.نانوذرات طال اس

ه برش دز وابسته نشان داده شد که افزایانجام شد  کنفال و همکاران

مربرو  بره ایرن حروزه  تمطالعا [6] .شکل نانوذرات نیز می باشد

همچنان با پویایی روزافزون در حال انجام است.

   مواد و روش ها 

با گسترش هرچه بیشرتر کاربردهرای فیزیرک در علروم پزشرکی، . 

به عنوان یک ابزار کمکی در مطالعات ایرن  MCNPاستفاده از کد 

تروان بره  یمر قبیرل نیراز ااشته اسرت روز افزون دعرصه افزایش 

 یبرررا یهمچررون نرروترون درمرران یمهمررو  یاساسرر یکاربردهررا

 یهرا یمترری، دز رییربرا شردت متغ ی،پرتو درمان یمغز یتومورها

چشرمه  یسراز هیو محاسربه دز در شرب یمونوتراپیوایخاص در راد

برا  MCNP5مطالعره از کرد  نیرا در [7]اشاره کرد.  x-ray  یها

در  اسرتفاده شرد. ENDEF/BVIIعنروان فرض برا  شیتابخانه پک

 10فانتوم آب به شکل مکعب به ضرلع  کی یساز هیشب نیا ندیفرآ

بررا  ینقطرره ا  یشررد و در مرکرز آن چشررمه ا فیررمتررر تعر یسرانت

مترر  یسرانت 5/1قررار گرفرت. kev 130تا kev25 یمحدوده انرژ

به عنوان تومور  متر یسانت 1به ضلع  یگریباالتر از چشمه مکعب د

متر مکعرب در نظرر گرفتره  یسانت برگرم  1 یاز جنس آب با چگال

انردازه و غلظرت مرورد نظرر  نیطال همچنر یشد. با توجه به چگال

شرده و  یبنرد میکوچک تقسر یمکعب ی،ساختار تومور به شبکه ها

شرد.  فیرطرال تعر ینرانوذره کررو کیردرون هر مکعرب شربکه 

 40،30،20 7 یومتر و برا غلظرت هرانران 70با شعاع  طالنانوذرات 

شدند. دز  عیتوز( mg/g)گرم در هر گرم تومورمیلی  70و  60، 50،

متر و با اسرتفاده از  یسانت 5/0به ضلع  یدر مرکز تومور و در مکعب

دهرد یم اریردر اخت Mev/g یکایمحاسبه شد که دز را با  F6 یتال

.شد لیتبد(Gy) ی( به گر1با استفاده از رابطه )  یتال نیا ی جهینت

(1)          1 / 1.602 10^ 10 /Mev g J Kg   

چشمه  یانرژ ریتاث mg/g 75و  mg/g 20در دو غلطت  نیهمچن

 یابتدا برا زین ندیفرآ نیشد در ا یهر ماده بررس یفوتون بر دز جذب

در حضور  گرینانوذرات و بار د ربدون حضو یدز جدب یهر انرژ

دز ضریب بهبوددو مقدار  نیا میا تقسنانوذرات محاسبه شد و ب

(DEF) یاتم هیجذب ال یلبه ها ییجابه جا زانیشده و م اسبهمح 

K الیه یها هیرالیز و Lحاصل از  یخروجطال محاسبه شد. یبرا

 یبرا ی کدبا اجرا درصد و 3کمتر از یآمار یکد ، با خطا یاجرا

از  یبرخ هسته بدست آمد. 6 یذره با پردازش مواز ونیلیم صد

 سهیمورد مقا [5]و همکاران یانیپژوهش با مطالعات شراب نیا جینتا

حاصل شد. جینتا قیدرصد تطب 1قرار گرفت و با اختالف 

[5] شده یساز هی: فانتوم آب شب 1شکل
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 و بحث جینتا
ت در فانتوم آب در حضور نانوذرا یمتریحاصل از دز جینتا    

ذرات افزایش غلظت نانو. ده استداده ش شینما (1)طال در نمودار 

جز  به ازای انرژی های مورد مطالعه mg/g70تا  mg/g7از  طال

وجه ت با .با افزایش دز جذبی همراه است همواره یک مورد استثنا

ظت و هم تابع غلچشمه  یهم تابع انرژ یز جذببه هندسه مسئله د

مور وواقع در مرکز ت یکه دز در مکعب ییاز آنجا .است نانو ذرات

انو نبا  یدزسنج هیبه ناح دنیها قبل از رس فوتون شود یم محاسبه

 یاه یانرژ یکنش برابر هم نیا ریتاث ،دارندکنش ذرات طال برهم

 شودیم در تومور یکم انرژ ینفوذ فوتون ها کاهشمنجر به  نییپا

 یاخود را در ابتد یانرژبیشتر یکم انرژ یها فوتون یبه عبارت

 kev14/25 یانرژ یعلت برا نیگذارند به هم یم ه نهشتتومور ب

در مکعب مورد نظر در مرکز  یجذبدز mg/g50 غلظتپس از

ر دحالت پرتوها  نیالزم به ذکر است در ا.ابدی یکاهش م تومور

کل  یو در دز جذب شده  شوندیتومور جذب م ی هیاول یها هیال

 یدز کل یهید داشت پس به طور بدنتومور همچنان نقش خواه

.خواهد بود mg/g50از  شتریب mg/g60در غلظت همچنان ور توم

تلف و دزیمتری فانتوم آب در حضور نانوذرات طال با غلظت های مخ:  1نمودار

تحت تابش انرژی های مختلف پرتو گاما 

دو غلظت  یبرا یتابش یبرحسب انرژ ی( دز جذب2در نمودار )

mg/g20  وmg/g 75  .نمودار  نیا ینوسان هارسم شده است

 شیاست که با افزا یتابع دو عامل عمده است. عامل اول رشد انرژ

 شیشود و عامل دوم افزا ادیز یدز جذب میانتظار دار یانرژ

حضور نانوذرات  تتومور به عل یفوتون ها در ورود یپراکندگ

 یبا انرژ دنیرس ایپرتوها  دنیچگال که مانع رس  یمح جادیطال وا

شود. یم یو منجر به کاهش دز جذب یدز سنج هیناح به یکمتر

  نمودار دز جذبی بر حسب انرژی چشمه:  2نمودار
مشاهده  یدز جذب برای ییتوان قله ها یم (2)با توجه به نمودار 

باشد با دقت در  یطال م یاتم یها هیبه جذب اللکرد که مربو  به 

 یلبه انرژ یبه محل واقعمحل قله ها نسبت  یینمودار جابه جااین 

  L هیال یبرا ییجابه جا زانیم نیاتم طال قابل مشاهده است که ا

از  L با محدوده لبه یاست چون جذب فوتون ها  k هیاز ال شتریب

 شتری( بی)محل دزسنجیتومور تا مکعب مرکز یورود هیناح

 قیدق نییتع یلذا برا است رهیعامل چند متغ کی یدز جذب.است

 یتوان از آن استفاده کرد برا ینم Lو  K هیجذب ال یمحل لبه ها

در  یز جذبد میکه از تقسدز بهبود  بیمنظور از نمودار ضر نیا

بدون حضور  یمشخص بر دز جذب یانرژ کیحضور نانوذرات در 

 نیا انگری( ب3نمودار ) میکن یاستفاده م د،یآ یم دستنانوذرات به 

.مفهوم است

ار ضریب بهبود دز جذبی بر حسب انرژی چشمه نمود:  3نمودار
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با  قیقبه طور د L هیال یها هیال ریو ز K هیلبه جذب ال ییجابه جا

 محاسبهانرژی _ در نواحی حساس نمودار دز kev1گام های انرژی

( مشخص است. در 3در نمودار) ییشده که به صورت قله ها

. ستجذب مشخص شده ا یلبه ها نیا قی( مقدار دق1جدول )

در  Lبیشترین ضریب بهبود دز برای زیر الیه های الیه 

به مقدار  mg/g 20و برای غلظت 87/7به مقدار  mg/g 75غلظت

Lیه بیانگر این مهم است که با تابش بازه انرژی ال و بدست آمد 58/3

 می توان پرتوگیری بافت هایعالوه بر آسیب بیشتر به بافت هدف 

های  به دلیل جابه جاییته .البش دادسالم اطراف هدف را نیز کاه

ز ا قیق،د شبیه سازی نیازمند بهینه این بازه انرژی بانتخالبه جذب 

 . و جنس محی  هر پروژه درمانی استهندسه 

L  [8] وK هیجذب ال یلبه هالبه های جذب محاسبه شده برای :  1جدول

لبه جذب الیه اتمی

(kev)

محاسبه شده  لبه جذب

 mg/g 20برای غلظت 

(kev) 

محاسبه شده   لبه جذب

mg/g 75برای غلظت 

(kev)

K80.78283

L

L-I14.34954

L-II13.74751

L-III11.94446

  نتیجه گیری
 یتابش یانرژ یتمام غلظت ها برا بایتقر یبه ازا ینمودار دز جذب 

kev35 به علت  نیها قرار گرفت که ا یانرژ ریاز سا شتریب

 شیبا افزا نیباشد. همچن یطال م L یبه لبه  یانرژ نیا یکینزد

 یلبه ها نیاز حضور هم یکه ناش یدز جذب یغلظت، قله ها

 دایپ لیباالتر تما یها یتر شده و به سمت انرژزیبودند ت یانرژ

است که  نیا شتریب یها یبه سمت انرژ ها قله لیتما لیکردند. دل

غلظت  شیشوند با افزا یم که وارد تومور ییفوتون ها یافت انرژ

 یانرژ دیبا یباالتر فوتون ورود یشود پس در غلظت ها یم شتریب

به عنوان  یبه مکعب مرکز دنیداشته باشد تا در هنگام رس یشتریب

اتم طال  Lو  K یلبه ها یآن با انرژ یانرژ ،یدزسنج ی هیناح

که این نتیجه با مطالعه رنجبر و همکارانش مطابقت داشته باشد. 

 DEFدر نمودار مربو  به مطابقت دارد.   Kلبهانرژی پیرامون  [8]

 انگرینمودار ب نیشود، ا یم دهید یجذب به خوب یاثرات لبه  زین

به  ینرخ دز جذب شیافزا زانیکه م نیا لاو یدو نکته است: نکته 

 نیاست و دوم ا Kاز  شتریب L ی هیال یمحدوده  یها یانرژ یازا

 تیقابل رو زیها هستند ن هیال ریمعرف زکه  یکوچک یکه قله ها

 یبافت هدف م ینانو ذرات طال به عنوان فعال کننده ها است.

رو استفاده از  نیدهند از ا شیرا تا هشت برابر افزا یتوانند دز جذب

 یمطلوب جیتواند منجر به نتا یآن ها با توجه به ابعاد تومور م

برای مطالعه  این که باید دقت شودشود. یبهبود دز جذب رامونیپ

در ناحیه ی انرژی های اورتوولتاژ و در محدوده ی لبه ی  اولین بار

L بیشتر برابر  8دز تا  افزایشد نطال انجام شده است و نشان ده

حالت عدم حضور نانوذرات است که این عدد به مراتب بهتر از از

 به اثر لبه جذب لذا توجه ی فوتونی مگاولتاژ است استفاده از پرتو

 یها بیکم منجر به آس یها یتواند در انرژ یم یاتم یها هیال

.به بافت هدف شود یشتریب
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125-تراپی پروستات با چشمه یدبراکی های بدن دردُز دریافتی اندام  ارزیابی

وندیپ طاهرپرور، ؛ سبحان ،یتاجان یوسفی
 پایه دانشگاه گیالن، خیابان نامجو، رشت دانشکده علومگروه فیزیک، 

چکیده
تراپی، تعیین دُز دریافتی های مناسب برای درمان این نوع سرطان است. در براکیروشاز  تراپی یکیبا توجه به شیوع بیماری سرطان پروستات در میان مردان، براکی

به همراه ، خطراتی از جمله سرطان را ها بیش از اندازه باشدهای مجاور بافت موردنظر نیز از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا اگر دُز دریافتی توسط این انداماندام

کارلو درمانی است. در این پژوهش، به کمک کد مونت پرتو هایروش تخمین میزان نهشت انرژی در کی از ابزارهای مهم دررلو یکامونت روش. استفاده از خواهد داشت
GATE توجه به قرارگیری نتایج نشان می دهد با  ،ایمبا استفاده از یک فانتوم ریاضی پرداخته 125-توسط چشمه های پرتوزای ید تراپی پروستاتسازی براکیبه شبیه

درصد دُز دریافتی پروستات و دُز دریافتی  2، مثانه همچنین .در بافت پروستات جذب خواهد شددُز  میزان ، بیشترینانرژی ید-و طیف کم پروستات چشمه ها در بافت
تراپی، این پژوهش بسیار های مختلف بدن در فرآیند براکیدریافتی بافتباشد. با توجه به اهمیت تعیین و کنترل دُز برابر دُز دریافتی پروستات می 10-6 ها از مرتبهکلیه

 کاربردی است. 

، سرطان پروستاتGATEکارلو تراپی، دُزیمتری، مونتبراکیهای کلیدی: واژه

Evaluation of received dose of organs in prostate brachytherapy by I-125 brachytherapy 

source 
; Taherparvar, PeyvandTajani, SobhanYousefi  

Department of Physics, University of Guilan, Rasht

Abstract 

Due to prevalence of prostate cancer between men, brachytherapy is one of appropriate ways for 

treatment of this type of cancer. In brachytherapy, determination of received dose in the adjacent organs 

is very crucial; because if the dose received by these organs were excessive, it can be harmful and 

dangerous. Using Monte Carlo method is one of important tools to estimate the deposited energy in 

treatment methods. In this research, with help of Monte Carlo GATE code, we simulated prostate 

brachytherapy by an I-125 radioactive source using a mathematical phantom. The results shows that 

due to locating sources in the prostate and the I-125 low-energy spectrum, the prostate receives the most 

dose. Also, the bladder receives 2 percent of the prostate’s received dose and the kidneys receives an 

amount in order of 10-6 of the dose received by prostate. Regarding to importance of determination and 

control of the dose received by organs of body in brachytherapy process, this research is very practical. 

Keywords: Brachytherapy, Dosimetry, Monte Carlo GATE, Prostate Cancer 
PACS No. 87 

 :مقدمه
های شایع در مردان است؛ به سرطان پروستات یکی از سرطان   

سال،  50مرد باالی  6دهد که تقریبا از هر طوری که آمار نشان می

به طور کلی و بر  [.1] شودمییک نفر به این نوع سرطان دچار 

بدن بیمار، پرتودرمانی  اساس نحوه قرارگیری چشمه پرتوزا نسبت به

ای به دو بخش پرتودرمانی خارجی و داخلی تقسیم در پزشکی هسته

ای از بدن چشمه پرتوزا در فاصلهدر پرتودرمانی خارجی، گردد. می

های ای را در اندامپرتوگیری ناخواسته گیرد و همین امربیمار قرار می

در پرتودرمانی داخلی  اامّچشمه و تومور به دنبال خواهد داشت؛  بین

به دلیل اینکه چشمه پرتوزا مستقیما در بدن بیمار  (،تراپیبراکی )یا

نهشت ناحیه موردنظر  در موضعیبه طور  عیّندُز مگیرد، قرار می
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اطراف تومور هـای سـالم اندام دریافتی توسطکاهش دُز یابد و می

تراپی از براکیدر  .را به دنبال دارددُز به تومور  یتحویل حداکثر و

و  103-، پاالدیوم192-، ایریدیوم125-های مختلفی نظیر یدچشمه

که یک گسیلنده گاما  125-انرژی یدچشمه کمشود. ... استفاده می

ها نظیر سرطان باشد، به طور گسترده در درمان انواع بدخیمیمی

پروستات، تومورهای بدخیم چشم، تومورهای مغزی و غیره مورد 

-در درمان سرطان پروستات به روش براکی .گیردرار میاستفاده ق

های قرار تراپی، به دلیل اینکه دُز رسیده به پروستات به دلیل چشمه

های اطراف آن نیز دُز زیادی دریافت گرفته در آن بسیار باالست، اندام

در صورت دریافت بیش از اندازه مجاز دز توسط این خواهند کرد. 

در این ناپذیری را به همراه خواهد داشت. انها، خطرات جبراندام

ها های بدن شامل پروستات، مثانه و کلیهتحقیق، دُز رسیده به اندام

سازی به وسیله تراپی پروستات با استفاده از شبیهدر طی فرآیند براکی

یکی از  GATEبه دست آمده است. کد  GATEکارلو کد مونت

ای از کاربردهای پزشکی هستهسازی برای ابزارهای قدرتمند شبیه

که در بستر کد باشد جمله تصویربرداری و پرتودرمانی می

GEANT4 .توسعه یافته است

 ها:مواد و روش
های همانطور که اشاره کردیم، در این پژوهش دُز رسیده به اندام

تراپی ها در فرآیند براکیمختلف بدن شامل پروستات، مثانه و کلیه

 Best Model 2301مدل  125-پروستات با استفاده از چشمه ید

کارلو محاسبه شد. برای این منظور، این چشمه توسط کد مونت

GATE مدل  125-سازی گردید. چشمه یدشبیهBest Model 

و شعاع خارجی  mm 5ل تیتانیومی با طول فیزیکی ، یک کپسو2301

ضخامت دیواره ست. ا mm 32/0 و mm 4/0 و داخلی به ترتیب

قسمت داخلی کپسول از یک نشانگر  باشد.می mm 04/0تیتانیومی 

 mmو قطر   mm 7/3نس تنگستن با طول فیزیکی ای از جاستوانه

)کربن( با تشکیل شده که توسط یک مخروط ارگانیک  25/0

پوشانده شده است. ضخامت مخلوط ارگانیک  mm1/0 ضخامت 

است. طول فعال چشمه  mm 15/0ن انتهای استوانه تنگست در دو

mm 4 هندسه این چشمه طراحی شده توسط  [.2] باشدمیGATE 

 نشان داده شده است. 1شکلدر 

طراحی شده  Best Model 2301مدل  125-تراپی ید: چشمه براکی1شکل

 GATEکارلو توسط کد مونت
کارلو در ابتدا، تابع دُز شعاعی این چشمه را با استفاده از کد مونت

GATE یج پژوهش محاسبه نموده و نتایج حاصل از آن را با نتا

ودیم که نمودار حاصل از آن در مقایسه نم [3]ساواردز و همکاران 

دهنده تطابق مناسب نشان نشان داده شده است. این نمودار 2شکل

نتایج حاصل از تابع دُز شعاعی چشمه طراحی شده به وسیله کد 

GATE اختالف  میانگین[ است. 3اواردز و همکاران ]با نتایج س

cm5 و   cm 5تا  cm 1  ، cm1 تا cm 1/0نیبنسبی در فواصل 

% خواهد  6/4% و  06/3%،  8/1ا ب برابر بیترت به متریسانت cm 10تا 

که این نشان از توافق خوب نتایج پژوهش حاضر با نتایج  بود

پژوهش ساواردز دارد.

مقایسه نتایج تابع دُز شعاعی چشمه طراحی شده در مطالعه حاضر با  :2شکل

 [3]نتایج ساواردز 

ابتدا در سازی و کاهش زمان اجرای آن، برای تسهیل در روند شبیه

گیری از ذرات گسیلی صورت از، نمونهفبه کمک روش فضای 

 اطالعات آن ذخیره گردید.و پذیرفت 

 GATEکارلو در مرحله بعدی، یک فانتوم ریاضی به وسیله کد مونت

و  𝑐𝑚 70ک استوانه به ارتفاع یــــطراحی شد. این فانتوم شامل 

هایی به ه، کرهاز جنس آب است. درون این استوان 𝑐𝑚 86/15شعاع 

عاع کره ــــها در نظر گرفته شدند. شعنوان پروستات، مثانه و کلیه

، شعاع کره 𝑔/𝑐𝑚3 059/1 و چگالی آن 𝑐𝑚 5/2پروستات 
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 𝑐𝑚ها و شعاع کره کلیه 𝑔/𝑐𝑚3 04/1و چگالی آن  𝑐𝑚  8/4مثانه

این  و ترکیب ساختار  است. 𝑔/𝑐𝑚3 05/1و چگالی آن  14/3

، ICRU Report 44 [4] نتایج سازی بر اساسها در شبیهبافت

  نشان داده شده است. 1در جدول  درنظر گرفته شد و

ختارابافت/س هاکلیه پروستات مثانه

هیدروژن 10/3% 3/10 10/5%

 کربن 13/2% 4/13 9/6%

نیتروژن 0/3% 3 2/6%

اکسیژن 72/4% 3/72 76/1%

سدیم 0/2% 0/2% 0/2%

 فسفر 0/2% 0/2% 0/2%

سولفور 0/2% 0/2% 0/2%

 کلر 0/2% 0/2% 0/3%

پتاسیم 0/2% 0/2% 0/3%

کلسیم 0/1% 0% 0%

اسکاندیم0%0%0%
[4]های استفاده شده در این پژوهش : ساختار بافت1جدول

در این  .نشان داده شده است 3شکل ن فانتوم ریاضی در نمایی از ای

ها، کره قرمز رنگ مثانه و کره سفید های سبز رنگ کلیهشکل، کره

استوانه پر شده از آب رنگ پروستات است و استوانه آبی رنگ، 

 باشد.می

: نمایی از فانتوم ریاضی طراحی شده در این پژوهش3شکل

Best Model 2301مدل  125-دانه ید 53سپس آرایشی متشکل از 

این آرایش بر اساس مختصات در پروستات این فانتوم قرار داده شد. 

و با قرار داده شد است،  دانه 98که شامل  Usgaonkerپژوهشی از 

شده در پژوهش توجه به تفاوت حجم پروستات فانتوم طراحی

 53ها حذف گردیده و آرایش چشمه ها با حاضر تعدادی از چشمه

ها همگی درون پروستات قرار این چشمه. دانه اختصاصی گردید

و  𝑚𝑚  5هایی به ارتفاع ها استوانههر یک از این دانه اند.گرفته

ذخیره شده در مرحله اول  فضایِ فازکتور بود که ا   𝑚𝑚 4/0شعاع 

در  X-Yدید. نمایی از این آرایـــش در صفحه ها ضمیمه گربه آن

.به نمایش درآمده است 4شکل

تراپی استفاده شده در این پژوهش در های براکینمایی از آرایش چشمه :4شکل

GATEدر فضای  X-Yصفحه 

و  لیست فیزیکی مناسب اجرا گردیدسازی با استفاده از شبیه

پیوست گردید و انرژی به نهشت ها هر کدام از اندام به دُزکتورهای ا 

با توجه به میزان گذاشته شده در کل هر بافت به دست آمد. سپس، 

محاسبه  نهشت یافته در آنهادُز  میزان چگالی، جرم و حجم بافت ها،

میلیون ذره رهگیری شدند  500ایج، برای به دست آمدن نت گردید.

ها ایجاد درصد برای محاسبه دُز اندام 5که خطای آماری کمتر از 

 شود.نماید. این خطای آماری در خروجی نتایج کد گزارش میمی

 نتایج:
نمودار های مختلف به صورت به مقایسه دُز دریافتی در بافت 5شکل 

سازی، خروجی که شامل پردازد. پس از اجرای شبیهستونی می

های به نهشت گذاشته شده در هر حجم بود، وارد اکسل شد انرژی

یده به آن محاسبه و با استفاده از حجم و چگالی هر بافت، دُز رس

های مختلف به به مقایسه دُز دریافتی در بافت 5شکل شد. نمودار 

که دُز  دهدپردازد. این نمودار نشان میمیصورت نمودار ستونی 

باشد، بیشینه دریافتی در بافت پروستات که بافت تحت درمان می

ها است و سپس با افزایش فاصله از آن، دُز دریافتی توسط سایر بافت

کند. به طوری که نسبت دُز دریافتی مثانه به دُز دریافتی افت پیدا می
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ها نیز این دُز به شدت در مورد کلیه باشد ودرصد می2پروستات تنها 

-کند و از مرتبه یک میلیونم برابر دُز دریافتی پروستات میافت می

به دلیل  125-توانیم نتیجه بگیریم که چشمه یدباشد. بنابراین می

انرژی پایین و افت سریع دُز با فاصله، یک چشمه مناسب برای 

باشد. یتراپی مدرمان سرطان پروستات از طریق براکی

های مختلفنمودار ستونی دُز دریافتی توسط بافت :5کلش

 گیری:بحث و نتیجه
های مختلف بدن در تالش شد تا دُز رسیده به اندام در این پژوهش

 125-دانه ید 53ای از تراپی پروستات به وسیله آرایهفرآیند براکی

با  GATEکارلو را به وسیله کد مونت Best Model 2301مدل 

، دستیابی به این هدفبرای  .گرددمیلیون ذره محاسبه  500رهگیری 

ابتدا چشمه مذکور را با در نظر گرفتن لیست فیزیکی مناسب 

(emstandard-opt3)  مناسب چینشاعتبارسنجی نموده و سپس با 

های توزیع دُز در بافت، شبیه سازی شده در فانتوم 125-های یددانه

شود، دُز دریافتی همانطور که مالحظه می .گشتمحاسبه مختلف آن 

تر اند، بیشتراپی درون آن کاشته شدههای براکیپروستات که چشمه

های دیگر با است و همانگونه که انتظار داشتیم، دُز دریافتی در اندام

ه طوری که دُز دریافتی در ای که دارند، کمتر است؛ بتوجه به فاصله

درصد دُز دریافتی 2 که در مجاورت پروستات قرار دارد،  مثانه

که با فاصله بیشتری نسبت به آن قرار ها پروستات و دُز دریافتی کلیه

این موضوع  باشد.دُز دریافتی پروستات میبرابر  10-6 از مرتبهدارند، 

انرژی پایین  دارا بودن طیف به دلیل 125-دهد که چشمه یدنشان می

حتی بدون  و افت سریع دُز از بافت تحت درمان به بافت سالم،

برای  ،ام های اصلی مجاور آنددرنظرگیری بافت های میانی مابین ان

 تراپی بسیار مناسب است.کاربردهای درمانی براکی
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کلرال جلبک کشت محیط در آب در محلول اکسیژن غلظت فوتونیکی گیریاندازه
1 اسماعیل؛ ،حیدری ۲ حسین؛ ، بهتاش زارع ؛1 پرتو ، مقصودی ایجادی

 ايران ،تهران خوارزمی، هادانشگ فيزيك دانشکده
 بريتانيا گالسگو، گالسگو، دانشگاه هوافضا، بخش مهندسی، دانشکده  2

 چکیده
 فوتونيکی حسگر معرفی هدف پژوهش، اين در .است برخوردار زيادی اهميت از آن دقيق گيریاندازه قابليت بنابراين است زمين یکره در حياتی عناصر از يکی اکسيژن

 اکتااتيل از نازک فيلمی منظور، اين برای .باشدمی فلزی کمپلکس يك از استفاده با کلرال جلبك کشت محيط در محلول اکسيژن غلظت بالدرنگ گيریاندازه برای
 موج طول با ياگ نئوديوم ليزر یباريکه از .شد تهيه ایقطره نشانی اليه روش به استايرن پلی ماتريس در لومينوفور يا اکسيژن به حساس یماده عنوان به پالتين پورفيرين

 جلبك از و آمد بدست حسگر کار ،تابع اکسيژن متفاوت هایغلظت در فيلم فسفرسانس شدت گيریاندازه با .شد استفاده لومينوفور کردن برانگيخته برای نانومتر ۵۳۲

 .شد استفاده حسگر کارايی آزمودن برای بيولوژيکی مدلی عنوان به کلرال

 کلرال جلبك فسفرسانس، فوتونيکی، حسگر محلول، اکسيژن پالتين، پورفيرين اکتااتيل: کلیدی های واژه

A Photonic Technique for Measurement of DO Concentration in Chlorella Algae Culture 

Medium

Ijadi Maghsoodi,  Parto1; Zareh-Behtash, Hossein2 ; Heydari, Esmaeil1 

1 Department of Physics, University of Kharazmi, Tehran, Iran 
2 Aerospace Sciences Division, School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow, UK 

Abstract 

Oxygen is one of the most crucial elements on the Earth; therefore, the ability to measure its 

concentration precisely is of great importance. In this study, the aim is to present a photonic oxygen 

sensor for realtime dissolved oxygen sensing in an algae culture medium using a metalloporphyrin 

complex. Thus, a thin film is produced consisting of platinum octaethyl porphyrin as the oxygen sensitive 

probe doped in a polystyrene matrix. A 532nm Nd:YAG laser is used as the excitation light. The oxygen 

sensor is characterized by measuring the phosphorescence intensity for different oxygen concentrations. 

Then Chlorella algae are used as a model to demonstrate the realtime capability of the sensor. 

 Keywords:    Dissolved-oxygen, phosphorescence, photonic sensor, platinum octaethyl porphyrin, Chlorella Algae 

PACS No.     
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 مقدمه
 هایسيستم مامت در کليدی نصرع يك بآ در لمحلو اکسيژن

 هميتا حائز نآ قيقد گيری ندازها بنابراين .است پزشکی و زيستی

 وجود هب محلول کسيژنا سنجش رایب تعددیم حسگرهای .ميباشد

 يتراسيونت روش .ارندد را خود معايب و مزايا رکدامه که اندآمده

 تيتراسيون .باشندمی نهاآ ترين رايج از الرکک الکترود و رينکلر

 ابليتق است امروزی ترهایم اکسيژن زا سياریب رجعم هک رينکلر

 روند رد الرکک لکترودا و [1]ندارد را حظهل در گيری اندازه

 گيریاندازه رایب که کندمی مصرف اکسيژن میک متری اکسيژن

 کردن ارید نگه همچنين .بود نخواهد مناسب کسيژنا اندک مقادير

 .است دشوار امری آن کررم کاليبراسيون و

 نداشتن ليلد به ژناکسي پتيکیا هایحسگر اخير سالهای در

 بلقا هایويژگی داشتن و پيشين هایروش هایمحدوديت

 تماس دونب باال، سرعت و ساسيتح بودن،ن خربم املش ایتوجه

 توجه بودن، لحظه در و کوچك بعادا در ختسا ابليتق بودن،

 .اند کرده جلب خود به را اریبسي

 ابشت کاهش یديدهپ بر مبتنی فوتونيکی حسگرهای اين اساس

 مولکول ضورح در ژناکسي هب ساسح یماده فوتولومينسانس

 ادهم یبرانگيخته التح با کسيژنا فرآيند، ينا در .است اکسيژن

 زا انرژی رتابشی،غي نتقالا طی و کرده برخورد کسيژنا به حساس

 شدت ،جهنتي در .شودمی منتقل کسيژنا مولکول به ماده

 حاصل سگرح اينکه برای .يابدمی کاهش ماده فوتولومينسانس

 مانه يا کسيژنا هب ساسح یماده باشد، اشتهد بااليی حساسيت

 ازدهب زا عما اشدب اشتهد اصیخ هایويژگی بايد لومينوفور

 که ولکولم ماندن گيختهبران مانز ودنب والنیط اال،ب کوانتومی

 توجه ابلق استوکس انتقال و تابش کاهش احتمال ردنب باال باعث

 دمور ليمریپ اتريسم از گاز عبوردهی ميزان همچنين .شود می

]2[ .دارد سگرح عملکرد بر مستقيم تاثير استفاده

 سلولی تك جلبك از حسگر کارايی آزمودن برای پژوهش اين در

 کلرال جلبك .شد استفاده بيولوژيکی سيستم عنوان به  کلرال

 زنجيره ابتدای در که هستند ایسلولی تك سبز های ميکروجلبك

 در اکسيژن کننده توليد ترين فراوان آنها .دارند مهمی نقش غذايی

 در گوناگونی بردهایکار برای امروزه و هستند آبی اکوسيستم

 تصفيه کربن، اکسيد دی مهار پذير، برگشت های انرژی هایحوزه

 مورد غذايی صنايع و کودها غذايی، های مکمل فاضالب، هایآب

 طی هاجلبك اين بازده بودن باال دليل به .اندگرفته قرار توجه

 کربنی، ليپيدهای به کربن اکسيد دی گاز تبديل در فتوسنتز

 [4[]۳].هستند ديزلی زيست سوختهای برای ناسبیم کانديدای

 ميزان ختلفم ورین رايطش تحت .کندمی توليد اکسيژن نمك،

 پژوهش ينا در هدف و کندمی غييرت جلبك اکسيژن توليد

 یآب تکش محيط در حلولم اکسيژن قدارم یلحظه در گيریاندازه

.ميباشد کلرال جلبك

 هاروش و مواد
 بازده از اعم اردد مفيدی ایه ويژگی تينپال ورفيرينپ اکتااتيل     

 که ولکولم ماندن رانگيختهب مانز ودنب والنیط اال،ب کوانتومی

 توجه قابل استوکس انتقال و تابش کاهش احتمال ردنب االب باعث

 ادهم اين ساسيتح ودنب االب به منجر ها يژگیو اين تمام .شود می

 ماده نوانع به آن زا پژوهش ينا رد ذال شوندمی اکسيژن به نسبت

 .گرديد استفاده سيژناک به حساس

 شرکت از ستايرنا پلی ،لومتك رکتش زا التينپ ورفيرينپ اکتااتيل

 کتااتيلا کردن لح زا پس .شدند هيهت مرک از ولوئنت و سيگما

 اب مايعی ولوئن،ت میک قدارم رد تايرنسا پلی و پالتين پورفيرين

 تهيه۲۰1:1استايرن پلی هب پالتين نپورفيري اکتااتيل جرمی نسبت

 ۵.1 در ۵.1 الم روی توماتيكا پيپت اب آن از ميکروليتر ۰۰۳ و شد

 .گرفت انجام ایقطره شانین اليه متر سانتی
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 طنول ناحينه در سننج طيف از استفاده با حاصل فيلم جذبی يفط

 بنا آن گسنيلی طينف و (ننانومتر ۸۰۰-۲۰۰) مرئی و فرابنفش موج

 نئنوديم ليزر دوم هارمونيك  از .شد گيری اندازه تورلبز سنج طيف

 کنردن برانگيختنه بنرای ننانومتر ۵۳۲ منوج طنول بنا پيوسنته يگ

 شد استفاده لومينوفور

edge HANNA   متر اکسيژن از مرجع متر اکسيژن عنوان به.

2040HI استفاده باشد،می کالرک الکترود نوع از که 

.شد داده کشت BBM آبی کشت محيط در کلرال جلبکهای.شد

 برای نانومتر453  موج درطول شدت بيشينه باLED  نور از و ]5[

 .گرديد استفاده جلبك رشد

 استرن یرابطه از حسگر، کار تابع يا حساسيت آوردن بدست برای

 .است حسگر حساست نمايانگرSVK  که شودمی استفاده والمر

 تحريك ليزر باريکه .شودمی ديده 1 شکل در آزمايش چيدمان

 تقسيم تيغه به شدت تنظيم پالريزورهای از عبور از بعد کننده

 فرستاده سنج توان به تيغه توسط نور از بخشی .رسد می نور کننده

 بيشتر بخش .شود کنترل آزمايش طول در ليزر پايداری تا شود می

 اسکنر گالوو های آينه به همگرا عدسی و تيغه از عبور از بعد نور

 يك در نمونه .شود می متمرکز نمونه روی بر  و دهکر برخورد

 قرار جلبك کشت محيط يا آب محتوی منبع يك به متصل  محفظه

 تابش .است کنترل قابل آن در موجود اکسيژن غلظت که دارد

 به متصل فيبر روی بر همگرا عدسی يك توسط نمونه فسفرسانس

 تحليل و تجزيه آن افزار نرم توسط و شده متمرکز سنج طيف يك

 .شود می

 نتایج و هاداده
 دو و سورت نوار به مربوط نانومتر ۳۸۵ در فيلم جذب یبيشينه

 (۲ شکل) .ميباشند Q نوار به مربوط نانومتر ۵۳۵ و ۵۰۵ در بيشينه

 استفاده فيلم کردن برانگيخته برای نانومتر ۵۳۲ يگ نئوديم ليزر از

 یبازه در و اتاق دمای با آب در شده تهيه نازک فيلم .گرديد

 والمر استرن نمودار از و شد کاليبره امپیپی 4 تا ۰ اکسيژن

 (۳ شکل.)آمد بدست حسگر حساسيت

 قابل تغيير و گرديد بررسی ليزر تابش تحت جلبك جذبی طيف

 .نشد مشاهده ای توجه

 بررسی متوالی طور به مختلف نوری وضعيت دو در را جلبك

 آن غياب در و توليد اکسيژن بكجل المپ نور تابش تحت .کرديم

حسگر فيلم حاوی محفظه و (راست سمت) آزمايش چيدمان : 1شکل

مربوط به فیلم ( قرمز)، طیف گسیلی (سبز)طیف جذبی :  ۲شکل

حسگر

حساسیت حسگر نمودار استرن والمر نمایانگر:  ۳شکل
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 مجاورت در را فيلم لومينسانس شدت .کندمی مصرف اکسيژن

 شدت تغييرات از (.4شکل) کرديم ثبت وضعيت دو اين در جلبك

 غلظت به حسگر کار تابع از استفاده با توانمی فيلم لومينسانس

 .رسيد محلول اکسيژن

 گیری نتیجه
 از استفاده با محلول اکسيژن فوتونيکی حسگر يك پژوهش اين در

 استايرن پلی ماتريس و پالتين پورفيرين اکتااتيل فلزی کمپلکس

 در اکسيژن حضور در فسفرسانس شدت کاهش ميزان و شد ساخته

 قرار بررسی مورد کلرال جلبك کشت محيط در امپیپی 4 تا ۰ بازه

 مورد يستیز سيستم عنوان به کلرال جلبك از .شد کاليبره و گرفت

 اين مزيت .شد استفاده حسگر کارايی آزمودن برای و آزمايش

 گيری اندازه قابليت که است فوتونيکی حسگری توليد در پژوهش

 و کند می فراهم دور راه از و ای لحظه طور به را محلول اکسيژن

 نسبتا کارکردی و است صرفه به مقرون آن ساخت حال عين در

 کاربردی دستگاهی قالب در راحتی به تواند می که دارد نآسا

 .گيرد قرار استفاده مورد و شده ساخته

سپاسگزاری 
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 ZrCoBi  ساختاریدر نظریه تابعی چگالی برای تعیین خواص یادگیری ماشین    

1مجید ،یزدانی کچویی؛ 1سعید ،جاللی اسد آبادی؛ 1فرشته ،عسکری لمجیری

 فیشیک، داًؾگاُ اصفْاى، اصفْاى داًؾکذُ  1

:چکیده 

تبذیي هٌظبَر باتب      .اًبذ ُ هحاعبثِ ؽبذ  چگالی ٍ یادگیزی هاؽیي تا اعتفادُ اس تزکیة ًظزیِ تاتؼی   ZrCoBiتزای تزکیة  (U) پاراهتز ّاتارددر ایي همالِ همادیز هٌاعة 

تبزاسػ ّبای    اس رٍػای پیؼ تیٌی ًمبا  هیباًی   آٍردُ ٍ تز دع  تِ ی تاتؼی چگالی  ّاتارد تِ کوک  ًظزیِ پاراهتز چٌذ همذار اس  تِ اسایتزکیة را  حدوی ؽثکِ ٍ هذٍل

در  Coدٌّذ کِ اگز پاراهتز ّاتبارد تٌْبا تبزای اتبن     هحاعثات ًؾاى هی ًتایح این. ز تدزتی پاراهتز ؽثکِ همایغِ کزدٍُ ًتایح حاصل را تا همادی اینِ خطی ٍ گَعی تْزُ گزفت

ذار تدزتبی  زای  تاستَلیبذ همب  تب  Co تزای اتنeV 2/1ٍ همذار  Zrتزای اتن eV 6در ًظز گزفتِ ؽَد همذار  Zr   ٍCo ْایاتو ٍ اگز تزای  eV 25/1ًظز گزفتِ ؽَد همذار

گَعی، درصبذ خطبای تغبیار کبن      ارسیاتی تزاسػ تزکیة پیؼ تیٌی ؽذُ اع . تزای ایي هذٍل حدوی ، دتْیٌِ ؽذُ پاراهتز ّاتار همادیز اعاط . تز ذاً  ةپاراهتز ؽثکِ هٌاع

اس  تذٍى اس دع  دادى دل  ًتبایح،  یادگیزی هاؽیي ٍ اعتفادُ اس رٍػ تا تَاى هی کِ دٌّذ دّذ. ًتایح ایي همالِ ًؾاى هی پیؼ تیٌی هاؽیي اس همذار پاراهتز ؽثکِ را ًؾاى هی

.حاعثات را  افشایؼ دادٍ تٌاتزایي عزػ  اًدام ه اتتذا تِ عاکي عٌگیي اخٌتاب کزد تغیاری اس هحاعثات

واژه های کلیدی:  

 پاراهتز ؽثکِ ، هذٍل حدوی گَعی ، پاراهتز ّاتارد ، چگالی ، یادگیزی هاؽیي، تزاسػ خطی، تزاسػ ًظزیِ تاتؼی

Machine learning in density functional theory to predict ZrCoBi structural  properties 

Fereshteh  Askari- Lemjiri
1
; Saeid Jalali- Asadabadi

1
; Majid Yazdani -Kachoei

1 

1
Department of Physics, University of Isfahan, Isfahan

Abstract: 

In this paper, the suitable Hubbard parameter (U) for ZrCoBi compound is predicted using a combination of the density 

functional theory (DFT) and machine learning technique. To this end, first, the lattice parameter and bulk modulus of the case 

are calculated using DFT including some values of U parameter. Then, we have predicted the lattice parameter and bulk 

modulus of the system for the other values of the U parameter by means of the linear and Gaussian regressions without 

performing additional heavy DFT calculations. To find the best U parameter, we have compared our results with the available 

experimental data. Our results show that if the U parameter is  considered only for the Co atom, the Ueff=1.25 eV can 

reproduce the experimental lattice parameter, while if two individual U parameters are considered for both the Zr and Co 

elements, the set of (Ueff =6 eV for Zr and Ueff =1.2 eV for Co) can lead to the experimental results. Evaluation of the 

regressions shows  that the accuracy of the results predicted by the machine learning approach is high. The results of this 

paper show that machine learning can be considered as a reliable technique which can be used to speed up the calculations 

by avoiding  furthered DFT calculations. 
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 مقدمه:

ی ّا رّیاف ی تاتؼی چگالی تا اعتفادُ اس  هحاعثات ًظزیِ ،هؼوَال

ّای  دعتگاُ پیؼ تیٌی خَاؿدر  LDA  ٍGGAهؼوَل 

تا ؽکغ  هَاخِ   d  ٍfّای ًیوِ پز  تا اٍرتیتال ی لَی ّوثغتِ

ّای دیگزی ًظیز  اس رّیاف  ّا تزای ایي دعتگاُ ،تٌاتزایي  ؽًَذ. هی

LDA+U ی هْن در هَفمی  ایي  ًکتِ ، . اها>1= ؽَد اعتفادُ هی

یک راُ تزای اع .  Uتخاب درع  همذار پاراهتز ّاتاردرّیاف  اً

هختلف ٍ  Uاًدام هحاعثات تا همادیز  Uاًتخاب همذار هٌاعة 

 .>2=  ات تا همادیز تدزتی در دعتزط اع ی ًتایح هحاعث همایغِ

ٍاتغتِ اع .  Uهَفمی   ایي رٍػ تِ گام ٍ هیشاى تغییزات  ،هاا

 تزای تاال تزدى دل  ٍ ؽاًظ هَفمی  ایي رٍػ ًاگشیز ّغتین کِ

تؼذاد  ایي کار هٌدز تِ ،. اهارا کَتاُ اًتخاب کٌین Uات تغییز  گام

ّا تِ  تزکیةتزخی اس ،غیار سیاد خَاّذ ؽذ. ّوچٌیيتهحاعثات 

ّای  اًتخابدر ایي حال  تا تؼذاد ًیاس دارًذ.  Uتیؼ اس یک پاراهتز 

 خَاّین تَد. در تغیاری اس هَاردرٍتزٍ  Uتزای همادیز  سیادی

هٌاعة را تغیار  Uاًذ ٍ ایي هطلة یافتي همادیز  ّوثغتِ Uهمادیز 

هٌدز تِ تغییز دیگزی  Uسیزا تغییز یک  ،هؾکل خَاّذ عاخ 

تٌاتزایي، در تغیاری اس هحاعثات اعتفادُ اس رٍػ ارایِ   خَاّذ ؽذ.

 هٌاعة ػوال اهکاى پذیز ًخَاّذ تَد. Uؽذُ در تاال تزای یافتي 

تزای  >3= ًظزیِ تاتؼی چگالیٍ  یي اعتفادُ اس تزکیة یادگیزی هاؽ

ها در ایي اخٌتاب اس هؾکالت رٍػ فَق تغیار کارعاس خَاّذ تَد. 

تزای یافتي  ًظزیِ تاتؼی چگالیٍ  یادگیزی هاؽیيهمالِ اس تزکیة 

ایي تزکیة   .این تْزُ گزفتِ ZrCoBiتزای تزکیة  Uهمذار هٌاعة 

تغیار تاال هَرد تَخِ ٍری  تِ ػٌَاى یک هادُ تزهَالکتزیک تا تْزُ

خَاؿ عاختاری ٍ الکتزًٍی ایي تزکیة تزای  لزار گزفتِ اع .

در ایي  .>4= اًذ اخیزا هَرد هطالؼِ لزار گزفتِ Uهمادیز هختلف 

ّغتٌذ ٍ  dًیوِ پز  ّای دارای اٍرتیتال Zr  ٍCoتزکیة دٍ ػٌصز 

( تزای Coٍ یکی تزای  Zr)یکی تزای  Uتٌاتزایي تِ دٍ پاراهتز 

ًیاس  LDA+Uیف خَاؿ ایي تزکیة تز اعاط رّیاف  تَص

کِ  Zr  ٍCoتزای ػٌاصز  Uها در ایي همالِ  همادیز هٌاعة دارین. 

ؽًَذ را تا اعتفادُ اس تزکیة  ی تدزتی هی هٌدز تِ پاراهتز ؽثکِ

این. ّوچٌیي  کزدُ پیؼ تیٌی ًظزیِ تاتؼی چگالیٍ  یادگیزی هاؽیي

پیؼ  Uایي تزکیة را تا اعتفادُ اس ایي همادیز ی حدوهمذار هذٍل  

  این. تیٌی کزدُ

محاسبات جزییات

تا اعتفادُ کذ هحاعثاتی  ؽن-در ایي همالِ حل هؼادالت کَّي      

WIEN2k  تز اعاط رٍػ LAPW در حضَر تزّوکٌؼ ٍ

تیي -اًدام گزفتِ اع . ؽؼاع کزات هافیي (SOC)هذار  -اعپیي

 ّوچٌیيٍ a.u 4/2 ،4/2 ،5/2تِ تزتیة  Zr ،Co  ٍBiتزای اتوْای 

RMTKmax =،10l= ،Bohr 5/9پاراهتزّای هحاعثاتی
-113Gmax= 

 .اًذ ریذتزگ اًتخاب ؽذُ -9خذاعاسی ٍ اًزصی 

تاًک یادگیزی هاؽیي در اتتذا  تِ هٌظَر اعتفادُ اس رٍػ      

دّین ٍ هاؽیي را تا آى آهَسػ  ػاتی را در اختیار هاؽیي لزار هیاطال

ٍ تِ ین تا  هاؽیي آًْا را پزداسػ اخاسُ هی دّ ،دّین. عپظ هی

ّا را کؾف  فزه  هٌاعة تثذیل ٍ تْیٌِ عاسی کٌذ تا الگَی دادُ

تَاى  هی ّای هدَْل را پیؼ تیٌی کٌذ. دادُکٌذ تِ طَری کِ تتَاًذ 

ّای  دادُ .اعتفادُ کزد تزای ػول تزاسػ یّای هختلف تغاس تا

  {  }ّای   صَرت هدوَػِ ػاتی را تِگزدآٍری ؽذُ در تاًک اطال

دّین تا ایي اهیذ کِ هاؽیي تا ؽٌاعایی  تِ هاؽیي آهَسػ هی  {  }ٍ 

ل ؽَد. تز خالف ّای هدَْ ّا لادر تِ پیؼ تیٌی دادُ الگَی ایي دادُ

ّایی هاًٌذ  ای ّایی اس ًَع چٌذخولِ هثتٌی تز پایِّای تزاسػ  رٍػ

اس یک پایِ هٌاعة رٍػ هثتٌی تز ّغتِ  {           }

یي تزای ایداد چٌ  کٌذ. اعتفادُ هی {  }ّای  ٍاتغتِ تِ دادُ

الگَریتن خَػ تؼزیف دارین.  یک ای ًیاس تِ یک ّغتِ ٍ ٍاتغتگی

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

996



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

3

هؼیي   تزای داؽتي یک الگَریتن خَػ تؼزیف السم اع  کِ ّغتِ

، اگز هاتزیظ درًٍیاتی  یک ّغتِ را هؼیي هثث  گَیین هثث  تاؽذ.

، رٍی ّز هدوَػِ ًما  دلخَاُ هتوایش یک  هٌتح اس پایِ تاالهزتؼی 

ّای  یؼٌی تا ّز اًتخاب دلخَاُ اس دادُ  هاتزیظ هؼیي هثث  تاؽذ.

تِ ػثارت هؼیي هثث  تاؽذ ) (        )  هاتزیظ  ،

ّوِ همادیز ٍیضُ آى حمیمی ٍ هثث  تاؽٌذ(. یکی اس  ، دیگز

ع  کِ هؼوَالً در هحاعثات ّا ّغتِ گاٍعی ا هؾَْرتزیي ّغتِ

ّغتِ گاٍعی تِ صَرت سیز  ؽَد. اعتفادُ هی فیشیکی ًیش اس آى

:>5=  اع 

          (
       

   
)                             

 کٌذ. ّا را کٌتزل هی ّن پَؽاًی دادُپاراهتزی اع  کِ   آىکِ در  

پایِ ّغتِ تِ ؽکل سیز ة تز حغ کِ تزاسػ را تتَاىکٌین  هی فزض

:ًَؽ 

      ∑   (      )

  

  

                         

 ّا   تاتغ یادگیزی هاؽیي )تزاسػ( اع  ٍ     کِ در آى 

همادیز هدَْلی ّغتٌذ کِ تایذ تؼییي ؽًَذ. در ایٌدا ایي همادیز را 

، آًْا را  آٍرین. یؼٌی تِ کوک تمزیة کوتزیي هزتؼات تِ دع  هی

ّای هؼلَم  کِ هدوَع هزتؼات خطا رٍی دادُ  کٌین طَری تؼییي هی

  را تزای     ،  تٌاتزایي ؽَد. کویٌِ   (     )

            
 :کٌین یزتؼزیف هیصَرت س تِ  

         ∑ (  
     )

 
                                 

  
   

.]6 [دکویٌِ ؽَ     کٌین کِ  را طَری تؼییي هی  ٍ تزدار 

گیریبحث و نتیجه

بات  ؽثکِ ٍ WIEN2kاتتذا تِ کوک ًزم افشار  در ایي تحمیك    

LDA+Uرا تا اعتفادُ اس رّیاف ZrCoBi تزکیةحدوی هذٍل 

هحاعثِ  U(eV)<;1,2,3,4,5,6?همادیز پاراهتز ّاتاردتِ اسای 

همادیز هیاًی خْ  خلَگیزی اس تزای هحاعثِ  ،عپظ این. کزدُ

اطالػات ٍرٍدی ٍ خزٍخی ًزم افشار هحاعثات تغیار سیاد

WIEN2k  راهتز پا اتتذا ها در. تِ هاؽیي آهَسػ دادُ اینرا

بات  ؽثکِ ٍ هذٍل ٍ  تغییز دادُ Coتٌْا تزای اتن ّاتارد را 

یافتي همادیزهیاًی اس  تزای این. دع  آٍردُِ تزکیة را تحدوی 

ي هحاعثات در ًتایح ای .اینُ کزدگَعی اعتفادُ خطی ٍ تزاسػ

دّذ تا  اى هیًؾ( 1)طَر کِ ؽکل  ّواى .اًذ ارایِ ؽذُ (1)ؽکل 

تزای  یاتذ. تیٌی ؽذُ کاّؼ هی ی پیؼ بات  ؽثکِ Uافشایؼ همذار 

پاراهتز ؽثکِ ٍ هذٍل حدوی را تزای گَعی ارسیاتی تزاسػ 

ًظزیِ تاتؼی چگالی اعتفادُ اس تا   eV 5/1= Ueffی هیاًی ًمطِ

ًتایح  (1)  . خذٍلاین را هحاعثِ کزدُ ٍ هیشاى خطا تاستَلیذ کزدُ 

ی پیؼ ٍ درصذ خطا DFTحاصل اس پیؼ تیٌی هاؽیي، هحاعثات 

ذ. تز اعاط ایي خذٍل هیشاى خطای دّ تیٌی هاؽیي را ًوایؼ هی

ر هاؽیي تغیار کن ٍ همادیز پیؼ تیٌی ؽذُ تَعط هاؽیي تغیا

دّذ  . ایي هطلة ًؾاى هیتاؽٌذ ًشدیک تِ همادیز هحاعثِ ؽذُ هی

کِ آهَسػ هاؽیي تِ درعتی صَرت گزفتِ ٍ ًتایح پیؼ تیٌی آى 

تَاًین همادیز پاراهتز ؽثکِ ٍ  یها ه،  اتزایيلاتل اػتواد ّغتٌذ. تٌ

تیي یک  Ueffرا تِ اسای ّز همذار  ZrCoBiهذٍل حدوی تزکیة 

را تذٍى هحاعثِ ٍ فمط تز اعاط پیؼ تیٌی هاؽیي  eV 6تا 

ًتایح تدزتی همذار پاراهتز ؽثکِ را تزای ایي  دع  آٍرین.ِ ت

یؼ تیٌی پ  تز اعاط  .]7 [اًذ گشارػ کزدُ    eV   18/6تزکیة

تَاًذ ایي همذار را تاس  هی  eV25/1= Ueff همذار  هاؽیي ّای 

در ًظز  Coتَلیذ کٌذ. تٌاتزایي، اگز پاراهتز ّاتارد تٌْا تزای اتن 

گزفتِ ؽَد، هٌاعثتزیي همذار تزای پاراهتز ّاتارد تزای تزکیة 

ZrCoBi تزاتزeV 25/1  .ًوَدار   (1) ، ؽکل ّوچٌیي خَاّذ تَد

تز حغة پاراهتز ّاتارد کِ در آى  حدوی ٍ هذٍلبات  ؽثکِ 

دادُ لزار  ند ارسیاتی ّهَر ٍُ تز ًما  آهَسػ دادُ ؽذُ ًمطِ ػال

 . دّذ یهًوایؼ  اًذ را ؽذُ
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در   (Zr,Co)ها در هزحلِ تؼذ پاراهتز ّاتارد را تزای خف  اتن 

تا گام  eV  6تا  1را اس  Ueff-Zr  ٍUeff-Coًظز گزفتِ ٍ همادیز 

هذٍل  یک الکتزٍى ٍل  تغییز دادُ ٍ هحاعثات پاراهتز ؽثکِ ٍ

LDA+Uٍ تا رّیاف  DFTحدوی را تز اعاط هحاعثات 

را تِ  DFTًتیدِ حاصل اس هحاعثات  36 ، عپظ تکزار کزدین.

ػٌَاى ٍرٍدی تِ هٌظَر آهَسػ تِ هاؽیي ارایِ دادین.

(Ang)حغة بات  ؽثکِتز (eV)راهتز ّاتارداپ تزاسػ خطی الف(: 1ؽکل   

 ج( (GPa)هذٍل حدوی تز حغة (eV)پاراهتزّاتارد تزاسػ خطی ب(

تزاسػ  (ت (Ang)بات  ؽثکِ تز حغة (eV)پاراهتز ّاتارد تزاسػ گَعی

هثلث ّای آتی . (GPa)تالک هذٍل  تز حغة (eV)پاراهتز ّاتارد  گَعی

دٌّذ. همادیز تدزتی را ًؾاى هی

 .خطی ٍ گَعی درتزاسػتالک هذٍل صذخطا تزای  در :2خذٍل    

  DFTتزاسػ  در صذ خطا

=Uگَعی  خطی  َعیگ  خطی     5/1 eV 

001/0%004/0%1791/61781/61790/6(Ang) a

113/0%190/0%445/137560/137286/137B(GPa)

ٍ Ueff-Zrّاتارد ّایتز حغة پاراهتز پاراهتز ؽثکًِوَدار 

Ueff-Co ُکِ اع    رعن ؽذ U1ِهزتَ  تZr  ٍU2  َهزت

خطای تزاسػ گَعی ًغث در صذ  (2)ؽکل تاؽذ. هی  Coتِ 

در هحاعثِ U(;5/2، 5/3تزای ًمطِ ) WIEN2k تتِ هحاعثا

%  هی 3/1  حدوی %  ٍ در هحاعثِ هذٍل3/0پاراهتز ؽثکِ تزاتز 

 =eV  6eV, Ueff-Zrکٌٌذ کِ سٍج هیتایح ها پیؼ تیٌی ً تاؽذ.

2 /1Ueff-Co= را تاستَلیذ تزکیة همذار پاراهتز ؽثکِ تدزتی 

خَاٌّذ کزد.

ًغث  تِ پاراهتز ّاتارد تز آًگغتزٍم  ة:  ًوَدار پاراهتز ؽثکِ تز حغ2ل ؽک

  دّذ. هی همذار تدزتی را ًؾاىًمطِ لزهش . Zr ٍCoتزای دٍ اتن  (eV)حغة

همذار هذٍل حدوی تزکیة ًیش تِ اسای ایي سٍج تزاتز  

Gpa5710/137 ؽَد. پیؼ تیٌی هی
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با استفاده از کد تک الکترونی هالتی پکتور تک سطحی در دی الکتریکما شبیه سازی
کاظمی، فیروزه ؛مریم، جرانأمست
يزد ،  صفائيه ، چهار راه پژوهش ،  ه يزدفيزيك دانشگا دانشکده

چکیده

ی که اين پديده توان سيستم را محدود می کند و در بعضی موارد باعث تخريب های اخير مطالعه شده است. از آنجايای در دهه ی مالتی پکتور به طور گستردهپديده
های راديو فرکانسی تحت خال مشخخ  ها در سيستميع الکترونبا رشد بسيار سراين پديده  سيستم می شود، شناخت اين پديده از اهميت زيادی برخوردار است.

بزارهای شبيه سازی برای پيش بينی نواحی که در آن مالتی پکتور اتفاق می افتد استفاده می شود. ما در اين باال بودن قيمت انجام تست تجربی، ا به علت شود. می
و نواحی که در آن مالتی پکتور اتفاق می افتد را  کنيمها را شبيه سازی میی مالتی پکتور تك سطحی در دی الکتريكمقاله با در نظر گرفتن تك الکترون اوليه،  پديده

ن می کنيم.تعيي

تك سطحی ها،کتريكمالتی پکتور، دی ال  :واژه های کلیدی

The simulation of the single-sided multipactor in dielectrics using a single electron code 

Mostajeran, Maryam; Kazemi, Firuzeh  

Department of Physics, University of Yazd, Yazd

Abstract 

Multipactor phenomenon has been widely studied during in the past decades. As this effect limits the transmitted 

RF power and may degrade RF devices, its understanding is primordial. This phenomenon is characterized by a 

very fast growth of the electronic population in Radio-Frequency devices under vacuum. Due to the high cost of 
experimental tests, simulation tools are heavily used to predict the multipactor zones. In this paper we simulate 

the single-sided multipactor in a dielectric using a single electron code and the multipactor zones are then 

defined.  

Keywords: Multipactor, Dielectrics, single side. 
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  مقدمه
ايجاد بهمنی از الکترون هاست که در سيستم  ،اثر مالتی پکتور     

 :اتفاق می افتد اگر سه شرط تحت خال  1(rfهای راديو فرکانسی)

شرط  (2)شرط تشديد(  rfان الکتريکی (همزمانی الکترون با ميد1

شرط  (2 3(SEY)الکترون ثانویبزرگتر از يك بودن ضريب 

در مدت با وقوع مالتی پکتور به عبارتی  .[1]پايداری، برآورده شود
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اين پديده افتد. زمان چند نانوثانيه رشد نمائی الکترون ها اتفاق می

 سيستم گرمايشی در سيستم های ماهواره ای ارتباط از راه دور، در

در راکتورهای همجوشی)توکامك( و همچنين شتاب   rfپالسمای 

 ،افتد. اين پديده باعث ايجاد ابرالکترونیهای ذرات اتفاق میدهنده

 به منبع سيگنال rfو بازتاب سيگنال  در سيستم ايجاد اختالل

 شود. می

ت ها متفاوالکتريكدر فلزات و دیوقوع مالتی پکتور  ساز و کار

های آزاد در فلزات، سطح فلز با است. به دليل وجود الکترون

ها پس تريكالکماند. در دیوجود از دست دادن الکترون، خنثی می

ماند الکتريك، حفره بر جای میاز سطح دی از نشر الکترون ثانوی

، لذا در شودالکتريك )بار مثبت( میکه باعث باردار شدن دی

 رفتنگر  دی الکتريك ها عالوه بر در نظر ی مالتی پکتور دمطالعه

 . [2]شودگرفته میهم در نظر  DCE ثابت ، ميدانrfميدان 

وقوع مالتی  نواحیانجام آزمايش برای پيدا کردن از آنجائی که 

پکتور گران قيمت است، روش های مختلفی برای تخمين زدن اين 

شبيه  شود از جمله: مطالعات نظری و آماری،ده میاستفا نواحی

ما در اين  PIC)3[3.](سازی به روش مونت کارلو و ذره در سلول 

مالتی پکتور تك سطحی  ،مقاله با در نظر گرفتن يك الکترون اوليه

کنيم و  با فرض مشخ  بودن در دی الکتريك را شبيه سازی می

که در آن مالتی پکتور اتقاق می افتد را   DCE مقاديری از  rfميدان 

 .آوريمبدست می

 مدل مالتی پکتینگ تک سطحی
نشان داده شده  1مالتی پکتينگ تك سطحی در شکل  یهندسه    

نسبت به محور مثبختو زاويه ی0vاست. الکترون با سرعت

yگيخرد. ثير ميدان های الکتريکی قرار میأيابد و تحت تانتشار می

و فرکخانس 0rfEیبا دامنهfrميدان الکتريکی راديو فرکانسی

دهد انرژی میبر ذره اثر می کند و به ذره yدر جهت ایزاويه

 شخود.می y و باعث انتقخال ذره در راسختای
DCEانخرژی بخه ذره

ميدان  اين صفر توسط با سرعت اوليه ی غير الکترونبلکه  دهدنمی

گخردد. در هخر انتقخال )پخرواز( ی انتشخار برمیالکتريکی به صخفحه

با انرژی بيشتری به  ،هر بار وشود بيشتر می انشها انرژی  الکترون

د و الکترون هخای ثخانوی  را از سخطح جخدا نکنسطح  برخورد می

نوی شود و  بهمنی از الکترون های ثخاد. اين فرايند تکرار مینکنمی

شود.توليد می

. DCو   rfمدل مالتی پکتور تك سطحی با دو ميدان الکتريکی : 1شکل 

الکترون دینامیک
توان معادالت حرکت الکتخرون را با استفاده از قانون دوم نيوتن می

بدسخت  2و1بدست آورد. معادالت سرعت در دو راستا از روابخط 

آيد. می

(1) 0 sinDC

e
x E t v

m
  

 (2)  0 0cos( ) cos cosrf

e
y E t v

m
       

، Wانرژی برخوردی الکترون به سطح، توانمی

2 2

2

m
W  زمان پرواز کردمحاسبه را در هر برخورد .

ی از رابطهالکترون)از انتشار تا برخورد( با استفاده 

0 sin2
flight

DC

m
t

e E

 
 شرط تشديد زمانی . [2]آيدبدست می

مضرب فردی از نصف دوره تناوب ،زمان پروازافتد که اتفاق می

 .3 یباشد، رابطه

 (3                        ) ,….1,2n= 
(2 1)

2
flight

n
t

f




با استفاده از شرط  . ی مالتی پکتور استمرتبه nدر اين رابطه 

تشديد،
DCE آيد.بدست می تشديدی 

(4 )04 sin
DC

mf
E
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وMHz 325 =f فرض با
2


  ،

DCE های نرژیا برای را

(.1جدول ( بدست آورديم)eVالکترون ولت ) 10 و 5، 1 یاوليه

 .1جدول 
DCEمتفاوت رای سه مرتبه ی مالتی پکتور و سه انرژیتشديدی ب 

.الکترون اوليه

مالتی پکتورتك سطحی در  باالی هایمرتبه ،1با توجه به جدول 

DCE  افتد.اتفاق می کمتر 

الکترون تعدادی متوسط  به طور ،الکترون های اوليه در هر برخورد

،SEYضريب الکترون ثانوی،  ،اين تعداد کنند کهتوليد می ثانويه

الکترون  برخوردی به جنس سطح و انرژی SEY د.شوناميده می

ی ضريب بستگی دارد. ما در اين مقاله از مدل دايان برای محاسبه

[. 4کنيم ] الکترون ثانوی استفاده می

  ( ) ( ) ( )  

R

p pSEY
R

e 


 0

1 1 11 1

ماکزيمم عمق نفوذ الکترون)به انرژی برخوردی الکترون  Rدر اينجا

 توان pو  های ثانويهعمق فرار ميانگين الکترون 0بستگی دارد(، 
برای . مقاديری که در اين مقاله است 1.66-1.35 یدر محدوده 

 و است برای سطح دی الکتريك در نظر گرفتيم  SEYپارامترهای

 گرفته شده است.  [5از مرجع ]

وليخد ثانويخه ت هخایتوان تعخداد الکترونمی ،5ی با استفاده از رابطه

مقاالت )به طخور  در بسياری از هر برخورد را محاسبه کرد.شده در

وقوع مالتی پکتخور در ی ناحيه برخورد برای تعيين 30( [8-6]مثال

در نظر برخورد  30ما در ابتدا  ،از اين رو شده است. نظر گرفته

بخا  برخخورد را 30وليد شخده در ثانويه ت هایتعداد الکترون گرفتيم.

1فخخخرض صخخخفر بخخخودن فخخخاز اوليخخخه، 0 eV10 0W

0 30 KV/mrfE را  هخا°الکترونتعداد  2شکل .يممحاسبه کرد

سخه مقخدار ) بخه عبخارتی  ی متفاوت مخالتی پکتخورسه مرتبه برای

برخورد( نشان  30بر حسب زمان )معادل  (تشديدی DCEمختلف 

رشد نمائی تعداد الکترون های نشان دهنده ی وقوع مالتی  دهد.می

 .پکتور است

ی مرتبهبرای سه برخورد(  30)معادل ها بر حسب زمان  تعداد الکترون:  2شکل

با فرض مالتی پکتور
0 30 KV/mrfE 

برخورد برای سه مقخدار  30پس از  الکترون هاتعداد  ، 2در شکل 

DCE ی بخاالتر مخالتی پکتخوريکسان است ولی در مرتبخه تشديدی 

که  بخه رشد ذرات کندتر است ومدت زمان بيشتری طول می کشد 

 برسد. 450000  مقدار

هخای  DCE را بخرای  ام 30دربرخخورد  الکترون هخاتعداد  3شکل 

شود نوسخان ديده می 3دهد. همانطور که درشکل مختلف نشان می

.شودديده می هاالکترون های خيلی زيادی در تعداد

 . DCEام بر حسب  30تعداد الکترون های توليد شده در برخورد :  3شکل

هايی که بخرای وقخوع مخالتی پکتخور بررسخی کی ديگر از کميتي 

SEY شودمی   است. اگخرSEY   بزرگتخر از يخك باشخد

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

1001



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

 4نشان دهنده وقوع مالتی پکتخور اسخت. همخانطور کخه در شخکل 

SEYشود می مشاهده   برحسبDCE  نوسان است. دارای هم

SEY:  4شکل  برحسبDCE   فرضبا 
0 30 KV/mrfE  30و 

برخورد.

علخت ايخن  برای حل اين مشکل، موارد زيادی بررسی شد و نهايتاً

ها، کخافی نبخودن تعخداد برخوردهخا دربدسخت آوردن نتخاي  نوسان

ش داديم تا اين نوسخانات مشخ  شد. لذا تعداد برخوردها را افزاي

 .5از بين برود و به حالت پايدار برسيم، شکل

SEY: 5شکل  برحسبDCE  با در نظر گرفتن
0 30 KV/mrfE  و

 برخورد.510

SEYکه  DCE.مقاديری از 5 با استفاده از شکل  مربوط به آن 

در  را می توان به عنوان نواحی که مالتی پکتور بزرگتر از يك است

. افتد تعيين کرداتفاق میآن 

 نتیجه گیری

به علت باال بودن قيمت انجام تست تجربی، ابزارهای مختلفی      

حی که مالتی پکتور از جمله مطالعات آماری برای تخمين زدن نوا

 30شود. در اين مطالعات اغلب تعداد تفاده میاس، اتفاق می افتد

برخورد در نظرگرفته شده است. ما در اين مقاله با در نظر گرفتن 

يك الکترون اوليه، مالتی پکتور تك سطحی در دی الکتريك ها را 

ازی کرديم. نتاي  بدست آمده برخورد شبيه س 30با در نظر گرفتن 

های بدون جواب ذا نهايتاًل ،های زيادی بودی نوسانهدهندنشان

نوسان را با در نظر گرفتن تعداد زيادی برخورد بدست آورديم. در 

0rfE یبا محاسبه  معين SEY   برای.DCE  ،های مختلف

 افتد را بدست آورديم.نواحی که در آن مالتی پکتور اتفاق می
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بررسی جایگزیدگی اطالعات اسپینیبا در محیط  HDV کنترل انتشار ویروس
سمیرا، فتحی زاده  ؛بهنیا، سهراب ؛مصطفی، سلیمی

ارومیه، ارومیه، ایران گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی

چكیده
از مراقبت  می تواند افراد جامعه را واگیردار باشد. این روشویروس به بیرون می تواند روشی برای کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری های  عدم انتقال اطالعات از

بگرداند. در این کار، ما سعی کرده ایم روشی را برای جلوگیری از انتقال اطالعات از ویروس به محیط بر مبنای اعمال ولتاژ به  بی نیاز های جدی در تماس با بیماران
های اسپینی در سیستم ویروس می توان انتقال اطالعات به محیط را پیش بینی کرد. محدوده ولتاژ بین حدود با بررسی جایگزیدگی حالت محیط آلوده معرفی کنیم. 

عات اسپینی ولت، بازه ای است که در آن اطالعات به بیرون نشت می کند. در ولتاژهای پایین، حالت های اسپینی جایگزیده هستند و می توان گفت که اطال 30تا  20
اسپینی و نمی کند. در نتیجه می توان پیش بینی کرد که با اعمال ولتاژهای بسیار پایین در محیط های آلوده به ویروس می توان از انتشار اطالعات به بیرون نفوذ 

 درنتیجه انتشار بیماری در محیط جلوگیری کرد. 

، آشوب کوانتومی، حمام گرمایی، دی ان ایاطالعات اسپینی واژه های کلیدی:

Controlling the spread of HDV virus in the environment by investigation the 

localization of spin information 

Salimi, Mostafa; Behnia, Sohrab; Fathizadeh, Samira 

Department of Physics, Urmia University of Technology, Urmia, Iran 

Abstract 
Preventing the transmission of information from the virus to the environment can be a method to control the spread of infectious 

diseases. This method can eliminate the need for serious care in contact with patients. In this work, we have tried to introduce a novel 

method to prevent the transmission of information from the virus to the environment based on the applying of voltage to the infected 

environment. By studying the localization of spin modes in the virus system, it is possible to predict the transfer of information to the 

environment. The voltage range between about 20 to 30 volts is a range that information leaks out. At low voltages, the spin modes are 

localized and it can be said that the spin information does not penetrate the outside. As a result, it can be predicted that applying the 

very low voltages in virus-infected environments can prevent the spread of spin information and thus the spread of disease in the 

environment. 

Keywords: Spin Information, Quantum Chaos, Heat Bath, DNA 

PACS No.         72, 81, 87 

  مقدمه
اخیرا، یکی از مسائل مهمم روز ماالعمه در ممورد نحموه انتقمال          

تما حمال،   ویروس ها از محیط آلوده بمه موجمود سمالم ممی باشمد.      

بررسی شده اند که انتقال ویروس در محمیط را  فاکتورهای بسیاری 

انتشار ویروس کنترل کرده و از انتشار آن در محیط جلوگیری کنند. 

موجب اپیدمی یا پاندمی بیمماری شمود کمه در    در محیط می تواند 

اینصورت مدیریت و مهار بیماری در جامعه را مشمکل ممی سمازد.    

بنابراین، بررسی عوامل انتشار و کنترل آنها می تواند در مهمار هممه   

در این کمار مما قصمد داریمم کمه انتشمار       گیری بیماری کمک کند. 

گزیممدگی ویممروس در محممیط را از طریممی بررسممی انتشممار یمما جای 

اطالعات اسپینی در آن بررسی کنیم. برای این کار خموا  آمماری   

تموالی طبیعمی از ژنموم ویمروس دلتمای      در یک ترازهای انرژی را 

سمازی ارمرات محمیط روی    بمرای شمبیه  بررسی می کنمیم.    1هپاتیت

های زیستی آنها را در تماس بما یمک حممام حرارتمی قمرار      سیستم

ای از اجمزای  ی شمامل مجموعمه  دهیم. حممام گرممایی کوانتموم   می

کنشی ضعیف)نوسانگر( اسمت کمه همر کمدام از اجمزاا دارای      برهم

نوسانات انرژی بررسی  [.1جات آزادی محدود و زیادی هستند ]در
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ای که با ذرهکوانتومی بس سیستم بعنوان یک یباز سیستمچنین در 

انمد از تمرکزهمای جدیمد در ماالعمات     حمام حرارتی جفت شمده 

بمرای یمک    ینامیمک کوانتمومی و کوانتموم بیولوژیمک اسمت.     ترمود

اند، های کوانتومی که با حمام حرارتی جفت شدهآنسامبل از سیستم

بیمان   2رفتار غیر خای این آنسامبل با حل معادالت اصلی کوانتمومی 

شود و حساسیت آن به تغییرات و شمرایط اولیمه محمیط توسمط     می

ی و خموا  آممار  [. 2شمود ] بررسی می 3ابزارهای آشوب کوانتومی

 یهما سیمماتر  هیم مامابی بما ن ر   ییهما سمتم یس نیچنم  تحلیل رفتار

ی دگیم گزیجا وانتقمال   خوا ی، فینوسانات ط[. 3] است 4یتصادف

در ایمن   شمود. یمم  یبررس این ن ریهاساس  بر مورد ماالعه سیستم

 5ماالعه با انتخاب یک توالی طبیعی از ژنوم ویروس دلتمای هپاتیمت  

ات محیط را در قالب حمام حرارتی و اتصال بما الکترودهما   [، ارر4]

کنیم. برای این من مور بما بکمارگیری ابزارهمای آشموب      بررسی می

پردازیم.کوانتومی به تحلیل سیستم می

 مدل سازی ریاضیابزار و 
آشوب کالسیکی بر تحلیل مسیرها در فضای فماز تکیمه دارد. از       

با اصل عدم قاعیت همایزنبر  رد   آنجائیکه مسیر در دانش کوانتوم

شود، بنابراین تحلیل دینمامیکی ترازهمای انمرژی و توابمج ممو  می

تواند اطالعاتی درباره نحوه عملکرد سیستم کوانتومی در اختیمار  می

 یهما بما تمابج تموزیع    بگذارد. نوسانات ترازهای انرژی این سیسمتم 

ه ر ناحیممد) 6شممود کممه بممه دو صممورت پواسممنی  نمممایش داده مممی

 7و ویگنممری (ناک دارنمد پمذیر رفتممار کالسمیکی غیمر آشمموب   انتگمرال 

شممد. بممرای ایممن باناک اسممت( مممی)معممادل کالسممیکی آنهمما آشمموب

 sP)(تمرین همسمایگان  توزیج فضمایی نزدیمک   بندی از تابجتقسیم

 تممرین همسممایگی بمما راباممهکممه فاصممله نزدیممکشممود اسممتفاده مممی

ii EEs  1
بممزار دیگممری کممه خمموا  ا .شممودمحاسممبه مممی  

حالت ها را می سنجد، نسبت مشارکت معکوس  جایگزیدگی ویژه

(8IPR)   است که برای ویژه حالتی که کامال جایگزیده باشد برابر بما

و برای حالت های کامال ناجایگزیده برابر  1
N

ممی باشمد کمه در     1

کند.  سایز سیستم را بیان می Nآن 

ه متصل ب)سیستم(  DNAهای تصویری از سیستم مورد ماالعه: مولکول:  1شکل

 ور در حمام حرارتی)محیط(الکترودهای چپ و راست و غوطه

 آن را HDVاز ژنموم   با انتخاب توالی طبیعی( 1)با توجه به شکل 

در تماس با حمام حرارتی و الکترودهایی از چمپ و راسمت قمرار    

ایم. داده

:[5] شودیلتونی کل با راباه زیر بیان میهام

(1) 
BathsysLeadsysBathLeadsysT HHHHHH  

 است)سیستم(  DNAجمله اول مربوط به هامیلتونی ( 1در راباه )

شوند:بصورت زیر تعریف میکه 

(2)
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DNAاز  ها در هر رشتهتعداد سایت، iها وتعداد رشتهjباوریکه

د.باشمی ویروس

ijij cc ,, )فنا( یک الکترون در  عملگر خلی )(

),(سایت  ij،ij , ،انرژی روی سایت الکترون
ijt ,

انتگرال پرش  

و زاویه مارپیچ ای، جیرهبین زناندرکنش iیک رشته ودر 

]})1cos[(

]cos[])1sin[(]{sin[sin1,









ni

ninnitD sonn

کننده بیان( 1جمله دوم در راباه ) زاویه پیچش است.کهد باشمی

هامیلتونی الکترودها است:

 : این مقاله به شرط در دسترس بودن در سایت انجمن فیزیک به آدرس زیر معتبر مى باشد
 http://www.psi.ir/cp/physics99

1004



کرمانشاه ، دااگشنه رازی ،  1199    شهریورماه 4-1  اریان کنفرانس فیزیک انهم مقاهل                   
  

(3) 

kjkjkj

kjkjkj

R

j

R

k

b
R

j k

LL
b

LLead

aa
eV

aa
eV

H

,,,

,,.

2,1 ,

2,1 ,

)
2

(

)
2

(

 

 

























که

kjkj
aa

,,
)( 

)فنا( الکترون در الکترود ، عملگر خلیRL,با 

،
kj , انرژی روی سایت الکترودها وbV باشد.ولتاژ بایاس می 

 اباه زیر بیانربا  الکترود -سیستمکنش هامیلتونی مربوط به برهم

شود:می

(4)      
 



 
2,1 ,

,, .).(
,,

j k

NjRRjiLLLeadsys cHcatcatH
kjkj





به ام الکترودkزنی از سایتعناصر ماتریس تونل tکه

شود:می بیانهامیلتونی حمام با راباه زیر  باشد.می DNAزنجیره 
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باشد.می DNAزنی بین حمام و نیز عناصر ماتریس تونل it که

بررسی و تحلیل
ای بعنوان دو رشته DNAدر این ماالعه زنجیره مولکول      

در ن ر گرفته شده است که ماابی سایت Nبامولکول مرکزی 

متصل و از باال و سایت kبا از دو انتها به دو الکترود  (1) شکل

 در ارتباط است. ماتریس هامیلتونیهای حرارتی پایین با حمام

)86()86(، یک ماتریستوصیف کننده kNkN   عضوی

نمودار تابج توزیج فضایی  (2و) (1) هایدر شکل باشد.می

DNA های مختلف ازتوالیبرای  sP)( ترین همسایگاننزدیک

 5cفرکانس حمام نسبت و   های مختلفدر ولتاژویروس 

در  sP)( نمودارb(1 )(و) a(1)() های در شکل .رسم شده است

 9به پیک شنیرلمن است کهپیک اولیه  دارای یک ولت  10و  5ولتاژ 

تبهگنی بیش از حد در این به علت . پیک اولیه [6] مشهور است

. باشدجایگزیده میاسپینی های و نشان دهنده حالتاست سیستم 

انتقال در این حالت اسپین الکترون ها کامال جایگزیده هستند. بنابراین، 

اطالعات اسپینی صورت نمی گیرد و شاید بتوان گفت اطالعات انتشار 

با ویروس نیز کامال جایگزیده بوده و انتشاری صورت نمی پذیرد. 

 بین رفتن پیک اولیه هستیم از شاهد( 1(c)) ولتاژ در شکل افزایش 

در حالت  .شودمنابی می بر نمودار پواسنی تقریباً sP)(و تابج 

پواسونی نیز همچنان اسپین ها جایگزیده هستند. پس در این حد 

نیز انتقال اطالعات اسپینی و در نتیجه انتشار ویروی تقریبا ناممکن 

کاهش  .شوداز تبهگنی سیستم کاسته می با افزایش ولتاژاست. 

ها در شبکه به معنی شکستن برخی از تقارن تبهگنی با افزایش ولتاژ

های اسپینی کاهش جایگزیدگی به معنی افزایش جریان است. این

که بصورت خالص عبوری از سیستم است  SSSt
محاسبه  

تقریبا باور کامل بر  P(s)ولت، نمودار  20در ولتاژ شود. می

. حالت پواسونی ((1(d))شکل ) نمودار پواسونی منابی می شود

م هنوز جایگزیده هستند و نشان می دهد که ترازهای اسپینی سیست

اگر جایگزیدگی حالت های اسپینی را بتوانیم معادل با جایگزیدگی 

توانیم نتیجه بگیریم که در این محدوده ها از می ،اطالعات بدانیم

توانیم از انتشار ویروس ولتاژ اعمالی به محیط ویروسی می

 جلوگیری کنیم. 

 ولت. 20تا  5در ولتاژهای  جفت باز  500 برای sP)(تابج:  1شکل

دهیم. مشاهده می ولتاژ اعمالی به محیط را همچنان افزایش می

رفته رفته از حالت پواسونی  P(s)ولت، نمودار  20شود که بعد از 

ولت، نمودار یک حالت گذار به  30شود. در ولتاژ خار  می

اظر با حالتی ((. فاز ویگنری متن2دهد )شکل )ویگنری را نشان می

است که ترازهای اسپینی رفته رفته از حالت جایگزیده خار  می 
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دهد که در این مقدار ولتاژ اطالعات اسپینی شوند و این نشان می

تواند معادل با انتشار تواند به بیرون نشت کند. این نتیجه میمی

ولتاژ اعمالی به سیستم را  شود.ویروس در محیط در ن ر گرفته

باالتر از شود که در ولتاژهای دهیم. مشاهده میافزایش میهمچنان 

گردد. یعنی با ولت مجددا سیستم به حالت پواسونی برمی 40

شوند. افزایش بیشتر ولتاژ، حالت های اسپینی مجددا جایگزیده می

توان گفت شود و مییعنی انتقال اطالعات اسپینی دوباره متوقف می

 ((.  3کل )شیوع ویروس کاهش می یابد )ش

ولت.  30در ولتاژهای  جفت باز  005برای  sP)(تابج:  2شکل

ولت. 50جفت باز در ولتاژهای   500برای  sP)(تابج :  3شکل

جفت باز در ولتاژهای مختلف. 500برای  IPRنمودار  :  4شکل

ه حالت ژبرای وی IPRودار توان با استفاده از نمنتایج فوق را می

دهد که با نشان می 4های اسپینی توالی ویروس تایید کرد. شکل 

توان شاهد اعمال ولتاژ به سیستم در ولتاژهای پایین می

جایگزیدگی اطالعات اسپینی بود. با افزایش ولتاژ میزان 

یابد تا اینکه در محدوده ولتاژهای حدود جایگزیدگی کاهش می

شاهد گذار سیستم به یک حالت انتشار توابج  توانولت می 25

ولت نیز با افزایش ولتاژ مجددا توابج  30مو  سیستم رسید. بعد از 

شوند. بنابراین، اگر بتوان جایگزیدگی اسپینی جایگزیده می

اطالعات ویروس به محیط  فوذاطالعات اسپین را معادل با عدم ن

ر پایین به توالی های معرفی کرد، می توان با اعمال ولتاژهای بسیا

 ویروس جلوی انتشار آنها در محیط را گرفت. 

  نتیجه گیری
کنترل و جلوگیری از انتشار ویروس در محیط یکی از بحث های 

عدم انتقال باشد. چالش برانگیز در حوزه مسائل اپیدمولوژی می

های ما را از مراقبت تواند از ویروس به محیط بیرون میاطالعات 

های مختلفی روش .کند ازینیاز تماس ب یریجلوگ یابرپیچیده 

با است. این کار پیشنهاد شدهبرای جلوگیری از انتقال اطالعات 

باشد  ریممکن است امکان پذ طیدر مح یسیمغناط دانیم کیاعمال 

مثل منتشر  یگرید ین هست. روش هاآ یبه تست تجرب ازیو ن

بودن ازون  یمس لیهم هست که به دل طیکردن گاز ازون در مح

در این کار، ما  کنند. یاز آن استفاده م یضرور اریفقط در موارد بس

ایم و بازه ای از ولتاژ اعمالی از روش کنترل الکتریکی استفاده کرده

که درآن کمترین مقدار انتقال اطالعات اسپینی به محیط بیرون 

اسپینی ایم. در این بازه، حالت های نمودهاتفاق بیافتد را پیش بینی 

در داخل سیستم جایگزیده شده و نشت اطالعات به بیرون به 

 کمترین حد ممکن می رسد. 
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 ن نيتريدودر ساختار شش وجهي بور اختلال وابسته به زمانتغيير توپولوژي با اعمال 

 جميله ،سيديزدي ؛ايران نژاد، فاطمه ؛نوروزي، ميلاد

  ولي عصر (عج) رفسنجان دانشگاه ،فيزيك گروه

  چكيده

 نيتريد، فاز بري و عدد ناورداي توپولوژي چرن براي بورونوجهي  ساختار ششزماني و اندركنش پالس ليزري با -ايدر اين مقاله با استفاده از پتانسيل دوره

د يك نوع ن نيتريوهاي حامل در تك لايه بور. از آنجايي كه اعمال پالس ليزري با قطبش دايروي به هاميلتوني فرميونگيرداين سيستم مورد بررسي قرار مي

ستم زماني، انحناي بري و عدد چرن را براي اين سي-ايفلوكيد براي پتاسيل دورهاز فرماليسم  هستفادبا ادر اين مطالعه  ،روداختلال وابسته به زمان به شمار مي

ندگي ديراكي دار با پراكو تغيير سيستم از حالت عايق نرمال به مخروط ديراك گافتغييرات دامنه پالس ليزري در ناوردايي توپولوژي (عدد چرن) اثر محاسبه و 

.ته استگرفمورد مطالعه قرار 

Change of topology by applying a time-dependent perturbation to the hexagonal boron 
nitride structure 

Norouzi, Milad; Irannezhad, Fatemeh; Seyedyazdi, Jamileh  
Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjna, Iran. 

Abstract 
In this study, we investigate Berry curvature and Chern number using a time-periodic potential for interaction of 
laser pulse with hexagonal boron nitride structure. Given that the application of a circularly polarized laser pulse 
to the Hamiltonian related to fermions inside a monolayer boron nitride, is a type of time-independent 
perturbation. Consider that the time-dependent Schrödinger equation can be solved in the formalism of the 
Floquet theory we review and calculate Berry curvature, Chern number, and the effect of changing amplitude of 
laser pulse on topology invariant. We studied the change of the system from normal insulation mode to a gapped 
Dirac cone mode.

PACS No.  78 

   مقدمه

 ايهگروهي از سيستمخواص نوري محوري در  يفازهاي توپولوژي نقش

اي مانند ]. براي حركت الكترون در پتانسيل دوره١-٣د [نماده چگال دار

و بلورهاي فوتونيك وغيره، توپولوژي مربوط به  هاها در جامدالكترون

مربوط به حركت الكترون در يك  ١فاز بري هتوابع موج بلاخ متناوب، ب

نحناي ا وانتسيستم مي استفاده از هاميلتوني]. با ٤[ مسير بسته، مرتبط است

هايي ]. در سيستم٦و٥[ بري و ناورداي توپولوژي عدد چرن را حساب كرد

]. براي ٧[ كرد توان انحناي بري را مهندسيبا اختلال وابسته به زمان مي

با توجه به اختلال پالس ليزري در ، حل معادله شرودينگر وابسته به زمان

شود كه دو فضاي ستفاده ميا ٢فلوكيدگاستون از فرماليسم  ،مرتبه فمتو ثانيه

- زماني را به صورت ضرب تانسوري ادغام مي-ايهيلبرت و فضاي دوره

]. با توجه به پالس ليزري با قطبش دايروي هاميلتوني سيستم ١٠-٨[ كند

زماني در نظر گرفت. هاميلتوني -ايتوان بر حسب پتانسيل دورهرا مي

تقريب  و وني تنگ بستنيتريد شش وجهي از لحاظ هاميلت بورونساختار 

شود با اين تفاوت كه دار محاسبه ميگرافن گاف همانند هاي پايين،انرژي

ار در ساخت نواري و نيتريد باعث گاف بورون مربوط به انرژي هر سايت

اين مقاله انحناي بري و عدد  ]. در١٢و١١[ شودانرژي سيستم مي نواري

مورد  ٣كيدفلو فرماليسم ي ونيتريد با پالس ليزر بورونچرن براي ساختار 

تغيير دامنه پالس با  داده خواهد شد كهو نشان  شودداده ميبررسي قرار 

ها از عايق معمولي به براي چاهكرا حالت سيستم  ،توجه به دامنه بحراني

دهد. با پراكندگي ديراكي تغيير مي٤دار مخروط ديراكي گاف
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 يسممدل و فرمال

 .نيتريد بورونختلال پالسي به ساختار شش وجهي : شماتيك اعمال ا١-شكل

 ورونببراي ساختار شش وجهي  فلوكيد-هاميلتوني گاستون -١

 نيتريد

 نيتريد بورون، يك مدل ساده براي ساختار شش وجهي ١ با توجه به شكل

)BN-h(با دو زير شبكه  ٥A  وB ]پتانسيل وابسته به زمان را تحت  ]١١

𝑨(𝒕) = (𝐴 (𝑡). 𝐴 (𝑡)) گيريم.به صورت زير در نظر مي  

𝑯𝒌 𝝉 = 𝒗𝒇𝚷𝒌 𝝉 ∙ 𝝈 + 𝜺𝒃𝝈 + 𝜺𝒏𝝈             )١(

𝚷𝒌 𝝉 = [𝜏{ℏ𝑘 + 𝑒 𝐴 (𝑡)}. ℏ𝑘 + 𝑒 𝐴 (𝑡)] 

𝝈 =
𝝈𝒛 + 𝝈𝟎

𝟐
 . 𝝈 =

𝝈𝒛 − 𝝈𝟎

−𝟐

τكه در آن  = - و مولفه Κو  Κ هايترتيب متناظر هست با چاهكبه  ±

سرعت  𝑣ثابت پلانك و ℏ .هاي پاولي هستند، ماتريس𝜎هاي مربوط به 

 𝜀است. همچنين  h-BN) در ]١٢[مرجع  ازفرمي (مقدار سرعت فرمي 

ا بو نيتريد در ساختار هستند.  بورونهاي به ترتيب انرژي سايت 𝜀و 

بردار پتانسيل ناشي از اختلال زماني اعمال شده به  A(t) ،ئلهتوجه به مس

به ا رساختار، توسط تابش پالسي است. تابش تك فام با قطبش دايروي 

  .]١٣[گيريم در نظر مي رصورت زي

𝑨(𝒕) =  𝑹𝒆 𝑨𝟎 𝒆𝒊𝛀𝒕  )٢(

𝑨𝟎 = 𝐴 (𝑥 − 𝑖𝑦) 

Ωكه در آن  دامنه ميدان  𝐴به ساختار و فركانس پالس اعمالي  =

اعمالي است. براي حل معادله شرودينگر وابسته به زمان با توجه شرايط 

يد استفاده فلوك-توان از روش نظريه گاستوننيه ميها از مرتبه فمتو ثاپالس

كرد. نظريه فلوكيد مشابه نظريه بلاخ در مكانيك كوانتمي است، با اين 

ر اين رود. داي زماني به كار ميپتانسيل دوره تفاوت كه در نظريه فلوكيد

:شودبندي ميي به صورت زير فرمولنظريه، عملگر تحول زمان

𝑼(𝒕𝟐. 𝒕𝟏) = 𝐞 𝐢𝚺(𝒕𝟐)𝒆 𝒊𝑯𝑭𝒆𝒊𝚺(𝒕𝟏)

Σ(𝑡)كه در آن  = Σ(𝑡 + 𝑇) زماني و -ايعملگر هرميتي دوره𝐻 

 .ودشه به زمان است كه به صورت زير محاسبه ميهاميلتوني فلوكيد وابست

𝑯𝑭 = 𝑯𝒌 𝝉 − 𝒊ℏ 
𝛛

𝛛𝐭
  )٣(  

با توجه به دو فضاي هيلبرت و فضاي مربوط به تابع  𝐻المان ماتريسي 

  ].١٤[ شودبه صورت زير محاسبه مي Tپريوديك با دوره تناوب 

⟨𝒊. 𝒎|𝑯𝑭|𝒋. 𝒏⟩ =
𝟏

𝑻
𝒅𝒕 ⟨𝒊. 𝒎|𝑯𝒌 𝝉|𝒋. 𝒏⟩ 𝒆 (𝒏 𝒎)𝒊𝛀𝒕 + 𝒏

𝑻

𝟎

ℏ 𝛀𝛅𝒏𝒎

ه واقع مسئلبرانگيختگي فوتوني است. در  (n, m = -1,0,1)كه در اينجا 

يدا پ له وابسته به زمان با فضاي بعد بالا نگاشتأوابسته به زمان به مس

𝑒𝐴كند. اگر شرط مي 𝑣 ≪ ℏΩ شار يك برقرار باشد (شامل جذب و انت

با تقريب به صورت زير محاسبه  )٣(فوتون مجازي است)، هاميلتوني 

  .]١٠[شودمي

𝑯𝑭(𝒌) ≈ 𝑯𝒌 𝝉𝟎
(𝒌) +

[𝑯 𝟏(𝒌). 𝑯𝟏(𝒌)]

ℏ 𝛀

 كه در آن

𝑯𝒎(𝒌) =
𝟏

𝑻
𝒅𝒕 ⟨𝒊. 𝒎|𝑯𝒌 𝝉|𝒋. 𝒏⟩ 𝒆 (𝒏 𝒎)𝒊𝛀𝒕

𝑻

𝟎

به  )١(و هاميلتوني  h-BN ساختار مسئله براي در نهايت هاميلتوني فلوكيد

  شود.صورت زير محاسبه مي

𝑯𝑭(𝒌) = 𝝈𝟎 +
∆ 𝑣 ℏ(𝜏𝑘 − 𝑖𝑘 )

𝑣 ℏ(𝜏𝑘 + 𝑖𝑘 ) ∆
   )٤(

∆ =
𝜀 − 𝜀

2
−

𝜏𝑒 𝑣 𝐴

ℏ Ω

∆ = −
𝜀 − 𝜀

2
+

𝜏𝑒 𝑣 𝐴

ℏ Ω

محاسبه عدد چرن -٢

- ذار كوانتمي حالات سيستم در زماندر انتقال كوانتمي بي دررو (گ

 فاز ديناميكيبه  وآورد هاي متفاوت) فازي در سيستم به وجود مي

ز بري اگويند. ف، كه به آن فاز هندسي بري ميكندسيستم اضافه مي

𝐤 در يك سيستم بي دررو با پارامتر = (𝑘 . 𝑘 به صورت زير  (

:است

γ = 𝑖∮ 𝑑𝒌 𝐴𝒌 
𝐴𝒌در اين رابطه  = ⟨𝑢 |𝑖𝜕 𝑢 اتصال بري يا بردار پتانسيل بري معرفي  ⟨

𝑢|مي شود كه  ويژه توابع سيستم كوانتمي است. با توجه به درجه آزادي  ⟨

يا  قويميدان  ايپيمانهو ناوردايي بودن هر كميت فيزيكي  𝐴𝒌اي پيمانه

 :انحناي بري به صورت
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Ω = 𝜕 𝐴𝒌 − 𝜕 𝐴𝒌 = −2𝐼𝑚 𝜕 𝑢 𝜕 𝑢  

بعدي وداقليدسي كه در يك منيفلد مقايسه با هندسه غير در شود.تعريف مي

انتگرال انحناي گاوسي، ناوردايي  ،پذير با متريك ريمانيفشرده و جهت

هاي توان ناوردايي چرن را براي حالتميدهد، مي نتيجهتوپولوژي را 

:]١٥[ فيزيكي دوبعدي در منطقه اول بريلوئن به صورت زير محاسبه كرد

𝑪 =
𝟏

𝟐𝝅
∫ 𝛀

𝒊𝒋
 𝒅 𝒌𝒙 𝒅𝒌𝒚  )٥(

له مسأبراي نوار ظرفيت ساختار انحناي بري  )٤( با توجه به هاميلتوني

 .شودبه صورت زير محاسبه مي، مورد نظر

𝛀
𝒌𝒙𝒌𝒚

= −

𝒗𝒇
𝟐ℏ𝟐 𝜺𝒃 − 𝜺𝒏

𝟐
−

𝝉𝒆𝟐𝒗𝒇
𝟐𝑨𝟎

𝟐

ℏ 𝛀

𝒗𝒇
𝟐ℏ𝟐𝝉𝟐𝒌𝒙

𝟐 + 𝒗𝒇
𝟐ℏ𝟐𝒌𝒚

𝟐 +
𝜺𝒃 − 𝜺𝒏

𝟐
−

𝝉𝒆𝟐𝒗𝒇
𝟐𝑨𝟎

𝟐

ℏ 𝛀

𝟐
𝟑

𝟐

توان به صورت ظرفيت را مي نوار) عدد چرن براي ٥( رابطهبا توجه به 

  -:زير حساب كرد

𝑪 = −
𝒔𝒊𝒈𝒏(

𝜺𝒃 − 𝜺𝒏
𝟐 −

𝝉𝒆𝟐𝒗𝒇
𝟐𝑨𝟎

𝟐

ℏ 𝛀 )

𝟐

 نتايج و بحث

له ويژه مقداري و حل مسأ )٤(هاي فلوكيد با توجه به هاميلتوني انرژي-شبه

  به صورت:

𝑬𝒄.𝒗(𝒌) =
𝜺𝒃 𝜺𝒏

𝟐
±

𝜺𝒃 𝜺𝒏

𝟐
−

𝝉𝒆𝟐𝒗𝒇
𝟐𝑨𝟎

𝟐

ℏ 𝛀

𝟐

+ 𝒗𝒇
𝟐ℏ𝟐𝐤𝟐     )٦(

 :قابل محاسبه هستند. با توجه به دامنه بحراني به صورت

𝑨𝒄 =
(
𝜺𝒃 − 𝜺𝒏

𝟐 )(ℏ 𝛀)

𝒆 𝒗𝒇

𝐴براي ، )٦(انرژي فلوكيد -مربوط به فرمول شبه ١-نمودار  = 𝐴𝑐  در

ي به مخروط ديراك با پراكندگي ديراكي (كه اصطلاحاً گاف انرژي Κچاهك 

 نوارافتگي كش Κو در چاهك  شودميتبديل  )]١٦[ گاف دار معروف است

 .داريمرا  عايق معمولي انرژي

دامنه پالس با دامنه  ي كهبراي حالت Κو  Κانرژي فلوكيد براي چاهك -: شبه١-نمودار

  .بحراني برابر باشد

𝐴براي حالت شبه انرژي فلوكيد  ٢-همچنين با توجه به نمودار  = در  0

 .افتگي باند انرژي يكسان داريمكش، Κچاهك  و Κچاهك 

 .براي حالت دامنه پالس صفر باشد Κو  Κانرژي فلوكيد براي چاهك -: شبه٢-نمودار
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براي  𝐶و  Κبراي چاهك  𝐶( عدد چرن مجموع دو چاهكحقيقت در 

حراني است. مجموع ب يميدان اعمالي و دامنه يوابسته به دامنه )Κچاهك 

 :شودها به صورت زير محاسبه ميدو عدد چرن چاهك

𝐶 + 𝐶 =
0  𝑓𝑜𝑟 𝐴 < 𝐴𝑐
1 𝑓𝑜𝑟 𝐴 > 𝐴𝑐

ي به مخروط ديراك در عايق معمولي سهميتغيير گاف با تغيير عدد چرن و 

  د.كنتوپولوژي سيستم تغيير مي، 𝐴 دار، توسط دامنه ميدان اعماليگاف

  گيرينتيجه

زماني، -يااز فرماليسم فلوكيد براي پتاسيل دوره هبا استفاد پژوهشدر اين 

اثر  وشده انحناي بري و عدد چرن براي سيستم بورون نيتريد محاسبه 

ير و تغيتغييرات دامنه پالس ليزري در ناوردايي توپولوژي (عدد چرن) 

ي دار با پراكندگي ديراكسيستم از حالت عايق نرمال به مخروط ديراك گاف

.گرفته استمورد مطالعه قرار 
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 bسیلون به طریق ترکش کوارک مستقیم مزون آپ تولید 
توفیق،  اوسطی

هکرمانشا ،رازی  هدانشگاعلوم  دانشکده1

 چكیده
 مقالهپوزیترون تولید شود. در -در نابودی الكترونمی تواند ، اسپین یک دارد وsاست این مزون در حالت موج  bbمزون آپسیلون دارای ساختار کوارکی 

و ترکش گلئون مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس با در نظر گرفتن  bیم آپسیلون به طریق ترکش مستقیم کوارک و پاد کوارک تولید مستق

 (محاسبه شده است.   0Zتولید مزون آپسیلون حول جرم آن و حول قطب  غیرانحصاری سطح مقطع ، NLOتصحیحات حرکت فرمی و تصحیحات مرتبه ی 

.سطح مقطع، تابع ترکش، مزون آپسیلون دی:واژه های کلی

Direct production upsilon meson via b quark fragmentation 

Tawfigh,  Osati1  

1 Department of Physics, University of Razi, Kermanshah 

Abstract  

The upsilon meson has a quark structure bb̅. This meson has a spin-1 in the S-wave state, and 

it is possible to generate in the electron-positron annihilation. In this thesis, the direct 

production of upsilon was investigated by direct quark and anti-quark b and gluon 
fragmentation. Accordingly, considering the Fermi motion corrections and NLO corrections, 

the meson-upsilon cross section production is calculated around its mass and around the Z0 

pole. The results are in good agreement with experimental data. Additionally, the Z0 decay 
rate has been calculated for the upsilon meson, taking into account the Fermi motion 

corrections and NLO corrections.  
 Keywords:  cross section, fragmentation function,Upsilon meson. 

PACS No. 10

 قدمهم

در  1977در سال  288Eمزون آپسیلون به وسیله ی تیم تجربی 

برای ارزیابی چشم انداز  .]1[شدآزمایشگاه فرمی لب کشف 

در شتاب دهنده های  مطالعه ی تجربی مزون آپسیلون 

های  حال و آینده دانستن پیش بینی های دقیقی از سطح مقطع

تولید آن از اهمیت بسیار مهمی برخورداراست.مکانیسم مسلط 

 در ناحیه ی تکانه های عرضی زیاد ترکش برای تولید 

یا پاد آن می باشد.. فرآیند ترکش به وسیله ی یک  bکوارک 

توصیف می شود. توابع ترکش برای  تابع جهانی ترکش 

اختاللی محاسبه  QCDکوارکونیوم های سنگین با استفاده از 

( نمودار فاینمن در اولین مرتبه 1)در شکل  .[2-14]می شود 

شده داده به مزون آپسیلون  اختالل برای ترکش پادکوارک 

که برابر جرم ذرات 0در مقیاس اولیه انرژی ترکش تابع  .است

].6-14 [حالت نهایی است به صورت زیر تعریف می شود در

(1)     
2

3 3 3 3

0M M
, d d

Q Q
D z T d 

 
     p k k p p k k

که در آن

(2) '2( ', , ', ) [ ] ( , )M M ib M
T p k k p d x T q x

 
ی تولید مزون برداری دامنه Tدر رابطه اخیر 
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آپسیلون  است. که می توان با استفاده از قضیه 

عاملبندی آن را به صورت تلفیقی از بخش سخت 

که اثرات فاصله ی کوتاه  MTدامنه پراکندگی  

پوشش را  می دهد و دامنه ی احتمال 
2( , ' )M ix q پادکوارک به  –که گذار کوارک

پارامتر ترکش . لت مقید را توصیف می کند نوشتحا

z .می باشد

به  در اولین مرتبه ی اختالل برای ترکش پاد کوارک (: نمودار فاینمن1شکل )

 .مزون آپسیلون

LO تابع ترکش در مرتبه ی

 QCDبا استفاده از  LOدر مرتبه ی در این مقاله ما تابع ترکش 

 ]13[بر اساس رفتن اثر حرکت فرمی و با نادیده گاختاللی 

  LOدر مرتبه ی پس از انجام محاسبات الزم  که  محاسبه کرده ایم

به ترتیب برای حالتهای با و بدون در نظر گرفتن اثر حرکت فرمی 

قطپش طولی، عرضی و حالت بدون قطپش بصورت زیر بدست 

 می آید.

(3)( )

0 (z)
D (z, ) T

TT

G z

Fb
const
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رکش روی تابع ت NLOتصحیحات 
به حالت آپسیلون  bترکش کوارک سنگین  NLOتصحیحات 

این  می باشد. QCDشامل سهم های تصحیحات حقیقی و مجازی

 اعمال شده است. [8در مرجع ] تصحیحات روی تابع ترکش 

نتایج حاصل از محاسبات آن ها به ازای مقادیر 

 و و عددی

نشان می دهد که احتمال ترکش  

برابر  LOبرای مرتبه ی  در مقیاس  

.می باشد برابر NLOو برای مرتبه ی 

تصحیح حرکت فرمی روی تابع ترکش آپسیلون

تابع موجی که بخش نرم دامنه ی پراکندگی گذار پارتون هاا باه 

در واقاع در برگیرناده ی اثار هاای  زون را توصایف مای کناد م

حالت مقید روی تولید مزون می باشد که یکی از این اثار هاا در 

واقع حرکت فرمی سازنده های حالت مقیاد مای باشاد. ایان اثار 

 .نقش خود را در تابع ماو  حالات مقیاد باه نماایش مای گاذارد

اد یااک تااابع مااو  آز (BHL)هانااو و لاای پاایج   بروسااکی 

مو  گاوسی مای باشاد  [. که نوعی تابع15پیشهاد داده اند] 1بوست

و شااامل پااارامتری اساات کااه عاارت آن را کنتاارل ماای کنااد. بااه ایاان 

 .نمایش می دهند  پارامتر پارامتر محبوسیت گویند و با 

(6)
 

2 2
1 2

2
1 2

1

8
( , ) exp T Tm m

M i T M x x
x k A
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و  و و  در اینجا 

هستند. به ترتیب جرم های کوارک وپاد کوارک های سازنده  

  (6)شود در رابطهاگر چنان چه حرکت فرمی نادیده گرفته 

خواهد بود. در این صورت 
M  شکل ساده ی دلتای دیراک

و  اثر حرکت فرمی روی توابع ترکش  .خواهد گرفت

دست آمده در . نتایج به [ مطالعه شده است16در مرجع ] 

نشان می دهد که احتمال های ترکش با در نظر گرفتن  ]16[

 رشد کرده است. %14حرکت فرمی حداقل 

 -در انهدام الکترون مستقیم  سطح مقطع تولید

NLOو  LOرون در مرتبه ی پوزیت

سااطح مقطااع ایاار انحصاااری تولیااد هااادرون در نااابودی 

صاورت ه را می توان ب LOپوزیترون در مرتبه ی  -الکترون

:]17[زیر نوشت

(7) 
H

2

E q

q

2 2 21
q

q

dσ 1
=

ˆdx e
ê ( , ) ( , )

tot

H H

q E q ED x Q D x Q







2مای تاوان تقریاب0Zدر انرژی های کمتر از قطاب  2

qê qe  و
2 24 ( )

tot

Q

s


 :را اعمال کرد. بنابراین خواهیم داشت

(8) 12 2 2 2
2

0

σ
8 ( ) 8 ( )

( , )bD z Q dz FP
s s

    

در فرآیناد  احتمال کال تارکش مای باشاد. FPکه در اینجا 

–  عاالوه بار  کاوارک  NLOتولید مستقیم آپسیلون در مرحله 

 .  گلئونها  نیز سهیم می باشند bپادکوارک 

(9 )2 2
2

1
4 ( )

0
=

( )
σ {2

2

Q F s
g Es b b

C Q
D dx

 



   



Dgدر اینجا 

  تابع ترکش گلئون به مزونهای دوطعم سنگین

محاسبه شده است و از محاسبات  ]3[می باشد که در مرجع 

آنها احتمال ترکش گلئون به آپسیلون برابر

ایان تماام در ایان مقالاه  .به دست آماده اسات 52/1×6-10 

تصحیحات را روی سطح مقطع تولید مزون آپسیلون اعماال 

( 1) هایده ایم که نتایج حاصل از محاسبات ما در جادولکر

داده شده است.( 2و )

-در ناابودی الکتارون (1S)سطح مقطع ایر انحصاری تولید (:1جدول)

  باااااه  0Zحاااااول قطاااااب  پاااااوزیترون در انااااارژی مرکاااااز جااااارم

4.25bmازای GeV  0.25وBf GeV

-در انهدام الکترون (1S)سطح مقطع ایر انحصاری تولید مزون  (:2جدول)

 NLOپوزیترون  با در نظر گرفتن تصحیحات حرکت فرمی و
Data Expriment LO+FM+NLO (Ge

cmE
V) 

3/0±46/3 ARGUS[19] 01923/4 36/9

4/0±48/3 Crystal-Ball at 
Dorsi[15]

04327/4 39/9

7/0±1/4 DESY-147[16] 05941/4 41/9 

6/0±6/4 DESY-147[16] 07157/4 425/9

5/0±9/3 DESY-147[16] 08378/4 44/9 

85/0±8/7 DESY-147[16] 09194/6 45/9 

6/0±6/12 DESY-147[16] 59603/11 455/9

911/0±8/13 DESY-147[16] 10013/13 46/9 

2/0±5/2 CLEO[18]  10013/13 460/9

1/1±6/8 DESY-147[16] 09198/7 47/9 

73/0±1/5 DESY-147[16] 88335/4 48/9 

73/0±6/5 DESY-147[16] 77475/4 49/9 

6/0±23/4 DESY-147[16] 06618/4 50/9 

2/0±35/4 DESY-147[16] 05763/4 51/9 

 بحث و نتیجه گیری
مزون آپسیلون حول یر انحصاری تولید سطح مقطع غ مقالهدر این 

و حول جرم مزون آپسیلون با اعمال تصحیحات مرتبه ی  Z قطب 

NLO  و تصحیحات حرکت فرمی انجام شده است. نتایج حاصل

( داده شده است نتایج ما نشان 2( و )1از محاسبات در جدولهای )

یعنی  Zمی دهد که سطح مقطع تولید مزون آپسیلون حول قطب 

( )nb


cm
E

0036/1589

3754/2290

9623/325/90

2511/356/90

4511/377/90

4635/398/90

2531/419/90

6322/4291

5438/431/91

9235/432/91

7449/433/91

0232/434/91

8128/415/91

6615/3192

5853/21 5/92

7025/1493
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که برابر جرم مزون   GeV6/9و در انرژی   GeV2/91 انرژی

توافق خوبی با داده های که ماکزییم است  ،آپسیلون می باشد

رفتار این سطح مقطع ها بر حسب انرژی مرکز جرم  تجربی دارد.

 ( داده شده است.3( و )2در شکلهای )

.0Z حول قطب (1S)سطح مقطع تولید مزون  (:2شکل)

حول جرم آن بر (1S)(: رفتار سطح مقطع ایر انحصاری تولید3شکل)

حسب انرژی مرکزجرم.
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