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 چکیدٌ

 .غشبء هحبسبِ کردین-D_3یک ریسوبى بستِ را از کٌش هَثر یک داهٌِ پراکٌذگی سِ ریسوبى ببز ٍ ، S-پس از هعرفی دٍگبًگی در ایي هقبلِ    

سِ  پراکٌذگی بذٍى حضَر هیذاى اکسیَى بِ داهٌِ  S-تحت دٍگبًگی R-R دٍ فرم ای ٍ یک هیذاى سِ هیذاى پیوبًِپراکٌذگی کِ داهٌِ  ًشبى دادین

ّب   دٍگبى ًبٍردا برای هجوَع داهٌِ-Sدر حضَر هیذاى اکسیَى یک شکل  شَد. ّوچٌیي تبذیل هی NS-NSای ٍ یک هیذاى دٍ فرم  هیذاى پیوبًِ

 بذست آٍردین.

 S-ديگاوگی

در سغح هعبدالت  تَاى در تئَری هبکسَل را هی S-دٍگبًگییک دٍگبًگی در الکترٍهغٌبعیس است ٍ ایي  S-دٍگبًگی     

تئَری  حرکت ٍتبًسَر اًرشی هوٌتَم هعبدالت کِ تَاى تحقیق کرد هی کرد. هشبّذُحرکت ٍ تبًسَر اًرشی هوٌتَم 

( ⃗   ⃗ )  هبکسَل تحت تبذیالت دٍگبًی   بب چگبلی الگراًصیکٌش ایي تئَری  .هبًٌذ ًبٍردا ببقی هی   ⃗   ⃗    

   
 

 
  ν  ν اگر .تحت ایي تبذیالت ًبٍردا ًیست    ν  را بِ صَرت   ν  

 

 
  ν       تعریف کٌین، برای

 تبًسَر اًرشی هوٌتَم خَاّین داشت. هعبدالت حرکت ٍ
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ّبی  ای ٍ هیذاى پیوبًِ برای هیذاىتعوین ایي دٍگبًگی  دا ّستٌذ.ًٍبر            ت تبذیال کِ آشکبرا تحت

NS-NS  ٍR-R 1[بِ شکل زیر است[. 
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 شًَذ. بِ شکل زیر تعریف هی  ٍ    ،   کِ 
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𝜏در ایٌجب   است.         

 در دامىٍ پراکىدگی S-ديگاوگی

اًتظبر  .]2،3[ ًبٍردا است S-تحت تبذیالت دٍگبًگی IIBًشبى دادُ شذُ کِ داهٌِ پراکٌذگی در تئَری ابرریسوبى ًَع    

ل دٍ بخش شبهغشبء -D_pکٌش هَثر یک  دارین ایي تقبرى در داهٌِ پراکٌذگی حبصل از کٌش هَثر ًیس هشبّذُ شَد.

 بِ شکل زیر است.ایي کٌش در هختصبت اًیشتیي  ببشذ، سیوًَس هی-ایٌفلذ ٍ چرى-بَرى-دیراک
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غشبء را بسظ -D_3کٌش هَثر  اگر بِ کٌش اضبفِ شَد.           بب تبذیل تَاًذ ی آبلی هیا هیذاى پیوبًِ   

 .را بِ شکل زیر هحبسبِ کٌین R-Rای ٍ یک هیذاى دٍ فرم  هیذاى پیوبًِ سِ پراکٌذگیتَاًین از قَاعذ فبیٌوي داهٌِ  دّین، هی
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پٌج           کٌین ٍ ّوچٌیي ببشٌذ چشوپَشی هی کِ یک ضریب کلی هی     ٍ     ّبی  در ایٌجب از ثببت

 ببشذ.  هی 3ٍ 2، 1ّبی  جبیگشت دیگراًذیس

 ببشذ. ( بِ شکل زیر هی0=   خغی بذٍى حضَر اکسیَى ) S-دٍگبًگی

{ 
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ای ٍ یک هیذاى دٍ  ( بب اعوبل ایي دٍگبًگی بِ داهٌِ پراکٌذگی سِ هیذاى پیوب5ًِخَاّین ًشبى دّین، داهٌِ پراکٌذگی ) هی   

ای ٍ یک هیذاى  سِ هیذاى پیوبًِرا رٍی جوالت داهٌِ پراکٌذگی  S-. برای ایي هٌظَر دٍگبًگیشَد تبذیل هی NS-NSفرم 

 :. در ًتیجِ خَاّین داشتکٌین اعوبل هی R-Rدٍ فرم 
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 از هٌبسب تفبدُاس تَاًین بب استفبدُ کردُ این. هی                از پبیستگی تکبًِ در ایٌجب

              اتحبد
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 )  NS-NSای ٍ یک هیذاى دٍ فرم  داهٌِ پراکٌذگی سِ هیذاى پیوبًِ     

 . بذست آٍرینرا 
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 بِ شکل زیر است:      کِ 
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 S-اعوبل دٍگبًگی بم جوالت ایي داهٌِ بب استفبدُ ازببشذ. تو ایي داهٌِ شبهل دٍ بخش جوالت اتصبلی ٍ پل بی جرم هی

 .کٌذ ایي هَضَع را تبئیذ هیٌِ پراکٌذگی از قَاعذ فبیٌوي ( بذست آهذُ است. هحبسبِ هستقین داه5ٌذگی )رٍی داهٌِ پراک

 ديگان دامىٍ پراکىدگی-Sشکل 

دٍگبى ًبٍردا -S( را بِ شکل 9( ٍ )5ّبی پراکٌذگی ) هجوَع داهٌِ   خَاّین در حضَر هیذاى پس ضویٌِ اکسیَى  هی

 گیرین. دٍگبى ًبٍردای زیر را در ًظر هی-Sسبختبر  ین. برای ایي هٌظَر دٍبٌَیس
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 تَاًین عببرت زیر را بسبزین. از سبختبرّبی ببال هی
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داهٌِ پراکٌذگی سِ هیذاى  ٍ NS-NSدٍ فرم ای ٍ یک هیذاى  پراکٌذگی سِ هیذاى پیوبًِ  ( توبم جوالت داه11ٌِرابغِ )

کٌذ. ّوچٌیي بغیر از دٍ داهٌِ رکر شذُ یک سری جوالت دیگر ًیس تَلیذ   را تَلیذ هی R-Rای ٍ یک هیذاى دٍ فرم  پیوبًِ

ببشذ کِ بِ صَرت داهٌِ پراکٌذگی سِ هیذاى  اضبفی سْن داهٌِ پراکٌذگی هربَط هیذاى اکسیَى هیشًَذ. ایي جوالت  هی

 شَد. ایي داهٌِ بِ شکل زیر است: اکسیَى ظبّر هی در پس ضویٌِ NS-NSدٍ فرم یک هیذاى ای ٍ  پیوبًِ
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 یکسبى است. S-هحبسبِ هستقین ایي داهٌِ پراکٌذگی از قَاعذ فبیٌوي بب ًتبیج حبصل از دٍگبًگی

 بٌببرایي خَاّین داشت:

   (  
   )                                   (13)        

  

هیذاى دٍفرم، یک شکل ًیس برای  یک یذاى اسکبلر ٍای ٍ دٍ ه اکٌذگی یک هیذاى پیوبًِداهٌِ پرپس از هحبسبِ  هب ّوچٌیي

 ]4[ایي داهٌِ پراکٌذگی ًَشتین

 وتیجٍ گیری:

ذ تحت ّبی بی جرم ببی پل ّبی پبییي، داهٌِ پراکٌذگی شبهل جوالت اتصبلی ٍ غشبء در حذ اًرشی-D_3برای یک 

ای آبلی ٍ  ببشٌذ. هب در ایي هقبلِ درستی ایي هغلب را برای داهٌِ پراکٌذگی سِ هیذاى پیوبًِ هی ًبٍردا S-تبذیالت دٍگبًگی

 دٍگبى ًبٍردا برای ایي داهٌِ ٍجَد دارد.-Sیک هیذاى دٍفرم را بررسی کردین ٍ ًشبم دادین یک شکل 
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