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Masoumeh Ghasemi 
Nodehi  ش گرما و غ گرما در عالم دو ه سازی تا رش

Hamzeh Ghorbani برر خواص مغناط Co1-xCdxFe2O4 (x=0.5 ,0.2 ,0)   ه روش ساخته شدە 
دروترما  له

Mohammad Goli  Machine learning electronic full configuration interaction wave function 

Mehrdad Goshtasbpour 
 Some conjectures, based on an intuition of QCD Confinement and  
 Asymptotic freedom and experimental facts, on the: stability of proton, 
 life time of Delta (6*10^-23 s) and Neutron(15 min), and ... 

Zina Haqgooyan  االتر جرم شوئ حات تصح برر S  س مات  افتا استفادە از ره نگر مراتب 

Nikoo Hosseini Najed ش زمینهبرر مستقل از مدل معادله ا استفادە از تا ی کیهان و دادە ی حالت انرژی تارک 
له ارام ها ای 

Vahid Kamali  Warm Inflation and quantum gravity conjectures 

Leyla Majidi  Peculiar quantization of Josephson supercurrent in a short strained 
 graphene strip with zigzag edges 

Borna Salehian  Analytic study of dark photon and gravitational wave production from 
 axion 

Mohammad Reza 
Shabanniya 

 Optimal focusing and shape-based separation of magnetic spheroids in 
 channel flow 

Mohammadi Javad 
Shahhosseini ست  ک  ف برر خ در کهکشان ابر ماژال    ویراد  هم بزرگ  و فرو

Maryam Soleimaninia  Simultaneous extraction of fragmentation functions of light charged  
 hadrons with mass corrections 

Farid Taghinavaz کنامی دروده یدر    حرا  یرفتارها

Mohammadi Javad Vasli  و اردار ابرگرا   یهااهچالهدر س هولوگرا  د درهم¬ت   آن
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Conference Papers 

 
Presented as contributed talks 

Page Title  Author(s) 

ش زم ا  کتار  یحالت انرژ  ی مستقل از مدل معادله  برر 22  ی نهیاستفادە از تا
ل  یها و دادە انیک  ارام ها

کو حسی  ه فرهنگ *نژادن         ، مرض

س 25 افت مات ا استفادە از ره نگر  ٔ االتر جرم ش حات مراتب  ، زنا حقمعصومه قاسم   Sبرر تصح انخا  *گ

کشان ابر ماژال بزرگ  30 خ در ک ست رادیو و فرو ک هم ا ، *محمدجواد شاە حسی  برر ف اط     فاطمه ط

ش گرما و غ گرما در عالم دور هش 35 ا   هفاطم، *معصومه قاس نود سازی تا اط  ط

ساخته شدە  Co1-xCdxFe2O4 (x=0, 0.2, 0.5)برر خواص مغناط  38
دروترمال  ه روش ه

ا  ،  ام  *حمزە ق ام ز  ، پرو ا ، مه ا
اس صبوری دودران   ع

41 Peculiar quantization of Josephson supercurrent in a short 
strained graphene strip with zigzag edges 

دی ال مج  ، رضا عسگری*ل

و  44 ، محمدرضا *وص محمدجواد اردار ابرگرا  یها اهچالهدر س هولوگرا  د تدرهم آن ا ول ا ل  م  ،
 مظفر محمدی

 
 

Presented as poster 
Page Title Author(s) 
ی، فاطمه احمدی NOON  دەتحالت درهم د بر درهم ت ال ال  دانم  تأث 49 ه م درا          *س

53 
دو هسته  لور فوتو   یبر اساس ف  امشدە حسگرش نهیساختار ب ی تع

ن و تولوئن  ه منظور شناسا  یا  ب
ام پور  رضا   ما،سخوش  بحب ،*ف وسال
 خردمند

57 
ا ولتاژ   ت برای استفادە در ابرخازن  د هادی گراف س ه نانوساختارهای ا ت

ط آ  اال در مح  اری 
ح  د محمد ذب ان *پورس درضا قناعت  ، حم

  هال  داناثرم ستور تران  ال  یمشخصه ها و برر تحساس لتحل 61
س–ومیال–ومیندینازک ا  ) IGZO( نکز  د ا

 یزهرا آهنگر ، *یندا حر 

لر  65 ی مبت بر اثر دو ری اسک  دەس ،*پور، فاطمه رضا یدص د فرش ساخت ارتعاش سنج ل
خش ان  ان ج

ور  ک طرا 69 ا گ تمال ه زن Phase-Shift تجستجو  ، عط خ  *زهرا 

تانیوم 72 ا ت د  اژ زرکونیوم نی داری ترمودینام آل ا وا  برر  دی *فاطمه ش رام عا ، ع اصغر شکری، ب
 روان 
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Page Title Author(s) 

دەتعی خواص ترابرد کوانتو  75 سن آالئ ل ا آزاد  نانونوارهای آرمچ س ، ع اصغر شکری، *زهرا ع
اد آ  محمدصادق آخوندی خ

دهندە خ پزش  79 ه سازی شتا ا هدف برر دز  varianش سان  و فانتوم ا
ارلو  مک کد مونت  ه   MCNPXجذ اران های مختلف ح رادیوترا ره 

  ، د ستا م سع دالل م زا ع  *هام

ا در ایران  83 ام عدالتخواە ارزا دز ساالنه پرتوهای کی  ، ام مصل *ال

ارساز  86 کس  Micromegaارزا آش شنا پرتو ا  *الهام عدالتخواە  برای اخ

نه های کروی و   89 دی متمرکز شدە در آی ش خورش اف تا سه توان در مقا
 شلج

ن ک م فوالدوند، پرو ، آزادە *محمدابراه
دی   سع

که اپ  93 ک ش ه نارسانای مات در  گذار فاز کوانتو از حالت ابرشارە 
ا طول  عدی  ج های مختلفدو  م

ن ک ی، فاطمه رضا *پرو د قن  ، سع

ه  97 دی ال رد سلول خورش ه انتقال دهندە حفرە بر عمل ه سازی اثرات ال ش
 Sb2Se3نازک مبت بر 

دزادە ساء د *مج ، الدن خطاپوش، سع
 اصغری زادە

ع  101 اناله ن ستور تون عمود ی دو  ه محمودی Pبرر مشخصه ها ی ال نانوتران  ، زهرا آهنگری*سم

ارساز مادون قرمز نانونوار گرافی دسته   105 اسخد نوری آش ست  برر وا
ع   ه دما  nو   pصند ن

م مسعودی ، محمدصادق آخوندی *م
اد، ع اصغر شکری آ  خ

و 109 س مول کسوسازی در نانوساختارهای نامتجا اقری خواص  د حس  ا  *س ، ع اصغر شکری، ناد
 سال



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

 

 

 

 

 

Invited Talks 

Abstracts and/or articles provided by invited speakers 

  



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

 نو ر پرده برافکندن از رازهاي بخش تاریک با آزمایش فیز

 یاسمن فرزان  
 ، پژوهشکده فیزیک  (IPM)پژوهشگاه دانشهاي بنیادي

   چکیده   

به داده گیري خواهد پرداخت. این آشکارساز در    2025تا    2022سی در سال هاي  -ایچ -طول فاز سوم الفیزرنو، آزمایش جدیدي است که در  
متري از نقطه  برخورد اطلس قراردارد. هدف اصلی فیزرنو مشاهده شار نوترینوهایی است که از برخورد پروتون ها در نقطه برخورد   480فاصله 

ار چشمگیري در بازسازي ردهاي ذرات باردار دارد به طوري که آن را قادر می سازد که ذره تائوي اطلس تولید می شوند. این آشکارساز دقت بسی
قادر  تولید شده توسط برهمکنش جریان باردار نوترینوي تائو را تشخیص دهد. در این سخنرانی نشان می دهیم که قابلیت هاي یگانه فیزرنو آن را  

وي را معرفی  -اي-ریک سبک پرده بردارد. ابتدا دسته کاملی از مدل هاي ماده تاریک با جرم حدود جیخواهد ساخت که بتواند از رازهاي ماده تا
ذرات  می کنیم. سپس نشان می دهیم چگونه فیزرنو می تواند این مدل ها را بیازماید. در این مدل ها زوج ماده تاریک در جهان اولیه، تبدیل به  

به نوبه خود به ذرات مدل استاندارد واپاشی می نمایند. نشان می دهیم که فیزرنو می تواند جرم، نیمه عمر    میانی با بارالکتریکی خنثی می شوند که 
 و سایر ویژگی این ذرات میانی را اندازه گیري کند و مدل هاي مختلف ماده تاریک را از هم تمییز دهد. 
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 انقش شتابدهنده هاي آتی در کشف ذرات هیگز اضافه و بررسی خواص آنه

 مجید هاشمی 
 بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز 

 
 چکیده  

آتی در مشاهده ذرات هیگز اضافه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. به عالوه نشان داده خواهد شد   در این گزارش نقش شتابدهنده هاي 
مانده است به راحتی با انتخاب مناسب فرایند که قسمتهایی از فضاي پارامتر که توسط برخورد دهنده بزرگ هادرونی دست نخورده باقی 

در شتابدهنده هاي لپتونی آینده خواهد بود. سپس به معرفی فرایند و کانال واپاشی    تولید و کانالهاي واپاشی ذرات هیگز اضافه قابل بررسی
 ارایه خواهم داد.  2HDMطالیی پرداخته و نتایج بررسی فضاي پارامتر را در هر چهار نوع مدل 

 
  و بعد از آن در کانالهاي واپاشی به    پس از کشف ذره اي در کانال واپاشی به دو فوتون در شتابدهنده بزرگ هادرونی       

] و بررسی هاي انجام شده نشان داد که خواص این  2و1این ذره به عنوان کاندید ذره هیگز مدل استاندارد در نظر گرفته شد[ و 
اري بدست آمده صد در ]. اما باید به این نکته توجه کرد که سازگ3ذره سازگاري نسبتا قابل قبولی با پیش بینی مدل استاندارد دارد [

  2صد نیست و از طرف دیگرنتایج بدست آمده امکان این که ذره کشف شده در واقع ذره هیگز سبک مدلی تعمیم یافته مانند  
 باشد را نفی نمی کند. 

 
کنش با  به جاي یک دوتایی هیگز دو دوتایی معرفی می شود و فرمیونها با دسته بندي هاي خاصی از طریق برهم    2در مدل  

نوع از این مدل منجر می شود. پارامترهاي این مدل شامل   4یکی از این دوتایی ها جرم دار می شوند. این دسته بندي ها به پیدایش  
  در این مدل وجود دارد) و نسبت مقدار چشمداشتی خال دو دوتایی هیگز که با     , , ,ذره هیگز    5جرم ذرات هیگز (

که براي قطري سازي ماتریس جرم ذرات هیگز خنثی بکار می رود می باشد و تمام واپاشی هاي      و پارامترنشان داده می شود  
 ذره هیگز باردار است.  ذرات هیگز اضافه با دو پارامتر باال بیان می شوند. منظور از 

 
ه در فیزیک مزونهاي سنگین مدل تعریف شده به خاطر فضاي پارامتري گسترده تري که دارد امکان تنظیم شدن با نتایج مشاهده شد

را دارد و از طرفی پایه مدل کمینه ابرتقارن می باشد. در این مدل امکان این که ذره هیگز سبک معرفی شده سازگاري کامل با انچه 
)مشاهده شده را داشته باشد وجود دارد.  این کار با قرار دادن   - مکان انجام می شود ولی عالوه بر ذره مشاهده شده ا  1=(

 بررسی شوند.  و  و  یا شتابدهنده هاي آتی مثل  وجود ذرات هیگز اضافه اي نیز وجود دارد که باید در 
  

امکان    در حال انجام است ولی فرایند تولید بررسی شده در    تحقیقات گسترده اي براي کشف این ذرات هیگز اضافه در  
ی که مدل از لحاظ خواص ذره هیگز سبک با مدل استاندارد در تطابق باشد را به ما نمی دهد  مشاهده ذرات هیگز اضافه در وضعیت

در     → می باشد که به خاطر صفر بودن واپاشی     →  →  → ]. دلیل این موضوع استفاده از فرایند تولید  4,5[
)حالت همراستایی مدل با مدل استاندارد ( - در تمامی نقاط فضاي پارامتر به جز جاهایی که تطابق با مدل استاندارد  )  1=(

 وجود دارد خاموش می شود و قابل استفاده نیست.
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)نشان دهنده این هستند که خاموش شدن این فرایند در ناحیه    1نمودارهاي نشان داده شده در شکل   - در هر چهار نوع   0=(
 نسبت به نوع مدل می باشد.  →این مدل اتفاق می افتد که دلیل آن مستقل بودن کانال واپاشی 

 
بررسیهاي متعددي که در مقاالت سالهاي اخیر منتشر شده است نشان دهنده این موضوع است که اگر از فرایند تولید  تولید زوج  

و    →پوزیترون تولید می شوند سیگنالهاي خوبی در کانالهاي واپاشی    –ریق برخورد الکترون  ذره هیگز استفاده کنیم که از ط
 نشان دهنده سیگنال مورد بررسی است. ذره هیگز  2مشاهده می شود. نمودارهاي فاینمن شکل    →و     →یا     →

واپاشی بوزونی ندارد. این فرایند علی رغم این که در برخورد الکترون پوزیترون رسم شده است ولی امکان   2در مدل    
این سیگنال ممکن است تحت تاثیر فرایندهاي زمینه    پروتون را خواهد داشت. اما در  - با ورودي پروتون  بررسی در  

ی است. در شتابدهنده هاي لپتونی محیط رویدادها از فعالیتهاي هادرونی  هادرونی قرار بگیرد زیرا حالت نهایی بررسی شده هادرون
 کمتري برخوردار است و امکان بررسی این سیگنال را به ما می دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2HDM  در چهار نوع h→ bbو   A→ Zh. حاصلضرب نسبت واپاشی  1شکل 
 

 
 
 
 
 

 
 کانالهاي واپاشی مربوطهنمودارهاي فاینمن سیگنال به همراه . 2شکل 

 
براي بررسی این که این سیگنال در کدام نواحی فضاي پارامتر قابل بررسی است در ابتدا به این نکته اشاره می کنم که فرایند تولید  

)متناسب با    در نظر گرفته شده به خاطر ورتکس   - می باشد و بنابراین در حالت همراستایی مدل با مدل استاندارد این   (
  1بوده و مقدار حداکثر خود را دارد و در صورت انحراف از مدل استاندارد ولی در نزدیکی آن حداکثر ضریبی نزدیک به    1عبارت  

صفر می شود برتري    )-=(1به ازاي    که  +- → در فرایند تولید وجود خواهد داشت و این فرایند نسبت به فرایند مشابه  
 دارد.
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)را در فضاي پارامتر دو بعدي بررسی می کنیم. معموال بنا به رسم فعلی از دو پارامتر    اکنون کانالهاي واپاشی ذره   - )   ,
 را مشخص می کند.    , استفاده می شود که دانستن آنها هر دو پارامتر  

 براي بررسی جرم ذره هیگز سنگین را در دو ناحیه زیر آستانه واپاشی بوزونی و باالي آین آستانه در نظر میگیریم. 
نشان     150وي و برابر با  را به ازاي جرمهاي مسا  حاصلضرب درصد واپاشی هر دو ذره هیگز سنگین به    3بنابراین شکل  

 نشان می دهد.   300همان کانالها را با جرم ذره هیگز  4می دهد و شکل  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   GeV 150=)A(m=)H(mبا  bbبه  Aو   H. حاصلضرب درصد واپاشی  3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   GeV 300=)A(m=)H(mبا  bbبه  Aو   H. حاصلضرب درصد واپاشی  4شکل 

 
واپاشی کنند ناحیه مرکزي فضاي پارامتر که در آن تطابق    به دو کوارك    و    همان طور که مشاهده می شود اگر هر دو ذره هیگز  

خواص ذره هیگز سبک با مدل استاندارد داریم باالترین میزان درصد واپاشی را داریم و این نتیجه مستقل از جرم انتخاب شده براي 
/ذرات هیگز می باشد و در هر دو سناریوي جرم پایین یا باالي آستانه واپاشی بوزونی کانال   در ناحیه مرکزي غالب می    → 

 . باشد
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که انتظار می رود در سناریوي جرم هاي باال کانال اصلی باشد لیکن این کانال توسط     →نکته قابل توجه این است که کانال  
 . در این ناحیه مغلوب شده و درصد واپاشی قابل توجهی به خود اختصاص نمی دهد  →کانال  

 .ن تغییر و معتبر خواهد بودبنابراین نتیجه باال بدو
 

 نتیجه گیري 
در این گزارش سیگنال طالیی براي بررسی خواص ذرات هیگز سنگین در شتابدهنده هاي لپتونی ارائه شد و نشان داده شد که اگر  
سیگنال را به صورت فرایند تولید زوج ذره هیگز سنگین در نظر بگیریم کانال واپاشی مناسب براي بررسی نواحی منطبق با مدل 

/  استاندارد در فضاي پارامتر همان  یه راحتی قابل    در     این فرایند ممکن است توسط زمینه هادرونی  .  می باشد   → 
 . استفاده نباشد ولی در شتابدهنده هاي آتی به عنوان فرایند طالیی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 
 مرجع ها
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Many-body localization: disorder free mechanisms 
Abdollah Langari 

Sharif University of Technology 

 
Abstract 
 
Most of recent investigations evince the existence of many-body localization (MBL) in a closed quantum system 
through the presence of two key ingredients: quenched disorder in the Hamiltonian and localization of all single-
particle states. Here, I will discuss the emergence of MBL within two new mechanisms, which do not need the basic 
requirements of the conventional MBL. In the first approach [1], we consider the Kitaev toric code on the ladder 
geometry, where different types of anyonic defects carry different masses. Our study verifies that the presence of 
anyons generates a complex energy landscape solely through braiding statistics, which suffices to suppress the 
diffusion of defects in such clean, multicomponent anyonic liquid. This nonergodic dynamics suggests a promising 
scenario for investigation of quasi MBL, which shows a glassy dynamics with an exponentially diverging time scale 
of the full relaxation. 
In the second mechanism [2], we introduce a clean cluster spin chain coupled to fully interacting spinless fermions, 
forming an unconstrained Z2 lattice gauge theory (LGT), which possesses dynamical proximity effect controlled by 
the entanglement structure of the initial state. We expand the machinery of interaction-driven localization to the realm 
of LGTs such that for any starting product state, the matter field exhibits emergent statistical bubble localization, 
which is driven solely by the cluster interaction, having no topologically trivial noninteracting counterpart, and thus 
is of a pure dynamical many-body effect. Our proposed setting provides possibly the minimal model dropping all the 
conventional assumptions regarding the existence of MBL.  
 
[1] H. Yarloo, A. Langari and A. Vaezi, Phys. Rev. B 97, 054304 (2018), 
"Anyonic self-induced disorder in a stabilizer code: quasi-many body localization in a translational invariant 
model". 
[2] H. Yarloo, M. Mohseni-Rajaee, A. Langari, Phys. Rev. B 99, 054403 (2019), 
"Emergent statistical bubble localization in a Z2 lattice gauge theory". 
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 پراکندگی می از ذرات کروي عایق توپولوژیک
 میرفائز میري  

 دانشگاه تهران دانشکده فیزیک، 
 

   چکیده    

، از جمله پراکندگی  را  برخی مفاهیم پایه اي  می کنم  مطالعات بسیاري به مبحث برهمکنش نور و ماده اختصاص یافته است. ابتدا یادآوري
تشدید فانو و   ،نقاط داغ مغناطیسی  ،نور  پراکندگی درباره   ی گروهتحقیقاتبه دستاوردهاي    پس از آن  .  عالیت اپتیکی وف ،می پراکندگی   ،ریلی

     بخصوص پراکندگی نور از ذرات کروي عایق توپولوژیک می پردازم.  

  



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

 چشمه نور ایران، نوري تازه بر علم کشور 
 صادقی پناهآرش  

  (IPM) طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانشهاي بنیادي
 

   چکیده    

  ران، یطرح چشمه نور ا  تی ارائه اهم  نیاند. در اداشته   ری اخ  يهاجهان در سال  یدر انقالب علم  ریانکار ناپذ  ینقش   یبزرگ علم   يهارساخت یز
کوتاه از مراحل مختلف   ياخچهیشده و تار یکشور بررس ی علم شرفتیدر پ ران، یبر شتابگر سنکروترون در ا ی مبتن يارشته  انیم شگاهیآزما نیاول
و انتخاب محل احداث،    ی مفهوم  یطراح   ،يو راهبرد  ییاجرا  يهاته یکم  لیمراحل شامل تشک  نیاست. ا  دهی، تاکنون ارائه گرد1389از آغاز، سال    نآ

  ی اصل  ي است. در ادامه اجزا  ران ی چشمه نور ا  ن یماش  ی ساختمان  اتیو آغاز عمل  هیپا  یطراح   ، ی مفهوم  یطراح  د ییبه منظور تا  یمشورت   ته یکم  ل یتشک
و    کهیبار  یلندگیاز جمله گس  نیماش  یاصل  يو پارامترها  یمعرف   کهیحلقه انبارش و خطوط بار  نده،یحلقه افزا  گر،ق یتزرش یشامل پ  نیماش  نیا

به عنوان    ییویساخت کاواك بسامد راد  يهاشده و گلوگاه  سهیمقا  ایدر دن  شرفتهیسنکروترون پ  يهانیماش  ریو با سا  دهیگرد  انیب  ییویبسامد راد
  نیاست. ا  دهیگرد  انیب  رانی احداث طرح چشمه نور ا  ری اقدامات انجام گرفته در مس  ریشده است. در انتها سا  یبررس  نیماش  نیا  یاصل  ياجزا  یکی

عبارتند   عمراناقدامات  جامع  نامه  موافقت  انعقاد  سازندگ  ی از:  قرارگاه  عمل  اءیاالنبخاتم   ی با  آغاز  اصل  ی عمران  اتیو  احداث    ی ساختمان  طرح، 
جهت    یمذاکرات مل  دار،ت یو توسعه اولو  قیتحق   يهاپروژه   شبردی آب و برق، پ  یعمران  يهارساخت یز  نی و توسعه، تام  قیتحق  شگاهیساختمان آزما

و   یالمللن یمعتبر ب  يهاشگاهیبا آزما  ياستمرار همکار  ،یو پردازش اطالعات علم  نیاز مرکز داده قزو  يبرداربهره  ،ی خارج  نانسیو فا  یمال   نیتام
 . رانینور ا  يمرکز نوآور جادیا
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Competition between charge density wave and superconducting 
phases in monolayer InSe 

Mohammad Alidoosti1, Davoud Nasr Esfahani2,3, and Reza Asgari4,5 
1School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran 19395-5531, Iran 

2Pasargad Institute for Advanced Innovative Solutions(PIAIS), Tehran, Iran 
3Department of Converging Technologies, Khatam University, Tehran, Iran 

4School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran 19395-5531, Iran 
5ARC Centre of Excellence in Future Low-Energy Electronics Technologies, UNSW Node, Sydney 2052, 

Australia 
 
Abstaract 
 
In this paper, the completed investigation of a possible superconducting phase in monolayer indium selenide is 
determined using first-principles calculations for both the hole and electron doping systems. The hole-doped 
dependence of the Fermi surface is exclusively fundamental for monolayer InSe. It leads to the extensive modification 
of the Fermi surface from six separated pockets to two pockets by increasing the hole densities. For low hole doping 
levels of the system, below the Lifshitz transition point, superconductive critical temperatures Tc 55–75 K are 
obtained within anisotropic Eliashberg theory depending on varying amounts of the Coulomb potential from 0.2 to 
0.1. However, for some hole doping above the Lifshitz transition point, the combination of the temperature dependence 
of the bare susceptibility and the strong electron-phonon interaction gives rise to a charge density wave that emerged 
at a temperature far above the corresponding Tc. Having included nonadiabatic effects, we could carefully analyze 
conditions for which either a superconductive or charge density wave phase occurs in the system. In addition, 
monolayer InSe becomes dynamically stable by including nonadiabatic effects for different carrier concentrations at 
room temperature . 

  



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

 
Machine Learning Electronic Full Configuration Interaction Wave 

Functions 
Mohammad Goli1,*, Ali Sadeghi2,3 

 
1Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Center, Bolshoy Boulevard 30, bld. 1, Moscow, 

Russia 121205 
2Department of Physics, Shahid Beheshti University, 1983969411 Tehran, Iran 

3School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), 19395-5531 Tehran, Iran 
*Current Address: School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), 19395-5531 

Tehran, Iran 
 
Abstract 
 
The revival of machine learning applications in the last decade has provided unprecedented opportunities to find 
efficient and accurate solutions to the most challenging problems in physical sciences. Finding the electronic structures 
of real-world materials that form the solutions, i.e. wave functions, of the many electron Schrödinger equation is one 
of the prime examples of such problems. These wave functions are mainly used in shaping the fundamental 
understanding of dynamics and evolution of electronic and magnetic properties in quantum chemistry and condensed 
matter physics. In this talk, we will present a radial basis function neural network (RBF-NN) ansatz for approximating 
the full configuration interaction (FCI) wave function. The configuration interaction approach is considered to be a 
highly accurate representation of the exact electronic wave function, and in principle, can capture both the static and 
dynamic correlation effects in many body quantum systems. However, the exponential growth of the Hilbert space, 
i.e. the number of configurations representing the electronic Hamiltonian operator, basically diminishes the prospect 
of using FCI method for large and more interesting molecular systems. In this study, the RBF-NN ansatz combined 
with the reinforcement learning methodology has succeeded in learning the FCI wave function efficiently and obviated 
the need for diagonalization and storing the wave function from the outset. It will also be shown that the NN wave 
functions are highly compact and accurate representations of the exact electronic structure. This is demonstrated in 
our benchmark study of small molecular systems where the number of wave function parameters is reduced by more 
than 70% while the error in the ground state energy predictions consistently falls below the “chemical accuracy” limit, 
which is less than 1 kcal/mol. 
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Optimal focusing and shape-based separation of magnetic spheroids in 
channel flow 

Mohammad Reza Shabanniya*1, Ali Naji1,2 

1School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran 19395-5531, Iran 
2School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), 19395-5531 Tehran, Iran 

 
 

 Abstaract 
 

We investigate field-induced focusing of magnetic spheroids (carrying permanent axial dipole moments) in a planar 
microchannel flow subject to a uniform magnetic field applied at arbitrary inclination angle relative to the flow 
direction. Being also subject to Brownian noises, the spheroids can be described probabilistically using a steady-
state Smoluchowski equation, which is analyzed numerically within the orientation-latitude phase space. Aside 
from the shear/field-induced torques, the spheroids are subject to torque and lift induced by hydrodynamic 
interactions with the no-slip channel walls. These are included systematically by incorporating all relevant 
shear/field-induced hydrodynamic singularities and first image interactions, enabling us to go beyond previous 
strong-field approximations for prolate spheroids and study prolate, spherical and oblate particles at arbitrary field 
strength. While transverse particle focusing is expected to be governed solely by the hydrodynamic lift, we show 
that the subtle presence of zero-lift contours along with a zero-torque pinning curve in the phase space causes 
prevalent translational noise effects and novel focusing phenomena not captured by deterministic approaches. We 
thus identify distinct regimes of centered focusing for transverse fields, off-centered and shouldered focusing for 
inclined fields, optimal focusing at intermediate field strengths, and a counterintuitive regime of field-induced 
defocusing at strong fields for both prolate and oblate spheroids. Thus, we propose strategies for efficient particle 
separation, featuring spheroids of different shapes being focused in well-separated layers. Our results thus 
accentuate the importance of noise-induced effects to unveil the full range of behaviors realizable in the present 
context. 
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 جرمی  تصحیحات با سبک هايهادرون ترکش توابع همزمان استخراج
  1محمد پورگوهري ، 2,1حمزه پورخان  ، 1مریم نیاسلیمانی 

     
 تهران ،١٩٣٩٥٥٥٣١ پستی صندوق ، ،)IPM( بینادي هايدانش پژوهشگاه شتابگرها، و ذرات پژوهشکده ١

 مازندران بهشهر، ،٤٨٥١٨٧٨١٩٥ پستی صندوق مازندران، فناوري علم دانشگاه فیزیک، گروه ٢
  چکیده

 
 تعیین ماندهباقی سبک هايهادرون و پروتون کائون، پایون، هايهادرون ترکش توابع همزمان طوربه بار اولین براي مقاله این در     
 و پایون،کائون( مشخص سبک هايهادرون تولید براي  پوزیترون-الکترون زوج نابودي هايداده از ،QCD آنالیز این در .اندشده

 گرفته نظر در محاسبات این در هاهادرون جرم تصحیحات همچنین .است شده استفاده نامشخص سبک هايهادرون و )پروتون
 هايداده با همچنین و تئوري هايگروه دیگر نتیجه با و است شده انجام اختالل دوم و اول مرتبه در ختاللا محاسبات .اند شده

 ترکش توابع از یک هر توجه قابل قطعیت عدم کاهش دهندهنشان آمده بدست نتایج .است شده مقایسه شده گرفته بکار آزمایشگاهی
 است آزمایشگاهی هايداده با تئوري هايپیشگویی خوب بسیار سازگاري و هاهادرون
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 رفتارهاي بحرانی در سري هیدودینامیک 

 2و حسام سلطان پناهی 1فرید تقی نواز ,1محمد اسدي

 پژوهشگاه دانشهاي بنیادي ,پژوهشکده ذرات و شتابگرها1                                                                        

 دانشگاه یاگلونین لهستان  ,دانشکده فیزیک2                                                                                           

 یدهچک

مگرایی در  مطالعه رفتارهاي بحرانی سري هیدردینامیک را براي یک سامانه قوي برهمکنش داراي گذار فاز مرتبه دوم انجام دادیم. عالوه بر آن شعاع ه 
براي افت   به کمک حل عددي معادالت اینشتین  ,فضاي تکانه که مشخص کننده ي حد اعتبار بسط هیدردینامیک است و یک پدیده دور از تعادل است

 بود.  طول موج  مورد بررسی قرار گرفت. نماي بحرانی دینامیک براي تمامی کمیات  -خیزهاي بلند
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 کیرات يژرنا تلاح يهلداعم لدم زا لقتسم یسررب
 لباه رتماراپ ياههداد و ناهیک يهنیمز شبات زا هدافتسا اب

1 هیضرم ،گنهرف ؛ 1وکین ، داژن ینیسح

نارهت ،19839 ،کجنلو ،وجشناد راولب ،یتشهب دیهش هاگشناد کیزیف هدکشناد 1

هدیکچ

 شهوژپ نیا رد ام فده .تسا هدنیآ ياهرگشواک زا يرایسب فده نآ تیهام یسررب و هتخانشان ناسانشناهیک يارب زونه کیرات يژرنا تیهام
 ات رفص نیب خرسهب لاقتنا يهزاب رد( لباه رتماراپ ياههداد  زا هدافتسا اب روظنم نیا يارب .تسا کیرات يژرنا تلاح يهلداعم لدم زا لقتسم یسررب
 .میزادرپیم w=-1 زا نآ یلامتحا فارحنا يریذپ هدهاشم و کیرات يژرنا تلاح يهلداعم یسررب هبCMB  يامد ناوت فیط  يزاسهیبش و )ود
 ات رفص نیب خرسهب لاقتنا يهزاب رد ار تلاح يهلداعم زا ییاهوگلا رشیف سیرتام يانبم رب یلصا يهفلوم لیلحت شور زا هدافتسا اب صاخ تروصهب
 ..دنراد ار تیساسح نیرتشیب اهنآ تارییغت هب تبسن اههداد هک مینکیم ادیپ ود

 هچ هک درک حرطم ار لاوس نیا داتفا قافتا Ia عون ياهرتخاونربا دصر طسوت هک 1998 لاس رد ناهیک طاسبنا تبثم باتش فشک
 يژرنا زا يدیدج عون دوجو ،هدهاشم نیا حیضوت يارب يداهنشیپ ياهلح هار زا یکی ؟تسا هدش باتش نیا داجیا ثعاب يزیچ
 تباث کی دوجو کیرات يژرنا ياهدیدناک زا یکی .دوشیم هتخانش کیرات يژرنا مانهب هک دشاب هتشاد یشنارگ-داپ تیصاخ هک تسا
 نیا رد .تسا =w-1 نآ تلاح يهلداعم هک تسا فورعم Λ یسانش ناهیک تباث هب هک تسا ناهیک يهدننک فیصوت تالداعم رد
 ياهيزاسهیبش زا روظنم نیا يارب .مینک یسررب لدم زا لقتسم تروصهب ار کیرات يژرنا تلاح يهلداعم میدرک شالت شهوژپ
 يژرنا لدم زا لقتسم یسررب يارب هک یشور .مینکیم هدافتسا CAMB [1] یسانشناهیک رازفامرن لباه رتماراپ و CMB ناوت فیط
 هد هب ،ود ات رفص نیب خرسهب لاقتنا بسحرب ار w(z) ،کیرات يژرنا تکرح يهلداعم هک تسا تروص نیدب میربیم راکهب کیرات
 :مینکیم فیرعت ریز تروصهب ار تمسق ره w(z) و میسقت يواسم تمسق

𝑤(𝑧) = 𝑤!"# + Δw	 	(1)	

#"!MCDΛ، 𝑤 لدم اب قباطم و مینکیم فیرعت CAMB رد لدم کی ،هدش رکذ z ياههزاب زا کیره يارب =  میریگیم رظن رد 1−
 ار هدش هتخاس دیدج ياهلدم نیا لباه رتماراپ و CMB ناوت فیط سپس .مینکیم عمج Δw ،تباث یلالتخا رادقم کی اب ارنآ و
 مادک رد هداد زا هتسد ود نیا هک مینکیم یسررب 2یلصا يهفلوم لیلحت و 1رشیف تاعالطا سیرتام زا هدافتسا اب و میروآیم تسدهب
 Planck 2018 يهلاقم 1 لودج زا هدافتسا اب CDMΛ لدم ياهرتماراپ ریداقم .دنتسه رتساسح w تارییغت هب خرسهب لاقتنا يهزاب
  .دناهدش باختنا ]2[

1 Fisher information matrix 
2 Principal Component Analysis 

22
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  .میریگیم کمک رشیف تاعالطا سیرتام مانهب یضایر یشور زا دمآ دنهاوخ تسدهب هدنیآ ياهشواک زا هک ییاههداد ینیبشیپ يارب
 عبات متیراگل مود قتشم یتشادمشچ رادقم تروصهب ار رشیف سیرتام ،یناهیک ياهرتماراپ عیزوت عبات ندوب یسواگ ضرف اب
 ره سنایراو لداعم نآ یلصا رطق ياههفلوم هک دراد مان ییادرومه سیرتام ،رشیف سیرتام سوکعم .مینکیم فیرعت ییامنتسرد
 .دشابیم اهرتماراپ نیب یگتسبمه اب لداعم يرطق ریغ ياهفلوم و رتماراپ

  : ]3[دیآیم تسدهب ریز تروصهب  CMB ناوت فیط ياههداد يارب رشیف سیرتام

F!" =
(2ℓ + 1)f#$%

2 *Cℓ + C',ℓ,
) ∂Cℓ
∂θ!

∂Cℓ
∂θ"

	 	(2)	

لدم ياهرتماراپ "𝜃 و يریگهزادنا هب طوبرم ياهاطخ 𝐶%,ℓ و تسا هدش هداد ششوپ هک نامسآ زا يرسک skyf ،ناوت فیط 𝐶ℓ هک
 :دیآیم تسدهب ریز تروصهب زین لباه رتماراپ يارب رشیف سیرتام .دنتسه

F'( =/
1

0σH(z)4
)

'*

∂H(z)
∂θ'

∂H(z)
∂θ*

	(3)	

  .دشابیم دوجوم ]4[ يهلاقم 1 لودج رد نآ ریداقم هک تسا z ره رد لباه رتماراپ يریگهزادنا هب طوبرم ياطخ 𝜎𝐻(𝑧) هک

 شور نیا رد .دوش ظفح اههداد سنایراو هک یتروصهب تسا هداد داعبا شهاک يارب یشور )PCA( یلصا يهفلوم هیزجت شور
 چیه هک دنوشیم هتخاس ياهنوگ هب )اه PC( نآ یلصا يازجا هک دنوشیم لیدبت اههداد زا يدیدج يهعومجم هب هیلوا ياههداد
 .دشاب اراد یلصا ياهریغتم نیب ار سنایراو رادقم نیرتشیب لوا PC هک دنوشیم بترم ياهنوگ هب و دنرادن رگیدکیاب یگتسبمه
يدیدج ياهرتماراپ اهدم نیا .میروآیم تسدهب ار ییادرومه سیرتام ياهرادرب هژیو و ریداقم هژیو PC ياهدم ندروآ تسدهب يارب
سیرتام یلصا رطق رصانع نوچ .دنتسه رگیدکی زا لقتسم هک توافت نیا اب دنوشیم هتخاس یلبق ياهرتماراپ ساسارب هک دنتسه
 ندوب بوخ يارب يرایعم هدمآ تسدهب رادرب هژیو ره اب رظانتم ریداقم هژیو سپ ،دشابیم اهرتماراپ ياطخ روذجم اب ربارب ییادرومه
شور نیا رد .دشابیم يرتهب دم ،نآ رادقم هژیو هک تسانعم نیا هب دشاب رتکچوک يرادرب هژیو هچره سپ .تسا رادرب هژیو نآ
 .مینک رظنفرص دنراد يرتگرزب ریداقم هژیو هک ییاهدم زا ،رتهب ياهدم نتشاد هگن اب میناوتیم

 تسدهب اب .میزاسیم ارنآ هب طوبرم رشیف سیرتام و میریگیم رظن رد دازآ رتماراپ ناونع هب ار میدوب هدرک فیرعت z يارب هک ياهزاب هد
 ریداقم هژیو رذج هک میزاسیم لقتسم PC دم هد ،)4( يهطبار زا هدافتسا اب ییادرومه سیرتام ریداقم هژیو و اهرادرب هژیو ندروآ
"+𝑣 و تسا مادکره ياطخ اب ربارب اهنآ 	 ،Δw  يهزاب هب طوبرم 𝑖دم هب طوبرم رادرب هژیو و ما 𝛼تسا ما. 

𝑤+(𝑧) = 𝑤!"# + 𝑣+"																																																								(4) 

 يریگ هجیتن

تسدهب ارنآ سوکعم سیرتام ياهرادرب هژیو و ریداقم هژیو و میداد لیکشت ار CMB ناوت فیط و لباه رتماراپ رشیف سیرتام
ياطخ و اهنآ رادومن هک دنتشاد اهدم نیب رد ار اطخ نیرتمک هک دندوب ییاهدم لوا دم هس .میتخاس ارنآ PC ياهدم و میدروآ
ياهz تمس هب هچره و تسا رتشیب w تارییغت هب اهدم تیساسح کچوک ياهz رد .تسا هدش مسر )1( لکش رد کیره هب طوبرم
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 رد یتارییغت المع و دنراد تیساسح رتکچوک ياهz رد اهنت اهدم نیرتهب هکنآ لیلد .دوشیم رتمک تیساسح نیا میوریم رتگرزب
zدودح رد هک تسا نیا دننک یمن هدهاشم رتگرزب ياه z=0.33 هب بلاغ هدام زا ناهیک Λ تسا هدش لیدبت بلاغ . 

 
 لوا دم هس : 1لکش

 
 هدافتسا  CDMΛ زا ناهیک یعقاو لدم یلامتحا فارحنا نازیم یسررب يارب هدنیآ ياهشواک رد ناوتیم هدش هتخاس ياهدم نیا زا
 تروص رد هک دنکیم مهارف ار ناکما نیا هک میدیسر )4( لکش رادومن هب لباه تباث اب اهدم نیا یگتسبمه یسررب اب نینچمه .درک
 نیا رطاخب دناوتب دشاب هتشاد ار موس دم هک CDMΛ زا ياهتفای میمعت لدم ،لباه تباث ياهيریگهزادنا رد یلامتحا شنت دوجو
 .دهد شهاک ار شنت نازیم ،یگتسبمه

 
 لباه تباث اب اهدم یگتسبمه : 4 لکش
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 Sسیرتام تفایهر زا هدافتسا اب رگنیئوش مرج رتالاب بتارم تاحیحصت یسررب

 نایوگقح انیز ،یناخمساق هموصعم
 نارهت ،نیوا ،یتشهب دیهش هاگشناد ،کیزیف هدکشناد

 هدیکچ
 ناشن  S سیرتام تفایهر زا هدافتسا اب .مینکیم یسررب ار )رگنیئوش لدم( دعب ود رد مرج نودب ياهنویمرف اب یموتناوک کیمانیدورتکلا هیرظن ،هلاقم نیا رد

 رگنیئوش مرج هک میهدیم .دریگیمن ار هقلح رتالاب بتارم زا یمهس و هدوب قیقد ًالماک
 
 دیلوت اب عقاو رد .]2و1[ دنکیمن نیمضت ار مرج نودب ياهنامیپ نادیم دوجو ًامازلا ،یعضوم ياهنامیپ نراقت هک داد ناشن رگنیئوش 
 مرج ،دعب ود رد هک داد ناشن یلالتخا ریغ شور هب وا .دوریمن نیب زا ياهنامیپ ییادروان ،دعب ود رد نوتوف يارب یکیمانید مرج
 يدعب ود یموتناوک کیمانیدورتکلا لدم زا يرگید ياه هبنج هعلاطم هب زین ]4و3[ ياهراک رد .تسا لماک و قیقد يرادقم نوتوف
 هدش یسررب يددعتم تالاقم رد رگنیئوش لدم ییاجباجان هخسن ،لدم نیا يرظن تیباذج لیلد هب نینچمه .تسا هدش هتخادرپ
 ییاجباجان رتماراپ زا یحیحصت چیه هقلح-کت هبترم رد رگنیئوش مرج هک دهد یم ناشن ،]5[ هدش ماجنا هعلاطم .]6و5[تسا
 اهنت هن رگنیئوش مرج هک دندرک تباث ییاجباجان ياضف رد S سیرتام تفایهر زا هدافتسا اب ]7[ هلاقم ناگدنسیون نینچمه .دریگیمن
  .دریگیمن ییاجباجان رتماراپ زا یحیحصت زین لالتخا رتالاب بتارم رد هکلب هقلح-کت دح رد
 مهس هک میهدیم ناشن ،یلالتخا تابساحم و S سیرتام تفایهر زا هدافتسا اب ینعی ،]7[ هلاقم رد هدش حرطم هویش زا ماهلا اب لاح
  .تسا رفص زین ییاجباج ياضف رد رگنیئوش مرج رد نوتوف يژرنا-دوخ ياهرادومن هب طوبرم رتالاب بتارم
 :میریگیم رظن رد ار مرج نودب نویمرف اب QED شنک

   
 اب

 .دیآیم تسد هب هقلح-کت دح رد نوتوف رثؤم شنک ،ینویمرف ياهنادیم يور يریگلارگتنا
 
 

 .دوشیم فیرعت ریز تروص هبنوتوف رثؤم شنک و تسا ینویمرف نادیم شنک  ،FI الاب يهطبار رد هک

 

 :تشون زین ریز تروص هب ناوتیم ار  
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 )1( لکش        

  .)1لکش( تسا نوتوف یجراخ ياپ n اب ینویمرف هقلح کی هب طوبرم رادومن هدنهد ناشن ،نآ رد هک

  :زا تسا ترابع  روسنات حیرص مرف

  
 

 :دیآیم تسد هب ریز هطبار زا  نآ رد هک
 

 
 
 ik و یجراخ ياهنامیپ ياهنادیم هب طوبرم ياههناکت اه p  سیرتام .دشابیم ینویمرف هقلح هناکت S نوتوف رثؤم شنک هب طوبرم 
 :دوشیم هداد ریز تروص هب

                        
 
رگید نایب هب

 

: 

 يارب نیاربانب .دنراد ینویمرف هقلح کی زا شیب يدعب تالمج و تسا ینویمرف هقلح کی ياراد اهنت قوف هطبار رد مود هلمج
 رارق ثحب دروم ینویمرف هقلح دنچ اب ياهرادومن و ینویمرف هقلح کی اب ياهرادومن شخب ود رد ار عوضوم ،رتقیقد یسررب
 .میهدیم
 ینویمرف هقلح کی اب ياهرادومن .فلا
 :دنتسه )8( هطبار يرس رد  هب طوبرم نوتوف يژرنا-دوخ رد ینویمرف هقلح کی اب ياهرادومن مهس
 
 :]6و5[ دوشیم فیرعت ریز تروص هب )9( هطبار زا هدافتسا اب  .تسا نوتوف یجراخ ياهاپ دادعت هدنرامش ،rسیدنا هک
 

 
 

 هلمج هک ییاجنآ زا .میریگیم رظن رد ار نوتوف یجراخ ياپ ود اب تالمج ،میتسه نوتوف يژرنا -دوخ هبساحم هب دنمهقالع نوچ
r=2  ینعی( نآ يدعب هلمج یسررب هب ،دهدیم ام هب نوتوف یجراخ ياپ نودب یبابح رادومن r=4( میزادرپیم: 
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 :3کیو هیضق لامعا اب

 
  رگنایب ):( هناشن نآ رد هک
 :دشابیم ریز تروص هب  و تسا لامرن يزاسبترم رگلمع

 
 
 

 هک میتسه يرتالاب هبترم ياهرادومن یسررب هب دنمقالع هک ییاجنآ زا  .دوشیم فیرعت )6( هطبار رد n=4 يراذگیاج اب 
 .میریگب رظن رد ار ماغدا کی اب تالمج اهنت تسا یفاک ،دنهدیم مهس نوتوف يژرنا-دوخ هب
 هب طوبرم S سیرتام رد 4e  هبترم ياهرادومن نامه ًاقیقد اهرادومن نیا .دناهدش هداد ناشن )2( لکش رد هطوبرم نمنیاف ياهرادومن

QED دنهدیم مهس هقلح-ود هبترم رد نوتوف رگراشتنا هب هک دنتسه. 

 
 )٢( لکش

 :زا دنترابع اهرادومن نیا هب طوبرم S سیرتام تالمج

 

:نآ رد هک  

 
 دنوشیم هداس ریز لکش هب )14(طباور ،ياهنامیپ نادیم هیروف لیدبت و )15( و )13( طباور زا هدافتسا اب

 
3 Wick' s theorem 
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 :اب تسا ربارب نآ رد هک
  

 
 دنتسه یلخاد ینویمرف نادیم و یلخاد ياهنامیپ نادیم ياههناکت بیترت هب l  و  pو یجراخ ياهنامیپ نادیم هناکتq  ،الاب هطبار رد
 لامعا یحیحصت رگنیئوش مرج يور رب هقلح-ود ياهرادومن هجیتن رد و دنتسه رفص ربارب اهلارگتنا نیا هک داد ناشن ناوتیم.
 .دنامیم یقاب رییغت نودب هقلح-ود هبترم رد رگنیئوش مرج و دننکیمن

 
 )3( لکش

 هک میریگیم رظن رد ار r=6  دروم ،ینویمرف هقلح کی اب نوتوف يژرنا-دوخ هب هدنهد مهس  ياهرادومن زا هنومن نیرخآ ناونع هب
 مهس هک داد ناشن ناوتیم حیرص تابساحم ماجنا و کیو هیضق لامعا اب لبق هباشم .دناهدش مسر )3(لکش رد نآ ياهرادومن
  .تسا رفص زین قوف ياهرادومن

 ینویمرف هقلح کی زا شیب اب ياهرادومن .ب
 :میراد   n=2 يازا هب .دنیآیم ≤ n 2 زا نوتوف يژرنا-دوخ رد نویمرف هقلح دنچ اب ياهرادومن مهس

  
 .دوشیم هداد )4(لکش تروص هب اهرادومن  r=4 , s=2 يازا هب لاثم ناونع هب

 
 )٤(لکش

 هب طوبرم تاحیحصت یمامت هک داد ناشن ناوتیم )4( لکش ياهرادومن هب طوبرم ترابع حیرص مرف نتشون اب )فلا( شخب هباشم
  :میراد زین  تلاح يارب .دنرفص زین نوتوف يژرنا-دوخ هب هقلح ود ياهرادومن

 

 :تشون زین ریز لکش هب ناوتیم ار الاب هطبار .دنتسه هقلح ات n رد نوتوف یجراخ ياهاپ دادعت هک
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 دهاوخ ینویمرف هقلح هس اب يرادومن لماش تروص نیا رد ،میریگب رظن رد ار تلاح  رگا
 ریداقم يازا هب ،رگید یلاثم ناونع هب نینچمه .))a.5( لکش(تسا نوتوف یجراخ ياپ 4 و 4 ، 8 ياراد بیترت هب هقلح ره و دوب

 ماغدا اب ،کیو هیضق زا هدافتسا اب هک دوب دهاوخ ینویمرف هقلح راهچ اب يرادومن   ،
 .تشاد میهاوخ ار )b.5( لکش نوتوف ياهاپ بسانم

 
 )٥(لکش

 نیا مهس ،هقلح ود تمسق رد هدش ماجنا تابساحم هباشم دید ناوتیم یتحار هب ،میسیونب ار )5( لکش ياهرادومن نمنیاف هنماد رگا
 زین ینویمرف هقلح راهچ زا شیب اب ياهرادومن نمنیاف هنماد هبساحم اب نینچمه .دشابیم رفص نوتوف يژرنا-دوخ هب زین اهرادومن
 هظحالم ،رتگرزب ياه n يارب هجیتن نیا میمعت اب نیاربانب .دنرادن نوتوف يژرنا-دوخ رد یمهس اهرادومن نیا هک داد ناشن ناوتیم
  .دریذپیمن یحیحصت مه لالتخا رتالاب بتارم مامت رد رگنیئوش مرج هک دوشیم
 يریگهجیتن
 و هقلح کت هتسد ود هب یسررب نیا رد هدش دیلوت ياهرادومن .تفرگ رارق یسررب دروم S سیرتام بوچراچ رد نوتوف رثؤم شنک
 ینویمرف هقلح-کی زا شیب و ینویمرف هقلح-کت لماش ياهرادومن مهس هک میداد ناشن همادا رد .دندش میسقت هقلح کت زا شیب
 .دنامیم یقاب رییغت نودب و هتفرگن یحیحصت هقلح رتالاب بتارم زا رگنیئوش مرج ،نیاربانب .دنرفص
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 گرزب ینالژام ربا ناشکهک رد خرسورف و ییویدار یگتسبمه کیزیف یسررب

 
 2ییابطابط همطاف ،2و1ینیسح هاش داوجدمحم

 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،کیزیف هورگ 1
 نارهت ،)IPM( يداینب ياهشناد هاگشهوژپ ،موجن هدکشهوژپ 2

 
 هدیکچ
 دناوتیم هک ییاهشور زا یکی .تسا تیمها زیاه رایسب زورما تاعلاطم رد اه ناشکهک لوحت و راتخاس رد نآ شقن و يا هراتس نایم طیحم زا رتهب هچره تخانش
 يارب هک یگتسبمه نیا .دشاب یم کیزیفرتخا رد اه یگتسبمه نیرتیوق  زا هک تسا خرسورف و ویدار یگتسبمه هعلاطم دهد يرای رما نیا هب ندیسر رد ار ام
 یم ناشن ریخا تاعلاطم اما تسا هدیدرگ  طبترم اهناشکهک رد ییاز هراتس هب کیسالک روط هب تسا رارقرب اهناشکهک رد یگدنشخرد رد یگرزب هبترم 5 زا شیب
 لداعت دوجو هک هدش هداد ناشن یچیپرام ياه ناشکهک رد .دوب دهاوخ رارقرب یگتسبمه نیا زین ییاز هراتس روضح مدع تروص رد یتح یطیارش رد هک دهد
 .دشاب ارقرب زین از هراتس ریغ ياه طیحم رد دناوتیم هک تسا یگتسبمه نیا یکیزیف و یلصا لیلد یناهیک تارذ و یسیطانغم نادیم و زاگ نیب یکیتاتساوردیه
 نیا دناوت یم يا هراتس نایم طیحم طیارش ایآ و تسا رارقرب یلحم تروص هب یگتسبمه نیا زین مظنم ان و مرج مک ياه ناکشهک رد ایآ هک تساجنیا لاوس
 .دیامن هیجوت ار یگتسبمه

 دنتسه مظنمان هلوتوک ياه ناشکهک عون زا هک ینالژام ربا ياه ناشکهک رد رود خرسورف و ییویدار یگتسبمه یسررب هب هعلاطم نیا رد ام
 نیا تلع یسررب ياتسار رد Spitzer و Herschel خرسورف ياه هداد و  ATCA , PARKES ییویدار ياه هداد زا يرادرب هرهب اب
 .تخادرپ میهاوخ  ینالژام ياه ربا رد ییاز هراتس خرن و يا هراتس نایم طیحم هطبار و یگتسبمه
 

 همدقم
 هارمه هب هک تسا رابغ و درگ و زاگ زا يدرگناسمهان و یقیقر بیکرت لماش هکلب تسین یلاخ طیحم کی ناگراتس نایم ياضف   
 اب يا هراتس نایم طیحم هک میناد یم یفرط زا .دنهد یم لیکشت ار يا هراتس نایم طیحم عومجم رد یسیطانغم نادیم و یناهیک تارذ
  .دنک یم افیا یمهم رایسب شقن اهناشکهک لوحت رد ییاز هراتس يارب زاین دروم تخوس نیمات
 رگیدکی اب اه هفلوم نیا نیب دوجوم ياه یگتسبمه یسررب نینچمه و نآ ياه هفلوم و يا هراتس نایم طیحم هعلاطم تیمها ور نیا زا
 .دنک داجیا ار یتاعلاطم نینچ يارب ییالاب هزیگنا دناوت یم ناشکهک رد مهم ياه راتخاس رگید و
 1809 يارب  رود خرسورف و ییویدار شبات نیب يوق رایسب یگتسبمه دش ماجنا Yun et al (2001)طسوت هک يا هعلاطم رد
 ياه ناشکهک هلمج زا اه ناشکهک عاونا  نآ رد هک هدش هدهاشم تسا اجرباپ نانچمه 1.4 تفیشدر ات و ردق  5 هبترم ات هک ناشکهک
 تهج نیا زا تسا هدرک یسررب یلحم ریغ تروص هب ار خرسورف و ییویدار یگتسبمه هعلاطم نیا .دنتشاد رارق زین مظنمان هلوتوک
 .تخادرپ هدیدپ نیا یگنوگچ و تلع هب اه ناشکهک عاونا رد یگتسبمه نیا یلحم یسررب اب ناوت یم
  اب ياه طیحم رد لدم نیا .دش هیارا Volk (1989) طسوت هک تسه رتمیرلاک لدم یگتسبمه نیا ییارچ هب یکیسالک خساپ
 هب زاین رت قیقر ياه طیحم رد یگتسبمه يارقرب یگنوگچ حیضوت يارب اما.دنک یم حرطم ار حیضوت نیرتهب میخض يرون تماخض
 نیا رب هوالع تسا هدش حرطم Tabatabaei et al 2013 طسوت هک هدش هیارا لدم نیرتزور هب .دوش یم ساسحا دیدج لدم کی
 مک ییاز هراتس خرن اب ياه طیحم رد و درادن زین SFR ای و ییاز هراتس خرن هب  یگتسباو درادن طیحم رد دایز يردک هب يزاین هک
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 يرارقرب يارب یبسانم خساپ دناوتیم  ییسطانغم نادیم و زاگ نیب یکیتاتساوردیه لداعت يرارقرب رب دیکات اب لدم نیا .دراد درکلمع زین
 .دیامن حرطم خرسورف و ییویدار یگتسبمه
 
 هعلاطم نیا رد هتفر راکب ياه هداد
 .دینک هدهاشم 1 لودج رد دیناوت یم ار هعلاطم نیا رد هتفر راکب ياه هداد یمامت
 

 گرزب ینالژام ربا  ناشکهک يارب هعلاطم زا هلحرم نیا رد هدش هتفرگ راکب ياه هداد : 1لودج
Wavelength/

Map References Instrument/Project RMS/Unit Beam Size 
(arc sec ) 

1.4Ghz Hughes et al 2007 ATCA+PARKES  3.01e-04 Jy/beam 40 
24μm Meixner et al 2010 MIPS 5.39e-02 MJy/sr 6 
70μm Meixner et al 2010 MIPS 7.71e-01 MJy/sr  18 
100μm Meixner et al 2013 PACS 6.09e-01 MJy/sr 10 
160μm Meixner et al 2013 PACS 5.11e-01 MJy/sr 12 
250μm Meixner et al 2013 SPIRE 4.55e-01 MJy/sr 18 
500μm Meixner et al 2013 SPIRE 7.92e-02 MJy/sr 36 

CO Wong et all 2017 MAGMA 2.777e-02 K.KM/S 45 
HI Kim et all 2003 ATCA+PARKES 1.411e+20 H/cm2 60 

 خرسورف ریواصت و  PARKES و ATCA ییویدار راتسویپ زا هدافتسا اب و گرزب ینالژام ربا يور زکرمت اب یلعف هعلاطم رد
MIPS , PACS , SPIRE زا Herschel و Spitzer  یگتسبمه یسررب هب Radio- FIR میزادرپ یم.  

 ریواصت زا راد نزو عمج هک FIR و TIR هب موسرم ریوصت میتسناوت توافتم ياه جوم لوط رد فلتخم ریواصت زا يریگ هرهب اب
 هیهت ار N(H) ریوصت ای  و یثنخ زاگ یلاگچ ریوصت HI و CO ریواصت زا هدافتسا اب یفرط زا .مینک هیهت ار دنتسه خرس نودام
 .میدرک
   Pearson cross correlation :دتم
 بیرض نیا .دوش یم هداد ناشن r فرح اب الومعم و دنکیم یسررب ار ریغتم ود نیب یطخ یگتسبمه نازیم نوسریپ یگتسبمه بیرض 
 هک یلاح رد تسا هعومجم ود نیب یفنم و تبثم بیترت هب لماک یگتسبمه ینعم هب -1 و 1 هک هد یم ناشن ار 1 ات -1 نیب يرادقم
 ياه شبات یگتسبمه یسررب هب شور نیا يریگ راکب اب لاح .دوب دهاوخ هعومجم ود نیب یگتسبمه دوجو مدع ینعم هب رفص رادقم
 .میزادرپ یم لسکیپ هب لسکیپ تروص هب فلتخم
 تشاد دنهاوخ یگتسبمه تاعلاطم جیاتن رد ییازسب ریثات هک ییویدار ریوصترد يا هنیمز سپ عبانم زا يدایز دادعت دوجو لیلد هب ادتبا
 .میتخادرپ طاقن نیا فذح هب امیقتسم
 هب رداق ار ام )Hassani et al in prep(کینالژام ياه ربا رد ییویدار راتسویپ ییامرگ ریغ و ییامرگ ياه هفلوم قیقد يزاسادج
 هسیاقم زا لبق .مینک یسررب زین ار یسیطانغم نادیم رثا میناوت یم نینچمه دیامن یم یگتسبمه نیا رد هفلوم ره ضقن یسررب
 مهس نتفرگ رظن رد اب ار یگتسبمه تیاهن رد .میدروآ رد ناسکی زیاس لسکیپ و نشولوزر کی هب ار اه هداد یمامت ادتبا ریواصت
 .میدرک یسررب ییویدار فیط رد شبات ییامرگ ریغ و ییامرگ
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 ؟دنکیم رییغت يا هراتس نایم طیحم یلاگچ اب هنوگچ خرسورفو ویدار یگتسبمه
 )Neutral + Atomic( یثنخ تروص هب زاگ مکارت هدنهد ناشن هک میدرک هیهت ار N(H) ریوصت HI و CO ریواصت بیکرت اب
 زاگ یلاگچ فلتخم ریداقم رد اه یگتسبمه نیا یسررب ناکما زاگ یلاگچ يور رب یفلتخم ياه دودح لامعا اب تیاهن رد .دشاب یم
  .دیدرگ مهارف گرزب ینالژام ربا رد
 .دنا هدش هتفرگ رظن رد لقتسم ياه لسکیپ نتفرگ رظن رد نینچمه و امگیس 3 لامعا اب اه یگتسبمه یمامت

 
 رادقم نیرتمک هب نیرتشیب زا یثنخ زاگ یلاگچ هدنهد ناشن تسار هب پچ تمس زا ریواصت بیترت هب .گرزب ینالژام ربا رد یثنخ زاگ یلاگچ میژر:1 لکش

 .دنتسه هدهاشم لباق دنشاب یم دوخ
 
 هحفص رد هدش تیف طخ بیش هارمه هب  r نوسریپ ياه هفلوم .فلتخم  ياه میژررد ییامرگ ریغ و ییامرگ ياه شبات يارب یگتسبمه ریداقم: 2لودج    
 ییاسانش لباق Nth اب ییامرگ ریغ و Th اب ییامرگ شبات هب طوبرم ریداقم .هدش هداد رارق لودج رد OLSB تیف زا هدافتسا اب  b هدمآ تسدب یمتیراگل

  .دنتسه

 b Th 
Mask3 r Th 

Mask3 b Nth 
Mask3 r Nth 

Mask3 b Th 
Mask2 r Th 

Mask2 b Nth 
Mask2 r Nth 

Mask2 b Th 
Mask1 r Th 

Mask1 b Nth 
Mask1 r Nth 

Mask1 
24μm ... 0.12 0.91 0.71 0.69 0.96 1.03 0.91 0.75 0.83 1.01 0.93 
70μm ... 0.15 0.98 0.70 1.06 0.91 1.20 0.97 1.08 0.77 1.21 0.92 
100μm ... 0.13 1.14 0.65 1.04 0.89 1.42 0.96 1.20 0.75 1.43 0.89 
160μm ... 0.12 1.47 0.61 1.20 0.80 1.87 0.93 1.53 0.70 1.93 0.85 
250μm ... 0.09 1.16 0.57 1.19 0.72 1.79 0.88 1.75 0.67 2.10 0.81 
500μm ... 0.07 1.22 0.55 1.18 0.65 1.81 0.83 1.91 0.64 2.14 0.79 
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 اتبسن یحاون و ینایم میژر هب طوبرم رتشیب هک دشاب یم  2 میژر رد تسار تمس لکش .خرسورف فیط و ییویدار ییامرگ ریغ شبات نیب یگتسبمه :2 لکش

 ربا رد ار يزاگ یحاون نیرت لاگچ هک دشاب یم  1 میژر هب طوبرم پچ تمس لکش .دنا هتفرگ رارق HII یحاون فارطا رد هک دنتسه یثنخ زاگ لاگچ
  .دشاب یم زین از هراتس یحاون هدنهد ناشن یفرط زا دهد یم ناشن ینالژام

 
         يریگ هجیتن
 رب یگتسبمه نیا یسررب هب تسناوت خرسورف شبات و ییویدار راتسویپ  نیب يوق یگتسبمه دوجو دییات رب هوالع ام تادهاشم
 .دزادرپب رابغ يامد بسح
 ینالژام ربا رد رابغ يامد اب بسانتم ار اه یگتسبمه دناوت یم 500μm  ات 24μm زا خرسورف ياه هداد هکنیا نتفرگ رظن رد اب
 هب و دراد يرت یطخ و رت يوق یگتسبمه مرگ رابغ ای 24μm اب ییویدار لماک راتسویپ یگتسبمه هک میدرک هدهاشم دنک یسررب
 .دوش یم فیعض تدش هب رابغ ای  500μm يارب بیترت
 يرتمکحم  یگتسبمه  خرسورف اب ییامرگ شبات یلک روط هب هک دش هدهاشم ییویدار هدش يزاسادج ریواصت يریگ راکب اب یفرط زا
  .دنتسه الاب رایسب زین نورتورکنیس شبات يارب یگتسبمه ریداقم هک یلاح رد دراد
 نیرت يوق مرگ رابغ اب ییامرگ شبات هک دش هدهاشم رابغ يامد نتفرگ رظن رد اب نورتورکنیس و ییامرگ ياه شبات هسیاقم رد
 قوف بیش نینچمه و رت فیعض اه یگتسبمه میور یم درس رابغ تمس هب هچره و  دهد یم ناشن یطخ بیش اب هارمه یگتسبمه
 .ددرگ یم یطخ
 ریغ و ییامرگ شبات نیب اه یگتسبمه میدرک هدهاشم گرزب ینالژام ربا رد  یثنخ زاگ یلاگچ تبسن هب اه یگتسبمه یسررب اب
 زاگ یلاگچ رد فلتخم ياه میژر لامعا اب .دنهد یم ناشن ار یمکحم یگتسبمه ودره و دنتسه کیدزن رگیدکی هب رایسب ییامرگ
 زاگ مکارت مک یحاون رد .تسا رت مکحم زاگ مکارترپ یحاون رد نورتورکنیس ییامرگ ریغ شبات یگتسبمه هک میدرک هدهاشم یثنخ
  .دوش یم هدهاشم یگتسبمه ییامرگ ریغ شبات يارب هک یلاح رد دوش یمن هدهاشم خرسورف اب ییامرگ شبات یگتسبمه )3میژر(
 الامتحا نیا و تسا ییامرگ یگتسبمه زا رتهب خرسورف و نورتورکنیس یگتسبمه )1میژر( لاگچ میژر رد هک دهد یم ناشن جیاتن
 .دشاب یم هلوتوک ياه ناشکهک رد یناهیک تارذ هب تبسن هزینوی ياه نوتوف رثوم رارف لیلد هب
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 دوجو خرسورف و ییویدار یگتسبمه يرارقرب یگنوگچ حیضوت يارب ه تسه ییابطابط لدم هدننک دییات ام تادهاشم دسر یم رظنب
 باوج دناوت یم زین از هراتس ریغ یحاون رد هدعاق نیا هک دنک یم حرطم ار یسیطانغم نادیم و زاگ نیب یکیتاتساوردیه لداعت کی
 .دهد هیارا ناشکهک رد یلک یگتسبمه ظفح يارب يا هدننک عناق
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شبیھ سازی تابش گرمایی و غیر گرمایی در عالم دور 
معصومھ قاسمی نودھی١، فاطمھ طباطبائی١،٢،٣ 
١پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران 

٢موسسه مکس پالنک برای نجوم، هایدلبرگ 

٣موسسه تحقیقات اخترفیزیکی، جزایر قناری 

چكیده 
تــحول تــابــش گــرمــایــی و غــیرگــرمــایــی ســینکترون از کــهکشان هــای ســتاره زا را بــا ســرخ گــرایــی مــطالــعه کــردیــم. بــا 
اسـتفاده از همبسـتگی سـتاره سـازی و تـابـش رادیـویـی و رابـطه تـحول سـتاره زایـی بـا سـرخ گـرایـی، ابـتدا رابـطه ای 
تــحولــی بــرای پــیوســتار رادیــویــی بــه دســت آورده و نــقشه تــابــش گــرمــایــی و غــیر گــرمــایــی را در ســه کــهکشان بــا جــرم 
مـــــختلف تـــــعیین مـــــی کـــــنیم. شـــــبیه ســـــازی مـــــا بـــــرای داده هـــــای اس کـــــی ای اســـــت. یـــــافـــــته هـــــای مـــــا بـــــه ایـــــن شـــــرح 
اسـت:شـاخـص طـیف تـابـش سـینکترون از الـکترون هـای اشـعه هـای کـیهانـی بـا سـرخ گـرایـی تـخت تـر مـیشود. سـهم 
تــابــش گــرمــایــی از تــابــش پــیوســتار رادیــویــی افــزایــش مــی یــابــد یــا یــک قــله ی کــوچــک در حــدود ســرخ گــرایــی ۱ نــشان 

می دهد. نقشه های شبیه سازی شده ی ما بر فرض پیکربندی SKAI-MID BAND 1&2 می باشد.  

مقدمھ 
در سـال ھـای اخیر، عـالقـھ زیادی بـھ مـطالـعھ تغییر آھـنگ سـتاره زایی کھکشان در تـاریخ عـالـم وجـود داشـتھ اسـت، 
چـون تـحول کھکشان ھـا بـھ آن وابسـتھ اسـت. تـغذیھ و بـازخـورد یک مـدل پیشنھادی بـرای تـوضیح سـتاره زایی و 
خـامـوشی کھکشان ھـا اسـت اگـر چـھ طبیعت بـازخـورد مـرتـبط بـا محیط میان سـتاره ای و نـرخ گـاز بـازبـرافـزایشی از 

محیط میان کھکشانی بھ درستی شناختھ شده نیست. 
تـابـش پیوسـتار رادیویی در طـول مـوج سـانتی مـتر یک ردیاب ایده آل بـرای فـرایندھـای  گـرمـایی و غیر گـرمـایی در 

محیط میان ستاره ای و محیط میان کھکشانی است کھ بھ درک بھتر این بازبرخورد کمک می کند. 
تـابـش پیوسـتار رادیویی از تـرکیب تـابـش گـرمـایی تـرمـزی و تـابـش  غیر گـرمـایی سینکترون اسـت. تـابـش گـرمـایی 
ردیاب گـاز یونیزه اسـت در حـالیکھ تـابـش غیر گـرمـایی ردیاب میدان مـغناطیسی و الکترون ھـای اشـعھ کیھانی 

است. 
علی رغـم اھمیت کار انـتقال بـھ سـرخ ھـای بـاال، اکثر دانـش مـا از تـحول کھکشان، از مـطالـعھ کھکشان ھـای نـزدیک 
می آید. اس کی ای بـا حـساسیت و وضـوح بـاال یک پنجـره ی جـدید بـرای مـطالـعھ عـالـم دور بـرای مـا بـاز می کند.  
اس کی ای یک تلسکوپ رادیویی تـحولی  خـواھـد بـود کھ از ھـزاران گیرنـده مـوج رادیویی یا آنـتن سـاخـتھ شـده و در 
یک مـنطقھ بـا انـدازه یک قـاره بـھ ھـم وصـل می شـونـد. مـساحـت کلیھ آنـتن ھـای اس کی ای در حـدود یک کیلومـتر 
مـربـع خـواھـد بـود و اس کی ای را بـھ بـزرگـترین و حـساس تـرین تلسکوپ رادیویی کھ تـاکنون سـاخـتھ شـده اسـت 
تــبدیل می کند. تلسکوپ در دو نــاحیھ اســترالیا و آفــریقا ســاخــتھ خــواھــد شــد.تلسکوپ اس کی ای فــرکانــس ۵٠ 

مگاھرتز تا ٢٠ گیگاھرتز را پشتیبانی می کند.  
گروه اس کی ای ۴ دستھ ی مرجع را برای مطالعھ ی نمونھ ھا و سوال ھای علمی تقسیم بندی کردند: 

١- ٣  بـخش بـندی بـند فـرکانسی ١ و ٢ شـامـل بـخش بـندی خیلی عمیق، عمیق و پـھن. فـرکانـس مـشاھـداتی مـرجـع ١ 
گیگاھـرتـز اسـت و می تـوانـد شـامـل بـند فـرکانسی ١و٢ می شـود. حـساسیت ١ سیگما آر ام اس آن ٠.٠۵میکرو 
جـانسکی بـر بیم بـرای بـخش بـندی خیلی عمیق، ٠.٢میکرو جـانسکی بـر بیم  بـرای بـخش بـندی عمیق و ١ میکرو 

جانسکی بر بیم برای بخش بندی پھن می شود. وضوح آن ٠.۵ ثانیھ قوسی است. 
٢- ٢ بـخش بـندی بـند ۵ شـامـل بـخش بـندی خیلی عمیق و عمیق. فـرکانـس مـشاھـداتی مـرجـع ١٠ گیکاھـرتـز اسـت و 
وضـوح ٠.١ ثـانیھ قـوسی اسـت. حـساسیت ١ سیگما آر ام اس آن ٠.٠۴ میکرو جـانسکی بـر بیم بـرای بـخش بـندی 

خیلی عمیق و ٠.٣ میکرو جانسکی بر بیم برای بخش بندی عمیق است. 
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٣- کاوش تـمام آسـمان بـا SKA-LOW. فـرکانـس مـشاھـداتی ٠.١٢ گیگا ھـرتـز و وضـوح آن ١٠ ثـانیھ قـوسی بـرای 
بخش بندی خیلی عمیق ٠.٠۴ میکرو جانسکی بر بیم و برای بخش بندی عمیق ٠.٣ میکرو جانسکی بر بیم است. 
 ۴- کاوش تـمام آسـمان در بـند .٢ فـرکانـس مـشاھـداتی ١.۴ گیگاھـرتـز و حـساسیت ۴ میکرو جـانسکی بـر بیم اسـت. 

دو وضوح <٠.۵ ثانیھ قوسی و ٢ ثانیھ قوسی وجود دارد. 
 , M33,در این مـطالـعھ مـا نـقشھ ھـای رادیویی گـرمـایی و غیر گـرمـایی در سـرخ گـرایی صـفر بـرای سـھ کھکشان
M51 و N6946 را داریم. این نـقشھ ھـا بـا روش تی آر تی - جـدا سـازی بـر اسـاس ردیاب تـابـش گـرمـایی ھـمچون 
تـابـشھای بـازتـرکیبی ھیدروژن -[١] جـدا سـازی شـده انـد. بـھ عـالوه مـا آھـنگ سـتاره زایی را نیز داریم. بـا این نـقشھ 
ھـا و روابـط می تـوانیم تکامـل شکل گیری سـتاره ھـا را بـھ عـنوان تـابعی ازسـرخ  گـرایی مـطالـعھ کنیم. شـبیھ سـازی مـا 

برای داده ھای اس کی ای است. 

روش اندازه گیری 
مـشاھـدات مسـتقل نـشان می دھـد کھ تـحول نـرخ سـتاره زایی بـا سـرخ گـرایی در کھکشان ھـا بـھ جـرم و سـرخ گـرایی 
بسـتگی دارد. در ابـتدا نـرخ سـتاره زایی اسـتفاده شـده در این بـحث را مـعرفی می کنیم و بـعد شـدت تـابـش گـرمـایی 
پیوسـتار Ith(z) و شـدت تـابـش غیرگـرمـایی پیوسـتار Int(z) را بـدسـت می آوریم. ھمچنین تـحول سـھم تـابـش گـرمـایی و 

شاخص طیف غیر گرمایی را با سرخ گرایی مطالعھ می کنیم. 
تحول نرخ ستاره زایی کھ در این مطالعھ استفاده شده است بھ شرح زیر است[٢]: 

 

کھ درآن  و  می بــاشــد. بقیھ ی پــارامــتر ھــا بــھ این شــرح اســت: 
 .  و 

تـحول تـابـش گـرمـایی و غیرگـرمـایی بـھ شـرح زیر اسـت. تـابـش پیوسـتار رادیویی اغـلب بـھ صـورت تـوانی بـا فـرکانـس 
، کھ  شــاخــص طیف تــوانی نــامیده می شــود. بــھ طــور کلی از دو تــابــش مــختلف غیر گــرمــایی   ، 
( سینکترون) و گـرمـایی ( آزاد- آزاد) سـاخـتھ می شـود. تـابـش گـرمـایی و غیرگـرمـایی نیز تـوانی می بـاشـد و شـاخـص 
. در ادامـھ مـا تصحیح k را در نـظر می گیریم  طیف آنـھا  و   نـامیده می شـونـد،  و 
کھ شـامـل شـدت، شـاخـص طیف و فـاصـلھ درخـشندگی در سـرخ گـرایی z می بـاشـد. مـا از کالیبراسیون [٣] کھ رابـطھ 
ی نـرخ سـتاره زایی و درخـشندگی گـرمـایی و غیرگـرمـایی رادیویی را نـشان می دھـد اسـتفاده نـمودیم. بـرای پیدا 
، تـحول  بـاید مـعلوم بـاشـد. مـا دو حـالـت را در نـظر گـرفتیم. حـالـت ١: تـحول  شـبیھ  کردن تـحول 
 و حـــالـــت ٢: تـــحول  ھـــم بـــا تـــحول کھکشان تغییر می کند و تـــابـــع شـــعاع مـــؤثـــر اســـت، 

 . تـحول سـایز کھکشان بـا  داده شـده اسـت. تـمام این روابـط بـا ھـم  را بـھ 

ما می دھد، کھ برای حالت ١ 

 

و برای حالت ٢ 

 

می باشد، کھ I(0) شدت گرمایی و غیرگرمایی و D، فاصلھ در  z=0 می باشد.  
بـرای تـابـش گـرمـایی  و بـرای تـابـش غیر گـرمـایی  می بـاشـد.  ولی شـاخـص طیف 
، بـھ شـاخـص انـرژی الکترون ھـای اشـعھ ی کیھانی وابسـتھ اسـت، شـاخـص طیفی غیر گـرمـایی می  غیرگـرمـایی، 
تـوانـد در اثـر سـرد شـدن اشـعھ ی کیھانی و بـر ھـم کنش آن بـا جـرم و میدان مـغناطیسی در محیط میان سـتاره ای 

تغییر کند. برای کھکشان ھای KINGFISH رابطھ ی زیر بدست آمده است[۴]: 

log10(SFRMS[M⊙yr−1]) = m − m0 + a0r − a1[max(0,m − m1 − a2r)]2

r ≡ log10(1 + z)m ≡ log10(M*/109M⊙)
m0 = 0.5 ± 0.07,a0 = 1.5 ± 0.15,a1 = 0.3 ± 0.08,m1 = 0.36 ± 0.3a2 = 2.5 ± 0.6

νIν ∝ ν−αα

αthαntIth ∝ ν−αthInt ∝ ν−αnt

Iν(z)ΣSFRΣSFR
SFR(z)ΣSFR

ΣSFR ∝
SFR

r2
e

re ∝ (1 + z)−0.75I(z)

I(z) = I(0)
SFR(z)
SFR0

D2

D2
L

(1 + z)1−α

I(z) = I(0)
SFR(z)
SFR0

D2

D2
L

(1 + z)2.5−α,

α = αthα = αntαth = 0.1
αnt
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کھ  شاخص طیف در z=0 است. 

نتایج  
مـا شـدت میانگین  و  بـا سـرخ گـرایی را بـدسـت آوردیم. در حـالـت ١ ، ھـر دو تـابـش گـرمـایی و 
غیر گرمایی با سرخ گرایی کاھش می یابد در حالی کھ آنھا تغییر قابل مالحظھ ای برای حالت ٢ ارائھ نمی دھند. 

سھم تابش گرمایی بھ صورت  با  تعریف می شود. 
مـا تغییرات سـھم تـابـش گـرمـایی بـا سـرخ گـرایی را نیز بـررسی نـمودیم . بـھ طـور کلی سـھم تـابـش گـرمـایی در نـواحی 
 ،z=2 سـتاره زا بیشتر از دیگر نـواحی اسـت. بـھ طـور خـاص در حـالـت ١ سـھم تـابـش گـرمـایی افـزایش می یابـد. در
٪٣٠-٪۴٠ بیشتر از z=0.15 اسـت. یک تغییر نـاچیز و یک قـلھ کوچک حـول z=1 در حـالـت ٢ مـشاھـده شـده 

است. 
مـا تـحول شـاخـص طیف غیرگـرمـایی را نیز بـررسی نـمودیم. بـرای ھـر دو حـالـت طیف غیر گـرمـایی میانگین 

کھکشان ھا ی ستاره زای نرمال با سرخ گرایی تخت تر می شود. 
از آنـجائیکھ  شـاخـص انـرژی الکترون ھـای اشـعھ کیھانی را نـشان می دھـد. این بیان می کند کھ اشـعھ ھـای 

کیھانی در گذشتھ انرژی بیشتری داشتند. 
سیگنال بـھ نـویز میانگین را، از پیوسـتار رادیویی کل تقسیم بـر حـساسیت بـرای بـخش بـندی خیلی عمیق بـدسـت 

آوردیم. 
 N6946 و M51 بـرای شـبیھ سـازی حـالـت١، محیط میان سـتاره ای میانگین می تـوانـد بـرای کھکشان ھـایی مـانـند
مـشاھـده گـردد ولی بـرای کھکشانـھای M33 بـرای بـاالتـر از z~0.5 نمی تـوانـد مـشاھـده گـردد. بـرای شـبیھ سـازی 

حالت ٢ تمام سھ کھکشان می تواند با بخش بندی خیلی عمیق مشاھده گردد. 

خالصھ 
ما تحول تابش گرمایی کھکشان ھای M51 ،M33 و N6946 را بررسی نمودیم. 

ھـدف اصلی مـا مـطالـعات زیر اسـت: ١- تـحول سـھم تـابـش گـرمـایی و شـاخـص طیف غیر گـرمـایی ٢- حـساسیت مـورد 
نیاز بـرای مـشاھـده ی محیط میان سـتاره ای کھکشانـھای سـتاره زای نـرمـال در سـرخ گـرایی ھـای بـاال. مـا دو حـالـت 

مختلف برای چگالی سطحی نرخ ستاره زایی در نظر گرفتیم. 
یافـتھ ی مـا بـھ این شـرح اسـت. طیف غیر گـرمـایی تـخت تـر شـده و سـھم تـابـش گـرمـایی بـا سـرخ گـرایی ٣٠٪-٪۴٠ 

افزایش یافتھ است. 

معصومھ قاسمی نودھی از پژوھشکده نجوم، پژوھشگاه دانش ھای بنیادی تشکر می نماید. 
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αnt(z) = α0 − (0.41 ± 0.05) log
Σ SFR(z)
Σ SFR0
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< Snt >< Sth >

fth(z) = Ith(z)/Iobs(z)Iobs(z) = Ith(z) + Int(z)

αnt
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ساخته شده به روش  4O2FexCdx-1Co (x=0, 0.2, 0.5)بررسی خواص مغناطیسی 
 هیدروترمال 

 1، امیر عباس صبوري دودران 2پرویز کاملی،  1مهین اشراقی ، 1حمزه قربانی
 گروه فیزیک دانشگاه پیام نور ، ایران  1

 دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان گروه فیزیک   2
 ه : چکید

آماده شد ،    ) که به روش هیدروترمال   0.5و    0.2و    0در این تحقیق پس ازساخت فریت کبالت آالیش یافته با کادمیوم (با میزان آالیش  
انجام شد. مغناطش اشباع ، مغناطش   VSMتغییرات ایجاد شده در خواص مغناطیسی آن را بررسی کردیم . پس از ساخت نمونه ها آنالیز  

و بیشینه   75emu/grو برابر با     x=0.2باقیمانده و میدان وادارندگی نمونه ها اندازه گیري شد . بیشینه مغناطش اشباع مربوط به نمونه  
 بود.    1125Oeو برابر با    x=0یدان وادارندگی مربوط به نمونهم

از آنجا که خواص ساختاري ، مغناطیسی و الکتریکی فریتها به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد ، می توان به منظور بهینه سازي 
ماده مغناطیسی سخت است که داراي ]. میدانیم که فریت کبالت یک  1خواص آنها عناصر مختلفی را در ترکیب فریتها آالیش داد[

مغناطش اشباع و ناهمسانگردي مغناطیسی بزرگی می باشد و به همین دلیل کاربردهاي فراوانی در علوم و صنایع مختلف (از جمله 
علوم پزشکی) را به خود اختصاص داده است. لذا تحقیقات زیادي در جهت بهبود خواص مغناطیسی این ماده صورت گرفته و می 

]. عناصري که در ترکیب فریتها آالیش داده می شوند ، طیف وسیعی از فلزات دو و سه ظرفیتی می باشند. یکی از مواردي 2رد[گی
 می باشند. این یون    2Zn+و 2Cd+که می تواند گزینه جذابی براي آالیش در ترکیب فریت ها باشد ، یون هاي غیر مغناطیسی نظیر

ها به دلیل اینکه تمامی اوربیتال هاي تراز آخرشان پر است ، هیچ خاصیت مغناطیسی از خود نشان نمی دهند و می توانند با قرار  
گرفتن در ترکیب فریتها تعادل ممان هاي مغناطیسی را بر هم بزنند. تحقیقات گوناگونی در زمینه آالیش روي و کادمیم در ترکیب 

 0.2و    0]. ما نیز در این تحقیق با اضافه کردن عنصر کادمیوم در ترکیب فریت کبالت با میزان آالیش هاي  3فریتها انجام شده است [
به بررسی خواص مغناطیسی نمونه هاي ساخته شده پرداختیم. براي این منظور از   )x=0, 0.2, 0.5 4O2FexCdx-1Co ,(   0.5و  

یدروکسید سدیم به عنوان مواد اولیه استفاده کردیم. روش ساخت نیز به این نمک هاي فلزات کادمیوم ، کبالت و آهن ، همراه با ه
صورت بود که پس از توزین مواد ، نمک هاي فلزي و هیدروکسید سدیم را جداگانه در آب دیونیزه حل کردیم. سپس محلول  

م زدیم تا یک محلول همگن  هیدروکسید سدیم را به آرامی به محلول نمکهاي فلزي اضافه کردیم و ترکیب حاصل را خوب ه 
به مدت دو ساعت). ماده پخته شده را با آب و   C°250بدست آید. سپس آنرا در اتوکالو ریختیم و در کوره گذاشتیم(در دماي  

اتانول شستشو دادیم و خشک کردیم تا محصول مورد نظر بدست آید. پس از آن نمونه ها را تحت آنالیز پراش پرتو ایکس قرار 
داراي ساختار   شده  سنتز  فریت  هاي   ترکیبمشاهده شد که    03-0864مقایسه طیف حاصل با کارت استاندارد شماره  دادیم. با  
 )VSMهستند. پس از تایید تشکیل ساختار اسپینلی ، نمونه ها را تحت آنالیز مغناطش سنج نمونه ارتعاشی(  فاز  تک  مکعبی  اسپینلی

). 1و در دماي اتاق ، قرار دادیم که با کمک آن موفق به رسم حلقه پسماند نمونه ها شدیم(شکل  15kOeدر حداکثر میدان اعمال شده  
وادارندگی( میدان  نمودار  این  کمک  اشباع(Hcبا  مغناطش   ،  (Ms)باقیمانده مغناطش  و   (Mr  در که  آوردیم  بدست  را  ها  نمونه   (

 ) لیست شده اند. 1(جدول
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(ب) قسمت مرکزي حلقه پسماند نمونه ها (نشان دهنده میزان میدان وادارندگی)  4O2FexCdx-1Co: (الف) حلقه پسماند نمونه هاي  1شکل

4O2FexCdx-1Co: پارامترهاي مغناطیسی نمونه هاي  1جدول

Ms (emu/gr)Hc (Oe)Mr (emu/gr)R (Mr/Ms)(deg)   k-yαنمونه

x=0711125380.514

x=0.275200220.2929.8

x=0.54575110.2459.2

مغناطش  x=0.2همانطور که از داده هاي جدول (و همچنین از شــکل) پیداســت ، همزمان با افزایش آالیش کادمیوم ، در نمونه 
ــده و در نموـنه  افزایش اولـیه مغـناطش ـبامغـناطش ـکاهش می ـیاـبد.    x=0.5افزایش می ـیاـبد ، ولی در مرحـله بـعد روـند معکوس شـ

بکه اي نیل ، یعنی جایگاه هاي چهاروجهی بکه مربوطه (بر پایه مدل دو زیرـش ی زیرـش ت  A-توجه به افزایش ممان مغناطیـس و هـش
ــد و به همین دلیلB-وجهی ــپینل معکوس می باش ــاختار اس ــت . همانطور که می دانیم فریت کبالت داراي س ــیح اس ) قابل توض

AM-B=MBnمغناطش آن ، حاصـل ممانهاي مغناطیسـی کبالت (در جایگاه هشـت وجهی) می باشـد زیرا مغناطش برآیند از رابطه 

تاور جایگاه  AMبدـست می آید (که در آن   اـست) و لذا ممانهاي مغناطیـسی آهن در Bمربوط به جایگاه   BMو  Aتعداد یکاي گـش
. ولی وقتی کادمیوم وارد ـساختار می ـشودالف)-2(ـشکل ])  4همدیگر را خنثی می کنند[  A-و چهاروجهی  B-جایگاه هـشت وجهی

در جایگاه چهاروجهی قرار می گیرد و به همان میزان آهن وارد جایگاه هشت وجهی می شود .از آنجا که کادمیوم یک عنصر غیر  ،
(ـشکلمغناطیـسی اـست، لذا مغناطش جایگاه هـشت وجهی (به دلیل وجود آهن منتقل ـشده از چایگاه چهاروجهی) افزایش می یابد 

ــد ، پس از افزایش اولیه مغنب-2 اطش ، با ادامه افزایش آالیش کادمیوم ، مغناطش کاهش می یابد . این). اما همانطور که گفته شـ
ــبکه  ــت که وقتی میزان االیش در زیر ش ــعیف مغناطش جایگاه هاي چهاروجهی به Aاتفاق به این دلیل اس افزایش می یابد ، تض

(در امتداد خود ولی درحدي می شــود که دیگر نمی تواند گشــتاور مغناطش جایگاه هاي هشــت وجهی را به صــورت پادموازي 
ج) . در اثر این پدیده ، که به کج ـشدگی اـسپینی معروف اـست ، گـشتاور مغناطیـسی برآیند-2خالف جهت) با خود نگه دارد (ـشکل

ی مکانهاي  تاور مغناطیـس بکه اي نیل B,  A کاهش می یابد .به دلیل اینکه دیگر گـش تند ، لذا مدل دو زیر ـش در امتداد یکدیگر نیـس
کیتل اـستفاده کرد . بر اـساس-توـضیح کاهش مغناطش در آالیش هاي باالتر ناتوان اـست و باید از مدل ـسه زیر ـشبکه اي یافتبراي 

با راستاي  k-yαتشکیل شده است که داراي مقدار مساوي و زاویه   B1 , B2از دو جزء   Bاین مدل گشتاور مغناطیسی جایگاه هاي  
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]. ما6و5می باـشد[ AM-α cosB=MBnاین مدل رابطه گـشتاور مغناطیـسی برآیند به ـصورت   . در)3(ـشکلبرآیند مغناطش می باـشند  
) آورده شده است.1نمونه هاي ساخته شده را محاسبه کردیم که در (جدول  k-yαزاویه 

کادمیوم (پس از آالیش کادمیوم) -کبالت: (الف) ساختار اسپینل معکوس فریت کبالت   (ب)و(ج) ساختار اسپینل مخلوط فریت  2شکل

کیتل -: (الف) ساختار دو زیرشبکه اي نیل    (ب) ساختار سه زیرشبکه اي یافت 3شکل

همزمان با Hcو میدان وادارندگی  Mr) ،  مشــاهده می شــود که مغناطش باقیمانده  1و نیز داده هاي (جدول) 1(شــکلبا توجه به  
افزایش میزان کادمیوم در ترکیب ، کاهش می یابند . از آنجا که میدان وادارندگی ارتباط مسـتقیمی با ثابت ناهمسـانگردي دارد و با

، می توان گفت احتماال کاهش میدان وادارندگی با افزایش آالیش  2Cd+و    2Co+توجه به تفاوت میزان ثابت ناهمسانگردي یونهاي
].4ثابت ناهمسانگردي یون هاي میزبان و میهمان بستگی دارد[به اختالف 

نتیجه گیري 
در این تحقیق پس از ساخت نانوذرات فریت کبالت آالیش داده شده با کادمیوم و اندازه گیري حلقه پسماند آنها ، نشان داده شد

را افزایش می دهد ولی در ادامه ، افزایش آالیش باعث کاهش مغناطش می  که افزایش آالیش کادمیوم در نمونه ها ابتدا مغناطش 
شود. همچنین میدان وادارندگی نمونه ها همزمان با افزایش آالیش کاهش یافته بود.

ها مرجع 
و بررسی خواص ساختاري  ساخت نانوذرات فریت کبالت خالص و آالیش یافته با ایتربیوم    ؛] قربانی، حمزه؛ اشراقی، مهین؛ کاملی، پرویز 1[

.  751تا  748، صفحه 1399شهریور ،  مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران ،  و مغناطیسی آنها
و کروم و بررسی خواص ساختاري و  ساخت نانوذرات فریت کبالت آالییده به کادمیوم    ؛قربانی، حمزه؛ اشراقی، مهین؛ کاملی، پرویز  ]2[

.  157تا  154، صفحه 1399بهمن  ،  مقاله نامه پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران ،   مغناطیسی آنها
[3] H.Kaur, A.Singh, V.Kumar, D.S.Ahlawat, "Structural, thermal and magnetic investigations of cobalt ferrite doped
with Zn2+ and Cd2+ synthesized by auto combustion method" , J.Magnetism and Magnetic Materials , 474 (2019) 505–
511 . 
[4] M.Rahimi , M.Eshraghi , P.Kameli , "Structural and magnetic characterizations of Cd substituted nickel ferrite
nanoparticles" , Ceramics International (2014)07.033 . 
[5] Magnetic Ceramics , Cambridge University Press, (1994)  New York .
[6] R. Topkaya , A. Baykal , A. Demir , "Yafet–Kittel-type magnetic order in Zn-substituted cobalt ferrite
nanoparticles with uniaxial anisotropy" , J.Nanopart Res (2013) 15:135 
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Abstract

We explore the anomalous features of the Josephson supercurrent in a superconducting quantum point contact with strained
zigzag-edge graphene strip. We find, by using a modified Dirac Hamiltonian and the scattering formalism, that this type of
edges supports an integer quantization of the supercurrent to even multiples of the supercurrent quanta (e∆0/h̄) in an ordinary
superconducting quantum point contact. The strain-induced plateaus placing between the steps of non-strained structure have small
width, which can be enhanced by increasing the strength of the applied strain and the Fermi wave length inside the graphene strip.
We further demonstrate the particular step-wise variation of the critical supercurrent in terms of the strain-induced pseudomagnetic
field, resulted from the coupling of the pseudospin of Dirac fermions with the strain-induced gauge potentials, where the height
of the steps decreases with increasing the strength of the pseudomagnetic field. Moreover, the results reveal the potential of the
proposed superconducting quantum point contact for the realization of the supercurrent switch under an applied strain.

While the Josephson effect was originally discovered in a tunnel junction, any weak link between two superconductors can
support a dissipationless current in equilibrium. The current I(φ) varies periodically with the phase difference φ of the pair
potential in the two superconductors, reaching a maximum IC (the critical current) which is characteristic of the strength
of the link. Since the discovery of graphene, a new class of weak links has become available for research in which the
superconductors are coupled by monolayer of two-dimensional materials [1], [2], [3]. Besides, graphene-based Josephson
devices with novel properties has been realized for nanoribbons with various type of edges [4]. In this paper, we investigate
a novel class of Josephson junctions with the capability to sustain tunable charge transport in a zigzag-edged nanoribbon by
means of mechanically induced strain.

We consider a Josephson junction between two s-wave superconducting (S) electrodes deposited on top of a graphene sheet,
which are separated by a strained zigzag normal (N) graphene nanoribbon of length L and width W . Using a nearest-neighbor
tight-binding model and taking into account all strain-induced effects, the effective Dirac Hamiltonian can be written as [5],
[6]

Hτ = vFσ
τ · p− τ h̄v0

F σ
τ ·As (1)

for the K(K’) valley with τ = 1(−1), where στ = (σx, τσy) is the vector of the Pauli matrices operating in the sublattice or
pseudospin space, and p = (px, py) is the two-dimensional momentum. The Fermi velocity in pristine and strained graphene
are respectively presented by v0

F and vF, and the strain-induced gauge potential As, with As,x = β(εxx − εyy)/2a0 and
As,y = −β(2εxy)/2a0, is related to the two uniaxial elements of the strain tensor εxx and εyy and the shear strain εxy .
Applying a uniform tension along the direction with an angle θ with respect to x-axis (zigzag direction) results in a strain
tensor [7]

ε̂ = ε

(
cos2θ − ν sin2θ (1 + ν) sin θ cos θ

(1 + ν) sin θ cos θ sin2θ − ν cos2θ

)
, (2)

where ε is the tensile strain and ν = 0.165 is the Poisson’s ratio. Explicitly, we would like to have As = (h̄v0
F)−1δt[Θ(x +

L/2)−Θ(x− L/2)]ŷ, where δt parameterizes the strain by its effect on the nearest-neighbor hopping t0 → t0 + δt (t0 ' 3
eV). This corresponds to the tensional strain along θ = −π/4 direction with δt = 3βt0ε(1 + ν)/4, and produces the isotropic
transport with modified Fermi velocity vF = v0

F [1 + (1 − β)(εxx + εxy)][8], where β = |∂ ln t/∂ ln a0| ' 2 is the electron
Grüneisen parameter.

To describe the superconducting correlation between relativistic electrons and holes with opposite spins and different valley
indices, inside the parts of graphene covered by the S electrode, we adopt Dirac-Bogoliubov-de Gennes (DBdG) equation [9](

Hτ − µ− U(r) ∆
∆∗ µ+ U(r)−Hτ

)(
uτ
vτ̄

)
= ε

(
uτ
vτ̄

)
. (3)

Notice that unstrained parameters are used for S regions and the strain-induced gauge potential As is zero in S regions. The
S parts are assumed to be heavily doped to justify the mean-field theory of superconductivity. Here, ε is the excitation energy,
U(r) is the electrostatic potential taken to be U0 � µ0 in S regions and zero in N region, and τ̄ = −τ .
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(a) (b)

Fig. 1. The critical supercurrent in terms of the width of the N region µ0W/hv0F for different values of δt/t0, when λ0F /a0 = 5 (a) and the applied strain
δt/t0 for different values of λ0F /a0, when the width of the N region is fixed to µ0W/hv0F = 2 (b).

Assuming a phase difference φ between two S regions, with pairing functions ∆L,R = ∆0e
±iφ/2σ0, the Josephson current

through the graphene nanoribbon which constitutes a week link between two superconductors will be obtained as [8]

I(φ) =
e∆0

2h̄

∑
p

Tp sinφ√
1− Tp sin2(φ2 )

tanh[
∆0

2kBT

√
1− Tp sin2(

φ

2
)]. (4)

To evaluate the normal-state transmission probability Tp, we consider the proposed structure in the normal state; the strained
zigzag graphene nanoribbon between two heavily doped N regions. After straightforward calculations, we get two sets of
wave functions in the space of pseudospin and valley degrees of freedom inside the strained zigzag graphene nanoribbon;
a right (left) going wave in the K(K’) valley with the form Ψ+ = eikx(sin qy, ei(α−α

′)/2 sin[qy + (α+α′

2 )], 0, 0)T [Ψ
′− =

e−ik
′x(0, 0, sin qy,−e−i(α−α′)/2 sin[qy + (α+α′

2 )])T ] with transcendental relation sin[qW + (α+ α′)/2] = 0 for allowed val-
ues of q, and a left (right) going wave in the K(K ′) valley wth the form Ψ− = e−ikx(sin qy,−e−i(α−α′)/2 sin[qy − (α+α′

2 )], 0, 0)T

[Ψ
′+ = eik

′x(0, 0, sin qy, ei(α−α
′)/2 sin[qy − (α+α′

2 )])T ] with transcendental relation sin[qW − (α+ α′)/2] = 0, where
α′ = arcsin [(h̄vFq + δt)/(µ+ εp)] and k′ =

√
(µ+ εp)2 − (h̄vFq + δt)2/h̄vF. Note that these transcendental relations couple

the transverse momentum q to the excitation energy εp, and have finite number of solutions (allowed quantized q) depending
on the value of µ0W/hv

0
F [see Fig. 2(a)]. Importantly, the above-found wave functions notifies us that for each allowed mode,

zigzag graphene nanoribbon operates as a valley-filter for the waves with mixed valley components. This filtering property
prevents the electrons from normal reflection, due to the conservation of the transverse momentum q and the valley index τ .
Consequently, perfect transmission (with Tp = 1) occurs for right going waves with allowed quantized transverse momentum
q. Therewith, the current-phase relation becomes I(φ) = IC sin(φ/2) tanh[∆0 cos(φ/2)/2kBT ] cos(φ/2)/| cos(φ/2)|, with
IC = Ne∆0/h̄ the critical supercurrent . Therefore, the calculation of the critical supercurrent requires the identification
of the number of active transverse modes N at a given energy (Fermi level), which can be obtained from the solutions of
transcendental relations sin[qW ± (α+ α′)/2] = 0.

Another experimentally accessible quantity is the local density of states (LDOS) which can be obtained using Ñ(E, r) =∑
k |ψk(r)|2 δ(E(k)− E) [10], where ψk(r) corresponds to the eigenfunction of energy E(k) [E(k) = µ+ ε(k)].
The behavior of the critical supercurrent IC in terms of the dimensionless width of the zigzag graphene nanoribbon µ0W/hv

0
F

are presented in Fig. 1(a) for different values of δt/t0, when λ0
F /a0 = 5 and ∆0 = 1 meV. We note that the index zero in

µ0 and λ0 denotes the absence of strain. The critical supercurrent increases step-wise as a function of the constriction width,
independent of the properties of the junction, in contrast to an ordinary superconducting quantum point contact. The applied
strain supports new plateaus with small width at the middle of the wide unstrained plateaus, such that their width enhances
by increasing the δt/t0 ratio. Also, the main wide plateaus are shifted to larger values of µ0W/hv

0
F. Most importantly, a

supercurrent switching is seen in the lowest plateau where the applied strain can turn on/off the Josephson current depending
on the values of δt/t0 and µ0W/hv

0
F. This is attributed to the strain-induced displacement of the Dirac points and propose the

Josephson junction under uniform planar strain as a supercurrent switch. The step-wise behavior of the critical supercurrent is
attributed to the number of the active transport channels in the proposed Josephson junction in which they carry the quantized
supercurrent e∆0/h̄. In the regime of our interest, εp < ∆0 � µ0, the number of allowed modes depends on the value of the
µ0W/hv

0
F ratio. As represented in Fig. 2(a), the strained zigzag graphene nanoribbon has two bands crossing at small values

of µ0W/hv
0
F ratio (and finite momentum). Increasing the µ0W/hv

0
F ratio leads to the enhancement of the number of available

modes by two. Therefore, plateaus of the quantized critical supercurrent are observed at even multiples of e∆0/h̄ [see Fig. 2(b)].
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Fig. 2. (a) The dimensionless width µ0W/hv0F dependence of the quantized transverse wave vector qW for δt/t0 = 0.3, λ0F /a0 = 5, and the excitation
energy εp/∆0 = 0. (b) and (c) correspond to the critical supercurrent and the local density of states (LDOS), respectively. The LDOS is presented for three
different values of the dimensionless distance y/W from the edges of the ribbon, when x/L = 0.1, and L/W = 0.1. Inset of (c) shows the zoomed-in view
of the LDOS for the range 0.8 ≤ µ0W/hv0F ≤ 1.2. The gray region in (a) belongs to the non-transport regime.

The first step has a bigger width than that of the higher steps, due to the contribution of the single y-dimensional evanescent
mode [depicted by the lowest branch in Fig. 2(a)]. Specially, the absence of transport modes for the values of the µ0W/hv

0
F

ratio in the gray region [see Fig. 2(a)] leads to the absorbing observation of the supercurrent switching. Furthermore, it is
figured out that the appearance of a flat band located at small µ0W/hv

0
F value, gives rise to a strong LDOS peak at the edges

of the strained zigzag graphene nanoribbon with y/W = 0 and 1 [see Fig. 2(a)]. Especially, the quantized level singularities,
finger print of the supercurrent plateaus, are clearly observed in the density of states accompanied with the vanishing LDOS
for the values of the µ0W/hv

0
F ratio being inside the gray region of Fig. 2(a).

Moreover, the behavior of IC in terms of the δt/t0 value is presented in Fig. 1(b) for different λ0
F /a0 ratios, when

µ0W/hv
0
F = 2. For small values of λ0

F /a0, IC has a constant value of IC = 14e∆0/h̄, independent of the magnitude
of applied strain. In the case of λ0

F /a0 > 1, a peculiar asymmetric step-like behavior is shown for the critical supercurrent.
The supercurrent contains a broad peak with a constant value of around δt/t0 = 0. Increasing the magnitude of the applied
strain |δt/t0| leads to decreasing behavior of the critical supercurrent such that it can be switched off for a wide range of
δt/t0. The width of the plateaus are reduced by increasing the λ0

F /a0 value so that IC reaches a sharp symmetric peak around
δt/t0 = 0 and attains a constant value for finite values of δt/t0, when λ0

F /a0 is large. In addition, the critical supercurrent
can be switched off for an experimentally available range of δt/t0, depending on the value of the Fermi wavelength inside the
N region. These results introduce the peculiar quantization of the critical supercurrent in terms of the strain-induced pseudo-
magnetic field [since Bs = (h̄v0

F)−1δt[δ(x + L/2) − δ(x − L/2)]ẑ], in contrast to the Fraunhofer pattern of the critical
supercurrent in the presence of an applied magnetic field.

Conclusion

In conclusion, we have studied the Josephson effect in a short strained graphene strip with zigzag edges and an arbitrary
width W connecting two superconducting electrodes. We have found a step-wise variation of the critical supercurrent with the
width of the strip, showing additional small width plateaus placed between the wide steps of a non-strained structure. We have
further demonstrated a peculiar quantization of the critical supercurrent versus the strain-induced pseudomagnetic field inside
the graphene strip in which the height and width of the steps can be decreased by increasing the strength of the pseudomagnetic
field (or strain) and the Fermi wave length, respectively. In addition, the results show that the Josephson current can be turned
on/off in presence of the applied strain, depending on the Fermi wave length and width of the normal strip. We claim that our
proposed superconducting quantum point contact can be utilized as a supercurrent switch.
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ی باردار ابرگرانش يهااهچالهیدر س یهولوگراف یدگیتندرهم آنتروپی
مظفرمحمدرضا محمدي، کمیل بابائی ولنی، محمدجواد وصلی

گیالن  دانشگاه علوم پایه،  يهگروه فیزیک، دانشکد

  ي تقارن با بیشینه  باردار ابرگرانشیي  در یک سیاهچاله  تنیدگیدرهمهاي  جنبه  برخی ازاي به بررسی  پیمانه-گرانش  تناظردر این مقاله با استفاده از  چکیده:  
نشان خواهیم داد که آنتروپی  .  کنیمهاي ایستا استفاده مین نتروپی در فضازما آ  يتاکایاناگی براي محاسبه-ي ریواز نسخه  براي این منظورخواهیم پرداخت.  

همچنین با بررسی رفتار ابرسطح کمینه در ي ابرگرانشی است.  تنیدگی هولوگرافی برخالف حالت مربوط به بارالکتریکی، تابعی صعودي از بار سیاهچالهدرهم
ي فروسرخ گرانشی کمتر خواهد  شوند، میزان نفوذ ابرسطح به ناحیهي بارها حاصل میهاي فرین که با افزایش اندازهدهیم که براي جواباین هندسه نشان می 

شد.

باردار ابرگرانشی ي هولوگرافی، سیاهچاله تنیدگیدرهماي، پیمانه-دوگانی گرانش هاي کلیدي: واژه

مقدمه. 1

ايپیمانه- هاي گرانشتحت عنوان دوگانیهاي میدان کوانتومی و نظري هاي گرانشی  ي ارتباط بین نظریهسالیان اخیر مطالعهدر  
 [1]همدیس است که در قالب حدس در  -ها، تناظر پاددوسیتهمثال بسیار مهمی از این دوگانی  گرفته است.ر  بسیاري قرامورد توجه  

ریو وتوسط    2006که براي اولین بار در سال    تنیدگینتروپی درهماهولوگرافی براي محاسبه   اي  معرفی نسخهدر این میان  معرفی شد.  
ي میدان هموارتر نمود. بر اساسهاي شامل ارتباط بین گرانش و نظریهانجام شد مسیر را براي پیشبرد و تکامل ایده  [2]تاکایاناگی  

=SAي هندسی، با عبارت  زیرناحیه  تنیدگی براي یکاین نسخه، آنتروپی درهم min(A) GN  گر آنشود. این رابطه بیانداده می
اي درون حجم گرانشی متناسب است. این سطح کمینه به مرز زیرناحیه هندسیتنیدگی با مساحت سطح کمینهاست که آنتروپی درهم

هايي سایر سنجهتنیدگی، مطالعهعالوه بر آنتروپی درهمواقع در مرز فضازمان قالب شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که  
اي ازمطالعات به ما در شناخت پارهي اطالعات کوانتومی نیز از منظر هولوگرافی مورد توجه قرار گرفته است. این  متداول در نظریه

بنیاديویژگی نظریههاي  و  گرانشی  هاي  نظریه  میتر  یاري  میدان  این  ي  در  قرساند.  داریم  مقاله  نسخهصد  از  استفاده  ریوبا  - ي 
ي ابرگرانشی را بررسیي باردار براي یک نظریهتنیدگی در نظریه اي میدان دوگان به یک جواب پاددوسیته تاکایاناگی، ساختار درهم

ياهی بر نسخهابتدا مدل گرانشی مورد نظر را معرفی کرده و سپس مرور کوتساختار مقاله بدین ترتیب است: در بخش بعد  نماییم.  
اي از محاسبات، نتایجنیز ضمن بیان خالصه  در بخش سوم.  داشتواهیم  تنیدگی خي آنتروپی درهمتاکایاناگی براي محاسبه-ریو

اي پیشنهادات براي مطالعات آتی را ذکر خواهیم نمود.را تحلیل کرده و پارهعددي 
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تاکایاناگی-ریوي  مدل گرانشی و نسخه. 2

اینچهار بعدي است که رفتار مجانبی آن یک فضازمان پاددوسیته است.  ي باردار  سیاهچالهمورد نظر متریک یک    یمدل گرانش
متریک.  بررسی شده است   نیز در همین مرجعهاي آن  از ویژگی  ايپارهو    مدهدست آ  ه ب  [3]  مرجع  در اولین بار  جواب ابرگرانشی  

شودسیاهچاله به صورت زیر داده می این

ds2=
2 2

2  dt2+dx2 dr2

,

  h r =
f(r)
H(r) ,        f(r)=H(r)-μ r3,            H(r)= qi .              (١) 

همواره آن را برابر با واحد اختیار خواهیم نمود. در ادامه بدون از دست دادن کلیت بحث،  که    بودهشعاع فضازمان    که در آن  
ي بارهاي متفاوتدهندهنشان  qiچهار ثابت  .  ایمقرار داده  در  را  افق    ، شعاعrي شعاعی  همچنین با انتخاب مناسبی از مختصه

بارها،   این  گرفتن  درنظر  با  هستند.  مدل  شیمیایی  این  دوگان  نظریهپتانسیل  میدان  صورت  ي  =μبه  qi   دستهب
توان نشان داد که دما به شرطی منفی نخواهد بود که قید زیر برقرار باشد:آید. میمی

q1 q2 q3 q4    ≤     q1 q2+q1 q +q2 q +q2 q +q4 q +q1 q + )q1+ q +q3+q4(+3 

گیریم، یک نوار باریک بسیار بلند به صورت زیر استتنیدگی درنظر میي آنتروپی درهمي مرزي که براي محاسبهزیرناحیه

-
l
2 ≤x1≤

l
2 ,                 0≤x2≤L,              l L. ( )           

توان نشانتوان عبارت متناظر با تابعی آنتروپی را یافت. به سادگی میمی  براي سطح کمینه،  x1=B(r)با در نظر گرفتن پارامتربندي  
ک ثابت حرکت است. با استفاده از این ثابت حرکت، طول ناحیهمستقل بوده که این به معنی وجود ی  B(r)داد که تابعی آنتروپی از  

و تابعی مساحت به صورت زیر بازنویسی خواهد شد

l=2 dr
2 rt   r2

-f r  rt  r4 f r  r  rt
4

,  
rt

0

SA=
L

4GN
dr

r    rt
2

r2 -f r  rt  r4 f r  r  rt
4

rt

ϵ
(3) 

ي بازگشت سطح کمینهنقطه  rtبراي بهنجارسازي معرفی شده است. همچنین    ϵدر عبارت آنتروپی باال، پارامتر عکس انرژي قطع  
شرط   با  آن  مقدار  که  است  فضازمان  حجم  داخل  drدر 

dB r=rt
می   عبارت شود.تعیین  از  استفاده  میبا  باال  آنتروپیهاي  توان 

تنیدگی را به عنوان تابعی از طول زیرناحیه محاسبه نمود. در بخش بعد این کمیت را به صورت عددي یافته و رفتار آن را دردرهم
. بررسی شده است  [4]تنیدگی براي این هندسه در  کنیم. شایان ذکر است که سرعت رشد انتروپی درهمهاي متفاوت بررسی میرژیم
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گیري نتیجه . 3

ها همواره بهنمایش داده شده است. براي سادگی تحلیل داده  1هاي پیشین در شکل  ي انتگرالنتایج عددي به دست آمده از محاسبه
-درهمي آنتروپی  دهندهدهیم. نمودار سمت راست این شکل نشانپارامترهاي متناظر با بارهاي متفاوت یک مقدار عددي نسبت می

هولوگرافی به عنوان تابعی از طول زیرناحیه به ازاي مقادیر مختف بارها و دماي سیاهچاله است. ذکر این نکته ضروري  تنیدگی
است که در این شکل مقادیر آنتروپی با کم کردن مقدار واگراي آنتروپی که همان قانون سطح است، بهنجار شده است. چنان که از

طول زیرناحیه مقدار آنتروپی افزایش یافته و عالوه بر آن با افزایش بار نیز مقدار این کمیت زیاداین شکل مشخص است با افزایش  
.[5]دهدشده است. دقت به این نکته ضروري است که چنین رفتاري براي حالتی که سیاهچاله داراي بار الکتریکی باشد، رخ نمی

تنیدگی بینداده شده است، اثرات بارالکتریکی موجب کاهش درهم  گونه که در مرجع اخیر به صورت صریح نشاندر واقع همان
يي کولنی دانست. در نمودار سمت چپ شکل، وابستگی طول ناحیهتوان ناشی از تاثیر دافعهنواحی خواهد شد که این اتفاق را می

گونه که از این شکل مشخصهماني بازگشت ابرسطح کمینه در داخل حجم گرانشی نمایش داده شده است.  تنیدگی با نقطهدرهم
هایی که در متریکي بازگشت به ازاي یک طول ثابت شده است. به عبارت دیگر ابرسطحاست افزایش بار موجب زیاد شدن نقطه

ین،هاي پیشي فروسرخ گرانشی را دارند. البته همانند حالتاند توانایی نفوذ بیشتري به داخل ناحیهداراي بار بزرگتر قرار گرفته
هايتر بوده و در حد طولي بازگشت ابرسطح همواره از شعاع افق سیاهچاله کوچکاي است که نقطهي این نفوذ به گونهاندازه

ي قابل توجه.  نکته[6]هاي ایستا، مورد انتظار استگردد. این خاصیتی است که براي تمامی متریکبسیار بزرگ، بر آن مماس می
گونه که در شکل مشخص است منحیافتاد. همانبراي حالتی که دماي سیاهچاله صفر است اتفاق نمیاین است که رفتار اخیر  

ي گرانشی نفوذ کرده است. این رفتارها به داخل ناحیهي فرینه است کمتر از سایر منحنیچین که متناظر با حالت سیاهچالهخط
ي بازگشت ابرسطح در داخل حجم گرانشی تابعی یکنوا از بار نیست.نقطهتوان نشان داد که  مختص حالت دماي صفر نبوده و می

ها نیز مطالعههاي ابرگرانشی را بر آنتنیدگی، اثر وجود بار در این سیاهچالههاي درهمتوان با تعمیم این مطالعه به سایر سنجهمی
هاي مد نظر براي مطالعاتی آتی است.نمود که یکی از جنبه

تنیدگی هولوگرافی بر حسب تابعی از طول زیرناحیه به ازاي مقادیر مختلف بار و دما (راست). طول زیرناحیه برحسب تابعی ازروپی درهمآنت  :1شکل  
ي بازگشت ابرسطح کمینه در داخل حجم گرانشی به ازاي مقادیر مختلف بار و دما (چپ).نقطه
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 NOONتنیده تنیدگی حالت درهمتأثیر میدان الکتریکی پالسی بر درهم
     1 فاطمه احمدي ،1سیده ربابه میري 

 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه علوم مهندسی و فیزیک، بوئین زهرا، قزوین، ایران- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1

 چکیده
مقاله،   میدان  تنیدگی یک سامانه درهمتحول درهمدر این  است.  قرار گرفته  بررسی  پالسی مورد  الکتریکی  میدان  حضور  در  بوزون  و  کیوبیت  تنیده، شامل 

الوه بر تنیدگی روندي کاهشی دارد. عدهد که با افزایش میدان الکتریکی، درهمشود. نتایج نشان می الکتریکی پالسی منجر به تشکیل زوجهاي ذره و پادذره می 
 تنیدگی بر حسب پهناي پالس میدان الکتریکی اعمال شده، در ابتدا کاهشی، سپس افزایشی و در ادامه دوباره کاهشی است. این، تغییرات درهم 

 
ها در هاي کوانتومی بدون برهمکنش، تعداد کل ذرات در یک حالت مشخص پایسته است. ولی وقتی برهم کنش در نظریه میدان 
، تعداد ذرات ثابت نخواهد بود. اثر شوینگر نیز یکی دیگر از پدیده هایی است که در آن تولید ذره و پادذره مشاهده  نظر گرفته شود

ود، حالت خالء ناپایدار خواهد شد و به یک جفت  ششود. زمانی که یک میدان الکتریکی خارجی به خالء کوانتومی اعمال میمی
 ]. 1ي شوینگر به زبان الکترودینامیک کوانتومی فرمول بندي شد [وسیلهدیده اولین بار بهود. این پشپوزیترون واپاشی می-الکترون

تنیده است که در نظریه اطالعات کوانتومی نقش هاي درهمهاي منحصر به فرد مکانیک کوانتومی حالتاز دیگر سو، یکی از ویژگی
تاثیرات   که هاي زیاد انجام شده استها و در فاصلهخارج از آزمایشگاه هاي بسیاري در این راستا در  تازگی، آزمایش مهمی دارد. به

تنیده و کاربردهاي متنوع آنها در هاي درهم با توجه به اهمیت حالت  میدان الکترومغناطیسی خارجی را بر آنها باید درنظر گرفت.
]  2مختلف اهمیت بسزایی دارد. در همین زمینه در [تنیدگی آنها در موقعیتهاي  حوزه انتقال اطالعات کوانتومی، بررسی میزان درهم

 تنیده بل در حضور میدان الکتریکی قوي و اثر شوینگر مورد بررسی قرار گرفته است. میزان درهمتنیدگی حالت درهم 
یر میدان الکتریکی  اثهاي انتقال اطالعات کوانتومی هستند، در این مقاله تتنیده چندبخشی، سنگ بناي سامانه از آنجا که حالتهاي درهم

درهم حالت  روي  بر  زمان  به  میدان   NOONتنیده  وابسته  هدف،  این  به  دستیابی  براي  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  دوفوتونی 
 کنیم. گیریم و با محاسبه اطالعات متقابل، تاثیر میدان الکتریکی را مطالعه میالکتریکی خارجی را به صورت پالسی در نظر می 

 کی پالسی میدان الکتری
)گیریم که با میدان اسکالر  را در نظر می e  و بار  mهایی به جرم  بوزون  , )t x  کنیم میدان اسکالر با توصیف می شود. فرض می

زمان چهاربعدي مینکوفسکی به شکل زیر برقرار -گوردون در فضا - کلینکند. بنابراین، معادله  کنش می میدان الکتریکی خارجی برهم
 ]3[ است

)1( 2[( )( ) ] ( , ) 0ieA ieA m t x  
)میدان اسکالر   , )t x توان بر حسب توابع مد به صورت زیر بسط داد:را می 

)2( † *( , ) [ ( , ) ( , )]q q q q
q

t x a t x b t x  

†عملگر نابودي (   qaتکانه،    qکه  طوري به
qa    عملگر خلق) ذره و†

qb ) عملگر خلقqb   (پادذره است که روابط    عملگر نابودي
 کنند. بوزونی رابرآورده میهاي جایی براي میدانمعمول جابه 

تنیدگی، تاثیرات یک میدان الکتریکی وابسته به زمان را در نظر می گیریم. براي سادگی و  در ادامه براي بررسی اثر شوینگر بر درهم 
کنیم. بنابراین رابطه اعمال میzبدون از دست دادن کلیت مسئله، میدان الکتریکی خارجی را به صورت پالسی و در امتداد محور   
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2میدان الکتریکی و زمان را با  
0 ( )(t) sech tE E  و پتانسیل  4پهناي پالس الکتریکی است [  که در آن   گیریم در نظر می [

,0,0,0)0برداري به صورت   tanh( ))tA E مدهاي     در نظر گرفتن    شود. بابیان میin    وout    براي زمانint   و

outt  هاي  هاي حدي براي قبل و بعد از اعمال میدان الکتریکی خارجی هستند، پایهکه به ترتیب زمانin
q   توان بر را می

outهاي  حسب پایه
q     به صورت*in out out

q q q q q   ها کامل و بهنجار هستند  بسط داد. با استفاده از این واقعیت که این پایه
 ]:2شوند عبارتند از [ضرایب بوگولیوبو نامیده میکه  qو  qضرایب 
)3( 

,
cosh[ ( )] cosh(2 ) cosh[ ( )] cosh(2 )2 2| | | |

2sinh( ) sinh( ) 2sinh( ) sinh( )

out in out in
q q q q

q qin out in out
q q q q

 

12که  طوريبه 2(eE )0 4
,  و    .2 2 2 2 2 2( eE ) ( eE )0 0

outin q q m q q mq z q z  ،zqوq به ترتیب ،
 تکانه در راستاي میدان و راستاي عمود بر آن است.

 NOONتنیده  حالت درهم
که از یک کیوبیت و یک مد بوزونی تشکیل شده است  گیریمدر نظر می ايتنیدگی در حضور اثر شوینگر، سامانهبراي بررسی درهم

و ذره بوزونی با    شکلی آماده شده است که کیوبیت  کند. شرایط اولیه سامانه بهکنش میو تنها مد بوزونی با میدان الکتریکی برهم
 قرار بگیرند: NOONتنیده در حالت درهم qتکانه  

)4( 2 2  0 1  0  2   in in in in in

q q
ò ò  

0، مقداري ثابت ( که در آن   دوفوتونی داراي این ویژگی   NOONتنیده  . همانطور که از رابطه پیداست، حالت درهم ) است1
با اعمال عملگر    qاي با تکانه  است. در این رابطه، حالت دو ذره  2هاي آن برابر با  است که مجموع تعداد فوتونهاي زیرمجموعه

†تولید ذره با رابطه   2
2 ( ) 0

in inin
aq q q   تنیده. حالت درهمشودبیان میNOON و    ]5[هایی نظیر مدارهاي ابررسانا  در سامانه

با در نظر گرفتن حالت خالء براي پادذره، ساختار کامل حالت اولیه را با رابطه  سازي است.  قابل آماده  ]6[  کوانتومی  کاواكسامانه  
   کنیم: زیر بیان می

)5( 2 2  0 ,0 1  0  2 ,0  in in inin in
q q q qò ò  

2هاي  میدان الکتریکی خارجی و تولید ذره و پادذره طبق اصل شوینگر، حالتبا اعمال   , 0
in

q q
0و     ,0

in

q q
نهی  را برحسب برهم  

مدهاي   رابطه  می  outاز  از  استفاده  با  نویسیم. 
*

0 , 0   ,   
*

1
n

in outq n nq q q q
n qq

†و    22 , 0 ( 0 , 0)in inin

q q q q qa ،

 دهیم:بسط می  outحالت اولیه را بر حسب مدهاي  

)6(
* *2

1
[    2    1 2  0   ( 2)2* **

2   0 0
, ,

n n
in out outq q

n n n n
n nq q qq q

out out
n nq q q q

ò ò  

,)، ماتریس چگالی سامانه با رابطه  6با در دست داشتن تابع حالت ( ,
in

q q   تنیدگی بررسی تغییر درهم   آید.دست می به
پذیر است که با ردگیري  امکان  q,یافته  ، پس از اعمال میدان الکتریکی، با استفاده از ماتریس چگالی کاهشو    qبین مدهاي  

 شود:بر روي حالت پادذره حاصل می 
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)7(
, , ,( ) ( )in

q q q q qTr Tr  
 آیند: دست میگیري از روابط زیر بهنیز با بهره و مد  qیافته مربوط به حالت با مد ماتریس چگالی کاهش 

)8  ( , ,( ); ( )q q q qTr Tr  
 اطالعات متقابل

 ]:7شود [با استفاده از رابطه زیر محاسبه می q,اطالعات متقابل مربوط به ماتریس چگالی کاهش یافته 
)9( ( ) ( ) ( ) ( ),I S S Sq q q  

)که در آن،   ) ( log )2S Tr   مقادیر ماتریس چگالی، است. با داشتن ویژه  مربوط به ماتریس چگالینیومن  آنتروپی وان
)شکل  آنتروپی به ) ( log )2S n nn

هاي  مقادیر ماتریس) و محاسبه ویژه9به این ترتیب، با استفاده از رابطه ( شود. نیز بیان می  

,q  وq خواهیم داشت:   و 

)10( 

( ),

2 2 4 2 2 4
1 1

[ ( 1)] log [ ( 1)]22 6 2 6
| | 2 | | | | 2 | |

2 2 2
1 1

[ ( 1

2 2 2 2
log (1 ) log (1 )2 2

2 2 2 2

)( 2)2 6 2
|

2 2 2 2
] 6

| 2 | |
o

| |
l [2

| |
g

2

I q

n n n n
q q q q

n n n n
q q q q q q q q

n n n
q q q

q

n

n

q
n n

q q q q q q

ò ò ò ò

ò ò ò ò

ò ò ò ò
]

2

( 1)( 2)

n

n n
q

 

 

2شکل  در ادامه با توجه به تعریف میدان پالسی به 
0 ( )(t) sech tE E،  0کمیت اطالعات متقابل را بر حسب کمیتهايEرسم  و

الزم به ذکر است که    .ها را در حضور اثر شوینگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهیمتنیدگی زیرسامانه کنیم تا میزان تغییر درهممی
)، آنگاه با توجه به رابطه میدان الکتریکی پالسی خواهیم داشت  0چنانچه   ) 0E t در چنین شرایطی، در غیاب میدان .

)قرار دارد که با بیشینه مقدار    NOONتنیده  الکتریکی و اثر شوینگر، سامانه در حالت درهم ),I q   ،متناظر است. از دیگرسو
)0، آنگاه خواهیم داشت هنگامیکه  )E t E .در این حالت، در واقع میدان الکتریکی ثابتی برقرار است . 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  برحسبqI,الف) تغییرات    1لشک 
0

2

eE
q m

2ازاي مقادیر مختلف و بهzqبرحسب   qI,تغییرات    ، ب)zqازاي مقادیر مختلف و به  
0

2

eE
q m

 اند. رسم شده 0.7ازاي نمودارها به. 

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

eE0

q2 m2

I
,q

0.2
0.5

)الف(  

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

qz

I
,q

2
10
30

 (ب)

2

4
 

51



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

2الف، اطالعات متقابل بر حسب کمیت    1در شکل
0

2

eE
q m

رسم شده است. با توجه به شکل واضح است   zqو مقادیر مختلف    

شود. چنانچه گسترش زمانی پالس را بزرگتر در نظر بگیریم،  تنیدگی کاسته میکه با افزایش اندازه میدان الکتریکی از میزان درهم
ب)،  1بررسی کنیم (شکل  zqیابد. در شرایطی که تغییرات اطالعات متقابل را بر حسب  تنیدگی افزایش میروند کاهشی درهم

به درهمرفتار آن  باشد،  روندي ازاي مقادیر مختلف میدان الکتریکی متفاوت است. چنانچه میدان الکتریکی کوچک  تنیدگی تنها، 
 شود.اي دیده میتنیدگی، قلهازاي مقادیر بزرگتر میدان الکتریکی، در طی روند کاهشی درهمکاهشی دارد. اما به

   نتیجه گیري
قرار دارند. میدان   NOONتنیده  اي در نظر گرفته شده است که در آن یک کیوبیت و یک بوزون در حالت درهمدر این تحقیق سامانه

تنیدگی  شود و درنتیجه دره الکتریکیِ پالسی به این سامانه اعمال شده است که با برقراري اثر شوینگر زوجهاي ذره و پادذره، ایجاد می
ست. تنیدگی کیوبیت و بوزون، کمیت اطالعات متقابل محاسبه شده اکند. براي بررسی میزان همبستگی و درهماولیه سیستم تغییر می

تنیدگی نیز روندي دهد که با افزایش میدان الکتریکی، اطالعات متقابل کاهش یافته و بنابراین میزان همبستگی و درهمنتایج نشان می
تنیدگی کاهشی دارد. افزون بر این، چنانچه شدت میدان الکتریکی را ثابت در نظر بگیریم، افزایش پهناي پالس نیز بر تغییرات درهم

دوباره    یابد تا به یک مقدار بیشینه برسد، سپس با افزایش، در ابتدا کاهش و سپس افزایش میتنیدگی با افزایش درهمموثر است.  
 کند.کاهش پیدا می
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 ]٧ [ M. A. Nielson and I. Chuang; “Quantum Computation and Quantum Information”; Cambridge University, 

Cambridge, (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

به منظور  يدو هسته ا یبلور فوتون  بریبر اساس ف ییای میحسگرشتعیین ساختار بهینه شده 
 بنزن و تولوئن  ییشناسا

  سیما، رضا خردمندحبیب خوش   ،الهام پوریوسف  

 گروه فوتونیک و فناوري پالسما، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
 چکیده

بنزن به عنوان یک ترکیب حلقوي کربن ماده اي سمی و سرطان زا است ولی با اضافه شدن گروه متیل و تبدیل آن به تولوئن سمیت آن  
مشابه و ویژگی هاي فیزیک نسبتا مشابهی هستند. طراحی حسگر مناسب جهت  کاهش چشمگیري می یابد. این دو ترکیب داراي ساختار  

یک حسگر شیمیایی فیبر بلور فوتونی دو هسته   شده  نهیساختار به  شناسایی این دو ماده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله
این فیبر دوهسته اي با ماده شیمایی مورد نظر پر می   به منظور شناسایی تولوئن و بنزن طراحی شده است. هسته مرکزي (DC-PCF)اي 

شود که پس از بهینه سازي طراحی فیبر، با استفاده از تجزیه تحلیل هاي مدهاي انتشاري و محاسبه طول جفت شدگی می توان این دو ماده  
شکست موثر و طول جفت شدگی بین    را با دقت باالیی از هم  تشخیص داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد تفکیک پذیري در ضریب

  % 5/15در ساختار بهینه رسیده است و همچنین تفکیک پذیري توان انتقال یافته هم از    %8/10در ساختار اولیه به    3/%6تولوئن و بنزن از  
 میکرومتر رسیده است.    2در طول موج  %1/50به
 

ویژگی هاي نوري بسیار خوبی را در مقایسه   )Dual Core Photonic Crystal Fibers, DC-PCF(ي  دو هسته ا  یبلور فوتون  بریف
]. با 2-1با فیبر معمولی مانند انتشار نامحدود تک فرکانس، سهولت در ساخت و هزینه پایین و همچنین اتالف بسیار کم دارند [

حسگر زیست پزشکی، و همچنین به طور گسترده اي به عنوان حسگرهاي ضریب شکست،    PCFتوجه به این مزایا، امروزه از  
که داراي آرایه اي فیبر   )DC-PCF(]. در سالهاي اخیر حسگر بلور فوتونی دو هسته اي  3و2شود [حسگر فشار و گاز استفاده می

نیاز به الیه نشانی   SPRبلور فوتونی با یک یا چنین هسته مرکزي مجزا هستند، داراي حساسیت باال بوده و برخالف حسگرهاي  
]. امروزه با آالیندگی شدید محیط زیست حسگرهاي شیمیایی گاز و مایع مورد توجه قرار  4ر سطح بلورهاي فوتونی ندارند [فلز د

با اضافه   یول  به طور انبوه در واحدهاي پتروشیمی در کشورمان تولید می شودکربن    يحلقو  بیترک  ک یبنزن به عنوان  گرفته اند.  
بودن بنزن، شناسایی و سرطان زا    یسم  به دلیل.  ]۵[  ابدی  یم  يریآن کاهش چشمگ  تیئن سمآن به تولو  لیو تبد  لیشدن گروه مت

حسگر   طراحی  و  باشد  داشته  تواند  می  مهمی  بسیار  محیطی  زیست  پیامدهاي  هم،  از  ماده  دو  این  براي    DC-PCFسربع  بهینه 
  DC-PCFدر این مقاله یک حسگر شیمیایی  .  ]۶[ تشخیص این دو ماده با قدرت تفکیک باال از اهمیت به سزایی برخوردار است

که شش ضلعی به منظور شناسایی ترکیبات حلقوي کربن مانند تولوئن و بنزن طراحی شده است. وقتی هسته بهینه شده با ساختار شب
با مواد شیمیایی مواد مانند بنزن و تولوئن پر شود، می توان با تجزیه تحلیل مدهاي انتشار و همچنین مشخصه   DC-PCFمرکزي  

گر مناسب را طراحی نمود. در واقع یکی از ویژگی هاي هایی نظیر طول جفت شدگی، ضریب شکست موثر و حساسیت، حس
منحصر به فرد حسگرهاي نوین بر مبناي فیبر فوتونی تغییر ویژگی حسگري تنها با تغییر طراحی است که در دیگر انواع حسگرها  

دهد. این حسگر در نرم نشان می را  ساختار اولیه و ساختار بهینه  نماي مقطعی حسگر پیشنهادي با    1شکل  .  ]۷[قابل دستیابی نیست  
طراحی فیبر بلور فوتونی با شرایط مرزي الیه اي .  ) طراحی شده استLumerical Simulation Packageافزار لومریکال (

انجام شده است.با توجه به شکل این ساختار داراي دو هسته بوده که به واسطه سوراخ هواي مرکزي از   (PML)کامالً همسان  
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شده اند. سوراخ هواي مرکزي با مواد شیمیایی مختلفی نظیر بنزن و تولوئن پر می شود. در ساختار اولیه قطر حفره  یکدیگر جدا  
 ]. 3میلی متر در نظر گرفته شده است [5/0میلی متر و  2/1مرکزي و سوراخ هوا هاي منظم شش ضلعی به ترتیب 

               
 ساختار بهینه  -اولیه و ب  -الف  DC-PCF طراحی شده  ر شیمیاییحسگ یمقطع  ي: نما 1شکل          

]. 7و3آید [بدست می   Sellmeierو ضریب شکست ماده پس زمینه که از سیلیس است توسط معادله    1ضریب شکست حفره هوا  
 با بنزن و تولوئن پر شده است.   PCFدر نظر گرفته شده است و حفره مرکزي   5/0فاصله حفره ها از یکدیگر به صورت تقریبی 

است که نشان دهنده تغییرات دوره اي تبدیل انرژي از یک هسته به هسته دیگر    DC-PCF  یک پارامتر مهم براي  طول جفت شدگی
نشان داده   2تغییر اختالف ضریب شکست مؤثر با توجه به طول موج براي تولوئن و بنزن براي ساختار اولیه در شکل  .  ]۸[ است

 نور از  خارج  به  گسترش همانطور که در این شکل دیده می شود، با افزایش طول موج، ضریب شکست بنیادي فیبر به    شده است.
 .ابدی یمکاهش  بریهسته ف

 
 همراه با طول موج. DC-PCFضریب شکست مؤثر    -و ب یجفت شدگ طول  -: تغییر الف  2شکل 

یابد. با این حال با توجه به شکل، چون نور تمایل به انتشار از هسته دارد. بنابراین، اختالف ضریب شکست با طول موج افزایش می
گفت که قدرت تفکیک بین دو ماده در ساختار اولیه طراحی شده کم می باشد. بدین تفاوت بین دو ماده بسیار کم بوده و می توان  

بدست آمده   3میلیمتر، نتایج مطابق شکل  3/0میلیمتر به  5/0منظور با تغییرات در طراحی فیبر و تغییر اندازه قطر حفره هاي هوا از 
در طول موج هاي تولوئن و بنزن  را هنگامی که سوراخ هواي مرکزي فیبر    DC-PCF  حسگر  یجفت شدگالف طول    3. شکل  است

یابد. هنگامی که طول افزایش می  یجفت شدگشود که با افزایش طول موج، طول  مشاهده می دهد.  شود، نشان می مختلف پر می
، بنابراین ضریب شکست داردپوسته موج در حال افزایش است، محدودیت نور در منطقه هسته ضعیف است و تمایل به پخش در 

یابد. بنابرین واضح است که طول جفت شدگی با یابد. از این رو اختالف ضریب شکست موثر با طول موج افزایش میکاهش می 
براي مواد شیمیایی مختلف متفاوت است و حداکثر  DC-PCF یجفت شدگ یابد. طول افزایش طول موج به کار برده شده افزایش 

میکرومتر را هنگام پر شدن سوراخ مرکزي فراهم    2براي بنزن در طول موج    02/1میلی متر براي تولوئن و    12/1  یجفت شدگطول  
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  . ]7[ شودکند. همچنین اگر طول جفت شدگی کمتر باشد، به این معنی است که اتصال قوي تري بین دو هسته فیبر ایجاد میمی
شکست   بیطول موج تفاضل ضر  شینشان داده شده است. با افزا  4نسبت به طول موج در شکل    افتهیانتقال    یف یتوان ط  یمنحن
 . ابدی  یم شیافزا یطول جفت شدگ نیو همچن يرعادیو غ يعاد يها

 
 براي ساختار بهینه شده  همراه با طول موج DC-PCFضریب شکست مؤثر    -و ب یجفت شدگ طول  -: تغییر الف3شکل 

شود در    یم  دهیشود. همانطور که د   یم  گرید  يباالتر از هسته به هسته ها   يدر طول موج ها  يانتقال انرژ  شیامر باعث افزا  نیا
ولی در ساختار بهینه شده   است  شتریب  در هر دو ساختار  تولوئن نسبت به بنزن  ياز حسگر حاو  يباالتر انتقال انرژ   يطول موج ها

% به   5/15از    کرومتریم  2در طول موج    افتهیتوان انتقال    يریپذ  ک یتفکتوان انتقال یافته تفاوت قابل مالحظه اي دارند به طوریکه  
 .است دهی% رس 1/50

 
 ساختار بهینه  -اولیه و ب  -: توان نوري انتقال یافته نسبت به طول موج الف4شکل 

   نتیجه گیري
با   DC-PCFبا شبکه شش ضلعی پیشنهاد شده است. طراحی و تحلیل عددي حسگر    DC-PCFیک حسگر شیمیایی مبتنی بر  

براي دو ساختار اولیه و   DC-PCFانجام شد. در مورد خصوصیات نوري حسگر  FEMاستفاده از نرم افزار لومریکال و مبتنی بر 
دهد که حسگر بهینه شده داراي قدرت تفکیک باالتر و ویژگی حسگري بهتري بهینه شده بحث شده است. نتایج عددي نشان می

شکست موثر و طول جفت    بی در ضر  يریپذ  کیدهد تفک  یبه دست آمده نشان م  جینتا  نسبت به ساختار اولیه را دارا است.
توان انتقال    يریپذ  کیتفک  نیاست و همچن  دهیرس  نهی% در ساختار به  8/10به    هی% در ساختار اول   6/3زن از  تولوئن و بن  نیب  یشدگ

 . است دهیرس کرومتریم 2% در طول موج  1/50% به  5/15هم از  افتهی
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با ولتاژ کاري باال در  ابرخازنبراي استفاده در گرافیت  هادي  نانوساختارهاي اکسیدي تهیه
 محیط آبی

 2انیرضا قناعت دی حم ،1سید محمد ذبیحین پور 
 نور، تهران، ایران. استادیارگروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام  1

 74135 - 111یدانشگاه جهرم، جهرم، ایران، صندوق پست زیک،ی استادیار گروه ف2
 چکیده

چند    اکسید  به صورت نانوساختارهاي  گرافیت  يبا استفاده از تابش فراصوت در حضور هیدروکسید پتاسیم اکسید هاد  در این تحقیق
گرافن شد.  الیه  الکترونی  تصاویر  تهیه  گرافن  ينانوساختارها  میکروسکوپ  الیه  چند  و  یهایساختار  اکسید  با  نانوصفحه  متخلخل  اي 

این ماده تقریبا مشابه آن طیفی است که در    همچنین بررسی طیف سنجی مادون قرمز  .دهدرا نشان مینانومتر  50تا  30میانگین ضخامت  
به دلیل دارا بودن مساحت سطح بسیار    ، نانوصفحات اکسید چند الیه گرافن   ست. نمایش داده شده ا  اکسید گرافیتبراي    مختلف   جع امر

  مورد استفاده قرار گرفت.   ولت  0/ 0-1/ 2ولتاژ کاري  با    آبیبه عنوان ماده الکتروفعال در ساختار ابرخازن متقارن  در تهیه،    زیاد و سهولت
  ارزیابی براي   و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی  در جریان ثابت  دشارژ-از روشهاي الکتروشیمیایی ولتامتري چرخه اي، شارژهمچنین  

  نتایج بدست آمده از روش هاي فوق   استفاده شده است.   اکسید چند الیه گرافن   ينانوساختارهامتقارن ساخته شده از    کارایی ابرخازن 
  فاراد بر   60  يفوق العاده  ت یظرفدهد. بطوریکه  سولفوریک نشان مییک موالر اسید    الکترولیت آبی  محلول  در کارآیی باالي این ابرخازن  

 وات ساعت بر کیلوگرم براي این ابرخازن محاسبه شده است.   12با چگالی انرژي گرم 
 

 عنوان  به  آنها از اـستفاده امکان  زیرا گیرند، می قرار اـستفاده مورد گیريچـشم طوردر ـسالهاي اخیر ابرخازنهاي الکتروـشیمیایی ب
 لحظه توان الکتریکی به نیاز که هیبرید برقی ابزارهاي سایر  و  برقی هاياتومبیل در سوختی  هايپیل و  هاباتري  با  موازي انرژي  منبع
  هاباتري  به  نسبت که کنندمی ارائه) 510(  باالتري  بسیار ظرفیت کالسیک  هايخازن  نسبت  به  هااست. ابرخازن فراهم   دارند،  باال اي

ایل این.  ]١[  دارند باالتري ویژه  توان ته  دو به  الکتریکی انرژي ذخیره  وـس یم  کلی دـس وندمی تقـس  دوالیه بر متکی  هايابرخازن)  1: ـش
ــترك با ذخیره  هاخازن از نوع این در:  الکتریکی ــل مشـ ــکـیل الیه دوگانه الکتریکی در فصـ -الکترودرهاي الکتریکی بر مبـناي تشـ

طح تماس اـست. انتظار  طح ویژه بزرگ و مقاوم میالکترولیت اـست و ظرفیت ذخیره بار در آن متناـسب با ـس رود که مواد داراي ـس
ـــند.   ــوص ـباشـ ـــبه: ـفاراده  ـهايـهاي متکی بر واکنش) ابرـخازن2در برابر خوردگی الکترولـیت مواد اـیده آلی در این خصـ   ـخازنـها،شـ

 خازن شبه آنها  به  دلیل همین  به که  باـشندمی  الکترولیت-الکترود مـشترك  ـسطح در فارادایی  هايواکنش  جامان بر متکی  هاییابرخازن
ــالهاي اخیر  .  گویندمی ــهولت  زیاد، انرژي ذخیره ظرفیت  علت به  فاراده  هايترکیبات کربنی با قابلیت انجام واکنشدر س ــنتز، س  س

ــده،  انـجام  آنـها روي  مختلف  هايزمیـنه در که  زیادي مـطالـعات  و باال محیطی  پایداري  مـیان از.  ]٢[برخوردارند   ايهمـیت ویژها از شـ
 یونهاي  خروج و  ورود نتیجه در که  باال  هدایت  و ســریع  کاهش-اکســایش  ســرعت  علت به  آنها مشــتقات  و  گرافیت ترکیبات، این
در این کارپژوهشـی، تهیه و بررسـی ویژگی هاي   .]٣[شـوند  می  اسـتفاده  ابرخازن  سـاختار  در فعال  ماده عنوان به  دارند  کننده  دوپه

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 4اکسید چند الیه گرافن ينانوساختارها یالکتروشیمیایی و خواص ابرخازن
گرافیت، نمکهاي ـسولفات ـسدیم، کلرات پتاـسیم، اـسید نیتریک، اـسید در این پژوهش:  مورد اـستفاده يدـستگاهها  ی واییمیمواد شـ 

هاي معتبري مثل مرك ـسولفوریک، آب اکـسیژنه و بقیه ترکیبات مورد اـستفاده همگی داراي خلوص تجزیه اي باال بوده و از ـشرکت

 
4 Multilayer graphene oxide (MGO) 
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ــدـند. ــط آب دوـبار تقطیر تهـیه شـ ــدـند. کلـیه محلولـها توسـ ــی  ـیا فلوـکا خرـیداري شـ ــتـگاه مـیایی  مـطالـعات الکتروشـ ــط دسـ توسـ
تات   تات/گالوانواـس یواـس ور هلند  PGSTAT 30مدل اتولب پتانـس اخت کـش هاي ـس ابرخازن هاي متقارن به    انجام پذیرفت. آزمایـش

تگاه   11به ابعاد   کمک الکترودهایی تفاده از دـس کوپ روبش الکترون با اـس اویر میکروـس ورت گرفت. تـص انتی متر ـص   Philipsـس
 گرفته شد.  X-30مدل 

  CsI، اپتیکهاي  DTGS mid-rangeمجهز به یک دتکتور  Bomem (Qubec, Canada) MB102 FT-IRاسپکترومتر  
 با جریان ثابت بین  دـشارژ-و ـشارژ  ولتامتري چرخه اي گـستره پتانـسیل در بکار گرفته ـشد. IRبراي اندازه گیریهاي   globalو منبع  

تا   kHz  100ل ثابت و در گسـتره فرکانس  یبه صـورت پتانسـ   الکتروشـیمیایی هاي امپدانسآزمایش ولت تعیین گردید.   1.2تا   0.0
mHz 10 .انجام شد. تمامی آزمایش ها در دماي محیط انجام شد 
اختارها تهیه  فرآیند ید چند الیه گرافن  ينانوـس کل   اکـس ماتیک در ـش ورت ـش ده اـست.  1به ـص ان داده ـش در اینجا تولید محلول  نـش

ید کنندهترکیبی از توـسط  پایدار گرافیت  املهایی اکـس یم ـش ید نیتریک  و   کلرات پتاـس تحت تاثیر تابش   دقیقه 30حدود   یدر زماناـس
صـورت بر اسـاس مراحل زیر ریزتر   فراصـوت به منظور فروپاشـی سـاختار گرافیت و تبدیل آن از ذرات درشـت به ذرات بسـیار

موالر که در حال تابش فراـصوت اـست پخش کرده تا پتاس به ـصورت  3پذیرد. ـسپس مواد تهیه ـشده را در هیدروکـسید پتاـسیم  می
موثرتري به بافت آن نفوذ کرده و گروههاي عمدتا کربوکســیلیک اســید را به یون کربوکســیالت تبدیل کرده که در نتیجه آن ذرات 

 ی و هم بار یکدیگر را دفع کرده و کلوئید پایدار شود. منف

 
. گرافیتي از گرافیت خام با استفاده از اکسایش کنترل شده  اکسید چند الیه گرافن ينانوساختارها هادي محلولشماتیک تهیه  -1شکل   

کل ( اختارهامربوط به  FT-IRالف) طیف -2ـش ید چند الیه گرافن  ينانوـس ود،   اکـس اهده می ـش ان می دهد. همانگونه که مـش را نـش
ابه آن طیفی اـست که در مرجع  FT-IRطیف  ید گراف براي  ]٤[این ماده تقریبا مـش ده اـست. بطوریکه ظهور  اکـس یت نمایش داده ـش

یلیک اـسید (-OHاکـسیژن و حـضور گروه هاي هیدروکـسیل (-مربوط به پیوند هیدروژن cm  3400-1پیک در ناحیه   -) و کربوکـس

COOH اسـت. همچنین سـایر گروه هاي عاملی مانند کربوکسـیلیک اسـید و (COC/C–OH  اکسـیژن دارند در -که پیوند کربن
ده مربوط به پیوند دوگانه کربن cm 1619-1دهند در ناحیه  پیک می  cm  1384-1تا   1051و  cm 1720-1ناحیه   - نیز پیک ظاهر ـش

ــلت  ک ــد.آن می 2spربن و خص ــیدي هاي حالت ایش و کاهش بیناکســ رود بطوریکه انتظار می  باش  که هیدروکینون /کینون اکس
 کروـسکوپی) تـصاویر مب-2. ـشکل (پذیري رخ دهدباـشد بطور برگـشتمی دار اکـسیژن عاملی  گروههاي  با کربنی ترکیبات مختص
ـــید چـند الـیه گرافن (  یالکترون ــاخـتار اکسـ ــان  ـبا بزرگنـمایی ـهاي متـفاوت را  ) 'bو   b( ـخام تیـ ) و گراف'aو  aـنانو سـ . دـهدمینشـ

،  گرافیت خام شــود نانو ســاختار اکســید چند الیه گرافن بر خالف ســاختار بهم چســبیده و میکرومتري میهمانگونه که مشــاهده  
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فحه اختاري نانوـص خامت  ـس بیده و میکرومتري گراف50تا  30اي با میانگین ـض اختار بهم چـس دن ـس به نانو  تینانومتر دارد. تبدیل ـش
جیه کرد که محیط بازي ـشدید و تابش امواج فراـصوت باعت خنثی ـشدن گروههاي عاملی با  ـصفحات را بدین ـصورت می توان تو

خـصلت اـسیدي مانند اـسید کربوکـسیلیک و فنولی روي ـسطح ـصفحات اکـسید گرافن ـشده که در نتیجه این ـصفحات داراي بارهاي  
ده که   همنام منفی ان دادن کارایی کنند.  یکدیگر را دفع میـش کل الکترودهاابرخازبه منظور نـش ید  ين متـش اختار اکـس متقارن نانو ـس

 تکرار شد. mA cm-2 40تا  5ثابت  هايجریانولت و  2/1تا  0/0پتانسیل بین دشارژ در بازه -هاي شارژ، چرخهچند الیه گرافن
 
 
 
 
 

 
خام   تی) و گراف a و aنانو ساختار اکسید چند الیه گرافن( یالکترون کروسکوپیتصاویر مب)  اکسید چند الیه گرافننانوساختار هاي  قرمز زیر  یسنج  فیالف) ط -2شکل 

)b  و b متفاوت يها یی) با بزرگنما 
میلی    20(جرم ماده فعال  دهد  نشان می   4SO2Hاز    M  0/1  را در محلول ابرخازن هاي  دشارژ این  -هاي شارژ) منحنی 3شکل( 

با استفاده از فاراد بر گرم    60ظرفیت    mA cm  5-2که در چگالی جریان    باشد) می  ومنفیهر یک از الکترودهاي مثبت  گرم براي  
 بدست آمد ) 1اي (رابطه

)1                                                    (Vm
tICsp

2
یا    

dt
dVm

ICsp
2 

پس  به ترتیب بازهی ولتاژ و مدت زمان دشارژ است. این ابرخازن،    tΔو    VΔجریان،    Iجرم ماده فعال یکی از الکترودها،    mکه  
 دهد.ي اول را نشان مینسبت به ظرفیت چرخه افت 15% تنها   دشارژ،-شارژ چرخه  10000از گذشت 

 
 
 
 

 .2mA/cm 40تا  5هاي مختلف از و چگالی جریان  M  0/1 4SO2Hدر محلول  ابرخازن دشارژ -هاي شارژمنحنی  -3شکل 

يریگجهینت
ارائه  با هدایت الکتریکی خوب نانو ـساختار اکـسید چند الیه گرافن يتهیه يمقرون به ـصرفه براو   آـسان  یاین پژوهش، روشـ  در
د تـش ناسـ ه اـس یمیایی این ترکیب   زیآنال ی. نتایج ریخت ـش ان  الکتروـش ید چند الیه گرافن   دهندمینـش اختار اکـس گزینه اي که نانو ـس

هاي الکتروشیمیایی نشان دهنده مقاومت درونی  بررسیهاي با کارایی باال می باشند.  بـسیار مناسب جهت کاربرد در ساخت ابرخازن
فاراد   60ي دـشارژ، ظرفیت هامنحنی ـسیـستم ذخیره کننده انرژي الکتریکی اـست.و انتقال بار کم و رفتار ابرخازنی مناـسب براي این 

 دهد.دشارژ نشان می-چرخه شارژ 10000طی  15آمپرساعت بر کیلوگرم با افتی کمتر از %  12 يبر گرم و انرژي ویژه
 

 الف ب
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–   ومیندینازك ا هیال دانیاثرم ستور یترانز یکی الکتر يهامشخصه یو بررس تیحساس لیتحل

 ) IGZO( نکیز  داکسی – ومگالی
 ندا حري1، زهرا آهنگري1     

 1 گروه الکترونیک،  دانشکده مهندسی  برق، دانشگاه آزاداسالمی واحدیادگار امام خمینی (ره) شهرري ، تهران، ای ران 

 

 چکیده

در ابعاد نانو مورد مطالعه  IGZO نکیز داکسی   – ومگالی– ومی ندیامشخصه هاي الکتریکی ترانزیستور اثر میدان  الیه نازك  در این مقاله،   
قرار گرفته است. این ماده داراي قابلیت حرکت باالیی است و قابلیت الیه نشانی بر روي بسترهاي قابل انعطاف پلیمري و پالستیکی را  

ی این افزاره مورد  دارد. در این افزاره گیت وظیفه کنترل جریان درین را بر عهده دارد. اثر پارامترهاي مهم ساختاري بر مشخصه الکتریک 
بررسی قرار گرفته است. براي بهبود عملکرد افزاره الزم است خازن گیت افزایش یابد. براساس تحلیل آماري انجام شده، تابع کار سورس  

ن  اي براي آن تعییو درین نقش بسیار مهمی در کنترل جریان حالت روشن و جریان حالت خاموش افزاره دارد و الزم است مقدار بهینه 
 شود.

 
 نمایشگرهاي   حسگرها،  در  زیادي  کاربردهاي  داراي  و  کندمی  حرکت  انعطاف  قابل  الکترونیک  سمت  به  تکنولوژي  حاضر  حال  در     

 مدارهاي   اصلی  یکی از اجزاي   )MOSFET(  هادينیمه- عایق-میدانی فلز  اثر  ترانزیستور  .باشدمی  حافظه  مدارهاي  و  انعطاف  قابل
 . نیست   پذیري  انعطاف  قابلیت  داراي  ماده  این  لیکن  است،  ترانزیستور اثر میدان متداول  ساختار  اصلی  ماده  سیلیسیوم.  باشدمی  مجتمع

 مواد  جمله  نشانی بر بستر قابل انعطاف معرفی شوند و مورد بررسی قرار گیرند. ازقابلیت الیه  بنابراین، الزم است مواد جدیدي با
. ]3-1[ کرد اشاره  )IGZO( 5زینک  اکسید-گالیوم-ایندیوم  به میتوان  نازك الیه ترانزیستور طراحی در باال حرکت قابلیت  با  پرکاربرد

 الیه   قابلیت  ماده   این  طرفی،  از.  است  نوري  آشکارسازهاي  در  زیادي  کاربردهاي  داراي  و  بوده  باالیی  انرژي  شکاف  داراي  ماده  این
  بررسی  مورد  IGZO  نازك  الیه  ترانزیستور  عملکرد  مقاله،  این  در.  دارد  پایین را  دماي  در  انعطاف  قابل  پلیمر  و  پالستیک  روي  بر  نشانی
یکی از محدودیتهاي این افزاره، جریان  .  شد  خواهد  تبیین  افزاره  این  عملکرد  بر  فیزیکی  و  ساختاري  پارامترهاي  اثر   و  گرفته  قرار

 توانند می  گیت  انتخاب ماده مناسب براي فلز  و  گیت  خازن  ایشافز  شده  انجام  مطالعات  حالت روشن پایین این افزاره است. براساس
باشند. ساختار ارائه شده در این مقاله به کمک نرم    داشته  افزاره  روشن  حالت  جریان  بهبود  و  کلیدزنی  سرعت  افزایش  بر   مهمی  نقش

هاي مربوط به  مدل  -1افزاره لحاظ گردیده است:    هاي زیر براي مدلسازي] و مدل4شبیه سازي شده است [  Silvacoافزار عددي  
مدل مربوط به اثر میدان الکتریکی گیت و درین بر   -2رانش و نفوذ که ساز و کار اصلی جریان در ترانزیستور الیه نازك است.  

ه تولید و بازترکیب هاي مربوط بمد   - 4ها.  ت حرکت حاملیمدل مربوط به اثر تراکم ناخالصی بر قابل  - 3ها.   قابلیت حرکت حامل
  مطالعه در شکل  مورد  IGZOها در ترانزیستور الیه نازك. ساختار ترانزیستور الیه نازك  تعریف ترازهاي تله و نقص  -5حامل ها و  

ل از یک است و نیازي به آالیش خارجی ندارد. سورس، درین و کانا  Nاتی نوع  ر ذاین نیمه هادي به طو  است. داده شده نشان)  1(

 
5 Indium Gallium Zinc Oxide  
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، 2HfOو از جنس    nm100، ضخامت عایق گیت  mμ  180، عرض کانال  mμ  30اند. طول کانال افزاره  نیمه هادي ساخته شدهنوع  
کانال   درین  nm20ضخامت  و  سورس  فلز  کار  تابع   ،eV4.33    نوع بلوره  چند  سیلیسیوم  جنس  از  نیز  گیت  فلز  در   Nو  است. 

، گیت وظیفه کنترل جریان درین را بر عهده دارد. در حالت خاموش، به دلیل سد پتانسیل ایجاد شده  IGZOترانزیستور الیه نازك  
در فصل مشترك سورس با کانال، تراکم الکترونها در کانال بسیار کم است. با افزایش ولتاژ گیت در حالت روشن، تراکم الکترونها 

یابد. یابد. در این حالت جریان درین افزایش میفصل مشترك سورس با کانال کاهش مییافته و سد پتانسیل در    در کانال افزایش
براي افزایش کنترل گیت بر کانال الزم است ظرفیت   و   براي افزایش جریان حالت روشن، الزم است کنترل گیت بر کانال افزایش یابد

در واحد آمپر   DIجریان درین  - Vدر واحد ولت  GSV(ولتاژ گیت سورس،    لی افزاره) مشخصه انتقا2یابد. شکل(  بهبودخازن گیت  
A(  شود، با کاهش ضخامت عایق گیت ظرفیت خازن دهد. همانطور که مشاهده می را به ازاي تغییر ضخامت عایق گیت نشان می

 یابد. ن به میزان قابل توجهی افزایش میگیت افزایش یافته و جریان دری

 
 مشخصه انتقالی ترانزیستور الیه نازك به ازاي تغییر ضخامت عایق گیت : 2شکل IGZOالیه نازك  : ساختار ترانزیستور 1شکل 

 

مختلف با ثابت    قیاز مواد عا  يساز   هیشب  نی. در ادهدیافزاره نشان م  یکیرا بر مشخصه الکتر  تیگ  ق یماده عا  ریی)، اثر تغ3شکل (   
 یگذرده  بیضر  يدارا  تیاست که به ترت  2HfOو    2SiO، 4N3Si  ،3O2Al  فاده شده است. مواد مورد استفادهمختلف است  کی الکتر  يد

 زانیبه م  نیدر  انیجر  ت،یگ  قیعا  ک ی الکتر  يثابت د  شیاست. با افزا  25و    9،  7،  3.9  یگذرده  بیضر  يدارا  تیاست که به ترت
باال استفاده شود. تابع    کیالکتر   ي با ثابت د  قیاز مواد عا  IGZOبهبود عملکرد افزاره    يبرا.  لذا الزم است  ابدی  یبهبود م  یقابل توجه

) اثر تابع کار  4با کانال دارد. شکل (   نیدر فصل مشترك سورس/ در  لینسبر ارتفاع سد پتا  یمهم  ار ینقش بس  نیکار سورس و در
سد   ن،یتابع کار سورس و در  شیبا افزا  شود،یکه مشاهده م  . همانطوردهدیافزاره نشان م  یرا بر مشخصه انتقال  نیسورس و در

تابع کار سورس و   شیافزا  ،ی. از طرف گرددیم  نیدر  انیولتاژ آستانه و کاهش جر  شیامر موجب افزا  نیکه ا  افتهی  شیافزا  لیپتانس
 شود. نییآن تع يبرا  يانهی. لذا الزم است مقدار بهشود یحالت خاموش م انیموجب کاهش جر نیدر
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مشخصه انتقالی ترانزیستور الیه نازك به ازاي تغییر تابع کار    :4شکل: مشخصه انتقالی ترانزیستور الیه نازك به ازاي تغییر ماده عایق گیت   3شکل

 ولت است. -سورس و درین (در حالت لگاریتمی). واحد تابع کار گیت الکترون 

شود، با کاهش  دهد. همانگونه که مشاهده میالکتریکی ترانزیستور الیه نازك نشان می) اثر تغییر طول کانال را بر مشخصه 5شکل (
توان جریان حالت یابد. با تنظیم تابع کار سورس و درین، میمیزان قابل توجهی بهبود میطول کانال جریان حالت روشن افزاره به  

 ي پارامترها   تی) نمودار حساس 6شکل ( خاموش را بهبود بخشید.  خاموش افزاره را در ابعاد نانو کاهش داد و نسبت جریان روشن به  
.  دهدیافزاره نشان م  یکیزیو ف  يساختار  يمهم پارامترها  راتییتغ  يرا به ازا  یتینازك تک گ  هیال  يستورهایترانز  یکیمهم الکتر 

 ي ها. در ابتدا همه پارامترگرددیبرحسب درصد محاسبه م   نیانگیبه م  اریبه صورت انحراف مع  یک یهرپارامتر الکتر  يبرا  تیحساس
  يبه ازا  افزاره  ی کیمهم الکتر  يها مشخصه   نیانگیو م  اریپارامتر ثابت در نظر گرفته شده است و انحراف از مع  کیبه جز    يساختار

 ن،یچن. همابدییم  شیحالت روشن افزاره افزا  انیبدست آمده، با کاهش طول کانال جر  جی. براساس نتاشودیآن پارامتر محاسبه م
 ان یهستند که بر جر  يمهم ساختار  ياز جمله پارامترها  نیسورس و در  یو تابع کار نواح  تیگ  قی عا  امتضخ  ت،ی گ  قینوع ماده عا

حالت   انیموثر بر جر  يمهم ساختار  ياز پارامترها  زین  نیتابع کار سورس و در  ت،ی. تابع کار گگذارندیم  ریافزاره تاث  حالت روشن 
 شود. نییعآنها ت يبرا يانهیخاموش است و الزم است مقدار به

 

 

63



                         Proceedings of the 28th IPM Physics Spring Conference, May 26-27, 2021  
 

 
نسبت    IGZOحساسیت مشخصه هاي مهم الکتریکی ترانزیستور الیه نازك   :6  شکلمشخصه انتقالی ترانزیستور الیه نازك به ازاي طول کانال     5شکل

 به تغییر پارامترهاي ساختاري و فیزیکی 

 گیري   نتیجه

سازي قرار گرفت. براساس نتایج بدست  مورد مطالعه و شبیه  IGZOترانزیستور الیه نازك    یکیالکتر  يهامقاله مشخصه   نیا  در      
آمده، براي بهبود جریان حالت روشن افزاره و نیز افزایش کنترل گیت بر کانال الزم است خازن گیت افزایش یابد. لذا الزم است از  

تریک باال در عایق گیت استفاده شود. براساس تحلیل حساسیت، تابع کار سورس و درین نقش مهمی در موادي با ثابت دي الک
 تنظیم ولتاژ آستانه، جریان حالت روشن و جریان حالت خاموش دارد و الزم است مقدار بهینه اي براي آن تعیین شود.

 ها مرجع 
1. Sheng, Jiazhen, TaeHyun Hong, Hyun-Mo Lee, KyoungRok Kim, Masato Sasase, Junghwan Kim, Hideo Hosono, 
and Jin-Seong Park. "Amorphous IGZO TFT with high mobility of  70 cm2/(V s) via vertical dimension control using 
PEALD." ACS applied materials & interfaces 11, no. 43 (2019): 40300-40309. 

2. Zhang, Lei, Qianqian Guo, Qiulin Tan, Zhihong Fan, and Jijun Xiong. "High performance amorphous IGZO thin-film 
transistor based on alumina ceramic." IEEE Access 7 (2019): 184312-184319. 

3. Kim, Dong-Gyu, Jong-Un Kim, Jun-Sun Lee, Kwon-Shik Park, Youn-Gyoung Chang, Myeong-Ho Kim, and Duck-
Kyun Choi. "Negative threshold voltage shift in an a-IGZO thin film transistor under X-ray irradiation." RSC advances 
9, no. 36 (2019): 20865-20870. 

4. ATLAS User Manual 2010 (Santa Clara, USA: Silvaco International)   
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 سنج لیزري اسکنري مبتنی بر اثر دوپلر ساخت ارتعاش

 فرشید صیدي پور، فاطمه رضائی، سپیده جهانبخشیان 

 ایران  - تهران ، 1541849611  طوسی، نصیرالدین خواجه دانشگاه فیزیک، دانشکده
 چکیده  

هاي مختلف ارتعاشی یک جسم مرتعش از قبیل  بررسی مولفه  جهت ي دوپلر  ابزاري است که از پدیده  ،اي ) تک نقطه LDV (6  يسنج لیزري دوپلرارتعاش
  ي سنج لیزریک نقطه است. در این مقاله به ساخت یک ارتعاش  هاي مربوط به دادهگیري  کند و در هر بار قادر به اندازهفرکانس، دامنه و سرعت آن استفاده می

قادر است در هر بار نقاط زیادي از سطح    ،   اي)(تک نقطه  LDV ي متصل به استپ موتور بهپردازیم که با افزودن دو آینه) می  SLDV( 7اسکنري    يدوپلر
   .جسم مرتعش را بررسی کند

 
گیري سرعت درست چند سال بعد از اختراع لیزر براي اندازه   1964) در سال  LDVسنج لیزري دوپلري (اولین استفاده از ارتعاش

با  اضافه کردن یک اسکن     1979 . در سال]2[اندازي شد  نخستین بار به صورت تجاري راه  1970و در دهه     ]1[سیال گزارش شد  
رونق یافت    1980در دهه    SLDV. بطور کلی  ]3[سنج لیزري دوپلري اسکنري توسعه داده شد  اولین بار ارتعاش   LDVهد  به  

هاي مختلفی مانند نظارت  . این دستگاه داراي کاربردهاي متعددي در زمینه]5[به صورت تجاري معرفی شد    1986و در سال    ]4[
ساختاري سیستم  8سالمت  و غیرمخرب،  دستگاه 9MEMSهايبه صورت غیرتماسی  در زمینه  ،  جمله  پزشکی، از  هاي چرخان،  
سنج لیزري دوپلري از اثر دوپلر  براي اندازه گیري فرکانس، سرعت و  ارتعاشدر     .]6[باشد  هاي صوتی میشنیداري و سیستم

شود. اثر دوپلر همان تغییر در فرکانس یک موج نسبت به یک ناظر است که نسبت به منبع ي ارتعاش جسم مرتعش استفاده میدامنه
بسیار باال است وآشکارسازي آن از توان     LDVاز آن جایی که فرکانس نور لیزر دریافتی در    .]7[   موج در حال حرکت است

نور    1مطابق شکل   شود. در تداخل سنج مایکسوناستفاده می   سنج مانند مایکلسونآشکارساز خارج است، بنابراین از یک  تداخل
کند و پرتو مرجع به سمت  گیري به جسم برخورد میپرتو اندازه  شود کهگیري تقسیم میتوسط مقسم نور به دو پرتو مرجع و اندازه

کند، هنگام رسیدن به آشکارساز این دو پرتو با هم تداخل کرده و یک موج با فرکانس زنش برابر با اختالف آشکارساز حرکت می
هاي میدان تر است.لیزر و آشکارسازي آن سادهتر از فرکانس  شود. مطمئناً این فرکانس بسیار پایینفرکانس این دو پرتو ایجاد می
 ) است . 2) و (1به ترتیب به صورت معادالت (  گیري در آشکارسازالکتریکی پرتو مرجع و اندازه

 (1)          (2) 

فاز     سرعت نور،      cفرکانس دوپلر،       که        =فرکانس لیزر،    ها،دامنه   و    که  
 موج لیزر و طول  λعدد موج،  k=  2π⁄λ که در اینجا گیري استفاز پرتو اندازه پرتو مرجع و  

 
6 Laser Doppler vibrometer 
7 Scanning laser Doppler vibrometer 
8 Structural Health Monitoring 
9 Micro-ElectroMechanical Systems 
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اختالف فاز مکانی است که  به دلیل نوسان و جابجایی سطح جسم مرتعش ثابت نیست و رفتار نوسانی  
ي جابجایی نوسان جسم مرتعش است. جریان  آشکارساز متناسب است با شدت نور  دامنه   Aفرکانس ارتعاش جسم و    دارد.  

 گیري، بنابراین:حاصل از ترکیب دو پرتو مرجع و اندازه

 ) 

= ]         (3) 

دهد، با گرفتن تبدیل فوریه از این سیگنال دریافتی میتوان به فرکانس  ام را نشان می  nي  تابع بسل نوع اول مرتبه  که در این معادله،  
شوند اضافه  ي موتور الکتریکی یا موتور گالوانومتر کنترل می، دو آینه که به وسیله1اگر به چیدمان شکل  .  .]11-8[ارتعاش رسید  

اط بیشتري از یک سطح را در هر بار  ) خواهیم ساخت که قادر است نقSLDVسنج لیزري دوپلري اسکنري (کنیم یک ارتعاش
ها قادر هستیم در هر بار فقط ارتعاش  یک نقطه از سطح جسم مرتعش  را  اندازه  گیري بسنجد در حالی که بدون این آینهاندازه

ارائه شده است و شامل یک لیزر   2ساخته شده که مبتنی بر تداخل سنج مایکلسون می باشد در شکل    SLDVبگیریم. دستگاه  
کند، یک آینه تخت گیري تقسیم مینانومتر، یک مقسم نور که نور لیزر را به دو  پرتو مرجع و اندازه  8/632موج  نئون با طول- هلیون

کند، پالس دهد، آشکارساز نوري، یک بلند گو که نقش جسم مرتعش را بازي میکه پرتو مرجع را به سمت آشکارساز بازتاب می
که آشکارساز به آن متصل است با فرکانس داده  FPGAکند، کارت دك  مورد نظر ما را به بلند گو اعمال میژنراتور که فرکانس  

ي نه ی آ کیبه هر کدام    که  درجه  شامل دو استپ موتور  30، بخش اسکن با میدان دید  )Ms/s)   1برداري یک میلیون نمونه در ثانیه 
کند) و برد میزان تفکیک دو بعدي صفحه ي ارتعاش را نیز مشخص میکه   درجه در هر استپ (  9/0با گام    تخت متصل است

 کند است. آردوینو که استپ موتورها را کنترل می

                                         
   SLDV:  چیدمان آزمایشگاهی 1شکل                         مبتنی بر تداخل سنج مایکلسون     LDV دمانیساده از  چ  اگرامید :2 شکل

وبو براي کنترل دك، برد آردوینو و پردازش سیگنال استفاده شده است. قبل از اندازه گیري براي هر نقطه، افزار لبهمچنین از نرم
هاي قابل  جابجایی فرکانس دریافتی ندارد. فرکانسابتدا موتورها و درنتیجه آینه ها متوقف میشوند بنابراین حرکت آینه ها تاثیري در  

ي جابجایی که می باشند و کمترین دامنهکیلوهرتز می  500یک مگاهرتز تا  برداري کمتر از  گیري با توجه به فرکانس نمونهاندازه
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توسط پالس ژنراتور به بلندگو و تاباندن  در این جا با اعمال چند فرکانس    متر است.ي کسري از میلیگیري شود از مرتبهتواند اندازه
   .ایم هاي متصل به استپ موتورها به نقاط مختلف سطح، فرکانس چندین نقطه از سطح بلندگو را مورد بررسی قراردادهلیزر توسط آینه

 نتایج 

ن نقطه از سطح بلندگو  هرتز توسط پالس ژنراتور به بلندگو اعمال شد و در هر بار فرکانس چندی  470و    1400دو فرکانس مختلف  
ي متفاوت در این دو فرکانس اعمالی نشان داده شده  نمودار تبدیل فوریه مربوط به دو نقطه  4مورد بررسی قرار گرفت. در شکل  

باشد که همخوانی مناسبی با فرکانس اعمالی وجود هرتز می  475و    1402گیري شده براي هر کدام به ترتیب   است و فرکانس اندازه
 دارد.

الف                                                        ب                                      

  

 هرتز.  1400هرتز  ب. در فرکانس  470: الف.تبدیل فوریه براي نقاط مختلف بلندگوي در حال ارتعاش در فرکانس  4شکل 

 ها مرجع

[1] Y. Yeh and H. Z. Cummins, Localized fluid flow measurements with an He–Ne laser  spectrometer, Appl Phys 
Lett, (1964), 4(10):176–8.   
[2] An Introduction to Optoelectronic Sensors. (2009). Singapore: World Scientific Publishing Company.                    

[3] G. Bank and G.T. Hathaway, A revolutionary interferometric vibrational mode display, 66th Convention of the 
AES, Preprint 1658, 1980. 

[4] B. Stoffregen, A. Felske, Scanning Laser Doppler Analysis System, SAE Transactions, (1985), 49, 934-940. 

[5] R. Steve, A. Mathew, C. Paolo, D. M. Dario, D. Joris, D.J. Ewins, H. Benjamin, M. Pieter, P. Nicola, R. Teresa, 
S. Heinrich, T. Enrico, S. Vanlanduit, J. F.Vignola, An international review of laser Doppler vibrometry: Making light 
work of vibration measurement, (2017), Opt. Lasers. Eng. 99, 11-12. 

[6] S. J. Rothberg, An international review of laser Doppler vibrometry: Making light work of vibration measurement, 
Opt. Lasers. Eng, (2017), 99, 11–22.  

[7] G. Nicholas, College Physics: Reasoning and Relationships. Cengage Learning, (2009), ISBN 978-0534424718, 
421–424. 

[8] R. Prislan, D.Svenek, Laser Doppler vibrometry and modal testing, (2008). 
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[9] C. S. Vikram, T. E. McDevitt, Simple Spectrum Analysis in Laser Doppler Studies Of Sinusoidal Vibrations, Opt. 
Eng. (1989), 28(8), 288922.  

[10] G. Silva-Pineda, L. Ferrer Argote, Vibration measurement using laser interferometry, (2000), Proc. SPIE 3831, 
Sixth International Conference on Education and Training in Optics and Photonics.  

[11] Silva   Pineda   G &   Ferrer   Argote   L. Development   of   interferometric   fringe disappearance  method  used  
to  calibrate  accelerometers,  Proceedings  of  the  SEM  Annual   Conference   on   Experimental Mechanics, 141-
144, 2001. 
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  Phase-Shiftطراحی یک الگوریتم جستجو با گیت 
    2 زینلی    عطیه ،1  زهرا بخشی 

  دانشگاه شاهد 1
 دانشگاه شاهد   2

 چکیده
الگوریتم هاي جستجو یکی از مهم ترین الگوریتم هاي کوانتومی میباشد که در بیشتر موارد موفق عمل کرده است، که الگوریتم گراور    

 یکی از مهمترین الگوریتم هاي جستجو میباشد.
که در الگوریتم گراور    ،S، بجاي گیت تغییر فاز  Phase-shiftدر این مقاله ما با تعمیم الگوریتم گراور با استفاده از گیت تغییر فاز مشروط  

 استفاده میشود، یک الگوریتم جستجو طراحی کردیم که یک گیت از الگوریتم گراور کمتر دارد. 
 

 مقدمه
الگوریتم مجموعه اي از دستورالعمل هایی است که به منظور اجراي برخی عملیات خاص در یک سیستم مورد استفاده قرار      

الگوریتم ظهور  از  ناشی  کوانتومی  کامپیوترهاي  توسعه  براي  ها  تالش  از  بخش عظیمی  گیرد.  که می  است،  کوانتومی  جدید  هاي 
 کارآمدتر از مدل کالسیکی خود باشند.

مسائلی که با استفاده از الگوریتم هاي کالسیک حل نمی شوند با استفاده از الگوریتم هاي کوانتومی نیز قابل حل نیستند اما مزیت  
استفاده از الگوریتم هاي کوانتومی در این است که سرعت حل مسائلی که با استفاده از الگوریتم هاي کالسیک قابل حل هستند را 

 [1]باالتر می برد.
توسط  ، کوانتومی  محاسبات  رایج  مدارهاي  مدل  در  معموالً  کوانتوم  هاي  کوانتومی الگوریتم  ازمدار  برخی  روي  کیوبیت   که 

کندهاي می  عمل  با ورودي  گیري و  شونداندازه  می  توصیف   ، یابد  می  از. خاتمه  کوانتومی  مدار  هاي  یک  دروازه 
تعداد کیوبیت ها باید ثابت شوند زیرا تغییر   که حداکثر روي تعداد ثابت کیوبیت کار می کنند. ستساده تشکیل شده ا کوانتومی

الگوریتم هاي کوانتوم ممکن است در مدل هاي دیگر محاسبات کوانتومی ،   تعداد کیوبیت ها به معناي تکامل غیر واحد است.
    [2]. نیز بیان شوند مدل اوراکل هامیلتونین مانند

 
 الگوریتم گراور

الگوریتم گراور یک الگوریتم جستجو براي یافتن جواب در یک مجموعه داده نامنظم می باشد که جواب را با استفاده از فقط      
NO   عملکرد درN   [3]طراحی شد.  1996داده پیدا میکند. این الگوریتم توسط لو گراور در سال 

 [4]از الگوریتم گراور همراه با تقویت دامنه میتوان براي تسریع طیف وسیعی از الگوریتم ها استفاده کرد. 
 

 مدار کوانتومی الگوریتم گراور  :1شکل
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 مراحل الگوریتم گراور به شرح زیر است:
 را به صورت زیر در نظر میگیریم:  sحالت اولیه 

)1(                                                                   
1

0

1 N

x
x

N
s 

 
 را اعمال میکنیم، wUاپراتور اورکرل  
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 [1]اندازه گیري میکنیم. و حالت کوانتومی حاصل را 
 

 الگوریتم پیشنهادي
) ابتدا یک تبدیل هادامارد براي ایجاد برهم نهی کوانتومی، اعمال میکنیم. سپس بعد از اعمال 1با در نظر گرفتن حالت اولیه (     

 را اعمال میکنیم و در ادامه مانند الگوریتم گراور عمل میکنیم. Pاپراتور اورکرل گیت تغییر فاز شرطی 
 یکنیم: کیوبیتی ایجاد م n+1بدین ترتیب یک حافظه 
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 گیت هادامارد را براي ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی روي تمام کیوبیت هاي ایجاد شده اعمال میکنیم:
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 ) در تنها یک مرحله اعمال میکنیم. را با (شرط  P، گیت تغییر فاز شرطی Sحاال بجاي اعمال دو مرحله اي تغییر فاز 

 مرتبه تکرار کنیم:  Nمراحل زیر را باید 
 

 Pحاوي گیت   fUالف)اعمال تبدیل 
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 عبارت بدست آمده مجموعه اول حالت هاي غیر جواب و مجموعه دوم حاوي حالت هاي جواب است. در
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 )حاال تبدیل معکوس نسبت به میانگین را اعمال میکنیم، که حالت نهایی ناشی از آن بصورت زیر میباشد: ب
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 اول را اندازه گیري میکنیم که جواب با احتمال باالیی بدست میاید. کیوبیت Nدر مرحله آخر  
 

        نتیجه گیري
بدست آوردیم، با تحلیل دیسک هاي فاز در مدار ها   IBMبنابر نتایجی که از شبیه سازي این الگوریتم در آزمایشگاه مجازي       

را در دو مرحله اعمال میکند، در الگوریتم پیشنهادي، ما بجاي گیت   Sمیبینیم که برعکس الگوریتم جستجوي گراور که گیت  فاز  
استفاده میکنیم و بدین ترتیب با یک مرحله اعمال این گیت، دامنه اي که حاوي جواب میباشد را   Pفاز، از گیت تغییر فاز شرطی  

 . یافته و نسبت به میانگین معکوس میکنیم
 N=2, A=00 

 
   (IBM Quantum Lab)00مدار کوانتومی براي سیستم دو کیوبیتی با هدف   : 2شکل

 
الگوریتم جستجوي دیگري  بدین ترتیب با اعمال اورکرل حاویگیت   و  الگوریتم گراور کم کرده  شرطی یک مرحله از  فاز  تغییر 

 ساختیم.
 

 ها مرجع 
 
 

1. Nielsen, M.A. and I. Chuang, Quantum computation and quantum information. 2002, 
American Association of Physics Teachers. 

2. Farhi, E., J. Goldstone, and S. Gutmann, A quantum algorithm for the Hamiltonian NAND 
tree. arXiv preprint quant-ph/0702144, 2007. 

3. Grover, L.K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. in Proceedings of 
the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996. 

4. Grover, L.K. A framework for fast quantum mechanical algorithms. in Proceedings of the 
thirtieth annual ACM symposium on Theory of computing. 1998. 
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 تیتانیوم بررسی پایداري ترمودینامیکی آلیاژ زیرکونیوم نیترید با 
      3، بهرام عابدي روان 2و1  علی اصغر شکري ،1  فاطمه شیروانی 

 ، تهران ، ایران  19395-3697گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نو، ص.پ.   1
 تهران ، ایران  دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ،2

 تهران ، ایران گروه فیزیک ، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري،   3
 چکیده

   در این مقاله با کمک نظریه ي تابعی چگالی و مدل دباي شبه هماهنگ پایداري ترمودینامیکی آلیاژ زیرکونیوم نیترید با عنصر تیتانیوم را 
ی قرار  مطالعه کرده ایم و رفتار  کمیت هایی چون حجم ، مدول حجمی و دماي دباي را بر حسب فشار و در دماهاي مختلف مورد بررس

 داده ایم. نتایج بدست آمده نشان دهنده ي پایداري ترمودینامیکی و سختی باالي آلیاژ می باشند.    
) داراي ویژگی هایی چون خراش ناپذیري ، مقاومت و سختی باال  TMN(  گروه ترکیبات نیتریدي فلزات واسطه با فرمول عمومی

. صنایع مختلف همچون صنایع ساخت ]1  [بلوري عمدتآ به شکل نمک طعام می باشنددر برابر فشار،  نقطه ي ذوب باال و ساختار  
انواع کاالهاي خانگی با توجه به نوع نیازشان (به عنوان مثال جهت مقاوم سازي بدنه ي کاالها در برابر فرسایش و خراشیدگی) به 

یب زیرکونیوم نتیرید با ساختار بلوري مکعبی مرکز سطحی هرکدام از این ترکیبات توجه بیشتري نشان می دهند. در این مقاله ما ترک
 و پایداري ترمودینامیکی آلیاژ آن با عنصر تیتانیوم ،    ]4-2  [انگستروم) را انتخاب نموده ایم  58/4نمک طعام ( با ثابت شبکه ي  

Nx-1ZrxTi 125/0،  25/0،  375/0،  5/0( با مقادیر   x=  .را مورد بررسی قرار داده ایم ( 

) و با کمک نظریه ي تابعی چگالی ( با استفاده از بسته  1(شکل    2×    2×  2ا محاسبات میدان خود سازگار را با بکارگیري ابر سلولم
. در انجام بهینه سازي با مش  ]5  [محاسباتی کوانتوم اسپرسو) و تقریب شیب تعمیم یافته ( شبه پتانسیل فوق نرم) به انجام رساندیم  

ریدبرگ به همگرایی انرژي دست یافتیم و بهینه سازي ساختار و پارامتر   38و انرژي قطع    9×    9×   9ارون   بندي نقاط شبکه ي و
هاي شبکه نیز با کمک کمینه کردن نیرو و تنش انجام شد. براي انجام محاسبات ترمودینامیکی از مدل دباي شبه هارمونیک و بسته  

ل بسته ي محاسباتی کوانتوم اسپرسو را به عنوان ورودي خود استفاده می  که خروجی هاي حجم و انرژي ک  Gibbs 2ي محاسباتی  
در ادامه رفتار نمودار هاي حجم ؛ مدول حجمی و دماي دباي ترکیبات را بر حسب فشار و در دماهاي   ].6[کند ، بهره برده ایم   

پی ببریم. در محاسبات انجام شده  مشخص    مختلف مورد بررسی قرار می دهیم تا به میزان سختی و پایداري ترمودینامیکی ترکیب
) و این یعنی با افزایش مقدار تیتانیوم طول پیوند ها  1شد که : مقادیر ثابت شبکه با افزایش مقدار تیتانیوم کاهش یافته است (جدول  

 کاهش یافته در نتیجه نیروهاي پیوندي بین اتم ها قوي تر می شوند.
 (برحسب آنگستروم)  Nx-1ZrxTi: مقادیر ثابت شبکه براي ابر سلول  1جدول                                   

5/0 375 /0 25/0 125 ./ x 
44/8 

 
ثابت  64/8 57/8 52/8

شبکه
کلوین را نشان می دهد.   2100و    1400،    700،    0نمودار هاي حجم بر حسب فشار ( بر حسب گیگاپاسکال) در دماهاي    2شکل  

نمایید مقادیر حجم بر حسب فشار در کلیه ي دما ها براي همه ي آلیاژها با شیب بسیار کمی کاهش پیدا همانگونه که مالحظه می  
می کند که این شیب کم در نمودارهاي حجم بر حسب فشار حاکی از میزان سختی باالي ترکیب می باشد و برقرار بودن این رفتار 

 میکی ترکیبات است.حتی در دماهاي باالتر نشان دهنده ي پایداري ترمودینا
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  5/0و د)  375/0ج)  25/0ب)  125/0برابر با : الف)  xبا مقادیر   Nx-1ZrxTi: ساختار ابرسلول  1شکل

شکل   در  رو  این  از  نیازمندیم.  آن  بررسی  به  ترکیبات  سختی  میزان  تعیین  براي  که  است  کمیتی  نیز  حجمی  را    3مدول  آن  رفتار 
به تصویر کشیده ایم و به دلیل تشابه رفتار ، از آوردن نمودار سایر  N0.875Zr0.125Tiباال براي    برحسب فشار در دماهاي گفته شده در

آلیاژ ها صرف نظر کرده ایم. مقادیر مدول حجمی بر حسب فشار به صورت خطی افزایش می یابد و در دماهاي باالتر مقادیر آن 
می باشد.  در اینجا نیز رفتار نمودار کمتر از دماهاي پایین تر است. مقادیر مدول حجمی براي ترکیبات در محدوده ي مواد سخت  

کلوین)  پایداري ترمودینامیکی ترکیبات را نشان    2100گیگا پاسکال در دماي    160و مقادیر مدول هاي هاي حجمی ( مقادیر باالي  
 می دهد. 

 
 : نمودارهاي حجم بر حسب فشار در دماهاي مختلف 2شکل

ماهاي مختلف را بررسی کرده ایم. دماي دباي که از رابطه ي  در پایان نمودارهاي دماي دباي برحسب فشار در د
B

D
D K

بدست   

به طور غیر مستقیم به مدول حجمی و    به ترتیب ثابت پالنک ، بسامد دباي و ثابت بولتزمن می باشند)  BKو   D , ω  ħمی آید ( 
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ویژگی هاي کشسانی مواد مرتبط می باشد. بدین معنی که هر چقدر دماي دباي باالتر باشد ، دمایی که در اتم ها شروع به برانگیختگی 
می کنند باالتر می باشد در نتیجه ماده داراي پایداري ترمودینامیکی بیشتري می باشد و پیوند میان اتم ها نیز از استحکام باالتري  

نمودار دماي دباي بر    4شکل  مقادیر دماي دباي حالت استاتیک را به همراه فرکانس دباي آورده ایم.    2در جدول  برخوردار است.  
نشان می دهد که در اینجا نیز به دلیل رفتار مشابه از آوردن نمودارهاي   N0.875Zr0.125Tiحسب فشار در دماهاي مختلف را براي  
ماي دباي نیز مانند مدول حجمی است و با افزایش فشار مقادیر آن افزایش می یابد و در سایر آلیاژ ها خودداري کرده ایم. رفتار د

دماهاي باالتر مقادیر آن کمتر از دماهاي پایین تر است. مقادیر دماي دباي نیز براي کلیه ي ترکیبات در محدوده ي مقادیر باال قرار 
 ودینامیکی ترکیبات است.دارد (حتی در دماهاي باال) که نشان دهنده ي پایداري ترم

                    

 : مقادیر دماي دباي (بر حسب کلوین) و بسامد دباي (بر حسب تراهرتز) در حالت استاتیک   2جدول                      

5/0 375 /0 25/0 125 ./ x 

735 715 687 671 D 
22/96 61/93 94/89 85/87 Dω

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : نمودار دماي دباي بر حسب فشار در دماهاي مختلف 4شکل          : نمودار مدول حجمی بر حسب فشار در دماهاي مختلف   3شکل
   نتیجه گیري

ما در این مقاله با کمک نظریه تابعی چگالی و مدل دباي شبه هماهنگ محاسبات ترمودینامیکی را براي آلیاژ زرکونیوم نیترید با       
تیتانیوم به انجام رساندیم. شیب کم نمودارهاي حجم بر حسب فشار در دماهاي مختلف ، مقادیر باالي مدول حجمی و دماي دباي  

 اهاي باال حاکی از میزان سختی باال و پایداري ترمودینامیکی این ترکیبات می باشد.  بر حسب فشار حتی در دم
 ها مرجع 

[1] D. G. Sangiovanni , Transition Metal Nitrides , Department of Physics, Chemistry, and Biology (IFM) 
Linkoping University, Sweden , (2013).  
[٢]  G. A. Fernandez, Haglund, and Grimvall. Cohesive properties of 4d-transition-metal carbides and 194 nitrides 
in the nacl-type structure. Physical review. B, Condensed matter, 45(20), (1992), 11557-11567. 
[3] B. Saha, J. Acharya, T. D. Sands, and U. V. Waghmare, J. Appl. Phys, 107, (2010), 033715. 
[۴] F. Shirvani, A. Shokri, and B. Abedi Ravan. An ab-initio study of structure and mechanical properties of rocksalt 
zrn and its bilayers. Solid State Commun., 328 (7)  (2021) 114218. 
[5]  P. Giannozzi, et al. Quantum espresso: a modular and open-source softwareproject for quantum simulations of 
materials.Journal of physics.Condensed matter: An Institute of Physics journal, 21, Issue number 39, (2009). 
[۶] A. Otero-de-la Roza, D. Abbasi-Perez, and V. Luana. Gibbs2: A new version of the quasiharmonic model code. 
ii. models for solid-state thermodynamics, features and implementation. Computer Physics Communications, 
182(10), (2011), 2232-2248. 
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 آالئیده تعیین خواص ترابرد کوانتومی نانونوارهاي آرمچیر سیلیسن 

 1، محمدصادق آخوندي خضرآباد2و1، علی اصغر شکري  1زهرا عباسی آزاد

 ،تهران، ایران  3697-19395گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور، ص.پ  1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران 2

 چکیده

)، را در حالتی که دو اتم ناخالصی  ASiNR(با استفاده از محاسبات اصول اولیه ساختار نواري ، چگالی حالت و طیف ترابرد الکترونی نانونوار آرمچیر سیلیسن  
Al    و دو اتم ناخالصیP  وده و بسته به نوع اتم هاي در مرکز نانونوار اعمال شده است، محاسبه می کنیم. نانونوار آرمچیر سیلیسن یک نیم رساناي ذاتی ب

تبدیل می شود. نتایج محاسبات نشان می دهد که پنجره انرژي باز شده و پیک هاي متفاوتی در طیف ترابرد    pو    nناخالصی بکار رفته به نیم رساناي نوع  
 تحت ولتاژهاي بایاس بکار رفته مشاهده می شود. 

زیادي عالقه  گرافن  زمینه  در  محققان  سریع  هاي  است    پیشرفت  کرده  ایجاد  سیلیسین  قبیل  از  بعدي  دو  مواد  انواع  همه  تولید  در  را 
سیلیسین یک ورقه دوبعدي ازتک الیه اتم هاي سیلیکون و داراي ساختار النه زنبوري است که به دلیل داشتن ویژگی هاي منحصر به 

یک مانع بزرگ در ساخت سیلیسین، حساس بودن این ماده بر محیط خود بوده،   [3-2-1] فرد توجه زیادي را به خود جلب کرده است.
که به لحاظ داشتن پیوندهایی ضعیف موجب می شود که واکنش پذیري قابل توجهی داشته باشد که این از فاصله بین اتم هاي سیلیکون 

در معرض هوا قرار می   همچنین، وقتی،  [4]شده استگرفته    ev۶۶/۵ حدودواالنس در    pو    sو اختالف انرژي پایین بین اوربیتال هاي  
و 2010اما سرانجام تالش ها براي ساخت سیلیسین به روش تجربی موثر واقع شد و در سال   .[6-5]گیرد سبب از بین رفتن آن می شود  

ن روي زیرالیه اي از طال محققان موفق به ساخت آن روي زیرالیه اي از نقره وطال شدند و تنها امکان رشد سیلیسی2012سپس در سال  
بزرگ بودن شعاع یونی اتم سیلیکون و بلند بودن طول پیوند بین اتم هاي سیلیکون در سیلیسین، برهم کنش   .[8-7-5]و نقره ممکن شد 

سیلیسین   *و    پیوند   یونی  شعاع  بودن  بزرگ  با  رود  می  انتظار  و  کند  می  پیدا  شکل  خمیده  ساختار  یک  سیلیسن  و  شده  سست 
 Bو    A. سیلیسین داراي شبکه براوه نیست و داراي دو زیر شبکه  [9]است  3spو  2spباشد ، اما مخلوطی از    3spریداسیون ازنوع  هیب

 00.46Aاست که هر دو زیر شبکه به دلیل خمیدگی ساختار روي یک صفحه مجزا قرار دارند و فاصله صفحات از یکدیگر در حدود  
 . [10-11]است

و به کمک بسته محاسباتی   (DFT)بررسی خواص اتمی و خواص الکترونیکی نانونوار سیلیسین توسط محاسبات نظریه تابعی چگالی  
[12]SIESTA  ش ترکیب خطی اوربیتالهاي اتمی جایگزیده  بر پایه رو(LCAO)    انجام شده و تقریب شیب تعمیم یافته(GGA -

PBE)  [13]  الکترون بکار گرفته شده است . محاسبات ترابردکوانتومی با روش تابع   –تبادلی برهم کنش الکترون    -براي تابع همبستگی
که در این قسمت سیستم به سه قسمت  انجام شده استtran-siesta    [16]افزارو با کمک نرم    [15-14]  (NEGF)گرین غیر تعادلی

الکترودهاي چپ و راست داراي تکرار نیم نامتناهی در امتداد مثبت   الکترود چپ ،ناحیه مرکزي و الکترود راست تقسیم بندي می شود.
تعداد اتم  است.  zدر راستاي محور    ۶و تکرار  9با پهناي   ک نانونوار آرمچیرهستند. در این مقاله نانونوار انتخاب شده ی zو منفی محور  
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اتم هیدروژن است که براي جلوگیري از اثرات لبه اي در اتصال هاي آویزان   24اتم سیلیکون و    108ها در سوپرسل نانونوار انتخابی  
   extendedبه عنوان ناحیه    ۶با تکرار    ASiNR-9محاسبات  .  نانونوار گرافیکی منتخب از اتم هاي هیدروژن اتصالی استفاده شده می شود

بینهایت انجام می شود. سپس محاسبات ترابرد براي حالت   به عنوان الکترودهاي چپ و راست با طول نیمه   ASiNR-9و یونیت سل
جانشین اتم هاي سیلیکون می شود ، تحت عنوان کانال مورد مطالعه و بررسی   P  و دو اتم ناخالصیAlکه سیستم توسط دو اتم ناخالصی  

 قرار می گیرند.
الگو ممکن است   نیطبق ابررسی می شود.    1aابتدا ویژگی هاي عبوردهی الکترونی در حضور دو نوع اتم ناخالصی طبق شکل  

در   يانرژ  یپراکندگ  جینتاb( 1(شکل  .شود  ریامکان پذ  يودید  يدستگاه ها  یو کاربرد آن در طراح  یذات  یکیزیف  يها  یژگیدرك و
 . ها استحامل   ياز انرژ  یتابع  ک یبه عنوان    حالت  یچگال  فیطو    یتابع احتمال عبورده  نیو همچن  دهدی را نشان م  XГ–  امتداد

  ستم یس  کیبه عنوان    تواندیدستگاه م  نیاو    دهد  یرا نشان م eV 0.27 و  eV  ،0.26 eV 0.25  م ی مستقریغ  ينوارسه گاف    جینتا
قابل توجه    يهای ژگیاز و  گرید  ی ک. یشودیم  دهید  ي نوار  يساختار  یدر منحن  یانیم   گافدو نوع حالت    نیهمچن.  عمل کند  فگا   سه

از   موجب  رزونانس فانو  یآنت  است.   eV 0.15-= V Eحدود در  فانورزونانس به نام حالت    یآنتي  انرژ  کیوجود    یدهعبور  فیدر ط
 . شودیم دهیعبور ریدر مس تومینارفتن تداخل کو نیب

                   
   

. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (a  شماتیک نانونوارآرمچیر سیلسین در حضور اتم هاي ناخالصیAl  و P (b در امتداد ساختارنواري-x   9حالت ،ترابرد الکترونی و طیف چگالی-AsiNR 
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 P وAlدر حضور اتم هاي ناخالصی ASiNRدر قطعه    2Vو 1Vو 0V نمودار عبور دهی الکترونی و ساختار نواري الکترودهاي چپ و راست در سه ولتاژ 2شکل 

 
قرار گرفته   2طبق شکل  2Vو 1Vو    0V تحت ولتاژهاي،  ASiNR-9ولتاژ منحنی عبوردهی الکترونی   – براي درك بهتر مشخصه جریان  

ناخالصی اعمال شده   Pو  Alاست. در این شکل منحنی طیف ترابرد در کنار نمودارهاي ساختارنواري، براي حالتی که توسط دو اتم  
پله هاي منحنی ترابرد به  P و  Al و در حضور اتم هاي ناخالصی  0Vتحت ولتاژ  2است ، به ازاي این ولتاژها نشان داده شده است. شکل  

حفره در رسانش الکترونی از بین رفته اند و طیف ترابرد بسیار ضعیف و در حال محو شدن بوده   –ت شکسته شدن تقارن الکترون  عل
 2Vو 1Vبه نوع ناخالصی، طیف ترابرد در ولتاژهاي مختلف  A-SiNR-9 و جریان تقریبا صفر است. براي بررسی بهتر رفتار دیوایس

رسم شده ، ساختار نواري الکترودهاي چپ و راست جابه جا نشده اند و حالتی   0Vبرد در ولتاژ. حالتی که طیف ترا رسم شده است
به باال و پایین جابه جا شده اند و در    0.5Vساختار نواري الکترودهاي چپ و راست به اندازه   رسم شده  1Vکه طیف ترابرد در ولتاژ

به باال و پایین جابه جا می شوند    1Vلکترودهاي چپ و راست به اندازه  ساختار نواري ا رسم شده  2Vحالتی که طیف ترابرد در ولتاژ
که با افزایش ولتاژ اعمال شده مشاهده می شودکه پنجره بایاس باز وقله هاي متفاوتی در ترابرد سهم داشته باشند و پیک ها پهن تر شده 

تگرال زیر نمودار ترابرد در پنجره بایاس است و زمانی که تحت ، جریان، انالندائو بوتیکرو ارتفاع قله هم بلندتر می شود و طبق فرمول  
ساختار نواري الکترودهاي چپ و راست به باال و پایین جابه جا می شوند، تعداد نوارهاي بیشتري در پنجره بایاس   2Vو1Vولتاژهاي

قرار می گیرند و نقش مهم تري را در ترابرد ایفا می کنند و الکترون ها می توانند از الکترود چپ به راست منتقل شوند و یک جریان  
) در داخل پنجره بایاس ᴨ*) با نوار رسانش الکترود راست (نوار  ᴨلت نوار ظرفیت الکترود چپ (نوارمتناهی را ایجاد کنند. در این حا

هم پوشانی می کنند و الکترون ها در نوار ظرفیت (الکترود چپ) اجازه می یابند به نوار رسانش (الکترود راست) گذار کنند و شدت 
رت قله هایی در پنجره بایاس مشاهده می شود. در واقع ضریب عبور در پنجره  قله حول سطح فرمی افزایش می یابد و طیف ترابرد بصو

حول پنجره بایاس تعیین می شود، نیز افزایش می یابد. در   T(E)بایاس با افزایش ولتاژ بایاس افزایش می یابد و جریانی که با انتگرال  
،گرچه هم پوشانی آنها به دلیل نوار ناخالصی دقیقا صفر   کم است  1Vطیف ترابرد با دوالکترود چپ و راست براي ولتاژ    pnاتصال  

طیف ترابرد در پنجره   2Vنیست . در نتیجه طیف ترابرد اندکی در پنجره بایاس وجود دارد و داراي دو پیک است که افزایش ولتاژ تا  
 است. 1Vبایاس شدت بیشتري گرفته و داراي دو پیک با ارتفاعی بیشتر نسبت به ولتاژ
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 گیري نتیجه 
در این مقاله خواص عبوردهی و خواص الکترونی نانونوار آرمچیر سیلیسن بررسی شده است که داراي سه گاف نواري غیرمستقیم بوده 
و مانند یک سیستم سه گاف عمل می کند و اثر آنتی رزونانس فانو در حضور اتم هاي ناخالصی مشاهده می شود.با در نظر گرفتن 

 ش ولتاژ اعمالی پنجره بایاپاس باز شده و قله هاي متفاوتی در ترابرد هم خواهند داشت.دیود و افزای pnساختار 
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و فانتوم انسان با هدف بررسی دز جذبی  varianشبیه سازي شتابدهنده خطی پزشکی 
 MCNPXارگان هاي مختلف حین رادیوتراپی ریه به کمک کد مونت کارلو 

     2 مریم میرزاعبداللهی ها ،1  سعید ستایشی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر –دانشکده فیزیک و مهندسی انرژي -گروه مهندسی هسته اي 2و1

 چکیده
مفیدترین روش هاي موجود در مطالعاتی است که آزمایش آنها در شرایط تجربی به سادگی میسر نیست .هدف  شبیه سازي پیش از درمان یکی از  

در شبیه سازي درمان با هدف رسیدن بیشینه دز به ارگان یا بافت داراي تومور و کمینه دز به بافت    MCNPXبررسی کد مونت کارلو  از این پژوهش 
مورد استفاده در بیمارستان امام      varian-clinac2100c/d  اجزاي مختلف کالهک درمانی شتابدهنده خطیبه منظور شبیه سازي  سالم است.  

استفاده نمودیم.در ادامه روند محاسبات فانتوم انسان توسط این کد شبیه سازي شد و در فاصله    2.6نسخه   MCNPXخمینی تهران از کد محاسباتی  
ضایعه ریوي موجود در ریه راست قرار گرفت. با  مقایسه دز جذب شده در ارگان هاي مختلف بدست  سانتی متري شتابدهنده جهت درمان    100

چنین برآورد میشود که بیشینه دز به ریه راست(داراي تومور) و کمینه آن به مغز که یک ارگان بسیار حساس است می رسد.    MCNPXآمده از کد  
کارلو   مونت  کد  که  میشود  برآورد  چنین  نتایج  پیچیده   MCNPXاز  هندسی  شرایط  شبیه سازي  در  پرکاربرد  و  قوي  محاسباتی  و  ساز  شبیه  کد 

 آزمایشگاهی می باشد.
 مقدمه

در فرآیند درمان به کمک پرتوها هدف رسیدن بیشینه دز طراحی شده به بافت داراي تومور و کمینه دز به بافت ها و ارگانهاي سالم 
کی از مفیدترین روش هاي موجود در شرایطی است که امکان اندازه گیري دز جذبی است.امروزه شبیه سازي پیش از  درمان ی

ارگانهاي مختلف به صورت تجربی وجود ندارد.طبق استاندارهاي جهانی پرتودرمانی به کمک دستگاه هایی نظیر شتابدهنده هاي  
.تحقیقات صورت ]2-1[اي آزمایشگاهی استخطی نیازمند بررسی اولیه از نظر ایمنی پرتوي و محاسبات دزیمتري روي فانتوم ه 

بررسی این  درمان است.با  و حین  پیش  و ارگانهاي مختلف  بافت ها  در  دز  تعیین  دهنده اهمیت  نشان  هاي اخیر  سال  در  گرفته 
 .] 3و7[تحقیقات مشخص شد که کد مونت کارلو در شبیه سازي ذرات یونیزان بسیار معتبر می باشد

در طیف وسیعی از پروژه هاي تحقیقاتی با هدف دستیابی به جزئیات سیستم مورد مطالعه که امکان در عصر حاضر شبیه سازي  
 .  ]7و2[آزمایش آنها در شرایط تجربی به سادگی میسر نیست ، مورد استفاده قرار می گیرد

بیمارستانی و کلینیک هاي  پرتودرمانی در محیطهاي  19-با توجه به افزایش روز افزون بیماري کرونا و شایع شدن ویروس کووید
،امکان آزمایشات تجربی قبل درمان براي فیزیکدانان و پزشکان کامال خطر آفرین است؛از این رو هدف از این پژوهش بررسی کد  

الم در شبیه سازي درمان با هدف رسیدن بیشینه دز به ارگان یا بافت داراي تومور و کمینه دز به بافت س  MCNPXمونت کارلو
 است. 

 مواد و روش ها  
فوتون که در بخش ابتدایی سر شتابدهنده خطی   510مگاالکترون ولتی با تعداد    6 به منظور شبیه سازي اولیه ، چشمه گسیلنده فوتون 

varian-clinac2100c/d     بیمارستان امام خمینی تهران به کمک کد محاسباتی که برپایه   2.6نسخه  MCNPXمورد استفاده در 
 ]8و4-3[مونت کارلو می باشد شبیه سازي شد.
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اجزاي مختلف شتابدهنده شبیه سازي شده و هم چنین جنس مورد استفاده براي آن به کمک کاتالوگ هاي ارسالی از شرکت تولید 
 . ]4[گزارش شده اند. 1ارستان امام خمینی تهران ارسال شده بود ؛در جدول کننده ، که به بیم

 مشخصات شتابدهنده شبیه سازي شده  -1جدول 
فاصله از   gr/cm)3(ماده و چگالی آن  توصیف 

 cm مبدامختصات

 0 19.3-تنگستن  هدف
 2.9استوانه با ارتفاع( 4.50-آلیاژ تیتانیوم  پنجره خروجی 

cm  و شعاع cm  3 
   0-)در برگیرنده هدف 

 13 11.3-آلیاژ سرب  کولیماتور اولیه 
 17 8.96-مس  فیلتر مسطح کننده

 18.2 2.96-آلومینیوم اتاقک یونش 
 19 2.4-شیشه  صفحه پراکنده کننده

 21.2 19.3-تنگستن کولیماتور ثانویه 

 شبیه سازي: 
گیرند عبارتند از:هدف،پنجره اطراف هدف(پنجره خروجی)،کولیماتور  اجزاي مختلف سر شتابدهنده که در محفظه یا گانتري قرار می  

و کولیماتور ثانویه. شماتیک (backscatter plate)اولیه(موازي ساز باریکه ها)،فیلتر مسطح کننده ،اتاقک یونش،صفحه پراکننده کننده
 آمده است: 1در شکل  هندسه شتابدهنده شبیه سازي شده 

 
 MCNPX  :شماتیک سه بعدي هندسه شتابدهنده شبیه سازي شده در1شکل

کیلوگرم و بافت ریه سالم (ریه چپ) با چگالی  70سانتی متر و وزن 165در ادامه روند شبیه سازي، فانتوم انسانی با قد
0.296)3gr/cm(  1.3و تومور ریوي (واقع در ریه راست )با چگالی)gr/ml(  مگاالکترون  6سانتی متر از چشمه  100در فاصله

آمده است.هم   2طراحی شد.فانتوم شبیه سازي شده و موقعیت قرارگیري آن در محل درمان در شکل  mcnpxولتی به کمک کد 
 آمده است. 3چنین مسیر فرود پرتوهایی با بیشینه انرژي در شکل
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 ب)محل قرارگیري بیمار و سر شتابدهنده جهت درمان   xzالف)فانتوم انسان شبیه سازي شده در راستاي  -2شکل

 
مگاالکترون ولت براي درمان تومور واقع در ریه راست بیمار(خطوط سبز نمایشگرمسیر بیشینه انرژي پرتوهاي فرودي به    6تابش فوتون با انرژي  -3شکل

 فانتوم می باشند) 

 یافته ها و نتایج: 
انرژي جذب شده بافت ها و ارگان هاي مختلف شبیه سازي شده حین رادیوتراپی ریه ، MCNPXدر کد F6به کمک کارت تالی 

براي تبدیل کارت تالی به واحد گري (دز  1هم چنین از رابطه گزارش شدند. 2بدست آمدند و در جدول  Mev/grبر حسب 
 جذبی) استفاده نمودیم:  

)1(                                                                          
 

 
 ترسیم شدند.1هم چنین براي مقایسه بهتر ،نتایج در نمودار 

 دز و انرژي  جذبی ارگان هاي مختلف بدن حین رادیوتراپی ریه راست -2جدول  
   F6 ارگان یا بافت 

-10×TALLY
6 

(Mev/gr) 

دز جذبی 
)10-10×Gy( 

 3.24 2.031 ریه راست 
 3.16 1.975 ریه چپ 

 1.17 0.737 معده
 0.04 0.025 مغز 
 0.16 0.101 پاها 
 2.63 1.645 کبد 

 2.66 1.664 پستان ها 
 2.05 1.286 کلیه ها 
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 انرژي جذب شده بر واحد جرم هر ارگان یا بافت -1نمودار

 نتیجه گیري: 
تابش هاي گسیل شده از شتابدهنده ها با سازوکارهاي مختلف اثرات زیستی ایجاد میکنند،از جمله اثرات زیستی مخرب این تابش  

بعد از شبیه سازي فانتوم انسان  ]6[مغز جنین می باشد.ها افزایش احتمال سرطانی شدن سلول هاي سالم و یا اثرات سوء بر رشد 
و  مقایسه دز جذب شده در ارگان هاي مختلف بدست   2با توجه به نتایج جدول   varian clinic 2100c/dو شتابدهنده خطی 

گان بسیار  چنین برآورد میشود که بیشینه دز به ریه راست(داراي تومور) و کمینه آن به مغز که یک ار MCNPXآمده از کد 
حساس و سلول هاي مستعد سرطانی شدن دارد ، می رسد. از نتایج چنین برآورد میشود که این کد ،یک کد شبیه ساز و  

محاسباتی قوي و پرکاربرد در شبیه سازي شرایط هندسی تجربی و آزمایشگاهی می باشد و نشان دهنده توانایی این کد در شبیه 
 . ]7-5[مختلف می باشد. سازي انواع میدان ها با چشمه هاي

نتایج این مطالعه نشان میدهد که پرتودرمانی به کمک شتابدهنده هاي خطی قادر است بیشینه دز را به بافت داراي تومور  
برساند.البته انتظار میرود که  در مطالعات آینده در شرایط کاهش پاندمی کرونا این نتایج با نتایج تجربی در محیط آزمایشگاهی و  

در   MCNPXیک هاي پرتودرمانی مقایسه شود تا صحت آن ها تایید شود.در واقع هدف از این پژوهش بررسی عملکرد کد  کلین
شبیه سازي شتابدهنده ها و محاسبات دز ارگانهاي مختلف به عنوان یک کد قدرتمند هسته اي بود.

 ها مرجع 
1. Sjögren R, Karlsson M. Electron contamination in clinical high energy photon beams. Medical      

physics.1996;23(11):1873-81.  
2. J.V. Siebers, P.J. Keall, A.E. Nahum and R. Mohan.Converting absorbed dose to medium to absorbed  dose to 

water for Monte Carlo based photon beam dose calculations., Phys. in Med and Biol. 45 (2000) 983–995 
3. KHAN´s The Physics of Radiation Theraphy, 5th edition 
4. Varian medical Systems ,Datasheet of clinac accelerator, 2014 
5. Herman cember,  Introduction to health physics,4th edition,chapter7&8 
6. Monte Carlo N-Particle Transport Code System for Multiparticle and High Energy Applications,users 

manual, Los Alamos National Laboratory Los Alamos, New Mexico,2002 
 1394اول ،یاسر کاسه ساز،مصطفی حسن زاده،باحمایت مرکز آموزش و توسعه کدهاي محاسباتی، mcnpxآموزش کد  .7

8. Jeremy Lloyd Conlin et al. “Release of ENDF/B-VII.1-based Continuous Energy Neutron Cross Section Data 
Tables for MCNP”. In: Transactions of the American Nuclear Socity. LA-UR-13-20240. Atlanta, Georgia: 
American Nuclear Society,June 2013. 
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 ران یا ی در هان ی ک يپرتوهاساالنه   دز  یابیارز 
  الهام عدالتخواه، امیر مصلحی

 پژوهشکده کاربرد پرتوها ،يپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا  ، ی اتم  يسازمان انرژ
 چکیده

  ی ابیارز  نیباشد. بنابرا  یپرتوها م   نیا  از یبشر در سراسر جهان ناش  یافتی% دز در  13قرار دارد. به طور متوسط حدود    ی هانیک  يهمواره در معرض پرتوها  نیزم
.. در این پژوهش، دز ساالنه پرتوهاي کیهانی در کشور ایران با استفاده از  مورد توجه است  اریبشر بس يری شناخت بهتر پرتوگ يبرا یهانیک  يپرتوها ساالنه دز

نتایج بدست آمده نشان می دهند که هر فرد    .تهیه شد  رانیدر کشور ا  یهانیک  ينقشه دز ساالنه پرتوها  .  رزیابی شدا  EXPACSو    UNSCEARدو مدل  
  ن یدارند. ا  یخوب  یهمخوانمطرح شده  آمده از دو روش  بدست   جینتا  کند.را ناشی از پرتوهاي کیهانی دریافت می   μSva  386-1  متوسط  مقیم کشور ایران دز 

 .  بکار رود یهانی ک يدز پرتوها هیاول یابیارز يبرا  تواندی م UNSCEARآن است که روش ساده   دیامر مو
حفاظت در  دگاهیاز د.  ]2و1[ دهندبخـشی از پرتوگیري طبیعی بـشر را تـشکیل می نیبر اتمـسفر زم يفرود  يپرانرژ یهانیک  يپرتوها

انوـیهمهم،  دز  یابیـ برابر پرتو و ارز ــتـند.  الکترون  ،نوترونمیون،    پرتوـهاي کیـهانی  ترین ذرات ـث   يپرتوـها مولـفه ـغاـلب   و فوتون هسـ
 . ]4و3[هستند  GeV 20و  GeV 1 ها با انرژي بینمین، میوندر نزدیکی سطح زی هانیک

دز    هاي ارزیابیاز روش دارد. ییایبه عرض جغراف ی کمیبه ارتفاع و وابستگ يدی شد یوابستگ پرتوگیري ناشی از پرتوهاي کیهانی
) اشاره نمود. روش مذکور، UNSCEARمطرح شده در کمیته علمی اثرات تابش اتمی آمریکا (  توان به روش ی میهانیک  يپرتوها

نیز   EXPACSکد  تري مثل  هاي پیچیده. مدل]6و 5[ارتفاع است    هايروشی ساده براي تخمین دز پرتوهاي کیهانی برحسب داده 
  ي پرتوها ساالنه  دز    پژوهش،  نیدر ا.  ]8و7[گیرند  ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی را درنظر می وجود دارند که وابستگی دز به

با    ج یو نتا  محاسبه شد  ] 9[  EXPACSو    ]UNSCEAR  ]6روش  دو  به    رانیکشور ا  يهادر مراکز استان   نیدر سطح زم  یهانیک
محاسبه   UNSCEARبه روش    رانیکشور اشهرهاي  در    نیدر سطح زم  یهانیک  يآهنگ دز پرتوهادر ابتدا،    اند.شده   سهیهم مقا

شد   ) استفاده1از رابطه (  ایسطح در  يدر ارتفاعات باال  یهانیک  هايپرتو  آهنگ دز مولفه ذرات باردار و فوتون   نیتخم  يبرا.  شد
   ]:10و6[

)1 (                                                                    
 

 UNSCEARدر گزارش است.    kmارتفاع برحسب    zو    ایدر سطح درفوتون و ذرات باردار    معادل   آهنگ دز  1E(0)که در آن  

ارائه شد که براي عرض جغرافیایی ایران مقدار   Sva270 μ-1  برابر  ایفوتون و ذرات باردار در سطح درمعادل  ، آهنگ دز  2008
هاي فرودي به شدت شوند. پروتون ها تولید مینوترون هاي باالیی اتمسفر،  با الیه  هاي پرانرژياز برهمکنش پروتون.  مناسبی است

آهنگ دز    نیتخم  يبراهستند بدین ترتیب که شار نوترون در استوا کمتر از نواحی قطبی است.  تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین  
 ]:  10و6[ ) استفاده شد2از رابطه ( یهانیک هايپرتو نوترون  مولفه

                                                                                         )2(  
 

  km 2 ،Nbکمتر از  zاست. براي    kmارتفاع برحسب  zآهنگ دز معادل نوترون در سطح دریا و NE(0)که در آن 
و    8/0برابر    فاکتور حفاظ متوسط  است.   km  7/0-1  برابر   a  و  2برابر      km   2  ،Nbبیشتر از  zاست. براي   km  1-1برابر     aو  1برابر  
 . ارتفاع و عرض جغرافیایی، هردو، بر مولفه نوترون آهنگ دز درنظر گرفته شد  8/0برابر    شده در داخل ساختمان   ي زمان سپرکسر  
  ت یکم  نیکه مقدار متوسط ادرنظرگرفته شده است  ی  شمال  º50ییایپژوهش، عرض جغراف  نیدر ای اثر شدیدي دارند.  هانیک  هايپرتو
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ی ناشی  شمال  º50آهنگ دز معادل در سطح دریا در عرض جغرافیایی  ،  UNSCEAR 2008در گزارش  .باشدمی  رانیا  ي کشوربرا
  هاي پرتونوترون، آهنگ دز    و مولفه  مولفه ذرات باردار و فوتون جمع  بدین ترتیب از حاصل   ].6و5[ارائه شد    Sva65 μ-1هااز نوترون 

 ی با استفاده از کد  هانیک  يدز پرتوها  یابیارز  ،در روش دوم.  ] 10[برحسب ارتفاع شهرهاي مختلف کشور بدست آمد.    یهانیک

EXPACS)Excel based Program for calculating Atmspheric Cosmic ray Spectrum انجام شد بدین ترتیب (
  يشهرهای  هانیک  يآهنگ دز پرتوها  به عنوان ورودي کد،  (طول، عرض و ارتفاع) و زمان توسط کاربر  ییایاطالعات جغراف  دادن   با که  

    ند.با استفاده از این مدل تخمین زده شد و درنهایت نتایج بدست آمده از دو روش با یکدیگر مقایسه شد  مختلف کشور
    

 گیرينتیجه
، دز ساالنه پرتوهاي کیهانی برحسب 1محور عمودي در شکل    اند.آورده شده   1در شکل   UNSCEAR نتایج بدست آمده از روش

1-Svaμ  باشندو محور افقی نام شهر به ترتیب افزایش ارتفاع آن شهر از سطح دریا می . 

 
  UNSCEARبرحسب شهر با استفاده از روش  یهانی ک يدز ساالنه پرتوها :1 شکل

 
با میانگین   μSva  629-1تا    μSva335-1هاي کشور ایران در محدوده  در مراکز استان  نیدر سطح زم  یهانیک  يپرتوها ساالنه    دز

1-μSva  386  در ارتفاع بیشینه  بیشینه کشور مشاهده می است. مقادیر  دز شهرکرد  هاي  و یاسوج   μSva  629-1شود مثال آهنگ 
1-μSva  496    .م  راتییتغاست مشاهده  ارتفاع  با  متناسب  متوسط  ارتفاعات  در  دز  استثناهاشودی آهنگ  البته  نواح  زین  یی .   ی در 

  يهااستفاده از داده   خطا دارند. با  %10  بدست آمده حدود  يها. داده باشدیم  μSva  376-1وجود دارد. آهنگ دز تهران  ياصخره
دز   2در شکل    يآورده شده است. محور عمود   2رسم شد که در شکل    رانیدر کشور ا  یهانیکنقشه دز ساالنه پرتوهاي    آمده،بدست 

آهنگ دز   3برحسب درجه هستند. در شکل  ییایطول و عرض جغراف  یافق  يو محورها  μSva-1برحسب    یهانیک  يساالنه پرتوها
اند. شده  سهیبا هم مقا  EXPACSو مدل    UNSCEARپژوهش بر اساس روش    نیدر کشور بدست آمده در ا  یهانیک  يپرتوها
که    دهدی . نقشه آهنگ دز نشان مشودی مشاهده م  ریمقاد  نیب  %15متوسط    یدارند. اختالف نسب  ی آمده روند مشابهبدست   ریمقاد
مولفه   ن،ییهستند. در ارتفاعات پا  یساحل  یدر نواح  نهیکم  ریمرتفع کشور چون شهرکرد و مقاد  اطآهنگ دز در نق  نهیشیب  ریمقاد

 ياسهیمقا  لیدارد. تحل   يشتریارتفاع مولفه نوترون سهم ب   شیبا افزا  کهیمولفه غالب است درحال  یهانیک  يپرتوها  ذرات باردار و فوتون 
  ي برا  نیاست و بنابرا کینزد دهیچیپ يهامدل ریبه سا  UNSCEAR سادهنشان داد که مدل  EXPACSمدل  جیانجام شده با نتا

 است. یابزار مناسب  یهانیک يدز پرتوها هیاول یابیارز
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 UNSCEAR: نقشه دز ساالنه پرتوهاي کیهانی کشور ایران با استفاده از روش  2شکل 
 

        

 
 EXPACSو مدل  UNSCEAR با استفاده از روش ی برحسب ارتفاع از سطح دریاهانی ک يدز ساالنه پرتوها: 3شکل 

 ها مرجع
1. Vukovic, B., et al., Natural Radiation Dose and Geomagnetic Effect, Journal of Geoscience and Environment 
Protection, 2018, 6, 172 
2. ICRP, 2016. Radiological protection from cosmic radiation in aviation. ICRP Publication 132 Ann. ICRP 45(1), 1 
3. UNSCEAR, Sources Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2016 Report 
4. Sato, T., Evaluation of World Population -Weighted Effective Dose due to Cosmic Ray Exposure, Nature 
Scientific Reports, 2016, 6, 33 
5. UNSCEAR, Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2000 Report 
6. UNSCEAR, Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report 
7. Bottollier-Depois, J. F., et al., Comparison of Codes Assessing Galactic Cosmic 
Radiation Exposure of Aircraft Crew, Radiation Protection Dosimetry, 2009, 136, 4, 317 
8. Sato, T., et al., Development of PARMA: PHITS-based Analytical Radiation Model in the 
Atmosphere, Radiation Research, 2008, 170, 244 
9. Sato, T., Analytical Model for Estimating Terrestrial Cosmic Ray Fluxes Nearly Anytime and Anywhere in the 
World: Extension of PARMA/EXPACS, PLOS ONE, 2015, 10, 12 
10. Bouville, A., Lowder, W. M., Human Population Exposure to Cosmic Radiation, Radiation Protection 
Dosimetry, 1988, 24, 1, 293 
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 ران یا ی در هان ی ک يپرتوهاساالنه   دز  یابیارز 
  الهام عدالتخواه، امیر مصلحی

 پژوهشکده کاربرد پرتوها ،يپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا  ، ی اتم  يسازمان انرژ
 چکیده

  ی ابیارز  نیباشد. بنابرا  یپرتوها م   نیا  از یبشر در سراسر جهان ناش  یافتی% دز در  13قرار دارد. به طور متوسط حدود    ی هانیک  يهمواره در معرض پرتوها  نیزم
.. در این پژوهش، دز ساالنه پرتوهاي کیهانی در کشور ایران با استفاده از  مورد توجه است  اریبشر بس يری شناخت بهتر پرتوگ يبرا یهانیک  يپرتوها ساالنه دز

نتایج بدست آمده نشان می دهند که هر فرد    .تهیه شد  رانیدر کشور ا  یهانیک  ينقشه دز ساالنه پرتوها  .  رزیابی شدا  EXPACSو    UNSCEARدو مدل  
  ن یدارند. ا  یخوب  یهمخوانمطرح شده  آمده از دو روش  بدست   جینتا  کند.را ناشی از پرتوهاي کیهانی دریافت می   μSva  386-1  متوسط  مقیم کشور ایران دز 

 .  بکار رود یهانی ک يدز پرتوها هیاول یابیارز يبرا  تواندی م UNSCEARآن است که روش ساده   دیامر مو
حفاظت در  دگاهیاز د.  ]2و1[ دهندبخـشی از پرتوگیري طبیعی بـشر را تـشکیل می نیبر اتمـسفر زم يفرود  يپرانرژ یهانیک  يپرتوها

انوـیهمهم،  دز  یابیـ برابر پرتو و ارز ــتـند.  الکترون  ،نوترونمیون،    پرتوـهاي کیـهانی  ترین ذرات ـث   يپرتوـها مولـفه ـغاـلب   و فوتون هسـ
 . ]4و3[هستند  GeV 20و  GeV 1 ها با انرژي بینمین، میوندر نزدیکی سطح زی هانیک

دز    هاي ارزیابیاز روش دارد. ییایبه عرض جغراف ی کمیبه ارتفاع و وابستگ يدی شد یوابستگ پرتوگیري ناشی از پرتوهاي کیهانی
) اشاره نمود. روش مذکور، UNSCEARمطرح شده در کمیته علمی اثرات تابش اتمی آمریکا (  توان به روش ی میهانیک  يپرتوها

نیز   EXPACSکد  تري مثل  هاي پیچیده. مدل]6و 5[ارتفاع است    هايروشی ساده براي تخمین دز پرتوهاي کیهانی برحسب داده 
  ي پرتوها ساالنه  دز    پژوهش،  نیدر ا.  ]8و7[گیرند  ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی را درنظر می وجود دارند که وابستگی دز به

با    ج یو نتا  محاسبه شد  ] 9[  EXPACSو    ]UNSCEAR  ]6روش  دو  به    رانیکشور ا  يهادر مراکز استان   نیدر سطح زم  یهانیک
محاسبه   UNSCEARبه روش    رانیکشور اشهرهاي  در    نیدر سطح زم  یهانیک  يآهنگ دز پرتوهادر ابتدا،    اند.شده   سهیهم مقا

شد   ) استفاده1از رابطه (  ایسطح در  يدر ارتفاعات باال  یهانیک  هايپرتو  آهنگ دز مولفه ذرات باردار و فوتون   نیتخم  يبرا.  شد
   ]:10و6[

)1 (                                                                    
 

 UNSCEARدر گزارش است.    kmارتفاع برحسب    zو    ایدر سطح درفوتون و ذرات باردار    معادل   آهنگ دز  1E(0)که در آن  

ارائه شد که براي عرض جغرافیایی ایران مقدار   Sva270 μ-1  برابر  ایفوتون و ذرات باردار در سطح درمعادل  ، آهنگ دز  2008
هاي فرودي به شدت شوند. پروتون ها تولید مینوترون هاي باالیی اتمسفر،  با الیه  هاي پرانرژياز برهمکنش پروتون.  مناسبی است

آهنگ دز    نیتخم  يبراهستند بدین ترتیب که شار نوترون در استوا کمتر از نواحی قطبی است.  تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین  
 ]:  10و6[ ) استفاده شد2از رابطه ( یهانیک هايپرتو نوترون  مولفه

                                                                                         )2(  
 

  km 2 ،Nbکمتر از  zاست. براي    kmارتفاع برحسب  zآهنگ دز معادل نوترون در سطح دریا و NE(0)که در آن 
و    8/0برابر    فاکتور حفاظ متوسط  است.   km  7/0-1  برابر   a  و  2برابر      km   2  ،Nbبیشتر از  zاست. براي   km  1-1برابر     aو  1برابر  
 . ارتفاع و عرض جغرافیایی، هردو، بر مولفه نوترون آهنگ دز درنظر گرفته شد  8/0برابر    شده در داخل ساختمان   ي زمان سپرکسر  
  ت یکم  نیکه مقدار متوسط ادرنظرگرفته شده است  ی  شمال  º50ییایپژوهش، عرض جغراف  نیدر ای اثر شدیدي دارند.  هانیک  هايپرتو
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ی ناشی  شمال  º50آهنگ دز معادل در سطح دریا در عرض جغرافیایی  ،  UNSCEAR 2008در گزارش  .باشدمی  رانیا  ي کشوربرا
  هاي پرتونوترون، آهنگ دز    و مولفه  مولفه ذرات باردار و فوتون جمع  بدین ترتیب از حاصل   ].6و5[ارائه شد    Sva65 μ-1هااز نوترون 

 ی با استفاده از کد  هانیک  يدز پرتوها  یابیارز  ،در روش دوم.  ] 10[برحسب ارتفاع شهرهاي مختلف کشور بدست آمد.    یهانیک

EXPACS)Excel based Program for calculating Atmspheric Cosmic ray Spectrum انجام شد بدین ترتیب (
  يشهرهای  هانیک  يآهنگ دز پرتوها  به عنوان ورودي کد،  (طول، عرض و ارتفاع) و زمان توسط کاربر  ییایاطالعات جغراف  دادن   با که  

    ند.با استفاده از این مدل تخمین زده شد و درنهایت نتایج بدست آمده از دو روش با یکدیگر مقایسه شد  مختلف کشور
    

 گیرينتیجه
، دز ساالنه پرتوهاي کیهانی برحسب 1محور عمودي در شکل    اند.آورده شده   1در شکل   UNSCEAR نتایج بدست آمده از روش

1-Svaμ  باشندو محور افقی نام شهر به ترتیب افزایش ارتفاع آن شهر از سطح دریا می . 

 
  UNSCEARبرحسب شهر با استفاده از روش  یهانی ک يدز ساالنه پرتوها :1 شکل

 
با میانگین   μSva  629-1تا    μSva335-1هاي کشور ایران در محدوده  در مراکز استان  نیدر سطح زم  یهانیک  يپرتوها ساالنه    دز

1-μSva  386  در ارتفاع بیشینه  بیشینه کشور مشاهده می است. مقادیر  دز شهرکرد  هاي  و یاسوج   μSva  629-1شود مثال آهنگ 
1-μSva  496    .م  راتییتغاست مشاهده  ارتفاع  با  متناسب  متوسط  ارتفاعات  در  دز  استثناهاشودی آهنگ  البته  نواح  زین  یی .   ی در 

  يهااستفاده از داده   خطا دارند. با  %10  بدست آمده حدود  يها. داده باشدیم  μSva  376-1وجود دارد. آهنگ دز تهران  ياصخره
دز   2در شکل    يآورده شده است. محور عمود   2رسم شد که در شکل    رانیدر کشور ا  یهانیکنقشه دز ساالنه پرتوهاي    آمده،بدست 

آهنگ دز   3برحسب درجه هستند. در شکل  ییایطول و عرض جغراف  یافق  يو محورها  μSva-1برحسب    یهانیک  يساالنه پرتوها
اند. شده  سهیبا هم مقا  EXPACSو مدل    UNSCEARپژوهش بر اساس روش    نیدر کشور بدست آمده در ا  یهانیک  يپرتوها
که    دهدی . نقشه آهنگ دز نشان مشودی مشاهده م  ریمقاد  نیب  %15متوسط    یدارند. اختالف نسب  ی آمده روند مشابهبدست   ریمقاد
مولفه   ن،ییهستند. در ارتفاعات پا  یساحل  یدر نواح  نهیکم  ریمرتفع کشور چون شهرکرد و مقاد  اطآهنگ دز در نق  نهیشیب  ریمقاد

 ياسهیمقا  لیدارد. تحل   يشتریارتفاع مولفه نوترون سهم ب   شیبا افزا  کهیمولفه غالب است درحال  یهانیک  يپرتوها  ذرات باردار و فوتون 
  ي برا  نیاست و بنابرا کینزد دهیچیپ يهامدل ریبه سا  UNSCEAR سادهنشان داد که مدل  EXPACSمدل  جیانجام شده با نتا

 است. یابزار مناسب  یهانیک يدز پرتوها هیاول یابیارز
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 UNSCEAR: نقشه دز ساالنه پرتوهاي کیهانی کشور ایران با استفاده از روش  2شکل 
 

        

 
 EXPACSو مدل  UNSCEAR با استفاده از روش ی برحسب ارتفاع از سطح دریاهانی ک يدز ساالنه پرتوها: 3شکل 

 ها مرجع
1. Vukovic, B., et al., Natural Radiation Dose and Geomagnetic Effect, Journal of Geoscience and Environment 
Protection, 2018, 6, 172 
2. ICRP, 2016. Radiological protection from cosmic radiation in aviation. ICRP Publication 132 Ann. ICRP 45(1), 1 
3. UNSCEAR, Sources Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2016 Report 
4. Sato, T., Evaluation of World Population -Weighted Effective Dose due to Cosmic Ray Exposure, Nature 
Scientific Reports, 2016, 6, 33 
5. UNSCEAR, Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2000 Report 
6. UNSCEAR, Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report 
7. Bottollier-Depois, J. F., et al., Comparison of Codes Assessing Galactic Cosmic 
Radiation Exposure of Aircraft Crew, Radiation Protection Dosimetry, 2009, 136, 4, 317 
8. Sato, T., et al., Development of PARMA: PHITS-based Analytical Radiation Model in the 
Atmosphere, Radiation Research, 2008, 170, 244 
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10. Bouville, A., Lowder, W. M., Human Population Exposure to Cosmic Radiation, Radiation Protection 
Dosimetry, 1988, 24, 1, 293 
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 هاي کروي و شلجمی  مقایسه توان دریافتی تابش خورشیدي متمرکز شده در آیینه
 3 ، آزاده سعیدي2 پروین کریمی ،1م. ابراهیم فوالدوند

 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک  1
 گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  2

 دانشجوي دکتري فیزیک، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک  3
 چکیده

در یک آیینه کروي که محور آن رو به خورشید گرفته شده است رخواره شار گرمایی متمرکز شده در ناحیه کانونی را به دست آوردیم. از  
آورد و توان دریافتی دیش را با دیش شلجمی هم مساحت با آن سنجید.  توان نسبت تمرکز دیش کروي را به دست  روي این رخواره می

دهد که این امکان را به  دهیم تمرکز گرما در دیش کروي روي یک ناحیه کوچک خطی محوري پیرامون شبه کانون دیش رخ مینشان می
جذب کنند. این ویژگی یک برتري دیش    دهد تا یک گرماي متمرکز شده را با یک دریافت کننده خطی کوچک (لوله خال) مهندسین می

 کروي نسبت به دیش شلجمی است. 

 
است. اي کوچک  وري از انرژي خورشیدي، در ناحیههاي بهره ترین شیوههاي خورشیدي یکی از رایج(کالکتور)  آوربکار گیري گرد

هایی از گردآورهاي خورشیدي نمونه آورهاي تخت فرنل   آور شلجمی خطی و گردهاي خورشیدي شلجمی و کروي، گرددیش
اي تر اما از سویی دیگر کارایی آنها در تمرکز نقطهتر و کم هزینه. فرآیند ساخت سطوح کروي نسبت به شلجمی آسان ]1[هستند  

آن کم    تابیده به سطح آینه کروي با محور-هاي موازيکه فاصله پرتو دهد هنگامینشان می   )1-تر است. شکل (آنور خورشید پایین
ها از کانون تر خواهد بود و هر چه فاصله پرتو از محور دورتر باشد تمرکز بازتاب آني کانونی نزدیکها به نقطهباشد، بازتاب آن 

 .  ]2[دورتر خواهد بود 

 
 : بازتاب پرتوهاي همسو با محور اصلی در آیینه هاي کروي (آ) و شلجمی (ب) 1شکل 

گونه که در  همان   است.  شلجمی  نهییآ،  دندار  کانونیکه انحراف    خمیده  نهییتنها نوع آ  نشان دادتوان  یم  یهندسکمک اپتیک    با
کنند،  ي نور همسو با محور اصلی که به سطح آیینه برخورد میتمام پرتوها  ب) نشان داده شده است، در سطح شلجمی-1شکل (

شود نشان با کمی محاسبه سرراست می .شوندیمتمرکز م(کانون)  مشتركنابسته از فاصله پرتو فرودي با محور اصلی در یک نقطه 
 یمحور اصل  يرو  صورت عموديکه به   کننده  افتی صفحه در  يرو  یشلجم  نه ییآ  کیدر  تابش کانونی شده  شدت    یشعاع  عداد توزی

 ) به دست می آید : 1قرار دارد،  از رابطه ( از  کانون پیش aدر فاصله  و نهییآ

 )1(       2 2 2 20
2 2 2 2

2I f 2f 2fI(r) [a f (a f ) r ] [ (f a (a f ) r ) ]
r r (a f ) r
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0Iفاصله از مرکز ناحیه تمرکزي (لکه کانونی) روي صفحه دریافت کننده و  rفاصله کانونی آیینه،    fکه در آن  
  

شدت تابش خورشیدي 
دست شدت را روي ناحیه کانونی بهتوان به صورت کاملن تحلیلی رخواره  است. بر خالف آیینه شلجمی، در یک آیینه کروي نمی

  ي کرو  نهییآ  کی  يبراروي صفحه دریافت کننده   یشدت تابشدو بعدي    عیتوزآورد و باید از روش هاي عددي نیز بهره گرفت.  
توان رخواره فضایی شدت در ناحیه کانونی یک آیینه متمرکز  . با ترکیب روش هاي تحلیلی و عددي میاست  اي  تقارن استوانه  يدارا

(فاصله صفحه دریافت کننده تا راس آیینه) براي    zدو مقدار از    يبه ازا) این رخواره  2کننده کروي را به دست آورد. در شکل (
نسبت    rو     z. باشداست می  نهییآ  یکیعمود بر محور اپتدریافت کننده که  فاصله از مرکز صفحه    rاي کروي کشیده شده است. نه ییآ

 به شعاع آیینه بی بعد شده اند. 
 

 
 .ي در صفحه اي عمود بر محور آیینه در ناحیه کانونیکرو   نهییآ يبرامتمرکز شده شدت تابش  رخواره  یشعاع  یوابستگ: 2شکل 

 
گذرند و تمرکز بازتابی از ناحیه سبز رنگ میهاي  ) ناحیه تمرکز نور در یک دیش کروي نشان داده شده است. تمام پرتو3در شکل (

در این ناحیه بسیار باال است. شکل هندسه این ناحیه سبز رنگ داراي اهمیت کاربردي است و به مهندسین و طراحان دریافت کننده 
ت کننده و به ویژه شکل بودن ناحیه سبز رنگ (ناحیه تمرکز نور)، طراحی دریاف- دهد که با توجه به بوق گرمایی این امکان را می
 کاواك آن را بهینه نمایند.

 
 . : هندسه ناحیه تمرکز نور و گرما در ناحیه کانونی یک دیش کروي3شکل 

 
J(z)توان گرمایی یکاي طول 

 
یک دریافت کننده خطی 
 

 آید: دست می) به2براي آینه کروي از رابطه (  zروي محور 
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)2(                                        
0
3

0

I       0.5 z 2 2dhJ(z) 2 I h 2z
dz 0          elsewhere

  

0J(z)نمودار    4فاصله پرتو فرودي با محور آیینه است. شکل  hشدت تابش سر راست خورشید و    0Iکه در آن   / I   را بر حسب
z  0.205دهد. درازاي بی بعد شده (نسبت به شعاع آیینه) ناحیه تمرکز خطی در یک دریافت کننده خطی نشان میl   است که

 wو پهناي بی بعد شده  0.205lبا درازاي   z-xي  حدود یک پنجم شعاع دیش است. اگر یک دریافت کننده مستطیلی در صفحه
 آید: دست می) به3ي (را در نظر بگیریم، نسبت تمرکز نور در یک دیش کروي از رابطه 

)3                                                          (2 7.66C(w,l)
lw w

  

 
0J(z): نمودار  4شکل  / I  را بر حسبz  در یک دریافت کننده کروي 

 
wمتر است که مقدار  سانتی 5دانیم پهناي یک دریافت کنده خطی حدود براي یک دیش نوعی با شعاع پنج متر می را به ما  0.01

C(0.01,0.205)اندازه نسبت تمرکز   wدهد. با این اندازه از  می ادامه، مقایسه آید که مقدار بسیار باالیی است. در  دست میبه760
ي شلجمی پرتوهاي فرودي پس از بازتاب در کانون آیینه کنیم. در آیینههاي شلجمی و کروي را بررسی مینسبت تمرکز در آیینه

Pbي  ي کروي است و با رابطهنهییآشوند. شدت تابش داراي تقارن محوري همانند  متمرکز می PbI I (r,z)  با در نظر     شود.داده می
zرایی دگرفتن تمرکز نقطه f   بستگی شدت بهr  شود  میPbI (r,z f ) (r)  کران نسبت تمرکز خواهد که به معناي افزایش بی

ي ي شلجمی یک دریافت کنندهدست آوردن نسبت تمرکز در آیینهشود. براي به ها این گونه نمیبود. در عمل به دلیل محدودیت
zدر   ي شلجمیشود که عمود بر محور اپتیکی آینهدرنظر گرفته می  aاي با شعاع  دایره f   است. دریافت کننده تمام توان خورشیدي

) 4ي ((بی بعد شده نسبت به شعاع آیینه) از رابطه  aکند. شار میانگین روي دریافت کننده به شعاع  رسیده به دیش را دریافت می
 شود:تعریف می

)4                                                                       (0
Pb 2

I 2I (a)
a

  
 آید:دست میي زیر به ي شلجمی از رابطهنسبت تمرکز در آیینه 

)5                                                             (Pb Pb 0 2

1C (a) I (a) I
2a

  
aبراي مقدار نوعی PbCشوداندازه نسبت تمرکز می  0.02 (0.02) ي کروي بیشتر است. البته  که از نسبت تمرکز در آیینه  1250

ي  ي کروي است اما در عمل و به دلیل محدودیت روي اندازه و هندسهي شلجمی بیشتر از آیینه  در تئوري، نسبت تمرکز یک آیینه 
هاي کنندهها ممکن است دریافتاي (کاواکی) و نیز به دلیل هدر رفت بیشتر گرما در این گونه دریافت کنندههاي نقطهدریافت کننده
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هاي کروي در برابر همتایان شلجمی  دهنده توانایی رقابت متمرکز کننده  خطی لوله خال کارایی بهتري از خود نشان دهند که نشان
 هاي میدانی است. خود خواهند بود. پاسخ به این پرسش مهم نیازمند انجام آزمایش

 
 گیرينتیجه

تمرکز در هر  هاي متمرکز کننده شلجمی و کروي با هم مقایسه شده و نسبت  توزیع شار گرمایی نور متمرکز شده خورشید در دیش
یک از این دو دیش به دست آمد. با توجه به هندسه تمرکز نور در دیش هاي متمرکز کننده کروي امکان به کارگیري دریافت 

 ها وجود دارد.هاي خطی (لوله هاي خال) در این گونه دیشکننده

 هامرجع 
[1] D. Jafrancesco, P. Sansoni, F. Francini, G. Contento, C. Cancro, C. Privato, G. Graditi et al. "Mirrors array for a 
solar furnace: Optical analysis and simulation results." Renewable energy 63 (2014): 263-271. 
[2] J. Alda " Paraxial optics." Encyclopedia of Optical Engineering" (2003):1920-1931. 
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گذار فاز کوانتومی از حالت ابرشاره به نارساناي مات در یک شبکه اپتیکی دوبعدي با طول 
 هاي مختلف موج

   3فاطمه رضایی  ، 2 سعید قنبري ،1پروین کریمی 
 گروه فیزیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  1

 فیزیک زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه  2
 تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم، گروه فیزیک 3

 چکیده
کنش دو جفت  در این مقاله، گذار فاز کوانتومی از حالت ابر شاره به نارساناي مات در یک شبکه اپتیکی دوبعدي ساخته شده از برهم

معرفی    Uو    Jگیرد. پارامترهاي بحرانی گذار فاز کوانتومی  مورد بررسی قرار می  y و    xي لیزر روبرو و عمود بر هم در راستاهاي  باریکه
آیند و نمودارهاي نسبت  دست میي نوسانگر هارمونیک ساده بههابارد  با استفاده از روش تقریبی تابع موج حالت پایه  -شده در مدل بوز  

J/U    ي اپتیکی در نقطه بحرانی هاي مختلف تله شوند و نتایج ارتفاعهاي مختلف رسم میموجبراي طول/ 0.06J U مورد بحث قرار    0.06ی 
 گیرد. می

 
هاي لیزر هم راستا و روبروي هم  هاي فراسرد بر اساس باریکهاندازي و کنترل اتمدامهایی براي بهآرایه  ]1[هاي اپتیکی  شبکه

هاي بسیار کاربردي و موثر در  ها یکی از زمینهي این نوع شبکهکنند. مطالعههاي متناوبی را در ابعاد گوناگون ایجاد میهستند که تله
هاي  هابارد رفتار اتم-ي اپتیکی، مدل بوز . براي یک شبکه]2[رود  شمار می هاي خنثی بهي اپتیک از جمله رایانش کوانتومی با اتمزمینه
هاي فراسرد  . هدف از این مقاله، بررسی رفتار اتم]3[کند  رد را در گذار فاز کوانتومی از ابرشاره به نارساناي مات توصیف میفراس

ي نوسانگر هماهنگ ساده در  بوزونی روبیدیم در فازهاي ابرشاره و نارساناي مات با استفاده از روش تقریبی تابع موج حالت پایه
و   Jزنی  هاي لیزر عمود و روبروي هم است. دو پارامتر عنصر ماتریسی تونلي ساخته شده از باریکهي اپتیکی دوبعدیک شبکه

طور تحلیلی و با در نظر گرفتن  شوند، با استفاده از این روش بههابارد تعریف می -که در هامیلتونی بوز   Uکنش درون سایتی  برهم
، به عنوان مشخصه گذار فاز کوانتومی J/Uآیند. نمودارهاي  دست میساده بهي نوسانگر هماهنگ  روش تقریبی تابع موج حالت پایه

هاي دست آمده از ارتفاعهاي مختلف رسم و نتایج بهاز حالت ابرشاره به نارساناي مات، براي شبکه اپتیکی دو بعدي در طول موج
/ي اپتیکی در نقطه بحرانی تله 0.06J U  شوند. تحلیل می  ]4[ 0.06

هاي لیزر با قطبش و فرکانس  هاي متناوبی هستند که توسط نیرویی ناشی از اثر اشتارك ایجاد و با باریکهي اپتیکی پتانسیل هاشبکه
اپتیکی ي  ها) چگونگی ایجاد شبکه1شوند. شکل (ي لیزر تشکیل میاي در ابعاد باریکهیکسان و در برخی موارد متفاوت، در ناحیه

کند که گشتاور کند، یک گشتاور دو قطبی را روي آن القا میدهد. هنگامی که نور لیزر روي اتمی اثر میرا در دو و سه بعد نشان می
نوسان  قطبی  برهمدو  وارد  لیزر  نور  الکتریکی  میدان  با  میکننده  روبهکنش  لیزر،  امواج  که  هنگامی  میشود.  هم  امواج روي  تابند 

 ي تناوب آن براي دو لیزر هم بسامد، نصف طول موج لیزر است. دهند که دورهرا تشکیل می ايایستاده
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 کنش پرتوهاي لیزر روبرو و عمود برهم ي اپتیکی سه بعدي ساخته شده از برهم ) شبکهbي اپتیکی دو بعدي، () شبکه a: (1شکل 

شود که گشتاور دو قطبی الکتریکی وابسته تبدیل به یک دو قطبی میکند، اتم  هنگامی که میدان الکتریکی روي یک اتم اثر می
 : ]1[به میدان الکتریکی عبارت است از 

)1(                                                          ( ) ,( )d 
)گشتاور دو قطبی اتمی،  dکه در آن   بردار میدان الکتریکی است. هنگامی که اتم با میدان الکتریکی   پذیري اتمی وقطبش  (
H.کنش میدان الکتریکی با گشتاور دو قطبی الکتریکی شود، هامیلتونی برهمکنش میوارد برهم dd  کنش است. هامیلتونی برهم

میبه اثر  سامانه  روي  اختالل  یک  جابهصورت  باعث  و  انرژيکند  تغییرات  و  شده  اتمی  ترازهاي  در  اشتارك  جایی 
2( ) 2E  صورت ایستا  میدان الکتریکی بهي میدان الکتریکی است. اگر  اندازه  که  کند  ایجاد می  را در ترازهاي اتمی

 آید: دست میي زیر بهپذیري اتمی از رابطهقطبش باشد، 

 )2(                                                         

2
ˆ.

2

2
ˆ

g

e g

e d g

E E 
 

بردار پایه در راستاي میدان الکتریکی هستند. اگر میدان الکتریکی   ˆترتیب انرژي ترازهاي برانگیخته و تراز پایه و  به  gEو    eEکه  
به بتوان  رابطهرا  )cosيصورت  . )i i i

i
k r t(cos(  موج بردار  داراي  که  کرد  متفاوت  تعریف  بسامد  ikkهاي  هاي  ولی 

 شود:ي زیر معرفی میآید که با رابطهدست مییکسانی هستند، پتانسیل ایستایی به

)3(                        0( , , ) (cos(2 ) cos(2 ) cos(2 ))
2 x y z

VV x y z k x k y k z
 

 
2زنی  متناسب با انرژي پس  0Vدست آید که در آن  صورت زیر بهي پتانسیل بهممکن است در برخی مطالعات، معادله 2 2rE k m   2 2k m2 2 2

 : ]5[است 
)4(                                 2 2 2

0( , , ) sin ( ) sin ( ) sin ( )V x y z V kx ky kz 
 

هاي فراسرد توزیع غیریکنواخت اتمگذار فاز کوانتومی، گذار بین دو فاز نارساناي مات با توزیع یکنواخت و فاز ابرشاره با  
 شود. هابارد با توصیف می  -هاي پتانسیل متناوب اپتیکی است، که با مدل بوز بوزونی در چاه

)5(                                       †

, 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( 1) .
2

M M M

i j i i i i
i j i i

UH J a a n n n
 

 

i,در این معادله j  ها،نزدیکترین همسایهi  ،انرژي جبران کننده هر سایت†â    وâ    عملگرهاي خلق و فنا و†ˆ ˆ ˆi i jn a a 
کنش درون  برابر صفر است. برهم   iعملگر تعداد ذرات است. به دلیل نبودن یک پتانسیل اضافه، عالوه بر پتانسیل شبکۀ اپتیکی،  

شوند صورت زیر تعریف میبا استفاده از توابع وانیه در هر سایت، به  ،j و   i،، بین دو سایت مجاور  Jو عنصر ماتریسی    Uسایتی  
]1[  : 
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)6(    
22

43 * 2 3
0

4( )[ ( )] ( )        ( )         .
2

22
43 4( ) 43 4( ) 43222)[ ( )] ( )22

2
2222 s

i j
aJ d xw x x V x w x x U g d x w x g

m m
   

ها در هر عنوان تابع موج حالت پایه بوزوناست. در روش تقریبی، به جاي تابع وانیه، به  sطول پراکندگی موج    saکه در اینجا  
کنیم. تابع موج حالت پایه و انرژي پتانسیل نوسانگر هماهنگ  ي نوسانگر هماهنگ ساده استفاده میسایت، از تابع موج حالت پایه

 :]6[صورت زیر هستند ساده به

)7(             
2 2 2

x y z

3 1
m( x y z ) 2 2 2 2 2 2 24 4

x y z m x y z
m 1(x) ( ) ( ) e  ,         U (x) m( x y z ).

2

3 1
2 2 2 2 2 2m 12 2 2

3 1
m( x y z ) 22 2 22

4 4x) ( ) ( ) e U (x) m( x y z )m( z ) 2x y z 2 2 2 2 2 24 4m 1z ) 24 4 x y zy z 2x) m( x2 22m(m( x yx2 222x yxx yyx yyx yx U ( ) ( 2 2 2 22 2( ) ( ) ( y )x y z4 4( ) ( ) e U (x) m( x yx yx y z( y )x y z 2 2 2 22 24 4
x yx y) ( x yy) ( x yy 

zکه  طوريبه y x ، ،  هاي تله هستند و  بسامدm  ها است. با استفاده از این مدل، دو پارامتر عنصر ماتریسی  جرم اتمJ  کنش و برهم
 : ]7[شوند طور تحلیلی محاسبه میبه Uدرون سایتی 

)8( 
2 2 2

i j i j i j
1

2

((x x ) (y y ) (z z ) )
x y z4

x i j y i j z i j s

2m
J ( (1 x x ) (1 y y ) (1 z z ))e ,    U a ( ) .

2
1x y zm

)1x y zx y zy( (1( (1 x(1 x
 

iکه i i(x ,y ,z jو   ( j j(x , y ,z Jمختصات نقاط کمینه در دو تله مجاور هستند. اگر   ( U  ي بوزونی در فاز ابرشاره  باشد، سامانه
Uهاي متناوب غیر یکنواخت و بر عکس اگرها در تله و توزیع اتم J  طور یکنواخت در  ها به باشد، در فاز نارساناي مات و اتم

2شوند. با در نظر گرفتن پتانسیل دو بعدي اپتیکیتوزیع میها  سایت 2
0( , ) sin ( ) sin ( )V x y V kx ky  ) نمودارهاي 8و معادله (

U/J    وrE/U  0هاي مختلف و مقدارهاي مختلف  براي طول موج / rV E  شوند. همچنین در نقطه بحرانی  رسم می/ 0.06J U  0.06 
 آیند. دست میهاي مختلف بههاي پتانسیل براي طول موجارتفاع

 
0براي مقدارهاي مختلف   rE/Uنمودار  J/U  (b)نمودار  (a): 2شکل  / rV E 

0مشخص است با افزایش    a(-2طور که از نمودار (همان / rV E  مقدار ،U/J      دهد  یابد که نشان میکاهش می  0.06تا مقدار
اتم کوانتومی  فاز  میگذار  رخ  مات  نارساناي  به  ابرشاره  فاز  از  افزایش  ها  0دهد.  / rV E   بین پناتسیل  سد  ارتفاع  افزایش  معنی  به 

0هاي مجاور است. بنابراین با افزایش  سایت / rV E   یابد و پس از افتد، به تدریج کاهش میزنی، که در فاز ابرشاره اتفاق میتونل
با افزایش    b(-2همچنین در شکل (رسد.  رسیم که در آن تونل زنی به صفر مییک گذار فاز کوانتومی به فاز نارساناي مات می

0 / rV E    مقدارrE/U  ها از ابرشاره به نارساناي مات الزم است و نمودارهاي شکل (یابد که براي گذار فاز اتم افزایش میa( -2   را
/ي بحرانی  هاي مختلف در نقطهارتفاع پتانسیل تله اپتیکی براي طول موج  1کند. جدول  تایید می 0.06J U دهد.  را نشان می  0.06 

یابد تا امکان گذار فاز کوانتومی به شود ارتفاع تله افزایش میشود که هرچه طول موج کوچکتر میاز بررسی نتایج مشخص می
 نارساناي مات فراهم شود.
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 مختلف هاي ارتفاع پتانسیل تله دو بعدي اپتیکی براي طول موج:  1جدول

Wavelength(nm) 0 / ( )BV k K 

852 2.20 

680 3.26 

514 5.34 

 
   نتیجه گیري

 
ي اپتیکی دو بعدي براي طول طور تحلیلی براي یک شبکهدر این مقاله، گذار فاز کوانتومی از حالت ابرشاره به نارساناي مات را به

هاي کوتاهتر بیشتر تمایل هاي اپتیکی ساخته شده از طول موجها در تلهدادیم که اتمهاي مختلف بررسی و تحلیل کردیم. نشان  موج
 دارند که به فاز نارساناي مات گذار کنند چون ارتفاع پتانسیل بیشتر است.
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شبیه سازي اثرات الیه انتقال دهنده حفره بر عملکرد سلول خورشیدي الیه نازك مبتنی بر 
3Se2Sb 

 نساءمجیدزاده، الدن خطاپوش، سعیداصغري زاده  

 گروه فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز 
 ه:چکید

الکترون ولت) بوده   06/1داراي ویژگی هاي اپتیکی و الکترونیکی مناسبی نظیر جذب باال و گاف باندي مستقیم (  3Se2Sbنیمرساناي  
که جهت استفاده در سلول هاي خورشیدي الیه نازك مناسب می باشند. در این مقاله اثرات الیه انتقال دهنده حفره برعملکرد در  

که داراي گاف انرژي زیاد، سطح انرژي    CuOمورد بررسی قرار گرفته است.    3Se2bSساختار سلول خورشیدي الیه نازك مبتنی بر  
مناسب و شفافیت نوري و توانایی انتقال سریع حفره ها است، به عنوان الیه انتقال دهنده حفره در این ساختار استفاده شده است.  

الیه انتقال دهنده ي حفره به دلیل کاهش بازترکیب در  نتایج شبیه سازي نشان می دهد که بازده سلول خورشیدي با در نظر گرفتن  
نزدیکی کاتد، افزایش می یابد. همچنین بازده کوانتومی خارجی  در ساختار با الیه انتقال دهنده حفره افزایش می یابد که به دلیل 

این ساختار با استفاده از داده    کاهش بازترکیب حاملین بار و همچنین جذب  بیشتر در الیه انتقال دهنده حفره است.  شبیه سازي
 هاي تجربی گزارش شده براي الیه هاي مختلف و با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است.

 
% به    3.5در سالهاي اخیر سلول هاي خورشیدي پروسکایتی رشد و توسعه بسیاري پیدا کرده اند و بازده آنها طی یک دهه اخیر از  

% رسیده است. با این حال به خاطر پایداري و طول عمر کمتر مواد پروسکایتی، جستجو براي مواد ارزان قیمت و پادار  25بیش از 
داراي جذب باال در ناحیه طول موجی تابشی به سطح زمین بوده و گاف    3Se2Sbنیمرساناي  .  ]1[مورد توجه واقع شده است  

الکترون ولت است که جهت استفاده در سلول خورشیدي الیه نازك مناسب می باشند. با این وجود بازده   06/1باندي مستقیم  
، که به منظور افزایش بازده این ]3و2[ش شده است  کمتري براي سلول هاي خورشیدي ساخته شده بر پایه ي این نیمرسانا گزار

نوع سلول هاي خورشیدي، نیاز به درك عمیقی از نقش هر الیه در ساختار سلول خورشیدي می باشد. نتایج تجربی نشان داده است  
 اتصال کوتاه  ، جریان  OC(V (الیه انتقال دهنده حفره نقش مهمی در مشخصه هاي سلول خورشیدي از جمله ولتاژ مدار باز  که

) SC(J،  بازده(PCE)   و فاکتور پرشوندگی(FF)     استفاده از الیه هاي انتقال دهنده حفره در مواد پروسکایتی و  ]4[ایفا می کند .
مواد آلی که داراي تحرك پذیري متفاوت الکترون و حفره هستند، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در واقع این الیه با کمک به  
ترابرد حاملین بار در بین الیه فعال و کاتد باعث افزایش بازده می گردد. نتایج کارهاي تجربی نشان داده است که استفاده از الیه 

ساختار بر  مبتنی  نازك  الیه  هاي  سلول  در  بازده  افزایش  باعث  حفره  دهنده  گردد    3Se2Sbنیمرساناي    انتقال  سلول ]3-5[می   .
، الیه 3Se2Sb، الیه جاذب  n  CdS، نمیرساناي نوع  FTOالیه که شامل الیه ي شیشه اي    6شکل از  خورشیدي مورد مطاله ما مت

و در نهایت کاتد در نظر گرفته شده است. در این ساختار الیه انتقال دهنده حفره، رساناي حفره است و   CuOانتقال دهنده حفره  
یه به صورت جزئی باعث افزایش جذب نور و تولید حاملین بار نیز مانند سدي مانع عبور الکنرون ها می شود و همچنین، این ال

 می شود. 
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 مورد مطالعه 3Se2Sb: ساختار سلول خورشیدي الیه نازك مبتنی بر 1شکل  

به عنوان الیه انتقال دهنده حفره استفاده شده است، که باعث    CuOنشان داده شده است. در این ساختار از    1این ساختار در شکل  
و افزایش بازده می شود. در این مقاله تاثیر الیه انتقال دهنده حفره بر عملکرد سلول    HTL-3Se2Sbکاهش بازترکیب در پیوندگاه  

خورشیدي الیه نازك بررسی شده و شبیه سازي ها در نرم افزار متلب با استفاده از حل خودسازگار معادالت سوق و پخش و معادله  
   پواسون با در نظر شرایط مرزي انجام شده است.

رخ می دهد که انتقال این حاملین بار در آند    n-pو پیوندگاه    3Se2Sbو باز ترکیب حاملین بار در الیه ي جاذب  بخش عمده تولید  
و کاتد صورت می گیرد. بازترکیب حاملین بار در نزدیکی آند یا کاتد یکی از چالش هاي پیش روي سلول هاي خورشیدي الیه  

و کاتد انتخاب    3Se2Sb، از الیه انتقال دهنده حفره در محل اتصال الیه هاي  ، و براي کاهش بازترکیب حاملین بار]5[نازك است  
ولتاز را با در نظر گرفتن الیه انتقال دهنده حفره و بدون در نظر گرفتن این الیه نشان می -نمودار چگالی جریان  2کردیم. شکل  

 دهد.

 
 در ساختار سلول خورشیدي مورد نظر  J-V: نمودار  2شکل  

مانع حرکت    3Se2HTL/Sbولتاژ با در نظر گرفتن الیه انتقال دهنده حفره به دلیل ایجاد سد در پیوندگاه  -نمودار چگالی جریان
باعث سد کردن الکترونها در  هیال   نیدر واقع استفاده از ا الکترون ها و همچنین کاهش باز ترکیب، افزایش جریان و بازده می شود.

 ي دیبازده سلول خورش  جهیکاتد شده و در نت  یکیدر نزد  بیانتقال حفره در کاتد، باعث کاهش بازترک  لیکاتد شده و عالوه بر تسه
 . کند یم دایپ شیمورد نظر افزا
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  : نتایج شبیه سازي سلول خورشیدي ساختار مورد مطالعه 1جدول 

 
          
 
 

انتقال دهنده حفره، باعث    هیبا ال  يدیدر ساختار سلول خورش  یو فاکتور پرشوندگ  انیجر  یچگال  شیبا توجه به جدول باال افزا
 .است %14.38انتقال دهنده حفره  هیو با ال %9.97انتقال دهنده حفره  هیبدون ال يدیشود. بازده در سلول خورش یبهبود بازده م

 
 و بدون آن  HTLبراي سلول خورشیدي مورد مطاله با درنظر گرفتن   EQE: نمودار  3شکل      

) نشان دهنده ي نسبت تبدیل نور جذب شده در سلول خورشیدي به حاملین بار است. به عبارت EQEبازده کوانتومی خارجی (
نسبت جریان الکتریکی تولید شده، به میزان توان نور خورشید تابش یافته به سطح سلول است. به وضوح دیده می    EQEدیگر،  

یابد. به خاطر استفاده از الیه انتقال دهنده حفره، الکترون   افزایش  EQEباعث می شود    CuOشود استفاده از الیه انتقال دهنده حفره  
توانایی عبور و رسیدن به کاتد را نداشته در حالیکه حفره ها به راحتی از این الیه عبور می کنند.    CuOها به دلیل سد پتانسیل الیه  

عث کاهش جریان نوري شده و استفاده از  انتقال حاملین بار حفره کم است، که با  3Se2Sbبه دلیل تحرك پذیري کم نیمرساناي  
CuO   باعث افزایش طول پخش و در نتیجه بازده می شود. باتوجه به اینکه بازده سلول خورشیدي با الیه انتقال دهنده حفره بیشتر

است و درنتیجه   HTLاز بدون الیه انتقال دهنده آن است، بنابراین بیشینه مقدار بازده کوانتوم خارجی مربوط به ساختار با الیه ي  
 میزان جذب باالتري دارد. 

 
 نتیجه گیري: 

مورد بررسی قرار    3Se2Sbدراین مقاله براي بررسی اثر الیه انتقال دهنده حفره بر پارامترهاي مشخصه سلول خورشیدي الیه نازك  
مواد   بر  مبتنی  نازك  الیه  خورشیدي  هاي  سلول  هاي  یافته  از  توان  می  خورشیدي  هاي  سلول  نوع  این  در  واقع  در  است.  گرفته 
پروسکایتی استفاده نمود که با اضافه شدن الیه انتقال دهنده حفره، بازده به طور چشمگیري افزایش پیدا می کند. افزایش بازده با  
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از هاي   استفاده  سلول  نوع  این  سازي  بهینه  مبناي  تواند  می  الکترون  دهنده  انتقال  الیه  همینطور  و  حفره  دهنده  انتقال  هاي  الیه 
 خورشیدي قرار گیرد. 
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   Pکی نانوترانزیستور تونلی عمودي دو کاناله نوع بررسی مشخصه هاي الکتری
     1، زهرا آهنگري1سمیه محمودي  

 گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاداسالمی واحدیادگار امام خمینی (ره) شهرري، تهران، ایران  1

 

 چکیده

در ابعاد نانو مورد مطالعه قرار گرفته است.    Pدر این مقاله، مشخصه هاي الکتریکی ترانزیستور اثر میدانی تونلی عمودي دو کاناله نوع     
شود. همچنین، در این افزاره، ناحیه سورس توسعه  دو کانال موازي جانبی است که موجب افزایش جریان حالت روشن میاین افزاره داراي  

هاي الکتریکی  زنی نوار به نوار بین سورس و کانال افزایش یافته است که در نهایت موجب بهبود مشخصهداده شده است و ناحیه تونل
براي این افزاره بدست آمده است.    mV/dec  8سازي سوئینگ زیر آستانه  گردد. براساس نتایج شبیهافزاره و افزایش سرعت کلید زنی می

حساسیت مشخصه هاي الکتریکی افزاره نسبت به تغییرات پارامترهاي مهم فیزیکی و ساختاري نیز بررسی شده است. براساس نتایج بدست  
اي براي آنها تعیین شود.  ي ساختاري افزاره هستند که الزم است مقدار بهینهآمده، آالیش سورس و تابع کار گیت از مهمترین مشخصه ها

 به دلیل سرعت کلید زنی باال و توان مصرفی پایین، این افزاره گزینه مناسبی براي مدارهاي مجتمع توان پایین در ابعاد نانو است.  
 

رود. کاهش ابعاد  پیش می ) MOSFET(نیمه هادي - اکسید-امروزه فناوري به سمت کاهش ابعاد ترانزیستورهاي اثر میدانی فلز     
شود. ازطرفی کاهش ابعاد ترانزیستورها  ترانزیستورها باعث افزایش تراکم مدارهاي مجتمع و افزایش سرعت مدارهاي دیجیتال می

]. در ترانزیستور 1[ گرددش ولتاژ آستانه به دلیل بروز مشکالتی موسوم به آثار کانال کوتاه میموجب افزایش توان مصرفی و کاه
شود و حاملها تحت ساز و کار  اثر میدان متداول، جریان درین توسط یک سد پتانسیل حرارتی وابسته به ولتاژ گیت کنترل می

ه معیار بسیار مهمی براي سنجش سرعت کلید زنی افزاره از حالت  شوند. سوئینگ زیر آستانرانش و نفوذ از سورس وارد کانال می
شود. با توجه به  خاموش به روشن است و براساس میزان تغییرات ولتاژ گیت براي ایجاد تغییر ده برابري جریان درین تعریف می 

دستیابی براي این افزاره در دماي اتاق  ساز و کار رانش و نفوذ در ترانزیستور اثر میدان متداول، کمترین سوئینگ زیر آستانه قابل  
mV/dec 60   .است. به همین دلیل، براي افزایش سرعت کلید زنی الزم است افزاره اي با ساز و کار جریان متفاوت معرفی شود

عت کلید را فراهم کند و سر  mV/dec 60ترانزیستور تونلی متداول به عنوان افزاره اي که میتواند سوئینگ زیر آستانه کمتر از 
زنی را بهبود بخشد معرفی شده است. ساز و کار جریان در این افزاره براساس تونل زنی نوار به نوار است و حاملها از سورس به  

کند. اما از مشکالت این افزاره زنی را در فصل مشترك سورس با کانال کنترل میزنند. ولتاژ گیت عرض ناحیه تونلکانال تونل می
] . در این مقاله، ترانزیستور تونلی عمودي با دو کانال موازي 3-2ن پایین و ناحیه تونل زنی محدود است [جریان حالت روش

معرفی شده است که به دلیل افزایش ناحیه تونل زنی و دارا بودن دو کانال جانبی داراي جریان روشن باال و سوئینگ زیر آستانه 
دهد. در ترانزیستور عمودي  را نشان می Pار ترانزیستور عمودي دو کاناله نوع ) ساخت1است. شکل (  mV/dec 60بسیار کمتر از 

متداول، تونل زنی تنها در ناحیه محدودي در فصل مشترك سورس با کانال روي میدهد در حالیکه در ترانزیستور تونلی عمودي 
ه این امر موجب بهبود جریان حالت روشن  زنی در محدوده بزرگتري رخ میدهد کدو کاناله، ناحیه سورس توسعه یافته و تونل
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انجام شده   ATLASدر محیط  Silvacoگردد. مطالعات توسط نرم افزار عددي افزاره و بهبود مشخصه هاي الکتریکی افزاره می 
جریان  مدل تونل زنی نوار به نوار که ساز و کار اصلی -1]. براي انجام شبیه سازي مدلهاي زیر در نظر گرفته شده است: 4[ است

مدل مربوط به اثر  -3مدل مربوط به اثر میدان الکتریکی گیت و درین بر قابلیت حرکت حاملها.   -2در ترانزیستور تونلی است. 
میرسد.   nm5مدل مربوط به اثر کوانتومی خصوصا وقتی ضخامت کانال به کمتر از  -4تراکم ناخالصی بر قابلت حرکت حاملها. 

شکاف انرژي به دلیل افزایش تراکم ناخالصی نیمه هادي. در این افزاره سیلیسیومی، طول کانال برابر    مدل مربوط به اثر کاهش -5
کار گیت برابر   ، تابع cm 1710-3، آالیش کانال برابر  cm 1910×5-3، آالیش سورس برابر nm30نانومتر، طول سورس برابر  60
eV5.2  و ضخامت کانال برابرnm5 گیت نیز برابر  باشد. ضخامت عایقمیnm2 باشد.  می 

 

      

 

 

 

 

 

 P: ساختار ترانزیستور تونلی عمودي دو کانال نوع1شکل 

 

 

 

 

 

           

 

 : نمودار نوار انرژي افزاره درحالت خاموش و روشن2شکل

در این پیوند را کنترل الزم است. ولتاژ گیت عرض ناحیه تخلیه شده    N-+P+زنی نوار به نوار وجود پیوند  براي برقراري تونل   
دهد. ) نشان میV   1-=GV) و در حالت روشن (GV=صفر   V) نمودار نوار انرژي افزاره را در حالت خاموش (2کند. شکل (می
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زنی امکان پذیر نیست. با اعمال ولتاژمنفی به گیت  درحالت خاموش عرض ناحیه تخلیه شده بین سورس و کانال زیاد است و تونل
زنی نوار به  ها در کانال افزایش یافته و عرض ناحیه تخلیه شده در فصل مشترك سورس با کانال کاهش یافته و تونلتراکم حفره  

دهد. همانطور که  ) مشخصه خروجی ترانزیستور تونلی عمودي را به ازاي تغییر ولتاژ گیت نشان می3نوار رخ می دهد. شکل (
منفی، جریان درین افزایش می یابد. نکته حائز اهمیت آن است که به ازاي افزایش  شود، با افزایش ولتاژ گیت در جهت مشاهده می

)  جریان درین به یکباره افزایش مییابد که نشان دهنده آغاز تونل زنی نوار به نوار است. ولتاژ الزم  V  0.2-=GVولتاژ گیت بعد از (
) مشخصه انتقالی ترانزیستور تونلی 4ه در نظر گرفته شده است. شکل (براي شروع تونل زنی نوار به نوار به عنوان ولتاژ آستانه افزار

را به ازاي تغییرات تابع کار گیت نشان می دهد. مطابق شکل با افزایش تابع کار گیت، ولتاژ آستانه کاهش یافته و    P- عمودي نوع
کانال افزایش یافته و این مسئله باعث کاهش    یابد. با افزایش تابع کار فلز گیت، تراکم حفره ها درجریان حالت روشن افزایش می

بدست آمده است. همچنین   mV/dec   8، سوئینگ زیر آستانه  eV5.2شود. به ازاي تابع کار گیت برابر  عرض ناحیه تونل زنی می
 است. -V 0.11ولتاژ آستانه نیز برابر 

                                            
 : مشخصه انتقالی افزاره به زاي تغییر تابع کار فلز گیت 4: مشخصه خروجی افزاره به ازاي تغییر ولتاژ گیت             شکل  3شکل

زاي تغییر آالیش سورس نشان میدهد. با افزایش آالیش سورس، عرض ) مشخصه انتقالی ترانزیستور تونلی عمودي را به ا5شکل ( 
) نمودار حساسیت  6یابد. شکل (ناحیه تخلیه شده در فصل مشترك سورس با کانال کاهش یافته و تونل زنی نوار به نوار افزایش می

ی دهد. در ابتدا میانگین و انحراف معیار مشخصه هاي الکتریکی به ازاي تغییر پارامترهاي مهم ساختاري و فیزیکی افزاره را نشان م
ولتاژ  و  خاموش، سوئینگ زیر آستانه  حالت  جریان  به  روشن  حالت  نسبت جریان  روشن، جریان حالت خاموش،  حالت  جریان 
گذردهی به ازاي تغییرات پارامترهاي مختلف به دست آمده است. درنهایت درصد نسبت انحراف معیار به میانگین محاسبه گردیده 

هاي الکتریـکی به پارامترهاي ساختاري و فیزیـکی مشخص شود. براسـاس نتـایج به دست آمده. جریان ا میزان حساسیت مشخصهت
اي حالت روشن این افزاره بیشترین حساسیت را به  تغییرات آالیش سورس و تغییرات تابع کار گیت دارد و الزم است مقدار بهینه

لت خاموش نیز بیشترین حسایت را به تغییرات دما وضخامت کانال دارد. افزایش دما نقش مهمی  براي آنها تعیین شود. جریان حا
در افزایش تراکم حامل هاي اقلیت دارد و این امر باعث افزایش جریان نشتی افزاره میگردد. ولتاژ آستانه بیشترین حسایت را به دما 

 رین حسایت را به دما و آالیش سورس دارد.و تابع کار دارد. پارامتر سوئینگ زیر آستانه نیز بیشت
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: حساسیت مشخصه هاي الکتریکی افزاره نسبت به تغییر    6: مشخصه انتقالی ترانزیستور تونلی عمودي به ازاي تغییر آالیش سورس     شکل  5شکل  

:  G: ضخامت عایق گیت و  F: ضخامت کانال،  Eس،  : آالیش سورD: آالیش کانال،  C: دما،  B: تابع کار گیت،   Aمتغیر هاي مهم ساختاري و فیزیکی:  
 ضخامت سورس  

 نتیجه گیري 

مشخصه       مقاله  نوع  دراین  کاناله  دو  عمودي  تونلی  ترانزیستور  الکتریکی  در   Pهاي  گرفت.  قرار  سازي  شبیه  و  مطالعه  مورد 
دهد که ترانزیستور تونلی عمودي تونل زنی نوار به نوار در تمام ناحیه سطح مشترك سورس و کانال و در دو کانال موازي رخ می

حساسیت، تابع یابند. براساس نتیجه تحلیل  درنتیجه آن جریان حالت روشن و سوئینگ زیر آستانه به میزان قابل توجهی بهبود می
 اي براي آنها تعیین شود. کار گیت و آالیش سورس دو پارامتر ساختاري بسیار مهم هستند که الزم است مقدار بهینه

 ها مرجع 
 

1. Xie, Qian, Zheng Wang, and Yuan Taur. "Analysis of short-channel effects in junctionless DG MOSFETs." IEEE 
Transactions on Electron Devices 64, no. 8 (2017): 3511-3514. 

2. Raad, Bhagwan Ram, Sukeshni Tirkey, Dheeraj Sharma, and Pravin Kondekar. "A new design approach of 
dopingless tunnel FET for enhancement of device characteristics." IEEE Transactions on Electron Devices 64, no. 4 
(2017): 1830-1836. 

3. Tripathy, Manas Ranjan, Ashish Kumar Singh, A. Samad, Sweta Chander, Kamalaksha Baral, Prince Kumar Singh, 
and Satyabrata Jit. "Device and circuit-level assessment of GaSb/Si Heterojunction vertical tunnel-FET for low-
power applications." IEEE Transactions on Electron Devices 67, no. 3 (2020): 1285-1292. 

4. ATLAS User Manual 2010 (Santa Clara, USA: Silvaco International)   
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آشکارساز مادون قرمز نانونوار گرافینی دسته صندلی نوع  بررسی وابستگی پاسخدهی نوري
p  وn به دما  

   شکري علی اصغرمحمد صادق آخوندي خضرآباد، ،  مسعودي  مریم 
 تهران، واحد شرق ، پیام نوره دانشکده فیزیک، دانشگا 

 چکیده
، در حضور  10آشکارساز مبتنی بر نانونوار گرافینی با پهناي  در این مقاله، با استفاده از محاسبات اصول اولیه تاثیر دما بر پاسخدهی نوري در  

اتم نیتروژن و اتم بور مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات نشان می دهد که ماکزیمم پاسخدهی در حضور اتم نیتروژن افزایش می  
هش می یابد و در دماهاي بزرگتر میزان  همچنین با افزایش دما میزان پاسخدهی در حالت خالص و در حضور اتم هاي ناخالصی کا   یابد.

 تغییرات کم می شود.
ــتفاده در زمینه ي قطعات الکترونیکی و  نانو نوارهاي گرافینی به دلیل قابلیت تغییر گاف نواري به موجب اثرات مرزي، براي اس

تقبال قرار گرفته اند. ورها به خوبی مورد اـس نـس ازهاي نوري و ـس کارـس طح فرمی گرافین را   عالوه فوتونیکی از جمله آـش بر اینها ـس
توان به راحتی تنظیم کرد. زیرا چگالی حالت ها در آن محدود و ســاختار نواري منحصــر به فرد دارد، که منجر به شــکل گیري می

از روش آالیش سازي از طریق جانشینی با اتم  pو   n]. براي تهیه نانونوارهاي گرافینی نوع  1شود [می  pو نوع  nآسان گرافین نوع  
هاست. اتم بور و نیتروژن کاندیداهاي خوبی براي شود، که محتمل ترین راه براي کنترل ویژگی هاي نیمه رسانهمتفاوت اـستفاده می

تند. زیرا نزدیکترین ازي نانو نوارگرافین هـس کیل پیوند به خوبی    آالیش ـس عاع و جرم اتمی را به اتم کربن دارند و در واقع با تـش ـش
 دهند.خود را با شبکه هاي کربنی وفق می

باتی  بات در چارچوب نظریه تابعی چگالی با کد محاـس تگی  SIESTAدر این مقاله محاـس ده اـست. براي انرژي همبـس انجام ـش
یب تعمیم یافته  ت. همچنین به ک  GGA(PBE)تبادلی تقریب ـش ده اـس تاي غیرپریودیکار برده ـش براي  Yو X  مقدار خالء در راـس

با انجام محاســبات اپتیکی،   اعمال شــده اســت. A°  12و   A°  10) به ترتیب AGNR-10( 1010ســلول نانو نوار گرافینی با پهناي 
که کامال به ضـریب جذب و تعداد الیه   اسـت) براي نانونوار مورد نظر با اسـتفاده از رابطه زیر محاسـبه شـده ηبازدهی کوانتومی (

 ].2دارد [هاي نانونوار به کار برده شده بستگی 
)1                          (                  

تعداد الیه ها که   K. می باشــد  nm 335/0ضــخامت یک الیه از نانونوار گرافینی اســت که فوتون فرودي بر آن تابیده و معادل   dدر اینجا، 
ده و  ـضریب جذب به ازاي فوتون فرودي اـست. جذب فوتون فرودي بر روي الیه نانونوار گرافینی   α(ω)یک الیه درنظر گرفته ـش

ــیگنال خروجی ایجاد می کنند. در این صــورت  حامل هایی تولید می کند که به ســمت ناحیه تشــخیص جریان پیدا می کنند و س
ود [ به ـش از می تواند از طریق رابطه زیر محاـس کارـس خدهی نوري آـش به ترتیب بار الکترون، ثابت  cو  e ،h ،λین رابطه که در ا] 2پاـس

 طول موج و سرعت نور می باشند.  پالنک،
)2                                             (                    

جایگاه مناسب براي اتم ناخالصی،  به منظور بررسی اثر ناخالصی بر روي ویژگی هاي الکترونی و نوري نانونوار گرافینی و یافتن  
در   Nبه ازاي جایگاه هاي مختلف محاسبه شد که سیستم در حضور ناخالصی    Bو     Nانرژي نسبی سیستم در حضور ناخالصی

 
10Armchair Graphene Nanoibbon   with 10 unit cells across the ribbon width (AGNR-10) 
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در میانه نوار کمترین مقدار انرژي را به خود اختصاص دادند. منحنی ساختار   Bموقعیت لبه نانونوار، و سیستم در حضور ناخالصی 
در این  شده که    آورده  1شکل  در    B، و حضور اتم  Nدر سه حالت خالص، حضور اتم    -10AGNRبراي    Γ-Zنواري در راستاي  

 eVدر حالت خالص میزان گاف انرژي در ساختار نواري برابر با    3در شکل    قرار داده شده است. صفر انرژي در فرمی شکل سطح 
یک گاف مستقیم است و گاف انرژي نسبت به تراز فرمی داراي تقارن است. در این شکل پایینترین نوار رسانش و باالترین و    08/1

حفره در رسانش الکترونی شکسته  -با اعمال ناخالصی تقارن الکترون  نشات می گیرند.  *و    نوار ظرفیت به ترتیب از اوربیتالهاي  
داده   نشان  1  در شکل  ]. چنانچه3د [ شومی  pمنجر به ناخالصی نوع    Bو حضور اتم    nمنجر به ناخالصی نوع    Nشده و حضور اتم  

نیز منجر به یک گاف نواري    B) و حضور ناخالصی  eV 5/0=gEم (منجر به یک گاف نواري مستقی  Nشده است، حضور ناخالصی  
شود که ناشی از بر همکنش بین اتم هاي کربن و اتم هاي تراز فرمی می  ) در اطرافeV 05/0=gEغیر مستقیم بسیار کوچک (

انرژي مورد    هاي گاف میانی هستند،بررسی شده، که داراي حالت  pو    nناخالصی نیتروژن/بور می باشد. نانونوارهاي گرافینی نوع  
لذا با توجه به مقدار   .دهدنیاز براي برانگیختگی الکترون در تراز اشغال شده نوار ظرفیت به تراز هاي اشغال نشده را کاهش می

 گاف انرژي، ساختار مورد بررسی قابلیت استفاده به عنوان آشکارساز مادون قرمز مبنتی بر نانونوارهاي گرافینی را دارد.

 
 B، در حالت خالص، در حضور اتم N، حضور اتم  AGNR-10: ساختار نواري براي  1شکل 

 
کل   خدهی نوري نانو نوار گرافینی  2در ـش ورت پاـس ور اتم به ـص ور اتم  Nخالص، در حـض ب انرژي فوتون  Bو در حـض بر حـس

ازهاي نوري مادون قرمز پاـسخدهی نوريفرودي به منظور   کارـس ده اـست. زمانیکه انرژي فوتون فرودي    بررـسی کارایی آـش مطالعه ـش
کوچکتر از انرژي گاف نواري اـست، هیچ جذبی ـصورت نگرفته اـست. بنابراین پاـسخدهی مرتبط با فوتون فرودي ـصفر اـست. براي 

ــترین مقدار خود را دارد. براي انرژي هاي بزرگتر از انرژي  ــخدهی بیش گاف مقدار فوتون هاي با انرژي معادل با انرژي گاف، پاس
د، که متعلق به گذار نواري دیگر اـست. این رفتار از  پاـسخدهی کاهش می یابد، تا اینکه انرژي فوتون معادل با گاف دوم انرژي باـش

 هوف در طیف مادون قرمز ناشی می شود.-تکینگی هاي ون
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 Bو در حضور اتم   Nدر سه حالت خالص، در حضور اتم  AGNR-10دهی نوري براي : پاسخ2شکل

 
  mA/W، به ترتیب برابر با Bو در حضور اتم  N، مقدار اولین پیک پاسخدهی براي حالت خالص، در حضور اتم  2مطابق با شکل 

مقدار ماکزیمم پاسخدهی در    اتفاق می افتد.  75/21و    μm  13/1  ،41/2است که به ترتیب در طول موج هاي    8/2و    55/37،  14/20
 Bو    Nمی شود، در حضور ناخالصی    دیده  2شکل  به شدت کاهش می یابد. چنانچه در    Bافزایش و در حضور اتم    Nحضور اتم  

هاي کوچکتر جابجا می شود که به ترتیب در ناحیه مادون قرمز نزدیک، میانی و دور  موقعیت اولین پیک پاسخدهی به سمت انرژي  
پاسخدهی نوري به صورت دو پیک ظاهر شده است که پیک دوم در حالت  دریافت می شود که    2ده اند. با بررسی شکل  واقع ش

دوم شدت بیشتري دارد. شدت و   پیک  Bدر حضور اتم  پیک دوم با شدت کمتر و    Nدر حضور اتم  خاص با شدت کمی بیشتر،  
ضعف این پیک ها که به واسطه گذارهاي نوري در دیگر ترازهاي ساختار نواري اتفاق می افتند به میزان تراکم حامل ها در ترازها  

 وابسته است که با بررسی چگالی حالت هاي هر مورد قابل بررسی می باشد. 
، در چگالی حالت هاي الکترونی اشغال نشده نوار  )α(ω)(نونوارگرافینی  براي بررسی اثرات دماي معین بایستی ضریب جذب نا

10α(ω)= α](ω)-رسانش و چگالی حالتهاي الکترونی اشغال شده نوار ظرفیت ضرب شود. ضریب جذب در دماي معین از رابطه 

]hF-eF  ]در این رابطه  4محاسبه شده است .[)e(hF    ،ωh    وTن فرودي و  ، به ترتیب تابع توزیع فرمی الکترون(حفره)، انرژي فوتو
دما در مقیاس کلوین هستند. با داشتن ضریب جذب در دماهاي مختلف، پاسخدهی بر حسب دما را می توان محاسبه کرد. منحنی  

 0بر حسب دما، به ازاي دماهاي    Bو    Nتغییرات پاسخدهی براي نانونوارهاي گرافینی در حالت خالص و در حضور اتم ناخالصی  
رسم شده است. در این شکل مشاهده می شود که با افزایش دما میزان پاسخدهی در حالت خالص و در   3، در شکل  k  300تا  

حضور اتم هاي ناخالصی کاهش می یابد و در دماهاي بزرگتر میزان تغییرات کم می شود. چرا که با افزایش دما تعداد حامل هاي  
بیشتري از طریق گرمایی   شده  تولید )  thermogenerated carriers(تولید  در نتیجه احتمال  کنند.  اشغال می  ترازهاي انرژي را 

در حضور اتم   AGNR-10با افزایش دما کاهش می یابد. منحنی پاسخدهی در    )photogenerated carriers(حامل هاي نوري  
هاي بین نواري، مابین نوار رسانش و نوار  هاي ناخالصی با افزایش دما به آرامی کاهش می یابد که نشان می دهد با جذب نور گذار

در رنج دمایی   -10AGNRاین نکته حائز اهمیت که پاسخدهی    3حضور ناخالصی رخ می دهد. در شکل  شده به دلیل  جدید ایجاد  
گرافینی مورد نظر کلوین به آرامی تغییر می کند و در نهایت ثابت می ماند. بنابراین آشکارساز مبتنی بر نانونوار    100گستره باالتر از  

 . تواند کاندیداي مناسبی براي کاربردهاي اپتوالکترونیکی دماي باال و محیط هاي گرم باشدمی
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 Bو در حضور اتم   Nبه ازاي دماهاي مختلف در سه حالت خالص، در حضور اتم  -10AGNRدهی نوري براي : پاسخ3شکل

 

   نتیجه گیري
شود. می  p و  n حفره در رسانش الکترونی شکسته شده که منجر به شکل گیري نیم رساناهاي نوع    -با اعمال ناخالصی تقارن الکترون

نسبت به حالت خالص به شدت     pنسبت به حالت خالص افزایش و نوع    nنوع    10-پاسخدهی براي نانونوار دسته صندلی گرافینی
در حضور اتم هاي ناخالصی با افزایش دما به آرامی کاهش می یابد که   AGNR- 10براي  منحنی پاسخدهی  کاهش یافته است.  

 نشان دهنده جذب نور و گذارهاي مابین نوار رسانش و نوار ظرفیت می باشد. 

 ها مرجع 
[1] L. Lin, L. Liao, J. Yin, H.n Peng, Z. Liu; ”Building graphene p-n junc-tions fornext-generation photodetection” 
Nanotoday. V10, 6 (2015) 701-716.  
[2] V. Ryzhii, N. Ryabova, M. Ryzhii, N.V. Baryshnikov, V.E. Karasik, V. Mitin, T. Otsuji, ” Terahertz and infrared 
photodetectors based on multiple graphene layer and nanoribbon structures”; Opto-Electronics Review. v20 (2012) 
15-25. 
[3] ”Quantum electrical transport of n-type and p-type AGNRs junctions”, 
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 124
[4] ”Introduction to Semiconductor Physics”, World Scientific Publishing Company 10
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 ینامتجانس مولکول  يدر نانوساختارها يکسوساز یخواص 
  3سالمی نادیا ، 2 شکري علی اصغر ،1يسید حسین باقر 

 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  1
 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  2

 ران یا اسوج، ی ، یدانشگاه آزاد اسالم اسوج،یواحد  ک،یزیوه فگر 3
 چکیده

به عنوان پذیرنده    Pentaceneو مولکول    60Cاز طریق یک پل مولکولی نامتجانس  در این تحقیق، ما خواص یکسوسازي را در نانو ساختار مولکولی
نگ بست  و دهنده ي الکترون، جفت شده با دو الکترود نیمه نهایی مس، مورد مطالعه قرارداده ایم. محاسبات ما بر اساس رویکرد تابع گرین درمدل ت

ود مس، هر گاه ولتاژ گیت  به الکتر  60Cنزدیکترین همسایه می باشد. مدل پیشنهادي ما پیش بینی می کند، در اتصال شش تایی اتمهاي کربن مولکول
تایج این پروژه در توسعه اپتوالکترونیک و نانوالکترونیک  برابرنزدیک می شود. ن  1400یکسوسازي جریان الکتریکی به بیش از  ،  ولت می رسد  2به  

  .بسیار موثر خواهد بود

 
تماس با    یفیتو ک   یت به ماه  را  منفرد   يمولکولها  یقاز طر  یکیالکترون  توانستندترابرد  یشهاییآزما  با   گذشته دانشمندان  يهادهه طی  

می  شود و  یم  ی به شدت موضعمحل تماس  بار در  داشته باشد،   با الکترودها   تماس ضعیفمولکول    یک. اگر  پی ببرندالکترودها  
 یک نزد  یکبالست  یمتوان انتظار داشت که به رژ  ی)، ميقو  ینگ(کوپل  مقابل تماس قوي. درقرارداریم  کولنیمحاصره    یمتحت رژ  گوئیم

در این مقاله مدل پیشنهادي ما پیش بینی می کند که مقدار یکسوسازي از طریق تغییرولتاژ گیت در نانو ساختار    [1].می شویم
ولت باشدو همچنین باتوجه به اتصال هاي متفاوت مولکول   0و2، هنگامی که ولتاژ گیت  pentacene-60C نامتجانس مولکولی  

60C    برابر نزدیک می شود. نتایج حاصل ازاین تحقیق در دستگاه هاي الکترونیکی و مدارهاي  1400به الکترود سمت چپ، به بیش از
 . [2]ترونیک بسیار موثر خواهد بوددر توسعه اپتوالکترونیک و نانوالکمنطقی مبتنی بر دیودهاي مولکولی، 

  ن ی که ب است  يبه عنوان منطقه مرکز   pentacene-60C   یمولکول ساختارنامتجانس ک ی ما ستمیس ،1درشکلمطابق با مدل پشنهادي  
 .) قرار دارد111( هايمحور  با ی مرکز سطحیمکعب ستالیکرساختار کیمس با   بی نهایت مهیدوالکترود ن

 
 پنتاسن -:نانوساختارنامتجانس فولرن1شکل

 
 بوتیکر بدست می آیدو با در اختیارداشتن -واستفاده از رابطه الندائو  Tعبوردهی    بر این اساس جریان الکتریکی، با دانستن ضریب

بنابراین براي شروع کار، ابتدا هامیلتونی کل    .می شود  الکترود محاسبه-مولکول  اتصاالت  هندسه  و  مولکولی، طبیعت  انرژي  سطوح
  - مسئله را بدست آورده ودر نهایت با محاسبه ضریب عبوردهی واستفاده از فرمول الندائو  کل  گرین  تابع  سیستم سپس ماتریس

 . [3]بوتیکر جریان عبوري از سیستم را محاسبه می کنیم.
 : نوشت ر یورت زتوان به صی م موثررا بی تقر ایندر ستمی کل سی لتونیماه
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                                                                                       (1)  
                                                                             (2)  

هامیلتونی ساختار مولکولی منطقه مرکزي می باشد. می توان    و  ي چپ و راست هامیلتونی الکترود ها  به طوریکه  
و  آناندیس2 ، که دررابطه  با    را بطور کلی هامیلتونی باشد، در نظر گرفت. در اینجا ماتریس تابع گرین می  و

ساختار مولکولی تابع گرین  به صورت    حضور   به علت  خودانرژي  هاي   تصحیح  و)    اتصاالت  گرفتن  نظر  در   بدون(  مسئله 
 نوشته می شود: وراست   چپ  الکترودهاي

(3)                                                                                                                  
(4)                                                                                                                        

 [4]: می توان ضریب عبوردهی الکترون فرودي را براي این ساختار به صورت زیر نوشت با داشتن ماتریس 
)5    (                                                                                                                        

و                                                                                    (6) و                                             و

 .  [5]وابسته می باشد وعناصر ماتریسی خودانرژي الکترودهاي نیمه بی نهایت بوده و به ماتریس تابع گرین سطحی   و
                                                                                                     (7)   

شماره اتمهاي مجاور بوده وبراي محاسبه ماتریس تابع گرین سطحی، رویکرد جدیدي را در نظر گرفتیم، به طوریکه براي   
درجه    90را با ماتریس تبدیل یکانی که دورانی به اندازه  با بردار هاي شبکه کریستالی آن fccمحاسبه هامیلتونی، یک الکترود شبکه

 بفرم زیرتبدیل می کنیم:  می باشد به شبکه مکعبی ساده با ثابت شبکه

 ( 8)                                                                                      
بینهایت به صورت زیر نوشته   نیم  الکترود  محلی  حالت پایۀ  در  گرین  عملگر  از  استفاده  رابا  الکترود  سطحی شبکه  گرین  بنابراین،تابع

 [6]: می شود

(9)                                              
و

       

  به بوتیکر -رابطۀالندائو از استفاده کمک گرفته و سپس با الکتریکی عبوردهی ) ضریب5از رابطه (  الکتریکی جریان محاسبه براي
 فرم زیر نوشته می شود:

 )10                                         (       
- تابع توزیع فرمی می باشد.باتوجه به تقارن بین بایاس مستقیم و معکوس مشخصه جریان وولتاژ بایاس و   در این رابطه

 : [8-7]را می توان از رابطه زیر بدست آورد  RR) با عالمت اختصاري،Rectification Ratioلتاژ دستگاه، نرخ یکسوسازي ( و
(11)                                                                                                                                 
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 نتیجه گیري 
نهادي ماکه به عنوان یک  ترکیب هاي بررسی شده رفتار غیراهمی از خود نشان می دهند بنابراین، ساختارنامتجانس مولکولی پیش

 دیود شاتکی شناخته می شود، به منظور ارزیابی تأثیرات پتانسیل 

 
   60Cاتصال pentacene  (c)اتصال a  pentacene-C60   b)ولتاژ -مشخصه جریان:2شکل

 
افزار متلب استخراج می جریان را با کمک نرم    -داخلی و اتصاالت نامتقارن در این ساختار با نسبت یکسانی، نمودارهاي ولتاژ 

الکترودها به  نامتقارن  اتصاالت  و  تقارن  با  مولکولی  هاي  دستگاه  مختلف  هاي  ولتاژ وکنیم.ویژگی  دستگاهها - مشخصات  جریان 
 وساختار نامتجانس       Cu / Pentacene / Cuو       Cu 60Cu / C /براساس ساختارهاي

Cu  /pentacene-60C/Cu   به ترتیب همانطور که انتظار می رفت، ساختارهایی که داراي اتصاالت 2ارائه شده است. در شکل ،
مقدار هستند،  الکترودها  به  متقارن  مولکولی  کمتر   RRمنفرد  بهآنها  منجر  الکترودها  به  آنها  نامتقارن  اتصال  که  حالی  در   است، 

پذیرنده الکترون -به عنوان اهدا کنندهکه   pentacene -60Cساختار مبتنی بر 2قابل توجهی می شود. در نمودار شکل  یکسوسازي
  eV  1.75و eV   1.73در نظر گرفته می شود، وبا توجه به اتصال نامتفارن به الکترود هاي مس، ولتاژ آستانه دستگاه با تماس منفرد،

مورد مطالعه به طور محسوسی  بنابراین، با اعمال ولتاژگیت، مقدارولتاژ آستانه دستگاه   ولت برآورد شده است.  2و  0براي ولتاژگیت 
ولتاژ تماس  -مشخصه جریان ولت، نرخ یکسوسازي باالتري را در  2.0ولتاژ گیت  3نمودارشکلقرارمی گیرد. با توجه به   تحت تأثیر

نسبت به تماس هاي دیگر نشان می دهد، زیرا هندسه هاي تماس،  pentacene-60Cبه الکترود مس در ترکیب  60Cمنفرد مولکول  
ولتاژ گیت، نقش مهمی در هدایت الکترون داشته و مقدار جریان خروجی را تغییر می   اعمالپیوند ودوپینگ انتقال بار بادیمر شدن 

به الکترودچپ، نشان می دهد که، وجود تداخل ویرانگرامواج الکترونی، باعث کاهش    60Cدهد. همچنین تماس پنج تایی مولکول  
رسانندگی و کمترین جریان الکتریکی می شود. با تنظیم ولتاژ گیت می توان جریان عبوري از سیستم را کنترل و هدایت کرد. نرخ 

شکل pentacene-60Cنانوساختار  (RR)یکسوسازي   در  گیر  3را  جهت  به  توجه  الکترودبا  مقابل  در  مختلف  ترکیب  هاي   ي 

Cu(111) ولتاژ گیت نشان داده ایم. و با اعمال 
 

 
 
 
 

 Cu(111)با الکترود pentacene-60C) براي اتصاالت مختلف ساختار RR:نرخ یکسوسازي(3شکل
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ولت، به بیش   2.0به الکترودچپ وبا اعمال ولتاژگیت    60C) دستگاه با توجه به اتصال شش تایی مولکول  RRمقدار(  3مطابق شکل
مقادیر بیشتري را نشان می دهد.    60C  لبرابر نزدیک می شود. این مقدار بدست آمده در مقایسه با سایر اتصاالت مولکو  1400از  

دلیل این امر مرتبط است با همپوشانی بین پهناي باند دو الکترود، همراه با سطح انرژي مولکولی که در آن تونل زنی رزونانس اتفاق  
متمایز    می افتد. نتایج نشان می دهد که جفت شدن دو مولکول به الکترودهاي نیمه بی نهایت باعث می شود که حالتهاي انرژي

توانند  می  مختلف  هاي  تماس  که  رسد  می  نظر  به  زمینه،  این  کنند.در  تغییر  طورمحسوسی  به  و  شده  گسترده  و  جدا  مولکولها، 
 خصوصیات الکترونیکی را تعدیل کنند. 
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