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(دريافت مقاله 1399/08/30 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/09/12 :

چكیده

در اين مقاله ديناميك زنجيرة ابررسانايی موج  pبا برهمکنش و جنبش بلندبرد را پس از دگرگونی ناگهانی پتانسییيش شییيميايی مییورد مقالرییه ییرار
میدهيم .نشان دادهايم که اگر دگرگونی ناگهانی به نققة بحرانی سيستم انجام شود گذار فاز کالسيکی -کوانتومی رخ میدهیید و پییژوا الشییميت
رفتار کامالً تناوبی خواهد داشت .همچنين گذار فاز ديناميکی را برای دگرگونی در عبور از نققة بحرانی مورد بررسی رار داديییم .تحليشهییای مییا
نشان میدهد که گذار فاز ديناميکی هنگامی روی میدهد که حالت اولية سيستم مد لبهای بدون جرم باشد .در حالی که اگر حالییت اوليییه مییدهای
لبهای جرمدار باشند ،حتی اگر دگرگونی از نققة بحرانی عبور کند ،سيستم ديگر گذار فاز ديناميکی نشان نخواهد داد.

واژههای کلیدی :ابررسانايی موج  ،pزنجيرة کيتائف بلند برد ،مدهای لبهای مايورانا ،گذار فاز ديناميکی

متفاوت در اين سيستم به واسقة وجود يا عییدم وجییود مییدهای

 .1مقدمه
ويژگیهای توپولییوکيکی ابررسییانای بییدون اسی ين مییوج  pکییه

مايورانای بدون جرم در لبههای يییك زنجيییرة بلنیید بییا شییرايط

توسط کيتائف مررفی شیید  ،]1از جنبییههییای گونییاگونی مییورد

مرزی باز تريين میشوند .فازهايی که مدهای مايورانییای بییدون

مقالره رار گرفته است  .]8-2ابررسانای مییوج  pيییك سيسییتم

جرم دارند را فاز غير بديهی توپولوکيکی و بقيییه را فییاز بییديهی

توپولوکيکی است که حاوی مدهای مايورانای لبییهای بییه شییکش

مینامند .ترداد اين مدها ناوردای توپولییوکيکی اسییت ،بییه ايیین

برانگيختگیهای گاف ميانی 1بوده و اين مدها بییه دليییش وجییود

مرنی که مقدار آن تغيير نخواهد کرد مگییر ايیین کییه سيسییتم بییه

تقارن ذره -حفره در سيسییتم حفی میشییوند .در وا ی جملیة

نحوی دچار تحول شود که از مرز بين فازهییای توپولییوکيکی و

مربوط به جفتشدگی ابررسییانايی در هییاميلتونی ،عامییش ايجییاد

بديهی عبور کند.

برانگيختگیهییای بییدون جییرم در ايیین سيسییتم اسییت .فازهییای

از جمله سيستمهايی که در آنها فرميونهای مايورانا به صییورت

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Midgap

مدهای لبییهای عمییش میکننیید میتییوان بییه ابررسییانای سییهگانه
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دوبردی  ،]9زنجيرة مارپيچ  ]10و شبکه دوبردی شییيبا ،]11

 .]21 -19از جمله ،رفتار مدهای لبهای تحت تییأثير دگرگیونی

صفحة ابررسانايی رشییبا  ]12و همچنییين سيسییتمهای مختلییف

کوانتومی برای يك عايق توپولوکيك دوبردی مورد بررسی رار

ديگری اشاره کرد که در آنها پارامتر نظم ابررسییانايی بییا ميییدان

گرفته  ]22و مشخص شده است که در اثر دگرگونی ناگهییانی،

زيمان و يا جفتشدگی اس ين -مدار ترکيب شییده باشیید .]13

حالت اوليه سيستم احياء خواهد شد  .]23در تحقيق ديگری به

اين سيستمها به دو دليییش مییورد توجییه ییرار گرفتهانیید ،اول بییه

پايداری فرميونهای مايورانا در لبة يك ابررسییانای توپولوکيییك

عنییوان بسییتری بییرای بررسییی آزمايشییگاهی و آشکارسییازی

دوبردی با جفتشدگی اس ين -مییدار و در حضییور اثییر زيمییان

فرميونهای مايورانا  ]14و دوم به ايیین دليییش کییه ابررسییاناهای

پرداخته شده است  .]24نتايج مشابهی نيز در مقالرییه بییر روی

توپولوکيك به دليش پايدار بودن در مقابییش اخییتالالت کوانتییومی

مدل کيتائف يكبردی به دست آمده است .]25

 14و  ]15میتوانند به عنییوان المانهییای محاسییبات کوانتییومی
مورد استفاده رار گيرند .]18-16

طبق مقالرات اوليه ای که در اين زمينه انجام شده اسییت در
دگرگونی ناگهانی ناشی از تغيير يك پییارامتر در هییاميلتونی اگییر

پايداری سيستمهای توپولوکيك يکی از ويژگیهای کليییدی

مقدار اوليه و نهايی پارامتر در دو فاز ترادلی مختلف باشد ،تییاب

آنهییا اسییت و بنییابراين مقالریة ميییزان پايییداری آنهییا در مقابییش

نرخ پژوا الشميت رفتار غير تحليلی خواهد داشییت کییه آن را

اختالالت گوناگون حائز اهميت خواهد بود .بییه ويییژه میتییوان

گذار فاز ديناميکی مینامند  .]39-26همچنين اگییر سيسییتم بییه

واکنش اين سيستمها را نسبت به اختالالت کوانتومی و از جمله

صورت ناگهانی در نققة بحرانیاش وا

الشییميت

دگرگییونی کوانتییومی 1مییورد بررسییی ییرار داد .ميییزان تحییول

رفتار تناوبی بسيار جالبی از خود بروز میدهد که به گییذار فییاز

سيستمی کییه دگرگییونی ناگهییانی در آن رخ داده اسییت توسییط

کالسيکی-کوانتومی مرروف است ]38-45

شود پژوا

الشییميت( 2کییه ميییزان هم وشییانی بییين

ما در اين مقاله ديناميك مد مايورانای لبهای بییدون جییرم را

ويژهحالییت اولي یة هییاميلتونی و ويژهحالییت تحوليافتییه بریید از

در زنجيرة ابررسانای موج  pبلندبرد که طول متناهی دارد ،پییس

دگرگونی ناگهانی را اندازهگيری میکند) ابشمحاسییبه اسییت .از

از ايجییاد دگرگییونی ناگهییانی در سيسییتم ،مییورد مقالرییه ییرار

جمله مواردی که میتوان در نظر گرفت ،تأثير دگرگونی ناگهانی

میدهيم.

کميتی بییه نییام پییژوا

پارامترهايی در هاميلتونی است که ويژگی توپولوکيك سيستم را
کنترل میکنند به خصوص ،میتییوان نحییوة تییأثير ايیین دسییته از
دگرگونیهای ناگهانی را بر ويژگیهییای توپولوکيییك و مییدهای
لبهای و همچنين ميزان پايداری 3آنهییا مییورد بررسییی ییرار داد.
برای مثال ،در تحقيقات صورت گرفته بر روی مدل کد

چنبییره4

 .2دگرگونی کوانتمی ناگهانی و پژواک الشمیت
يك سيستم کوانتومی بسته را در نظر میگيريم که هاميلتونی آن،
)  ، H ( به پارامتر  بستگی دارد  .میتواند مشخص کنندة

کميتهای مختلفی از جمله ميزان جفتشدگی برهمکنشهییا و

نشان داده شییده اسییت کییه سيسییتمهای توپولوکيییك در مقابییش

ميدانهای خییارجی میؤثر بییر سيسییتم باشیید .بییه منظییور ايجییاد

دگرگونی کوانتومی پايدار هستند  14و .]15

دگرگونی کوانتومی ناگهانی در سيستم بايد مقدار يییك يییا چنیید

ديناميییك ايجییاد شییده بریید از دگرگییونی کوانتییومی ،يکییی از
روشهای به وجود آمدن فرميونهای مايورانییا در يییك سيسییتم
است که بستر مناسبی برای مقالره بر روی آنهییا ايجییاد میکنیید
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quantum quench
2. Loschmidt echo
3. Robustness
4. Toric code model

پارامتر در هییاميلتونی بهصییورت آنییی تغييییر کنیید .فییر

کنيیید

سيستم کوانتومی )  H (که در زمان  t 0توسط پارامتر  بییا
مقییدار اولي یه   = 1و ويژهحالییت اوليییة )  0 ( 1توصییيف

میشود .در زمان  t =0مقدار  بییهطور ناگهییانی از  1بییه 2

تغيير میکنیید .در اثییر ايیین تغييییر سییري  ،سيسییتم تحییت تییأثير
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هییاميلتونی تغييريافتییه ، H ( 2 ) ،دچییار تحییول زمییانی
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يکییانی1

میشود .اين ويژگی را احيای 4حالت اوليه مینامند که و وع آن

میشییود .از آنجییا کییه هییاميلتونی جمییالت درجییه دوم دارد،

را میتوان با بررسی پژوا الشميت تريين کرد .اين نییوع رفتییار

ويژهحالتهییای آن را میتییوان بییهراحتی بییا حییش مییدهای

پژوا

الشميت را که فقط برای دگرگونی به نققة بحرانی ابییش

تك -ذرهای توسط مرادالت بوگوليوبف -دو کن به دست آورد.

مشاهده است گذار فاز کالسيکی -کوانتومی ناميدهاند .در حالتی

با توجه به تغيير هاميلتونی ،در زمان  ، t  0حالییت اوليیة ديگییر

که دگرگونی ناگهانی به نققهای بهجز نققة بحرانی انجییام شییود

ويژهحالت )  H ( 2نيست و به صورت زير دچار تحول زمانی

رفتار پژوا

الشميت تناوبی نبوده و نوسانی سري حول مقییدار

میشود

ميانگين خواهد داشت.

0 ( 1 ) ,

()1

−iH ( 2 )t

0 ( 1 ,t ) = e

اگر ويژهحالتهای هاميلتونی )  H ( 2را با )   m ( 2و ويژه

 .3مدل زنجیرة کیتائف تعمیم یافته

مقادير آن را با )  Em ( 2نمايش دهيم ،در اين صییورت حالییت

در مییدل ترمییيم يافت یة کيتییائف ،جمییالت مربییوط بییه جنییبش

تحوليافته را میتوان از رابقة

فرميونها و برهمکنش آنها بلندبرد هستند به نحوی که فرميونها

( m ( 2 ) 0 ( 1 ) , )2

)  e−iE (  )t  m ( 2
2

m

m

= ) 0 ( 1 ,t

تريين کرد .به منظور بررسی تحول زمانی ويژهحالتها میتییوان
از پییژوا الشییميت ( ]46 )LEاسییتفاده کییرد کییه در فيزيییك
سيستمهای بییسذرهای کییاربرد بسییياری دارد و بهصییورت زيییر

میتوانند به هر نققه از شبکه جابهجا شوند و همچنين بییا تمییام
فرميونهای ديگر ،در هر مکانی در زنجيره که باشند ،برهمکنش
داشته باشند .هاميلتونی اين مدل در حضور پتانسيش شییيميايی 

به شکش زير داده میشود :]51



ترريف میشود:
()3
پژوا

2
( 1 ,2 ,t ) = 0 ( 1 ) eiH ( 2 )t 0 ( 1 ) ,

الشميت در وا

ميزان هم وشییانی بییين حالییت اوليییه و

حالت تحول يافته زمانی آن است .هر چه مقدار پژوا الشميت
بزرگتر باشد به اين مرنی است که سيستم به حالت اوليه خییود
نزديكتر شده است .در حالت کلی بزرگی پییژوا الشییميت در
مدت زمان کوتاهی ،که آن را زمان واهلش ) TRel ( 2مینامند ،به
صورت نمايی ،از مقدار واحد (در زمان  ) t =0بیه يیك مقییدار
ميانگين کاهش میيابیید و حییول مقییدار ميییانگينی افییت و خيییر
خواهد داشت .]47
در سيستم متناهی اگر دگرگونی ناگهییانی بییه نققییه بحرانییی
انجام شود ،تحول زمانی سيستم رفتییار شییبه -تنییاوبی 3خواهیید
داشت  ]48-50 ،45و سيستم در دورههای زمانی مشخصی که
به اندازة سيستم وابسته است ،دوبییاره بییه حالییت اوليییه نزديییك

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Unitarily time evolution
2. Relaxation time
3. Quasi-periodic

 N 2 −


l p ( c†j c†j +l − c j c j +l ) 
N 
 l =1

=H
 N2

j =1  + w
l − h ( c†j c j +l − c j c†j +l )


 l =1

N
1
† 
+   c j c j − ,
2
j =1 

()4







†
که در آن  c jو  c jعملگرهای خلق و فنا هستند و در روابییط





پادجابهجايی فرميییونی  ci , c†j  =  ijو  ci ,c j = 0صیید

میکنند .ضرايب جمالت مربوط به جنبش و جفتشدگی را بییه
نحوی در نظر میگيريم که متناسب با فاصلة بين دو نققة شبکه
بهصورت اعدة توانی کاهش پيدا کنند کییه در آن  lفاصییلة بییين
دو نققة زنجيره و توانهای   hو   pاعداد غيرمنفییی هسییتند
که مقدار آنها ،به ترتيییب ،مشییخص کننییدة ميییزان افییت شییدت
برهمکنش و جنبش فرميونها است w .و  نيز اعییداد حقيقییی
هستند که به ترتيب نرخ تونش زنی و شدت جفتشدگی موج

p

فرميونی ناميده میشوند .واضح است که اگر مقییادير   hو  p

به سمت بینهايت بروند در اين صییورت همییان مییدل کيتییائف
کوتاه برد را خواهيم داشت.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Revival
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(ب)

شكل  .1نمودار فاز توپولوکيکی مدل کيتائف ترميم يافته برای (الف)   p 1و (ب)  :DM .]52  P 1مدهای جرمدار ديرا  :ZM ،مدهای
مايورانا :EM ،مدهای لبهای.

همچنين اگر در هاميلتونی جفتشدگی کوتییاهبرد باشیید و فقییط

دارد که به مرنی وجود مدهای بدون جرم مايورانا اسییت .بییرای

نزديكترين همسايهها برهمکنش داشته باشند ،در ايیین صییورت

 ،  h 1مدل حاوی مد جرمدار ديرا  )MDM( 2خواهیید بییود

هاميلتونی مرییادل بییا هییاميلتونی مییدل اسی ينی  XYدر حضییور

که با عدد پيچش 3نيم -صحيح مشخص میشوند اما محییدودة

پتانسيش شيميايی است ،اما در شرايقی که مدل ترميميافته را در

بين اين دو ناحيه يرنی  1   h  3 2فا د عییدد پییيچش مرییين

نظر بگيريم ديگر چنين مشابهتی وجود ندارد.

است.

نمودار فاز توپولوکيکی مدل کيتائف بلنییدبرد در شییکش  1رسییم

در بخش برد با استفاده از قریسازی د يق  ]52میتییوانيم

شده است  .]52وجود گذار فاز توپولوکيکی با محاسبة کميتییی

ويژهحالتها و ويژهبردارهای هاميلتونی را در فضای حقيقی بییه

به نام عدد پيچش ) n w ( 1تريين میشود .همان طییور کییه ديییده

دست بياوريم و س س سيستم را در لحظه  t =0در حالت اوليه

میشود در شرايقی که   p 1باشد فقییط يییك خییط بحرانییی

يکی از مدهای لبهای آمییاده میییکنيم .بییا تغييییر ناگهییانی مقییدار

وجود دارد که تابری از نرخ تونشزنی ،  h ،است .اگییر  p 1

پتانسيش شيميايی در لحظه  t 0سيستم به دليش تغييییر ناگهییانی

باشد ،دو خط بحرانی خواهيم داشت که يکی از آنها د يقاً همان

توانايی گذار بیه حالییت پايییة هییاميلتونی تغييريافتییه را نخواهیید

خط بحرانی در حالت   p 1و ديگییری صییرفاً بییرای مقییادير

داشت .به همين دليش سيستم در حالت اوليه (میید لبییهای) بییا ی

  h  3 2رخ میدهد .در هر حالییت نققییة بحرانییی (  )  cبییه

میماند اما تحول زمانی سيستم بییا هییاميلتونی تغييريافتییه انجییام

بزرگی   hبستگی دارد .برای مثال برای محدودة   p 1و بییا

خواهد شد.

فییر

 ،  h = 0گییذار فییاز در  c = −1رخ میدهیید .مقییادير

بحرانی در حالت کلی با استفاده از تاب زتای ريمان و تاب اتای
ديريکله به صورت زير مشخص میشوند:
()5

c1 = −2 w(  h ) =2 w(21− h −1 ) (  h ),
c2 =2 w (  h ),

اگر   h  3 2باشد ،نمودار فاز اين مدل مرادل با نمییودار فییاز
زنجيرة کيتائف مرمولی است .در اين ناحيه اگر مقییدار  بییين
دو نققة بحرانی رار داشته باشد ،سيسم در فاز توپولوکيك رار
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Winding number

 .4گذار فاز کالسیكی -کوانتومی
به منظور بررسی ديناميك مدهای لبهای ،فر

میییکنيم حالییت

اوليه سيستم ويژهبردار متناظر با مدهای لبهای باشد .برای ايجییاد
ديناميك در سيستم ،مقدار پتانسيش شيميايی را در زمان  t =0به
طور ناگهانی تغيير داده و مقدار آن از   iبه   fتبديش میکنيم.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Massive Dirac mode
3. Winding number
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شكل  .2نمايش رفتار خقی زمان رخ دادن گذار فاز ديناميکی در مقابش اندازة سيستم ( .)  p =  h = 0

در ابتدا به منظور بررسی تأثير اندازة زنجيییره بییر روی ديناميییك

رسییم شییدهاند .در هییر نمییودار ،بییرای   pمقییادير 0/5 ،0

سيسییتم ،زمییان و ییوع گییذار کالسییيکی-کوانتییومی مربییوط بییه

(ناحية  1/5 ،)  p 1و ( 2ناحية  )  p 1انتخاب شدهاند .همان

زنجيرههای با طول متفاوت را بررسی میکنيم .اين کار را بییرای

طور که مشاهده میشود ،هنگامیکه  را به نحوی تغيير دهيم

سيستم کامالً بلندبرد يرنی   p =  h = 0و برای دگرگییونی بییه

که مقدار نهییايی آن برابییر   cباشیید ،در ايیین صییورت پییژوا

نققة بحرانی،

=  c = −1 / 0

 ،  fو با فر

میدهيم .در شکش  .2الییف پییژوا

 i = −0 / 9

انجییام

الشییميت بییرای سيسییتم بییا

اندازههای مختلف رسم شییده اسییت .در شییکش  2زمییان اولییين
احيای سيستم (نزديك شدن پژوا الشميت به مقییدار اوليییة )1
بر حسب اندازة سيستم نمايش داده شده است .همان طییور کییه
در شییکش  2ديییده میشییود tc ،رابقییة خقییی بییه شییکش
 tc ( N ) =  Nبییا انییدازة زنجيییره دارد ،کییه مقيییا

نسییبی آن

 3/9975به دست میآيد .اين رفتار نشییان از مقيا پییذير بییودن
زمان احيییای پییژوا

الشییميت برحسییب انییدازة سيسییتم بییرای

دگرگونی ناگهانی به نققة بحرانی است .در وا

شيب خییط در

شکش  2برابر با سرعت گروه شبه -ذرات در نققییة بسییته شییدن

الشميت در زمانهای مشخصی و به صورت کامالً تناوبی احياء
میشود که اين زمان را زمان احياء میناميم.

در شکش  4زمان احيای بهنجار شده ، tr N ،نسبت به  p

رسم شییده اسییت .در ايیین نمییودار دو زنجيییره بییه انییدازههای
N =100

و

N = 200

و   hهای متفاوت انتخاب شدهاند .طبییق

نمودار ،با افزايش   pزمان احياء بییه سییرعت کییاهش يافتییه و
برای   pهای بزرگ به يك مقدار حدی میرسیید .بییه عبییارت
ديگر ،اگر درت جفتشدگی فرميونهییا کوتییاهبرد باشیید (  p

بزرگ) ،زمان احياء برای سيستمهای با نییرخ تونییشزنی متفییاوت
يکسان خواهد بود .همچنين برای   pهای محدود زمان احيییاء

به هر دو مقدار   pو   hوابسته هست .نکتة جالب توجییه در

گاف انرکی است که با محاسبة مشتق انرکی حالت پايییه نسییبت

اين زمينه ،نحوة تغييرات زمان احياء بییرای سيسییتمی اسییت کییه

به تکانه به دست میآيد  42و .]44بییرای بررسییی مقيا بنییدی

تونش زنی فرميونها در آن کامالً بلندبرد است .در حالتی که  h

رفتیییار دينیییاميکی سيسیییتم برحسیییب نماهیییای تونیییشزنی و
جفتشدگی ،زنجيرهای با طول
پژوا

N =100

را در نظر میگيییريم و

الشميت حالت لبهای را برای دگرگونی به نققة بحرانییی

برابر صفر باشد زمان احياء در   pبزرگ بییرای ايیین حالییت از
زمان احيای برای حالتهای   hمخالف صفر بزرگتر است.
نکتة مهمی که در دگرگونی کوانتومی سيستم بايد بییه آن اشییاره

رسم میکنيم .در شکش  3نتايج برای مقادير مختلییف   pو  h

کنيم اين است که اگر دگرگونی به نققة بحرانییی باشیید ،تحییول

نشان داده شده است .با توجه به اين نکته که نققة بحرانی بسییته

زمییانی حالییت اوليییة سيسییتم (مییدهای مايورانییا) تییأثيری در

به مقدار   hتريين میشود ،نمودارهییا بییرای مقییادير ثابییت  h

جايگزيدگی مدهای مايورانا ندارد .در اين حالت تحول زمانی
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(ب)

(ج)

(د)

شکش  .3پژوا الشميت مد لبهای برای دگرگونی به نققة بحرانی با فر
، h =0

= −0 / 9 →  c = − 1 / 0

= −1 / 1 → c = −1 / 21

جلد  ،21شمارة 1

( ، iب) ،  h = 0 / 5

مقادير متفاوت   pو   hبرای زنجيرهای بییا طییول ( . N = 100الییف)

= −1 / 1 →  c = −1 / 21

( ، iج) ،  h =1 / 5

. i

(الف)

شكل  .4زمان احياء نسبت به   pبرای مقادير مختلف (  hالف)  N =100و (ب) . N =200

(ب)

i = −1 / 45 →  c = −1 / 531

و (د)
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(الف)
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(ب)

شكل  .5تحول زمانی مدهای لبهای در نتيجییة دگرگییونی بییه نققییة بحرانییی بییرای زنجيییرهای بییه بزرگییی ( N = 500الییف)
= −1 / 531

 c = −1 / 0

و (ب)

. c
N = 500

تواب موج جايگزيدة اوليه بهگونهای است که اين تواب موج بییه

طول

صورت جايگزيده با ی مانده و از دو انتهای زنجيییره بییه سییمت

پتانسيش شيميايی رار گرفته ،در شکش  6رسم شده است .در هر

انتهای ديگر حرکت میکنند و بییدون تییداخش (مشییابه بییا رفتییار

مقدار ثابییت بییرای  ،  hنمودارهییای مربییوط بییه

ساليتونها) از هم عبور کییرده و بییه صییورت نوسییانی در طییول

بخش با فر

که تحت تأثير دگرگونی کوانتومی ناشی از تغيير

مقادير مختلف   pنمايش داده شده است .همییان طییور کییه در
الشیميت در دورههییای

زنجيره رفت و برگشت انجام میدهنیید  .]53دورة تنییاوبی ايیین

شکش ديده میشود ،تییاب نییرخ پییژوا

نوسانها به صورت خقی به اندازة سيستم بستگی دارد .اما اگییر

زمانی متناوب ،رفتار غير تحليلی دارد که اين واگرايی وابسته به

دگرگونی به نققهای غير از نققة بحرانی باشد ،با تحییول زمیانی

زمان گذار فاز ديناميکی ناميده میشود.

تواب موج جايگزيدة اوليه به تدريج در کش سيستم گسترده شده

البته بايد به اين نکته مهم توجه داشت که شرط وجود رفتار

و با هم تداخش خواهند داشییت .بییرای نمییايش ايیین ويژگییی در

غير تحليلی در تاب نرخ پژوا

الشميت اين است کییه مییدهای

شکش  5تحول زمانی مدهای لبهای ناشی از دگرگونی بییه نققیة

لبهای بدون جرم باشند و مدهای جرمدار چنين ويژگی از خییود

رسییم شییده اسییت.

نشان نمیدهند  .]52به اين منظور و برای نمونه طيییف جرمییی

دارد  ]52برای نمايش تحول زمییانی توابی مییوج اوليییه حالییت

شکش  7آورده شده است .در ايیین شییکش در صییورتی کییه  p

بحرانی برای زنجيرهای به بزرگییی

N = 500

چون در حالت   h =  pسيستم حتماً مدهای لبهای بدون جرم
  h =  pرا در نظر گرفتهايم.

مدهای لبهای برای   h = 0 / 5و چنیید مقییدار مختلییف   pدر

برابر  1/5 ،0/5و يا  2باشد ،مد لبهای بدون جرم است و به ازای
همين مقادير تاب نرخ (شکش  .6ب) رفتار غير تحليلی دارد ،امییا

 .4گذار فاز دینامیكی برای مدهای لبهای

برای   p = 0که در آن میید لبییهای جییرمدار اسییت رفتییار غيییر

طبق آنچه در مقدمه گفته شد ،اگر تغييییر پییارامتر هییاميلتونی بییه

تحليلی در تاب نرخ ديده نمیشود.

نحوی باشیید کییه مقییدار اوليییه و نهییايی آن در دو فییاز ترییادلی
متفاوت باشد ،انتظار داريم تییاب نییرخ پییژوا

الشییميت، r (t ) ،

 .5نتیجهگیری

رفتار غير تحليلی متناوب داشته باشیید .بییه منظییور بررسییی ايیین

ما در اين مقاله ديناميك مدهای لبهای در زنجيره کيتائف ترمییيم

موضوع ،به حش عددی  ]52تاب نرخ پژوا الشميت مربوط به

يافته در حضور پتانسيش شيميايی را مورد بررسی رار داديم کییه

مدهای لبهای میپردازيم .تاب نرخ پییژوا بییرای زنجيییرهای بییا

در آن تونشزنی و جفتشدگی فرميونها بلند برد بوده و شدت
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شكل  .6تاب نرخ پژوا الشميت مربوط مدهای لبهای برای دگرگونی به نققة بحرانی ،با فر
  hو (. N = 100 .  pالف) ،  h = 0
i = −1 / 45 →  c = −1 / 531

جلد  ،21شمارة 1

و (د) ،  h = 2

= −0 / 9 →  c = − 1 / 0

( ، iب) ،  h = 0 / 5

= −1 / 58 →  c = −1 / 645

زنجيرهای با طول

N = 500

= −1 / 1 →  c = −1 / 21

و برای مقادير مختلط
( ، iج) ،  h =1 / 5

. i

شكل  .7طيف انرکی برحسب پتانسيش شيميايی برای زنجيرهای بیه بزرگیی   h = 0 / 5 ، N = 500و مقادير مختلف .]52  p

آنها بسته به فاصلة بییين دو نققییه از زنجيییره بهصییورت نمییايی

است که میتواند حاوی مدهای مايورانای لبهای باشیید .ويژگییی

کاهش پيدا میکند .ابررسانای موج  pيك سيسییتم توپولییوکيکی

مهم اين مدها اين است که در مقابش اختالالت پايدار هستند.
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سيستم از يك فاز به فاز ديگر دچار دگرگونی ناگهییانی میشییود

برای مقالریة ديناميییك مییدهای لبییهای از دگرگییونی کوانتییومی

الشميت رفتییار غيییر تحليلییی متنییاوب خواهیید

استفاده کرديم که در آن مقدار پتانسيش شيميايی بهطور آنی تغيير

تاب نرخ پژوا

داشت که نمايانگر گذار فاز دينییاميکی اسییت و ايیین گییذار فییاز

 رفتییار آن را بییرای،الشییميت

 بییا رسییم نمییودار پییژوا.میکند

ديناميکی در حالتی اتفا میافتد که سيسییتم مییدهای مايورانییای

حالتهای مختلفی که شدت برهمکنش و يا جنییبش فرميونهییا

 اما در صورتی که مدهای مايورانییا جییرم،بدون جرم داشته باشد

 نشییان.مقادير متفاوتی دارد محاسبه و نمودار آن را رسم کییرديم

 مییدلهای.داشته باشند گذار فییاز دينییاميکی مشییاهده نمیشییود

داديم هنگامیکه دگرگونی کوانتومی ناگهانی بییه نققیة بحرانییی

فرميونی با جفتشدگی و تونشزنی بلندبرد وجود دارنیید کییه در

الشییميت بییر حسییب زمییان

] کییه بییه مرنییی55  و54  اسییت1 آنها عدد پيچش بزرگ تر از

رفتار تناوبی خواهد داشت کییه مشییخص میکنیید در زمانهییای

 مقالرة.وجود بيش از يك زوج فرميون مايورانا در سيستم است

،مرينی سيستم به حالت اوليهای که در آن آمادهسازی شییده بییود

ديناميکی اين سيستمها نيز میتواند نتییايج ابییش تییوجهی داشییته

 به اين زمانها زمییان احيییاء گفتییه میشییود کییه.نزديك میشود

.باشد

تابری خقی از اندازة سيستم و نيز تابری از نماهای جفتشدگی

باشد در اين صورت نمودار پژوا

 همچنين نشان داديم در حالتی کییه.و تونش زنی فرميونها است
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