
 کىش حضًر بر َم در     =s اسپیه   XY در زوجیرٌ اسپیىی گرمایی در َم تىیدگی

 مدار ي میدان مغىاطیسی عرضی -اسپیه
2، ريح ا.. جعفری 1، سعید مُديی فر1الُام مُران    

  2ایشاى -صًجاى -بخص پظٍّطی هَسسِ سیستن ّای ًاًَ خَسضیذی  1داًطگاُ گیالى، داًطکذُ ػلَم، گشٍُ فیضیک

 با هذل بش ّن کٌطی 2/1یک بؼذی هتطکل اص اسپیي ّای دس یک صًجیشُ بیي اٍلیي ًضدیکتشیي ّوسایِ  دس ّن تٌیذگی  هقالِ دسایي   چکیدٌ

 XY استفادُ  با .هَسد هطالؼِ قشاس گشفتِ است دس حذ تشهَ دیٌاهیکی هَسیا ٍ هیذاى هغٌاطیسی ػشضی -دس حضَس بش ّن کٌص طایالَضیٌسکی

 ٍهیذاى هغٌاطیسی ، هذاس -بش ّن کٌص اسپیي ،هاداثش هَسد بشسسی ٍاقغ ضذ ٍ پس اص آى طیف اًشطی سیستن سیَى  ااص سٍش فشهی یًَیض

 .ُ استهَسد لحاظ ٍاقغ ضذدس ّن تٌیذگی هقذاس کوی  سٍی  پاساهتش ًاّوساًگشدی

 کٌطی بشّن غیش ی تٌیذُ دسّن ی رسُ دٍ اگش کِ هؼٌا ایي بِ است هَضؼی غیش کَاًتَهی ّوبستگی یکدسّن تٌیذگی 

 سفتاس ّن اص جذا هَجَد دٍ صَست بِ ایٌکِ جای بِ باضٌذ، داضتِ یکذیگش اص صیادی بسیاس ی فاصلِ هکاًی لحاظ بِ

 هٌظَس بِ کِ ّست ای دِّ ًوَد چٌذ خَاٌّذ کٌتشل سا یکذیگش سفتاس ٍ کشدُ ػول ٍاحذ هَجَد یک ّوچَى کٌٌذ،

[ دسّن تٌیذگی دس سیستن ّای اسپیٌی هختلف 1,2] صَست گشفتِ است فشاٍاًی ّای تالش تٌیذگی دسّن کشدى کوّی

[. اص آى جا کِ دس ّن 4,3ّن دس دهای صفش ٍ ّن دس دهاّای هتٌاّی بِ طَس گستشدُ هَسد هطالؼِ قشاس گشفتِ است ]

 [ هطَْد ٍ بِ صَست تجشبی5گشهایی سا هی تَاى بِ کوک هتغیش ّای هاکشٍسکَپیکی اص دیذگاُ هحاسباتی ]تٌیذگی 

صیش   ّاهیلتًَی [. 7,3 [[ هطاّذُ کشد تالش ّای صیادی بِ هٌظَستؼییي کوی هیضاى دس ّن تٌیذگی گشهایی ضذُ است6]

دس حضَس بش ّن کٌص  XY کیَبیتی با هذل بش ّن کٌطی   Nبش ّن کٌص بیي بیت ّای کَاًتَهی دس یک سیستن 

ایي سیستن بش ّن  اسیَىاستفادُ اص سٍش فشهی یًَیض با . ٍ هیذاى هغٌاطیسی ػشضی سا  تَصیف هی کٌذهذاس  -اسپیي

ضذُ است . با داضتي ٍ دس پی آى طیف اًشطی سیستن هحاسبِ  ضذُ استتبذیل  یکٌط بشّن شیغسیستن   بِ یککٌطی 

 تٌیذگی بیي جفت رسات با استفادُ اص هاتشیس چگالی هحاسبِ ضذُ است.طیف اًشطی سیستن ، دس ّن 
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 هذاس -ًسبت بِ بش ّن کٌص اسپیيًوَداس دسّن تٌیذگی  :2شکل         بش حسب پاساهتش ًاّوساًگشدی  ًوَداس دس ّن تٌیذگی: 1شکل

ّواًگًَِ کِ اص ضکل پیذاست هیضاى  ًوَداس دس ّن تٌیذگی سا بش حسب پاساهتش ًاّوساًگشدی سا ًطاى هی دّذ. 1ضکل 

افضایص پاساهتش ًاّوساًگشدی کاّص هی یابذ تا ایٌکِ بِ صفش هی سسذ. اص سَیی با دس ّن تٌیذگی بیي دٍ رسُ با 

سفتاس دسّن  2فضایص هی یابذ. ضکل  یي جفت رسُ اهذاس هیضاى دس ّن تٌیذگی ب -افضایص پاساهتش بش ّن کٌص اسپیي

اص هیذاى  ٍکَچکتشِ بضسگتشهقادیشی اص هیذاى ک  هذاس ًطاى هی دّذ. بِ اصای -تٌیذگی سا ًسبت بِ بش ّن کٌص اسپیي

تا ایٌکِ بِ یک کشدُ ّستٌذ دس ّن تٌیذگی بیي دٍ رسُ دس ابتذا صفش بَدُ ٍ سپس ضشٍع بِ افضایص هغٌاطیسی بحشاًی 

ًضدیک هیذاى هغٌا طیسی بحشاًی هیضاى دس ّن تٌیذگی بیي  خیلی دس حالی کِ بشای هیذاى ّای هقذاس اضباع هی سسذ.

ٌکِ بِ بیطیٌِ یفضایص یافتِ تا ا هذاسا -هتش بش ّن کٌص اسپیي دٍ رسُ اص یک هقذاس غیش صفش ضشٍع ضذُ ٍ با افضایص پاسا

                                                                                             . هقذاس خَد هی سسذ.

 

  هغٌاطیسیبش حسب هیذاى دسّن تٌیذگی  نمودار: 4شکل                 دهابش حسب   ًوَداس دس ّن تٌیذگی: 3شکل         

بِ اصای هیذاى ّای کَچکتش ٍ هساٍی هیذاى هغٌاطیسی بحشاًی دس ّن تٌیذگی بیي دٍ رسُ با   ًطاى هی دّذ 3ضکل

کاّص یافتِ  تا ایٌکِ دس یک دها بِ طَس  آىتا بِ یک هقذاس بیطیٌِ سسیذُ ٍ  پس اص یافتِ افضایصافضایص دها دس ابتذا 

کلی اص بیي هی سٍد. ّواى طَس کِ اص ضکل پیذاست ّش چِ ایي هیذاى بضسگتش ضَد هقادیش بضسگتش دها هٌجش بِ اص بیي 

ی کِ اص هیذاى هغٌاطیسی بحشاًی بضسگتش ّستٌذ سفتي کاهل دسّن تٌیذگی سیستن هی ضَد. دس حالی کِ بشای هیذاى ّای



فضایص هی کٌذ ٍ پس اص یک  دس ّن تٌیذگی بیي دٍ رسُ تا یک دهایی دس  ابتذا صفش بَدُ ٍ سپس ضشٍع ضشٍع بِ ا

بیطیٌِ هقذاس کاّص یافتِ ٍ دس یک دهایی دیگش بِ صفش هی سسذ. ًکتِ جالب دس ایي ّست کِ بِ اصای هیذاى ّای 

ى هغٌاطیسی بحشاًی  دس یک  باصُ دهایی پذیذُ احیا دس هقذاس دس ّن تٌیذگی بیي دٍ رسُ صَست هی بضسگتش اص هیذا

گیشد. اص سَیی بشای هقادیشی اص هیذاى کِ بضسگتش اص هیذاى هغٌاطیسی بحشاًی ّست با افضایص هیذاى هغٌاطیسی دهایی 

کِ دس آى هیضاى دس ّن تٌیذگی هقذاس غیش صفش  کِ دس آى پذیذُ احیا صَست هی گیشد افضایص هی یابذ ٍ طَل باصُ ای

ًطاى هی   سا ًوَداس دس ّن تٌیذگی بش حسب هیذاى هغٌاطیسی 4ضکل .  سا بِ خَد اختصاظ هی دّذ کاّص هی یابذ

هیضاى دس ّن تٌیذگی بیي جفت رسُ دس ابتذا افضایص یافتِ دّذ ّواًگًَِ کِ دس ضکل هطاّذُ هی ضَد بشای 

هیضاى دس ّن  تا ایٌکِ بِ صفش هی سسذ. دس حالی کِ بشای  یافتٍِ بِ یک بیطیٌِ هقذاس سسیذُ ٍ سپس کاّص 

 فضایص اص سَیی با ا.ضایص هیذاى هغٌاطیسی کاّص هی یابذف تٌیذگی بیي جفت رسُ اص یک هقذاس ثابت ضشٍع ضذُ ٍ با ا

هذاس هیذاى هغٌاطیسی کِ دس آى گزاس بِ حالت فشٍهغٌاطیس سٍی هی دّذ بِ سوت هقادیش  -پاساهتش بشّن کٌطی اسپیي

 جا هی ضَد. بضسگتش جابِ

ٍ ، هیذاى هغٌاطیسی هذاس -بش ّن کٌص اسپیي ،هاد پاساهتش ّای ًتایج هحاسبات ًطاى داد کِ ّش کذام اص  :وتیجٍ گیری

ًکتِ جالبی کِ هحاسبات ًطاى دادًذ ایي  .تاثیش بسضایی داسًذ دس ّن تٌیذگیهقذاس کوی  ی سٍ پاساهتش ًاّوساًگشدی

پذیذُ احیا دس هیضاى دس ّن  بضسگتش اص هیذاى هغٌاطیسی بحشاًی بَد کِ دس بشخی باصُ ّای دهایی بشای هیذاى ّای

 تٌیذگی سیستن هی تَاًذ سخ دّذ.
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