
 



كلیة العلوم

محمد محمد أبو شادىاسم الباحث:

عنوان البحث:
خواص النیكلون تحت نقطة درجة الحرارة الحرجة

طریقة البحث:
وتم فى ھذا البحث دراسة خواص النیكلون كدوال فى  درجة الحرارة وذلك فى اطار  نموذج كوارك -  سیجما  الكیرلى

المبنى على مفھوم نظریة الكرومودینامیكا الكمیة التي تحقق تماثل الكیرال والذي تتفاعل الكواركات بواسطة تبادل
میزونات باي وسیجما والمقترح فى البحث رقم (7(  . حیث تم تعدیل دالة الجھد المیزونى كدالة فى درجة الحرارة
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عنوان البحث:
خواص المیزون عند درجات حرارة منتھیة فى نموذج كوارك – سیجما الخطى

طریقة البحث:
وتم فى ھذا البحث دراسة خواص المیزونات كدوال فى  درجة الحرارة وذلك فى اطار  نموذج كوارك -سیجما  الكیرلى

المبنى على مفھوم نظریة الكرومودینامیكا الكمیة التي تحقق تماثل الكیرال والذي تتفاعل الكواركات بواسطة تبادل
میزونات باي وسیجما. حیث تم تعدیل دالة الجھد المیزونى كدالة فى درجة الحرارة. وتم حل المعادالت الخطیة و

الالخطیة المشتقة من نماذج الجرانج لنظریة كرومودینامكا الكمیة فى نموذج الكوارك-سیجما الكیرلى باستخدام نظریة
Iteration)      وذلك باستخدام الطریقة التكراریة Mean-Field Approximation )) التقارب المتوسط

Method)  و تم حساب سلوك الكتلة المیزونیة كدوال فى درجة الحرارة كما قمنا بحساب درجة الحرارة الحرجة
Critical Temperature))  ورتبة الحالة االنتقالیة  (Order Phase Transition)  وجاءت النتائج متوافقة مع

ابحاث سابقة. كما تم دراسة سلوك الحاالت المیزونیة كدوال فى درجة الحرارة.
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عنوان البحث:
تأثیر التقارب ثنائى االرتباط على خواص النیكلون فى نموذج 

كوارك- سیجما المعدل
طریقة البحث:

النموذج الكوارك-سیجما المعدل لوصف التفاعالت بین الكواركات من خالل تبادل الجسیمات البیون والسیجما حیث تم
اضافة A-term الى الجھد المیزونى االصلى فى نموذج  (Birse and Banerjee model)تحت شروط التماثل

الكیرال
وتم حل المعادالت الخطیة والالخطیة المشتقة من نماذج الجرانج لنظریة كرومودینامكا الكمیة فى نموذج

.Variational Method )) الكوارك-سیجما الخطى المعدل  باستخدام طریقة التغایر
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عنوان البحث:
نموذج اللوغاریتمى الكیرالى مع  الحد-A فى طریقة التقارب المتوسط

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم دراسة دمجِ ِ((A-term فى النموذج اللوغاریتمى تحت شروط التماثل الكیرلى ونھدف من ھذا الدمج
مدي تاثیر ھذا الحد على خواص الھادورنات. وتم حل المعادالت الخطیة والالخطیة المشتقة من نماذج الجرانج لنظریة

Mean-Field ))  كرومودینامكا الكمیة فى نموذج الكوارك-  سیجما الكیرلى باستخدام نظریة التقارب المتوسط
Approximation. تشیر الننتائج الى ان دمج (A-term)  فى النموذج اللوغاریتمى ادى الى خفض طاقتى النیكلون

Magnetic) والدلتا و أیضا خفض المشاركات المیزونیة والكواركیة فى العزم المغناطیسى للبروتون والنیوترون
Moments Proton and Neutron)  و السیجما العاكس(  (Sigma Commutator  كما تم مقارنة النتائج مع
النماذج المقترحة (1, 2)  مع توحید البارامترات الحرة لمعرفة تأثیر ھذا الحد و یترتب على `ذلك ان A-term لعب

دورا ھام فى تحسین خواص الھادرونات.
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عنوان البحث:
ارتباط الكتلة البیونیة والكتلة النیكلونیة فى نموذج سیجما المعدل

طریقة البحث:
 تھدف الدراسة فى البحث الى:- 

اوال:-  دراسة العالقة بین الكتل البیونیة الكبیرة وكتلة النیكلون والدلتا.
ثانیا:-  ایجاد اشتقاق المعادالت الریاضیة(Sigma term)  باستخدام نطریة فینمان-ھیلمان

(Feynman-Hellman)و ارتباطھا بالكتلة البیونیة. تم حل المعادالت الخطیة والالخطیة المشتقة من نماذج الجرانج
لنموذج الكوارك-سیجما الكیرلى باستخدام نظریة التقارب المتوسط  (( Mean-Field Approximation. تشیر

الننتائج الى ان نموذج الكوارك-سیجما الكیرلى المعدل اعطى نتائج متوافقة مع النماذج االخري و نتائج الكرومودینامكا
الكمیة الشبكیة (( Lattice QCDعند زیادة كتلة البیون حتى  MeV 800 وتم حساب sigma term  و جاءت
النتائج متوافقة مع النماذج االخري. كما تم دراسة تأثیر كتل الكوارك والسیجما على كتلة كل من النیكلون والدلتا.
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عنوان البحث:
ارتباط العزم المغناطیسى للنیكلون بالكتلة البیونیة فى نموذج سیجما الخطى المعدل

طریقة البحث:
ان دراسة ارتباط الكتلة البیونیة بالعزم المغناطیسى للنیكلون اخذت اھتمام كبیرة فى فترة السنوات االخیرة. الرتباطھا

Lattice QCD )) لبیان مدى مصدقیة النتائج المستخلصة من الحلول من نظریة كرومودینامكا الكمیة الشبكیة
والنماذج االخري. فى ھذا البحث تم وضع الجھد المیزونى فى شكل جدید محققا نظریة مفھوم نظریة الكرمودینامكا

الكمیة التى تحقق التماثل الكیرلى.
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عنوان البحث:
تأثیر الجھد المیزونى اللوغاریتمى على خواص    النیكلون فى التقارب ثنائى االرتباط

طریقة البحث:
               لقد تمت دراسة اقتراح الجھد المیزونى اللوغاریتمى في البحث السابق وإیجاد خواص الھادرونات فى
نظریة المجال المتوسط (Mean-Field Approximation).  فى ھذا البحث تم حل المعادالت الخطیة والالخطیة

Coherent-Pair) المشتقة من نماذج الجرانج لنظریة كرومودینامكا الكمیة باستخدام نظریة االرتباط المزدوج
Approximation)  باستخدام طریقة التغایر

Variational Method)  .)
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عنوان البحث:
تأثیر الجھد المیزونى اللوغاریتمى على خواص    النیكلون

طریقة البحث:
لقد تم فى البحث دراسة اقتراح الجھد المیزونى اللوغاریتمى (Logarithmic Mesonic  Potential)  المبنى على
مفھوم  الكرومودینامكا الكمیة (QCD)  التي تحقق تماثل الكیرال إلیجاد خواص الھادرونات مثل الدلتا والنیكلون وتم

حل المعادالت الخطیة والالخطیة المشتقة من نماذج الجرانج لنظریة النموذج اللوغاریتمى باستخدام نظریة التقارب
المتوسط (Mean-Field Approximation).  النتائج المستخلصة محسنة عند المقارنة مع النموذج االصلى (

نموذج كوارك-  سیجما الكیرلى)  و نماذج اخري. ,وكانت النتائج متوافقة مع النتائج التجریبیة
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