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ثررسی اثر ّبرتوي در گرافیي گبف دار
5

ًرگس شرفی ، 1دکتر ایَة اسوبػیل پَر ، 2دکتر هْذی سؼبدت، 3آزادُ ًظری، 4ػلی اکجر ًؼیوی
 1داًشگبُ پیبم ًَر ٍاحذ پرًذ
2داًشگبُ ترثیت دثیر شْیذ رجبیی
3داًشگبُ ترثیت دثیر شْیذ رجبیی
 4داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى هرکسی
 5داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ خرم آثبد

چکیذُ
درایي هقبلِ ثِ ثررسی اثر ّبرتوي در یک سذ گرافیي گبف دار تک الیِ هی پردازدینً .تبیج هحبسجبت ًشبى هی دّذ کِ در گرافیي گبف دار

اثر ّبرتوي در تبثش ًرهبل فقط ثرای اًرشی ّبی ثیشتر از اًرشی ثحراًی دیذُ هی شَد.
زهبى تبخیر گرٍّی   gیکی ازکویتْبی هْن هرثَط ثِ جٌجِ دیٌبهیکی فرآیٌذ تًَل زًی است ّ.برتوي زهبى تبخیر
گرٍّی را ثب تجسیِ رفتبر ثستِ هَج هحبسجِ کرد ٍ دریبفت کِ زهبى تبخیر   gهی تَاًذ ثِ صَرت هشتق تغییر فبز ثب
درًظر گرفتي اًرشی ثیبى شَد].[1زهبى تبخیر گرٍّی   gثرای ررُ درحبل تًَل زًی از هیبى یک سذ هستطیلی هستقل
از طَل سذ است،ایي پذیذُ ثِ ػٌَاى اثر ّبرتوي شٌبختِ هی شَد .هطبلؼِ اثر ّبرتوي تٌْب ثِ سبختبرّبی سبدُای کِ
شبهل یک تک سذ هستطیلی ّستٌذ هحذٍد ًوی شًَذ ،ایي اثر در سبختبرّبی دارای دٍ یب چٌذ سذ از ًظر تئَری ٍ
آزهبیشگبّی ثررسی شذُ است .گرافیي هبدُای تخت ٍ تک الیِ هتشکل ازاتوْبی کرثي است ،ایي اتوْب در یک شجکِ
دٍ ثؼذی ٍ کٌذٍ هبًٌذ ثِ ّن هتصل شذُاًذ ثبیذ تَجِ ًوَد کِ ّوِ هَاد گرافیٌی (ثب ّر اثؼبدی) از ایي سبختبر تجؼیت
هیکٌٌذ.درًقطِ ً ) K  ( Kبحیِ ثریلَئي طیف اًرشی الکترٍى یک اًتشبر خطی ارائِ هی دّذ کِ ثِ خَثی هی تَاًذ
تَسط هؼبدلِ دیراک ثذٍى جرم ثب سرػت هَثرتَصیف شَد ] .[2ثرای ثررسی ایي اثراثتذا الزم است تًَل زًی از
هیبى یک سذ گرافیي را ثررسی کٌین .ثب تَجِ ثِ شکل،یک فرهیَى دیراک ثب اًرشی  ٍ Eتکبًِ  ٍ kزاٍیِ فرٍدی  از
سوت چپ ثررٍی یک سذ پتبًسیل ثبارتفبع  ٍ V0طَل  Dفرٍد هی آیذ(.شکل )1هؼبدلِّ1بهیلتًَی گرافیي گبف داررا
ًشبى هیذّذ.

شکل:1تًَل زًی الکترٍى از هیبى یک سذ پتبًسیل
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 kتکبًِ الکترٍى  i (i  x, y) ،هبتریس پبئَلی ٍ  v fسرػت فرهی است کِ ًقش سرػت ًَر را ایفب هیکٌذ.تبثغ
هَج الکترٍى تَسط هؼبدلِ دیراک ثذٍى جرم دٍثؼذی دادُ هی شَد[2,4].
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 k F ٍ k y  k F sin  ، k x  k F cos ثردار هَج فرهی است .هؼبدلِ ( )3تَاثغ هَج در اثر شجکِ را ًشبى هی دّذ
کِ درآى اًذیس  iدر چبُ ّب  ٍ1در سذّب  2هی ثبشذ ٍ.ضرایت  b ٍ aثب استفبدُ از شرایط هرزی ٍ هبتریس اًتقبل
هحبسجِ هی شَد][5
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در سذّبی هتقبرى   g   gt   grخَاّذ ثَد .ثِ ّویي دلیل در ایي هقبلِ ثرای رسن ًوَدارّب از زهبى اقبهت گسیذى
استفبدُ شذُ است.در هفَْم تًَل زًی زهبى اقبهت گسیذى تَسط ثَتیکرثِ شکل هؼبدلِ ()4است][3 ,6
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 jinشبر ررات فرٍدی است ٍ هقذار آى  211v f  هی ثبشذ .ثٌبثرایي هطبثق ثب هفبّین ثبال زهبى اقبهتت گسیتذى،

زهبًی است کِ یک ررُ درًبحیِ سذ (  )0  x  Dسپری هی کٌذ .ثرای ثررسی ٍجَد اثر ّبرتوي رفتبر تتبثغ  d 0

را ثرای پبراهترّبی هختلف فیسیکی رسن هی کٌین.ثرای رسن ًوَدارّب از ًرم افسار هتلت استفبدُ شذُ استت  ،در توتبم
D
ًوَدارّب  V0  250mevدرًظر گرفتِ شذُ است  0 .زهبى تؼبدل است کِ ثراثراست ثب
vf
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(الف)

(ة)

ًوَدار ً :1سجت زهبى اقبهت گسیذى ثِ زهبى تؼبدل ثر حست طَل سذ در تبثش ًرهبل ثرای اًرشی ّبی232ٍ212هیلی الکترٍى ٍلت هی ثبشتذ
،کتتِ شتتکل(الف) ثتترای گتترافیي ثتتذٍى گتتبف ٍ شتتکل(ة) ثتترای گتترافیي گتتبف دار ثتتب گتتبف  32هیلتتی الکتتترٍى ٍلتتت رستتن شتتذُ استتت.
(الف)

(ة)

ًوَدارً :2سجت زهبى اقبهت گسیذى ثِ زهبى تؼبدل ثر حست طَل سذ ثرای یک سذ پتبًسیل درگرافیي گبف دار ثب گبف  32هیلی الکترٍى ٍلت
ثرای اًرشی ّبی فرٍدی  222ٍ152هیلی الکترٍى ٍلت است ،در شکل الف زاٍیِ فرٍدی 62درجِ ٍ در شکل ة زاٍیِ فرٍدی 32درجِ است

ًتیجِ گیری
ًوَدار (  1الف) ًشبى هی دّذ اثرّبرتوي ثرای تبثش ًرهبل در گرافیي ثذٍى گبف ثرای توبم اًرشی ّب ٍجَد دارد زیرا
سذّبی الکترٍ استبتیک ثِ دلیل ًذاشتي گبف ًوی تَاًٌذ حبهل ّبی ثبر را هحذٍد کٌٌذ.ثب اػوبل گبف هطبثق ًوَدار
(1ة) ًِ تٌْب هحذٍدُ اًرشی ثحراًی تغییر هی کٌذ ثلکِ در تبثش ًرهبل در اًرشی ّبی ثسرگتر از اًرشی ثحراًی اثر
ّبرتوي دیذُ هی شَدٍ در اًرشی ّبی کَچکتر از اًرشی ثحراًی ایي اثر ٍجَد ًذارد ثب هشبّذُ ًوَدار( 2الف)ٍ
هقبیسِ آى ثب ًوَدار (2ة) تآثیر زاٍیِ فرٍدی را در تؼییي زاٍیِ ثحراًی هشبّذُ هی کٌین  ،هی تَاى دریبفت کِ زاٍیِ
فرٍدی  ،اًرشی فرٍدی ثحراًی را تؼییي هی کٌذٍ .قتی اًرشی فرٍدی ثسرگتر از اًرشی فرٍدی ثحراًی است ثب افسایش
طَل سذ زهبى اقبهت گسیذى اشجبع هی شَد .اهب زهبًی کِ اًرشی فرٍدی کَچکتر از اًرشی فرٍدی ثحراًی است  ،زهبى
اقبهت گسیذى ثب افسایش طَل سذ ًَسبى هی کٌذ ٍ ایي ًَسبى ثِ دلیل تذاخل اهَاج ثبزتبثیذُ در دٍ طرف سذ است در


زاٍیِ فرٍدی
6

  اًرشی ثحراًی افسایش یبفتِ است ٍ رفتبر تبثغ از هیرا ثِ ًَسبًی تغییر کردُ است.
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