
درهم تنیدگی آنها و الیه اي همدوس گرافن دو حالتهاي زوج و فرد برهم نهی 
اعظم انبارکی،  1امین معتمدي نسب

، تهران، ایران حرفه ايگروه فیزیک، دانشگاه فنی و . 1
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز . 2

a.motamedi@Hotmail.com:EMAIL

 در ايدوالیه گرافن هايالکترون همدوس هايحالت
 یک از استفاده با توانمی را مغناطیسی میدان حضور
 برهم معرفی با مقاله، این در .آورد بدست نابودي عملگر

 دوالیه گرافن همدوس حالتهاي فرد و زوج هاي نهی
 قتواف تابع از استفاده با هاحالت این تنیدگیدرهم اي،

 که دهدمی نشان نتایج .است گرفته قرار مطالعه مورد
 ابعت مقدار بیشینه و هستند تنیدهدرهم هاحالت این

 دو به نسبت ايدوالیه گرافن زوج حالتهاي توافق
 پارامترهاي در همچنین، .است بیشتر دیگر حالت

 خواهند ضربی ،حالتها دسته هرسه بزرگ، همدوسی
.بود
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  ارساخت داراي که است کربن هاي آلوتروپ از یکی گرافن 
  یلۀبوس کربن اتم هر گرافن، در .است دوبعدي زنبوري النه

  صلمت دیگر کربن اتم سه به ظرفیت الیۀ هاي الکترون
  این خاص هاي ویژگی و گرافن دوبعدي ساختار.[2-1]است
  نای رسانندگی، و مکانیکی اپتیکی، خواص جمله از ماده
  انگیزه و است کرده تبدیل جادویی ماده یک به را ماده
  وير بر عملی و نظري گسترده تحقیقات انجام براي الزم
  انرژیهاي تقریب در . [5-3]است آورده فراهم را ماده این
  قهطب دیراك فرمیونهاي دستۀ در گرافن الکترونهاي کم،

  یراكد معادلۀ با گرافن، حالتهاي بنابراین ؛اند شده بندي
  که زنی تونل در گرافن غیرعادي رفتار .میشوند توصیف

  دش می شناخته کالین پارادوکس عنوان به این از پیش
  میدانهاي سدهاي در گرافن رفتار که است شده باعث

  در هک این به توجه با .گیرد قرار بررسی مورد مغناطیسی
  فتارر فرانسبیتی گرافن در بار هاي حامل پایین، انرژیهاي

  گرافن یکوانتوم هاي ویژگی بررسی براي بنابراین کنند می
  رايب معادله این حل با .شود استفاده دیراك معادلۀ از باید

  مغناطیسی میدان در اي الیه دو گرافن هاي الکترون
  بدست را انرژي طیف و ها حالت ویژه توان می یکنواخت

  رايب مشابه مقادیر با مقادیر ویژه و توابع ویژه این .آورد
  با .ندهست متفاوت مغناطیسی میدان در اي الیه تک گرافن

  سهمدو هاي حالت توان می نابودکننده عملگر از استفاده
  مهم نکته این به توجه .آورد بدست را اي دوالیه گرافن
  میدان در که اي الیه دو گرافن هیلبرت فضاي که است

  بوزونی و فرمیونی سیستم زیر دو از گرفته قرار مغناطیسی
  جالب مدل ، مواردي چنین براي .است شده تشکیل
  برخی که است کارآمد بسیار تقارن ابر کوانتومی مکانیک

  دیراك گرافن هاي الکترون مطالعه آن اخیر کاربردهاي از
  و تجزیه همچنین و مغناطیسی هاي میدان حضور در

  هاي تحال براي .است اپتیکی هاي سیستم از برخی تحلیل
  خصوصیات برخی توان می گرافن، شده محاسبه همدوس

  ررسیب به که ها ویژگی این از یکی .آزمود را غیرکالسیکی
  یتنیدگ درهم پردازد می ها زیرسیستم میان همبستگی

  يحالتها همچنین و بوزونی همدوس حالتهاي مشابه است؛
  تحال براي را تنیدگی درهم توان می ،اي الیه تک همدوس

  محاسبه آنها نهی برهم و  اي دوالیه گرافن همدوس هاي
  خشب در که است صورت این به مقاله پیکربندي لذا .کرد

  اي دوالیه گرافن همدوس فرد و زوج هاي حالت دوم،
  یم مطالعه آنها تنیدگی درهم سوم بخش در و شده معرفی

.دارد اختصاص گیري نتیجه و بحث به نیز آخر بخش .شود
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