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بکارگیری روش وردشی ربی برای بدستآوردن حلهای اسکیرمیون جهت مطالعه برهم کنش بین
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چکیده
 به عبارت ديگر.اسکيرميون ها جواب های معادالت غيرخطی هستند که می توانند توصيف کننده رفتار ماده هسته ای درون هسته باشند
 در اين مقاله ابتدا به معرفی اجمالی اين نوع از امواج.می توان از اسکيرميون ها برای توصيف رفتار يك سيال مزونی و يا باريونی استفاده کرد
 پس از معرفی اجمالی اين نوع معادالت. اسکيرميون ها نوعی از ساليتون ها هستند.يعنی امواج ساليتوری و ساليتون ها خواهيم پر داخت
 علت پايداری جواب را از ديدگاه پايستگی.خواهيم ديد که معادله ی اسکيرميون به صورت معادله ديفرانسيل غير خطی مرتبه دو می شود
 برای حل اين معادالت روش وردشی. برای حل معادالت روش پرت اب متغير قبال به کار برده شده است.بار توپولوژيکی بررسی نموده ايم
 تا کنون با استفاده از اين نوع روش حل های ورتکس ها که نوعی ديگر از ساليتون ها هستند مورد مطالعه.ربی و جاکوبز را معرفی نموده ايم
. به دنبال يافتن حل های عددی با استفاده از اين روش هستيم.قرار گرفته است

 حل وردشی ربی، اسکيرميون، اسکيرم، ساليتون های توپولوژيکی، مدل هسته ای: کلیدواژهها

Appling the Variational Method to obtain Skyrmion solution for Studying Interaction
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Abstract
Skyrmions are the solutions of nonlinear equations that can describe the behavior of nuclear material
within the nucleus. In other words, Skyrmions can be used to describe the behavior of a meson or
baryonic fluid. In this article, we will first briefly introduce this type of waves, namely solitary waves
and solitons. Skyrmions are a type of soliton. After a brief introduction of this type of equations, we will
see that the Skyrmions equation is second order nonlinear differential equation. We have investigated
the reason for the stability of the answer from the perspective of topological charge conservation. The
shooting parameter method has already been used to solve the equations. To solve these equations, we
have introduced the variational method of Rebbi and Jacobs. So far, vortex solutions, which are another
type of solitons, have been studied using this method. We are looking for numerical solutions using this
method.
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.1مقدمه
امواج ساليتوری 1نوعی از امواج هستند که با وجود دارا بودن ويژگی رفتار غيرخطی و پاشندگی در حين عبور از محيط،
از خود رفتارهای خطیگونه نشان می دهند] .[1بدين معنا که با وجود دارا بودن رفتار غيرخطی و پاشندگی ،شکل تابع
موج با عبور از محيط تغيير نمینمايد .رفتار امواج ساليتور ی در هنگام برخورد با يکديگر پيچيده اما پس از برخورد به
شکل اوليه خود برمیگردند .به امواج ساليتوری پايدار در زمان ساليتون 2میگويند .ساليتونها در دو نوع توپولوژيکی و
غيرتوپولوژيکی دستهبندی می شوند .در ساليتونهای توپولوژيکی حلها دارای يك نوع ناوردايی و ثابت حرکت هستند
که ريشه آن متفاوت از کميتهای پايسته رايج موجود همانند پايستگی انرژی  ،تکانه و تکانه زاويهای است .ريشه اصلی
پايستگی کميت های ذکر شده از قضيه نوتر است ] [2در حاليکه بارتوپولوژيکی پايسته منشا هندسی دارد و به هندسه
و شرايط مرزی حلها مربوط است .ساليتونهای توپولوژيك حاوی چنين نوع پايستگیهايی هستند .همچنين انرژی
ساليتون ها محدود است .مطالعه و مشاهده چنين نوع ساليتونهايی در سيستم های فيزيکی از اهميت خاصی برخوردار
است .در ساليتونهای غيرتوپولوژيکی امکان مشاهده چنين باری وجود ندارد.
انواع مختلفی ساليتون وجود دارد .معموال ساليتونها را باتوجه به شکل های جوابهای آنها دسته بندی مینمايند .به
عنوان مثال تك قطبیها 3ساختارهای ساليتونی نقطه شکل در سه بعد هستند .همچنين ورتکسها 4ساختارهای خط
شکل در سه بعد هستند .اينستنتون ها 5حل های ساليتونی در چهار بعد هستند .تاکنون در بسياری از محيطهای مادی
رفتارهای ساليتونی مشاهده شدهاند] .[3اولين بار امواج ساليتوری توسط يك مهندس عمران به نام اسکات راسل 6هنگام
اسب سواری کنار يك کانال آب مشاهده شد .او مشاهده نمود که موج ايجاد شده جلوی قايق درون کانال مسافت زيادی
درون کانال را بدون کاهش دامنه می پيمايد .امروزه در بسياری از سيستم های فيزيکی رفتارهای ساليتوری را مشاهده
نموده ايم يا به دنبال آن هستيم .به عنوان مثال شکل نفوذ ميدان مغناطيسی درون ابررساناهای نوع دو به شکل ورتکس
گونه است] .[4انتشار امواج سالي توری در فيبر نوری برای غلبه بر تضعيف ،مشاهده امواج ساليتوری در محيط های سياالت
از جمله تعدادی از اين موارد رفتار ساليتوری است .همچنين اين ايده وجود دارد که ساختارهای ساليتونی در توصيف
فيزيك هسته ای نقش داشته باشند .به عنوان مثال می توان وجود ساختارهای ساليتونی در خال نيروی هسته ای قوی
يا همان ديناميك رنگی کوانتومی (QCD) 7را نام برد .مدل ابررسانای دوگان 8و نيز مدل ورتکس مرکزی 9توفت 10از
مهمترين کانديدهای اين گونه توصيف ها هستند] .[5همچنين امکان وجود اينگونه ساختارها در توصيف رفتارهای
مشاهداتی ماده هسته ای درون ستاره های نوترونی می تواند نقش بسزايی ايفا نمايد] .[6به عنوان مثال می توان نقصان
مشاهده شده در تناوب ستاره های نوترونی را به وجود و برهم کنش اينگونه ساليتونها نسبت داد].[7
يکی از مدلهای جذاب ساليتونی مدلی است که توسط فيزيکدان هستهای انگليسی تبار اسکيرم 11جهت توصيف رفتار
ماده هستهای و ماده باريونی ارايه گرديد] .[8ارايه اين مدل قبل از يافتن نيروی هستهای به شکل تقارن رنگی يا همان
ديناميك رنگی کوانتومی بود .پس از ارايه نظريه ديناميك رنگی توسط گلمان 12اندکی از عالقهمندی مدل اسکيرم کاسته
شد .اما با کار دوباره توفت روی حد بینهايت ] [9,1اين درجه آزادی رنگی ،به نوعی اثبات شد که چنين محيطهايی بايد
1
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دارای حل های ساليتونی به شکل اسکيرم گونه باشند .در واقع امکان توصيف غيرخطی يا ساليتونی برای حد انرژی کم
نظريه ديناميك رنگی کوانتومی با اينکار ميسر گرديد .در اين مقاله قصد داريم تا به توصيف مدل اسکيرم که توصيف
کننده نوعی سيال مزونی است بپردازيم .سپس روشی عددی جهت يافتن حل معادله اسکيرم ارايه می دهيم .اين روش
که اولين بار توسط ربی 13و جاکوبز 14معرفی شد يك روش وردشی و عددی است] .[10,11مزيت اين روش نسبت به
ساير روشهای عددی موجود نظير روشهايی مثل روش اجزای محدود 15يافتن حلها به شکل توابع تحليلی با ضرايب
بدست آمده از محاسبات عددی است .بدين ترتيب امکان استفاده از اين نوع حلها در مدلهای هستهای و وارد نمودن
اين نوع رفتار در محاسبات هستهای نظير کدهای رايج موجود امکانپذير می شود] .[12عالوه بر آن امکان مطالعه
برهمکنش بين اسکيرميون نيز با استفاده از چنين روشی مسير می شود.
 .2اسکیرمیون
اسکيرميون يك مدل غير خطی از پايون ها در سه بعد است .ميدان )𝑡  𝑈(𝑥,حاوی يك ميدان اسکيرم با تقارن گروهی
) SU(2با درايه های اسکالری است .مدل اسکيرم يك مدل تقريبی ] [1در حد انرژی های کم نظريه  QCDاست و با
افزايش تعداد درجات رنگی  Nسيستم به بی نهايت می تواند تبديل به حل دقيق سيستم شود .مدل اسکيرم می تواند
به حل های ساليتونی توپولوژيك برای توصيف باريون ها منجر شود .به اين حل های ساليتونی اسکيرميون می گويند.
الگرانژی اين نظريه را می توان به شکل زير در نظر گرفت:
1

1

(1) 𝐿 = ∫{− 2 𝑇𝑟(𝑅𝜇 𝑅𝜇 ) + 16 𝑇𝑟([𝑅𝜇 , 𝑅𝜐 ][𝑅𝜇 , 𝑅 𝜐 ])}𝑑3 𝑥 ,

که در آن † 𝑈)𝑈 𝜇𝜕( = 𝜇𝑅 و 𝑟𝑇 به معنای رد است .معادله اويلر الگرانژ برای چنين الگرانژی ای به شکل زير می
شود:
1
𝜕𝜇 (𝑅𝜇 + [𝑅𝜇 , [𝑅𝜈 , 𝑅𝜇 ]]) = 0.
4

)(2

رابطه مستقيم ميدان پايونی را می توان با رابطه زير در نظر گرفت:
𝑈 = 𝝈 + 𝑖𝝅. 𝝉 ,
)𝟑(
که 𝝉 ماتريس های پائولی هستند π .نقش ميدان پايونی ) 𝟑𝝅  𝝅 = (𝝅𝟏 , 𝝅𝟐 ,را دارد و  σنقش ميدان اضافی را دارد
که در شرط زير صدق می نمايند:
2

𝝈 + 𝝅. 𝝅 = 1 .

)(4

اگر)𝑥(𝑈 تنها به پارامترهای فضايی وابسته شود جواب هايی ايستا خواهيم داشت و الگرانژی به شکل زير می شود
)(5

1
1
1
𝑥 ∫{− 𝑇𝑟(𝑅𝑖 𝑅𝑖 ) − 𝑇𝑟([𝑅𝑖 , 𝑅𝑗 ][𝑅𝑖 , 𝑅𝑗 ])}𝑑3
2
𝜋12
2
16

=𝐸

ضريب قبل از انتگرال را برای سادگی محاسبات بعدی اضافه نموده ايم .معادالت حرکت را می توان با استفاده از معادالت
اويلر الگرانژ بدست آورد.
𝜕ℒ
𝜕ℒ
𝜇𝜕 −
= 0.
𝑈𝜕
)𝑈𝜕( 𝜇𝜕

)(6

با جايگذاری𝑈 به شکل
)(7

𝒏)𝑟(𝑓𝑖(𝑝𝑥𝑒 = )𝑥(𝑈
)𝝉 ̂.

𝝈 = 𝑠𝑖𝑛 𝑓(𝑟) ,

𝝅 = 𝑐𝑜𝑠f(𝑟) ̂𝒏,

و بسط جمالت توان نمايی معادله بدست آمده برابر می شود با:
)(8

𝑓 𝑠𝑖𝑛2
(𝑟 + 2𝑠𝑖𝑛 𝑓)𝑓′′ + 2𝑟𝑓′ + 𝑠𝑖𝑛 2𝑓 (𝑓′ − 1 − 2 ) = 0.
𝑟
2

2

2

13
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بدليل غير خطی بودن اين معادله يافتن حل آن به روش تحليلی امکان پذير نيست .از روش های عددی جهت حل اين
معادله می توان استفاده نمود .يکی از روش ها روش عددی پرتاب پارامتر 16است .عالوه بر آن می توان از روش وردشی
برای يافتن جواب ها به صورت عددی استفاده نمود .در قسمت بعد روشی جهت بدست آوردن اين حل ها بر پايه روش
وردشی ارايه می گردد.
اما قبل از يافتن حل های غير بديهی می تو ان از نگاه توپولوژی وجود جواب های غير بديهی را مورد بررسی قرار داد.
توابع مربوطه ،يك نگاشت از فضای سه بعدی اقليدسی بعالوه شرط بی نهايت برابر با مقدار محدود ،به فضای خمينه
گروه ) SU(2هستند .فضای فيزيکی برابر است با اجتماع }∞{ ∪  𝑅 3که برابر با  𝑆 3يعنی يك کره غوطه ور در فضای
چهاربعدی می شود .فضای خمينه 17گروه نيز  𝑆 3است .پس نگاشت مورد نظر  𝑆 3 → 𝑆 3است .اين به معنای گروه
بنيادی ] [13مرتبه سوم اين فضاست .داريم
)(9

𝑍 = ) 𝜋3 (𝑆 3

غير بديهی بودن گروه بنيادی مرتبه سوم اين فضا تاييد کننده وجود جواب ها و حل های غير بديهی برای چنين الگرانژی
ای روی چ نين فضايی است .پس قبل از حل عددی معادله با استفاده از دانش توپولوژی و گروه بنيادی مطمئن می شويم
که اين معادله بايد دارای جواب های غير بديهی باشد .ناوردای توپولوژيکی حاصل در اينجا را می توان با محاسبه فرمول
زير بدست آورد:
)(9

که در آن† 𝑈)𝑈 𝑖𝜕( = 𝑖𝑅 و برای حل های باال داريم
)(10

1
∫ 𝜀𝑖𝑗𝑘 𝑇𝑟(𝑅𝑖 𝑅𝑗 𝑅𝑘 ) 𝑑3 𝑥,
24𝜋 2

𝐵=−

∞ 2
1
𝐵 = − ∫ 𝑓′ 𝑠𝑖𝑛2 𝑓 𝑑𝑟 = 𝑓(0) = 1.
𝜋 0
𝜋

عدد 𝐵 همان ناوردای توپولوژيکی يا ناوردای باريونی مورد نظر است .برای شرايط مرزی جهت محدود شدن و خوش
رفتار شدن جواب ها شرط های  𝑓(∞) = 0و 𝜋 = ) 𝑓(0را در نظر می گيريم .اين عدد برای چنين حلی همواره ثابت
است.
 .3روش وردشی ربی برای یافتن حل های سالیتونی
روشی که تا کنون برای يافتن چنين حل هايی وجود داشته استفاده از روش حل عددی معادالت به روش پرتابی ][1

است .بدين شکل که با توجه به حد بی نهايت فاصله ،خطی سازی برای معادله صورت می گيرد .با خطی سازی معادله
( ،)8با اين فرض که در بی نهايت تغييرات تابع ناچيز می شود ،به شکل زير در می آيد:
2𝑓 2
2𝑟𝑓′
𝑓′2 1 𝑓 2
1 𝑓2
)𝑓′′
+
+
𝑓2
(
−
−
)
=
0
⇒
0
+
0
+
𝑓2
(0
−
− )=0
)(11
𝑟2
𝑟2
𝑟2 𝑟2 𝑟4
𝑟2 𝑟4
جواب های چنين معادله ای در فواصل دور به صورت:
𝐶
𝑓(𝑟)~ 2 ,
)(12
𝑟

(1 +

است .ضريب نامعلوم به روش پرتاب متغير به روش عددی محاسبه می گردد .از روش های ديگر ،حل با استفاده از روش
اجزای محدود را می توان نام برد].[14
اما يکی از روش های رايج برای يافتن حل های ساختارهای ساليتونی ورتکس گونه ،روش وردشی ارائه شده توسط ربی
و جاکوبز است] .[10,11می خواهيم حل های اين معادله را به روش وردشی بيابيم .در اين روش ابتدا حد مجانبی فواصل
دور جواب معادالت را می يابيم .سپس برای يافتن جواب در تمام ناحيه فرض می کنيم جواب به صورت حاصلضرب يك

Shooting parameter
Manifold

16
17
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چند جمله ای در جواب مجانبی است .ضرايب چند جمله ای را با روش وردشی و کمينه کردن انرژی اسکيرميون می
يابيم .اين روش اولين بار توسط ربی و جاکوبز در  1980معرفی شد] .[10با استفاده از اين روش امکان بدست آوری
جواب های عددی برای يك نوع ديگر از ساختارهای ساليتونی يعنی ورتکس ها ميسر شد .ورتکس ها نيز حل های
ساليتونی با بار توپولوژيکی هستند که اولين بار ايده وجود چنين حل هايی در ابررسانايی توسط آبريکاسو 18ارايه شد ].[4
بر اساس پيش بينی آبريکاسو شکل نفوذ ميدان مغناطيسی درون ابررساناها به شکل يك ساختار ساليتونی پايدار است.
بدين ترتيب با جايگذاری جواب های به شکل ( )12در انرژی سيستم و استفاده از روش نيوتن می توان مقادير بهينه
ضرايب را يافت .در روش نيوتن ضرايب هر بار در تکرار به صورت زير است :
,

)(13

)𝑚(

𝑗𝑫 𝑗𝑖] + ∑[𝑯−1

)𝑚(

𝑖𝑉 =

)(𝑚+1

𝑖𝑉

𝑗

که 𝒊𝑽 نماينده ضرايب مجهول و  iنماينده تعداد ضرايب است 𝑯 .ماتريس هسين 19يا مشتقات مرتبه دوم از ضرايب است
و داريم :
𝜕ℒ
|
,
)𝑚( 𝑉= 𝑉 𝑖𝑉𝜕

)(14

𝑖

= 𝑗𝑫

𝑖

بدين روش با تعداد تکرار مناسب ،ضرايبی که کمينه کننده انرژی اسکيرميون هستند را می يابيم .عالوه بر آن با يافتن
شکل حد بی نهايت می توانيم فرض کنيم رفتار جواب در ديگر نقاط نيز به جای مقدار ثابت ضريب جمله عکس مجذوری،
به شکل يك چ ند جمله ای است .به عنوان مثال می توان فرض نمود جواب ها در تمام نقاط به شکل
𝑛−

𝑓(𝑟) = ∑ 𝐶𝑖 𝑟 𝑖 ,

)(15

𝑖=−2

است .می توان به عنوان مثال تا شش جمله يعنی شش ضريب نامعين را انتخاب نمود و با استفاده از روش نيوتن انرژی
سيستم را کمينه کرد .در شرايط کمينه شدن انرژی ،ضرايب در صورت همگرايی ديگر تغيير نمی کنند و اين را می توان
در برنامه با توجه به عدم اختالف بين ضرايب بدست آمده بين مرحله بعدی و قبلی متوجه شد .بدين ترتيب می توانيم
با اين روش ،حل هايی برای تمام فواصل اسکيرميون ها بيابيم .فايده اينکار اين است که در صورت داشتن حل در تمام
نقاط می توانيم برهم کنش بين اسکيرميون ها را در هر فاصله ای بيابيم.
 .4آنساتز آبریکاسو 20جهت مطالعه برهم کنش ها
يکی از سواالت جذاب و حل نشده اسکيرميون ها بررسی برهم کنش بين ساختارهای اسکيرم گونه است .در مدل
آبريکاسو آنساتز اين فرض صورت می گيرد که رفتار تابع حالت دو اسکيرميون را به شکل حاصلضرب دو تابع تك
اسکيرميون می توان نوشت] .[1,11يعنی
) 𝑈12 (𝑥) = 𝑈 (𝑥 − 𝑥1 ). 𝑈 (𝑥 − 𝑥2

بدين ترتيب می توان فرض نمود که جواب ها در حضور دو اسکيرميون بايد در چنين معادله ای صدق نمايند .شرط
مرزی نيز می تواند 𝜋𝑘 = ) 𝑓(0باشد .بدين ترتيب عدد باريونی يا بار توپولوژيکی هر يك از جواب ها می تواند به
کالس های مختلفی مربوط شود .به عنوان مثال کالس  k=1برای اسکيرميون با بار پايسته يك است و کالس k=2
برای اسکيرميون با بار پايسته دو و غيره  .می توان باز به روش وردشی ضرايب نامعين برای کمينه کردن چنين حل هايی
را يافت و بدين ترتيب سه حالت ممکن است بوجود آيد :

18

Abrikosov
Hessian
20
Abrikosov Ansatz
19
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 -1اگر انرژی اسکيرمون ها با افزايش فاصله کاهش يابد به معنای تمايل اسکيرميون ها به قرار گرفتن در حالت با انرژی
کمتر هستند .پس اسکيرميون ها تمايل خواهند داشت از هم دور شوند .پس برهم کنش بين آنها دافعه خواهد بود.
 -2اگر انرژی اسکيرميون ها با افزايش فاصله زياد شود اين به معنای تمايل اسکيرميون ها به در کنار هم بودن و ادغام
آنها است .پس برهم کنش جاذبه است.
 -3اگر با تغيير فاصله انرژی تغيير ننمايد به معنای عدم وجود برهم کنش بين اسکيرميون های مورد نظر خواهد بود.
با استفاده از روش وردشی ربی امکان مطالعه برهم کنش بين ورتکس ها برقرار شده است .تا کنون برای برهم کنش بين
اسکيرميون ها تنها حد فاصله دور در نظر گرفته شده است .در اين حد اسکيرميون ها به شکل سه عدد دو قطبی در
جهت هر يك از محورها در نظر گرفته می شود .بدين ترتيب در روش دوقطبی ،برهم کنش بين دو قطبی ها در فواصل
دور مورد مطالعه قرار می گيرد .با اعمال اين روش برای بدست آوردن برهم کنش امکان مطالعه برهم کنش بين
اسکيرميون ها فراهم می شود.
.5نتیجه
در اين مقاله ضمن معرفی يکی از حل های خاص ساليتونی به نام اسکيرميون به معرفی ويژگی و شکل معادالت اين نوع
ساختارها پرداختيم .در مورد علت پايداری جواب های اين نوع معادالت از ديدگاه توپولوژيکی و گروه های بنيادی صحبت
کرديم .پس از آن روشی جهت يافتن حل های اين نوع معادالت بيان کرديم .روش رايج حل فواصل دور معادله ،روش
پرتابی است .روش وردشی ربی و جاکوبز را معرفی نموديم .در حال يافتن حل های اين نوع معادالت با استفاده از اين
روش هستيم .جواب حد فاصله دور با استفاده از اين روش انتظار می رود با جواب های روش پرتابی يکی شود .همچنين
مزيت استفاده از اين روش امکان يافتن حل معادله در تمام فواصل است .با داشتن حل در تمام فواصل می توان برهم
کنش بين اسکيرميون ها را مورد مطالعه قرار داد که از مسايل جذاب فيزيك ساليتون ها محسوب می شود .مزيت ديگر
اين رو ش نسب به حل های کامال عددی مثل روش اجزای محدود ،يافتن توابع و شکل حل است .با داشتن اين نوع حل
ها می توان تاثير وجود رفتار اسکيرميون ها را در مدل های پتانسيل هسته ای وارد نموده و اثرات رفتار اسکيرميونی را
مورد مطالعه قرار داد].[12
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