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دینامیک برخورد سه جسمی در تقریب مرتبه اول برهمکنش توسط تابع
موج کولنی در کانال تهییج


احسان درانی ،رضا فتحی

دانشکدة فیزیک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
یکی از مشکالتی که در تقریب مرتبة اول مربوط به برهمکنشهای الکترونی و هستهای در کانال تهییج و انرژیهای میانی و باالی
برخورد وجود دارد این است که با در نظر گرفتن موج تخت بهعنوان تابع موج پرتابه ،سهم جملة مرتبه اول هستهای در محاسبة
سطح مقطع جزئی و کل بهدلیل تعامد توابع موج حالتهای اولیه و نهایی زیر سیستم مقید ظاهر نمیگردد .بدین منظور و برای
حل این مشکل بنا داریم از تابع موج کولنی بهعنوان موج واپیچیده در محاسبات استفاده نماییم .لذا برآن شدیم که دینامیک برخورد
سه جسمی را با این تابع موج بررسی کنیم .مطالعة انجام شده نشان میدهد که نحوة انتقال اندازه حرکت از پرتابه به هدف به
سادگی محاسبات انجام شده توسط موج تخت نبوده و تابع وزنی )  Ω(k ′ , k, K i , K fنحوة توزیع و انتقال اندازه حرکت را بیان
کرده و سطح مقطع جزئی و کل را تحت تأثیر قرار خواهد داد .بهدلیل نبودن نتایج تجربی در محدودة انرژی مورد بحث ،نتایج
کارمان با نتایج تئوری در دسترس مقایسه شده است.
کلیدواژگان :برخورد سه جسمی ،سطح مقطع جزئی برخورد ،تابع موج کولنی ،کانال تهییج

مقدمه
برخورد یونهای پرانرژی با اتم به مدت چندین دهه

جدید انرژی ،طراحی شتابدهندههای نسل جدید،

است که نظر فیزیکدانان را به خود جلب کرده است.

کنترل فرآیندهای گداخت ،طراحی لیزرهای پرقدرت،

در این میان برخوردهای سه و چهار جسمی از اهمیت

شبیهسازی محیط پالسمایی و محیطهای بین ستارهای

ویژهای برخوردار میباشند ] .[9،2چون به نظر میرسد

و از بین بردن سلولهای سرطانی توسط برخورد با

که تاکنون تمام جنبههای مربوط به مسئلة برخوردهای

یونهای پرانرژی نیاز به دانستن اطالعات دقیق مربوط

سه و چهار جسمی مورد بررسی قرار نگرفته ،بنابراین

به سطح مقطع برخورد این فرآیندها را روشن میسازد

میتواند بهعنوان یک مسئله تئوری که با جزئیات کامل

].[3-5

حل نشده جای بحث را دارا باشد .از طرفی نتایج

بررسی و مقایسة نتایج بهدست آمده از جدیدترین

مربوط به سطح مقطع برخورد یونهای پرانرژی با اتم

نتایج آزمایشگاهی با کارهای تئوری نشان میدهد که

و مولکولهای متفاوت دارای کاربردهای فراوانی در

حتی در بهترین وضعیت ممکن ،تفاوت قابل مالحظه-

شاخههای مختلف فیزیک میباشد .جستجو برای منابع

ای بین این نتایج وجود دارد و این امر نشان میدهد

نویسنده مسئولrfathi@uk.ac.ir :

دینامیک برخورد سه جسمی در تقریب مرتبه اول ...

34
که هنوز جزئیاتی در تئوری وجود دارد که به آن

در برخورد یون با اتم و در انرژیهای باال میتوان از

پرداخته نشده است .بنابراین بررسی دقیق این مسئله با

تقریبهای بورن [6] 9برای محاسبه سطح مقطع بهره

در نظر گرفتن جنبههای مختلف برخورد برای ارائه

گرفت .در این انرژیها تقریب مرتبه اول بورن

مدل دقیق برای توصیف کانالهای مختلف برخورد

جوابهای نسبتاً دقیقی را در اختیار ما قرار میدهد.

ضروری بهنظر میرسد.

نشان داده شده است که در نظرگرفتن پتانسیل

چون قرار است در مورد یک مسئله سه جسمی بحث

برهمکنش پرتابه-هسته که بهصورت کولنی در نظر

شود لذا جنبههای مختلف این برخورد را مورد بررسی

گرفته میشود در کانال تهییج برای بهدست آوردن

قرار خواهیم داد .در یک برخورد سه جسمی میتوان

سطح مقطع و با در نظر گرفتن موج تخت بهعنوان تابع

سیستم را تحت عنوان یک پرتابه که اغلب یون برهنه

موج پرتابه بهدلیل تعامد توابع موج هیدروژن در حالت

 P Zو یک هدف با یک الکترون فعال

اولیه و نهایی با شکست روبرو شده و بنابراین

بهشکل )  (T Z   eاست معرفی نمود .فرآیندهای

اطالعات مربوط به دینامیک زوایای بزرگ پراکندگی

برخورد مربوط به این سیستم سه ذرهای بهصورت:

که مربوط به این برهمکنش میباشد از دست خواهد

1
2
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نشان داده میشود .فرآیند شمارة  9برخورد االستیک

رفت .برای برطرف نمودن این مشکل از روشهای

عملگر گذار به جای پتانسیل برهمکنش وارد مسئله

و فرآیندهای شماره  3 ،2و 4برخوردهای غیر االستیک

میگردد هرچند بهدلیل ماهیت بلندبرد بودن پتانسیل

و بهترتیب تهییج مستقیم ،انتقال بار الکتریکی و یونش

برهمکنش کولنی محاسبة عملگر گذار با مشکل مواجه

نامیده میشوند .از بین برخوردهای سه جسمی

شده و بنابراین بهکارگیری این روش نیز خالی از

برخورد یون با اتم هیدروژن از اهمیت ویژهای

اشکال نخواهد بود .در این ناحیه همچنین میتوان از
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برخوردار است .دلیل این امر این است که ما با یک
سیستم سه ذرهای واقعی روبرو هستیم که توابع موج

اختاللی تعمیم یافته که به روش سه جسمی

فادیف2

معروف است استفاده میشود ] .[7در این روش

روشهای کالسیکی مانند مسیرهای کالسیکی مونت-
کارلو [8] 3استفاده کرد .اضافه کردن جملة برهمکنشی

و انرژی ترازهای مختلف آن مشخص است و بنابراین

پرتابه-هسته در این روش مسیر حرکت پرتابه را مختل

اطالعات مناسبی از دقت مدل استفاده شده در بررسی

خواهد نمود.

دینامیک برخورد سه جسمی را در اختیار ما قرار

از جمله کارهای اولیة انجام شده در خصوص برخورد

میدهد .اگر قرار باشد که همین بحث در مورد اتم

یون با اتم هیدروژن ،بهکارگیری تقریب مرتبة اول

هلیوم مطرح گردد باید از دینامیک برخورد چهار

بورن است که در سال  9153توسط بیت و گریفینگ

جسمی و یا فرمولبندی سه جسمی با در نظر گرفتن

] [1انجام پذیرفت .جکسون و شیف ] [91پیشنهاد

مدل الکترون فعال استفاده شود که در کار حاضر

دادند که سهم برهمکنش هستهای نیز در تقریب مرتبة

موضوعیت ندارد.

اول بورن گنجانده شود .این پیشنهاد در برخورد

Born approximation
Faddeev

1
2

Classical trajectory Monte Carlo method

3
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پروتون با اتم هیدروژن و در کانال انتقال بار منجر به

که در آن  Aq یون پرتابه به جرم

نتایج قابل قبولی گردید و بهدلیل فاز مخربی که بین

هدفی با یک پروتون و یک الکترون بهترتیب با

دامنههای مرتبه اول الکترونی و هستهای وجود داشت

جرمهای  M Tو  (m  1) mمیباشد .در دستگاه

باعث کاهش سطح مقطع کل شد ،در حالی که بدون

مختصات مرکز جرم دستگاه سه ذرهای ] ،[93سطح

در نظر گرفتن این جمله سطح مقطع کل بزرگتر از

مقطع دیفرانسیلی در گذار از حالت اولیه  iبه حالت

نتایج آزمایشگاهی بهدست میآمد .روش دیگری که

نهایی  fبا رابطة:

در محاسبات سطح مقطع و در کانال تهییج از آن بهره
گرفته میشود استفاده از تابع موج واپیچیده بهعنوان
تابع موج پرتابه و یا استفاده از تابع موج کولنی[99] 4

6

 M Pو )( H   e

i  f K f
 d i  f 

| Ai  f |2


2
 d  C .M 4 Ki

به دامنه پراکندگی  Aمرتبط میشود .در این رابطه  i

است .بهدلیل جنبههای مخرب بلندبرد بودن پتانسیل

و   fبه ترتیب جرمهای کاهش یافته در کانال ورودی

کولنی در فیزیک اتمی و در مسائل برخورد از شرایط

و خروجی و  K iو  K fبردارهای اندازه حرکت اولیه

مرزی تصحیح شده روی تابع موج استفاده شده و آن

و نهایی نسبی پرتابه در دستگاه مختصات مرکز جرم

را تحت عنوان نظریة موج واپیچیدة پیوسته [92] 5می-
شناسیم .در کار حاضر یک مسئلة برخورد سه جسمی
را در تقریب مرتبه اول و با در نظر گرفتن تابع موج
کولنی بهعنوان تابع موج پرتابه در فضای اندازه حرکت
مورد بررسی قرار داده و در این خصوص که انتقال
اندازه حرکت از پرتابه به هدف با این تابع موج چگونه
تغییر کرده و این امر سطح مقطع برخورد را به چه
شکلی تحت تأثیر قرار خواهد داد بحث خواهیم نمود.
این یکی از آن جنبههایی است که در مسائل برخورد
به آن کمتر پرداخته شده ولی از طرفی بهنظر میرسد
که در بررسی دینامیک برخورد سه جسمی بسیار
ضروری میباشد .الزم بهذکر است یادآور شویم در
فرمولبندیهای حاضر از یکای اتمی استفاده شده و
تمامی برهمکنشها بهصورت کولنی خواهد بود.

کاهش یافتة  iو   fبا هم برابر هستند و بهصورت

M P (m  M T ) 
 i 

m  M P  MT 


تعریف میشوند .اگر

انرژیهای قیدی اولیه و نهایی زیرسیستم مقید به
ترتیب با   iو   fنشان داده شوند ،میتوان انرژی کل
سیستم در کانال تهییج را بهشکل:
7

1
1
= K i 2 +εi
K f 2 +ε f
2νi
2ν f

=E

نوشت که در آن  K i  i viو  K f  f v fبوده و
 v iو  v fبهترتیب سرعت اولیه و نهایی پرتابه
نسبت به مرکز جرم زیر سیستم مقید میباشند.
اگر  Txyعملگر گذار دو جسمی مربوط به اندرکنش
دو جسم  xو  yبوده و پتانسیل برهمکنش این دو ذره

بخش نظری
در یک برخورد سه جسمی مانند برخورد یک یون
برهنه با اتم هیدروژن و در کانال تهییج داریم:
5

سیستم سه ذرهای میباشند .در کانال تهییج جرمهای

*)Aq   ( H   e)  Aq   ( H   e

Coulomb waves

4

با  Vxyنمایش داده شود ،عملگر گذار دو جسمی
بهصورت:
8

Txy  Vxy  Vxy G0 Txy

Continuum distorted wave

5
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تعریف میشود ] .[93در رابطة8

1

G0   E  H 0 

عملگر گرین انتشار آزاد کل سیستم سه ذرهای است.

برای محاسبة سطح مقطع دیفرانسیلی و کل در کانال
تهییج باید دامنههای پراکندگی متناظر با این کانال را
که با  Aنمایش داده شد با قرار دادن عناصر عملگر
گذار این کانال ،بین حالتهای اولیه و نهایی سیستم
بهدست آورد.
در فرمولبندی حاضر دامنههای پراکندگی را از جملة
اول عملگر گذار یعنی پتانسیل برهمکنش بهدست
خواهیم آورد و از دو جملهای که شامل برهمکنش
مستقیم پرتابه-الکترون و همچنین برهمکنش پرتابه-
هسته میباشد استفاده خواهیم کرد ،بهطوری که
میتوان نوشت:
 E  VPe  VPT

1

شکل .9بردارهای توصیف کنندة دستگاه سه جسمی.

با توجه به شکل 9مجموعه مختصات ) (rP , rTe

توصیف کنندة سیستم بوده و هامیلتونی کل سیستم سه
ذرهای در دستگاه مختصات مرکز جرم را میتوان به
شکل:
1 2
1 2
r 
r  V
2 i P 2i Te

94

H 

نوشت بهطوری که:
95

1
1
1
  
rPe rTe rPT

V  VPe  VTe  VPT

همان طور که گفته شد دامنة پراکندگی )  ( Ai  fبا

میباشد .در هامیلتونی ذکر شده  iو  iجرمهای

و نهایی بهدست میآیند و میتوان دامنة تهییج تا

تقریب خوبی  rPT  rPمیباشد.

محاسبة عناصر عملگر گذار   Eبین حالتهای اولیه
تقریب مرتبة اول را بهصورت:
91

Ai  f  f  E i  f VPe i  f VPT i

99

Ai  f  Ae1  An1

کاهش یافته بوده   i  mM P (m  M P ) و با
اگر هامیلتونی کل به دو قسمت  H iو  Viشکسته
شود به روش جداسازی متغیرها میتوان به راحتی
توابع موج مربوط به هامیلتونی  H iرا بهدست آورده و

نمایش داد Ae1 .جملة مرتبة اول دامنة پراکندگی

از  Viبه عنوان پتانسیل اختاللی استفاده نمود .هدف

برهمکنش مستقیم الکترون است و بهصورت:

از انجام این کار این است که حل دقیق توابع موج

92

Ae1  f VPe i

تعریف میگردد و جملة  An1که به دامنة پراکندگی
برهمکنش مرتبة اول مستقیم بین هستهای معروف
است به شکل:
93

An1  f VPT i

مشخص میشود .برای نوشتن روابط فوق میبایست
نکاتی در خصوص هامیلتونی مطرح شود.

مربوط به هامیلتونی کل امکانپذیر نیست .برای
بازچینی هامیلتونی ابتدا بهصورت زیر عمل میکنیم:
96

1 2
1 2
rP 
  VTe
2 i
2i rTe

Hi  

و
97

1
1
- 
rPe r PT

V i  VPe  VPT

جوابهای هامیلتونی  H iبهصورت حاصلضرب
توابع موج اتم هیدروژن برای زیر سیستم مقید و تابع
موج تخت بهعنوان تابع موج پرتابه ظاهر خواهند شد.
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اگر تابع موج ذرة آزاد بهصورت  k r  eik.rبهنجار

میتوان بازچینی هامیلتونی را به شکل دیگری نیز

شده باشد این رابطه منجر به روابط بهنجارش

مطرح نمود که مد نظر مقالة حاضر است .اگر

و

هامیلتونی کل بهصورت زیر به  H iو  Viتقسیم شود

)r r   (r  r

) k k   (2 )3  (k  k خواهد شد.

مجدداً معادلة دیفرانسیلی را بهشکل جداسازی متغیرها

مطابق رابطة 6برای محاسبة سطح مقطع دیفرانسیلی
میبایست پتانسیلهای اختاللی را بین حالتهای اولیه
و نهایی سیستم قرار داد که جملة مربوط به برهمکنش
بین پرتابه-هسته مگر در حالت برخورد االستیک که
مورد نظر ما نمیباشد صفر شده و جملة برهمکنش

میتوان حل کرد .در این حالت پتانسیل

به رابطة 96اضافه و از رابطة 97کم خواهیم کرد ،به
عبارتی خواهیم داشت:

پرتابه-الکترون که به شکل  K f n f VPe K i niظاهر
میگردد منجر به محاسبة عامل شکل خواهد شد .اگر

24

exp(iq.(rP  rTe ) 3
d q
q2

1
1

rP  rTe
2

VPe  

K f n f VPe K i ni 

1  3 1
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در تابع موج کولنی بهعنوان موج واپیچیدة پرتابه ظاهر
( از

توان از آنها صرفنظر کرد بنابراین تنها پتانسیل
باقیمانده در محاسبة سطح مقطع پتانسیل  VPeخواهد
بود با این بازچینی تأثیر برهمکنش بین پرتابه و هسته
در تابع موج ظاهر خواهد شد .توابع موج کولنی در

با توجه به تابع موج پرتابه میتوان نوشت:

کانالهای اولیه و نهایی را میتوان بهشکل زیر نمایش

)K f eiq.rP K i  (2 )3  (K i  K f  q

داد [:]95
25

و
)ni  fif (q

 iq.rTe

) F 1 (ii ,1; i( Ki rP  K i .rP

nf e

کمیت ) fif (qبه عامل شکل معروف است و به شکل
تحلیلی در مرجع [ ]94محاسبه شده است .بنابراین
داریم:
22

موج اتم هیدروژن بهعنوان تابع موج زیر سیستم مقید

مرتبة نسبت جرم الکترون به جرم هسته است و می-

91
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 rP 
 r  VTe  V 
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Hi  

1
1
خواهد شد .باید دقت نمود که عبارت ) 
rPT rP

بنویسیم در این صورت داریم:

21

Vi  VPe  VPT

تابع موج این هامیلتونی بهصورت حاصلضرب تابع

98
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و

پتانسیل مورد نظر را به شکل:

1
rp

 V  را

) K f n f VPe K i ni  4 K 2 fif (K

ا

بهطوریکه  K  K i  K fتغییر اندازه حرکت پرتابه
در طول فرآیند پراکندگی است.
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 N Kو  N Kثابتهای بهنجارش i ،و  iضرائب
f

زومرفلد در کانال اولیه و نهایی خواهند بود .برای محاسبه
عبارت  K f n f VPe K i niبا توابع موج کولنی میتوان
بهصورت زیر عمل کرد:
27

 K( ) (r)   d 3 k K( ) (k )eik .r

28

 K(  ) (r)   d 3 k K(  ) (k )eik.r

f

i

f

i
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38
بههطوریکهه )  K(  ) (kو ) K( ) (k بههترتیهب تبدیل

تخت وجود نداشته و این پیچیدگی از تأثیر برهمکنش

فوریههه توابع موج کولنی در کههانههال اولیههه و نهههایی

هستهای ناشی میشود.

میباشند .در این صورت خواهیم داشت:

مقایسة روابط  22و  39نشاندهندة این مطلب است

i

21

f

K f eiq.r K i   d 3 r K( f)* (r ) K( i ) (r)e iq.r
  d 3 r  d 3 kK( i ) (k )  d 3 k K( f)* (k )ei (k k q ).r

که اگر تابع وزنی بهصورت حاصلضرب دو توزیع
دلتای دیراک به شکل

)(k , k, K i , K f )   (K i  k ) (Κ f  k 

اگر ابتدا نسبت به متغیر  rانتگرال گرفته شود داریم:

در نظر گرفته شود به روابط موج تخت منجر خواهد

31

شد ولی نکته این است که این تابع وزنی مانند دلتای
K f eiq.r K i 

دیراک عمل نکرده و اعتقاد داریم که در نظر گرفتن

)(2 )3  d 3 k  d 3 k K( f)* (k )K( i ) (k ) (k  k   q

موج کولنی در محاسبات ،شکل تابع توزیع اندازه

با استفاده از تعریف عامل شکل و استفاده از رابطة29

حرکت را تغییر داده و تابع توزیع جدیدی را وارد

میتوان نوشت:

مسئله خواهد نمود .اگر به تبدیل فوریة تابع موج

39

K f n f VPe K i ni 

کولنی در فضای اندازه حرکت دقت شود به یکی از

)4 K 2  d 3 k  d 3 k (k , k , K i , K f ) f if (k  k 

شکلهای تابع دلتای دیراک بسیار نزدیک بوده و

دقت شود که در رابطة باال روی متغیر  qانتگرال گرفته

حدس ما این است که بیشترین سهم سطح مقطع

شده است .تابع وزنی ظاهر شده در عبارت39

دیفرانسیلی و کل مربوط به این شکل از تابع وزنی
باشد .بررسی دقیقتر مسئله نیاز به کار محاسباتی

بهصورت:
(k , k , K i , K f ) 

32

2

) k  k  K( f)* (k )K( i ) (k

2

Ki  K f

تعریف خواهد شد .میتوان رابطة  39را با رابطة 22
که توسط موج تخت بهدست آمد مقایسه کرده و در
مورد آن بحث نمود .معرفی بیشتر روابط مربوط به تابع
وزنی در ضمیمه انجام شده است.

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه نشان داده شد محاسبة سطح مقطع
دیفرانسیلی و کل به دو عامل بستگی دارد .عامل اول
وابسته به ذرة فرودی و پراکنده شده و تغییر اندازه
حرکت آن است و عامل دوم عامل شکل نام دارد که
از مشخصات هدف میباشد .تابع وزنی بهدست آمده
در روابط ذکر شده یک نوع پیچیدگی در تغییر اندازه
حرکت پرتابه را نشان میدهد که در محاسبات با موج

پیچیدهای دارد که عملکرد این تابع وزنی را مشخص
نماید .همچنین داشتن نتایج تجربی با دقت باال می-
تواند برای مقایسة نتایج و روشن نمودن جنبههای
مختلف این تابع وزنی کارساز باشد که در محدودة
انرژی مورد بحث وجود ندارد .سعی ما براین است که
در مقالة دیگری رابطة 39را با جزئیات در فضای
موقعیت مورد بررسی قرار دهیم .در کار حاضر دو
قسمت از رابطة 39در فضای موقعیت که فرم تابع
دلتای دیراک دارند مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با
این دو قسمت ارائه شده است .این امر تأیید کنندة
همان صحبت قبلی است که در تابع وزنی بهدست آمدة
رابطة 39شکل تابع دلتای دیراک نیز وجود خواهد
داشت .محاسبات عددی دقیقتری در خصوص محاسبة
سطح مقطع جزئی و کل در مقالة دیگری با جزئیات
ارائه خواهد شد .در محاسبات عددی سعی نمودیم که
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برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن را به چند دلیل در
نظر بگیریم .اول اینکه چون پوزیترون جرمی برابر با
جرم الکترون ولی باری با عالمت مخالف آن دارد لذا
این ذره را دارای خواص یکتایی نموده و اینکه
برخورد این یون با اتم ،مفاهیم برهمکنش ماده و
ضدماده را در بر میگیرد میتواند بهعنوان آزمونی از
دقت تئوری بهکار گرفته شده در مقایسه با سایر
تئوریها باشد .از طرفی در برخورد این یون با اتم

شکل .2مقایسة سطح مقطعهای دیفرانسیلی محاسبه شده در کار

هیدروژن ممکن است پوزیترونیم در کانال انتقال بار

حاضر (دو قسمت از موج کولنی) در برخورد پوزیترون با اتم

تشکیل گردد یا نابودی دو ذره (الکترون و پوزیترون)

هیدروژن در انرژیهای  911،211،311،511و  9111الکترون

را بههمراه داشته باشد که در برخورد الکترون با اتم
هیدروژن قابل مشاهده نیست .همچنین اثر

تبادلی6

الکترون-الکترون در این برخورد وجود نداشته و به
نظر میرسد که این امر بررسی مسئله را آسانتر خواهد
نمود .شکل 2نتایج مربوط به سطح مقطع دیفرانسیلی
در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن است که در گذار
از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته محاسبه شده
است .همانطوریکه در شکل مشاهده میشود با
افزایش انرژی سطح مقطع دیفرانسیلی با افزایش زاویة
پراکندگی سریعاً کاهش مییابد .الزم بهذکر است گفته

ولت و در گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته.

با توجه به نتایج کاری که در برخورد پوزیترون با اتم
هیدروژن و با تقریب موج تخت انجام شده در انرژی-
های میانی  911 eVو  211 eVسطح مقطع کل
محاسبه شده بزرگتر از دو نتیجة نظری مراجع []96
و [ ]97است که دلیل آن را به راحتی میتوان در شکل-
های  3و 4مشاهده کرد .در زوایایی که بیشترین تأثیر
را روی سطح مقطع کل دارند نتایج سطح مقطع
دیفرانسیلی نتایج موج تخت باالتر از دو نتیجة تئوری
دیگر قرار گرفته است.

شود که نتایج کار حاصل تا زاویة  61درجه که بیشترین
تأثیر را در سطح مقطع کل دارند ارائه شده است .در
زوایای بزرگتر پراکندگی مشاهده میشود که سطح
مقطع دیفرانسیلی خیلی کوچک میشود و ما این
مسئله را ناشی از این امر میدانیم که جمالت دیگر
تابع وزنی که در محاسبات وارد نشده در زوایای
بزرگتر پراکندگی غالب هستند ولی تأثیر چندانی بر
سطح

مقطع

کل

نخواهند

داشت.
شکل  .3مقایسة سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده در کار
حاضر با در نظر گرفتن موج تخت در برخورد پوزیترون با اتم
هیدروژن در انرژی  911الکترون ولت و در گذار از حالت پایه

Exchange effect

6
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به اولین حالت برانگیخته با نتایج مسیرهای کالسیکی مونت کارلو
[ ]96و روش جفت شدگی نزدیک [.]97

شکل .6مقایسة سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده در کار
حاضر با در نظر گرفتن موج تخت و دو قسمت از موج کولنی
در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در انرژی  211الکترون ولت
شکل  .4مقایسة سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده در کار
حاضر با در نظر گرفتن موج تخت در برخورد پوزیترون با اتم
هیدروژن در انرژی  211الکترون ولت و در گذار از حالت پایه
به اولین حالت برانگیخته با نتایج مسیرهای کالسیکی مونت کارلو
[ ]96و روش جفتشدگی نزدیک [.]97

همانطورکه در شکلهای  5و  6مشخص است
محاسباتی که توسط امواج کولنی انجام میشود در
زوایایی که بیشترین تأثیر را بر سطح مقطع کل دارند
در زیر نتایج موج تخت قرار میگیرند و این امر سبب

و در گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته.

نظر ما این است که محاسبات انجام شده با موج کولنی
در کانال تهییج مانند افزودن پتانسیل پرتابه  -هسته در
کانال انتقال بار است .بهطوریکه نشان داده شده با
اضافه کردن این جمله به برهمکنش الکترونی به دلیل
فاز مخربی که بین این دو جمله بهوجود میآید شاهد
کاهش سطح مقطع کل خواهیم بود .این امر برای هر
دو انرژی  911 eVو  211 eVقابل مشاهده است.

میگردد که نتایج سطح مقطع کل بهبود یافته و به دو

در قسمت دیگری از کار ،نتایج بهدست آمده با نتایج

نتیجة تئوریهای یاد شده نزدیکتر گردد.

تئوری موج واپیچیده [ ]98که یکی از معتبرترین
کارهای تئوری انجام شده در کانال تهییج میباشد
مقایسه شده است .در شکل 7این مقایسه برای دو
انرژی  75 eVو  911 eVاز تئوری موج واپیچیده و
انرژیهای  911 eVو  211 eVاز کار حاضر قابل
مشاهده است .اگر در مورد انرژی  911 eVبه هر دو
روش دقت نماییم خواهیم دید که در آن ناحیهای که
بیشترین تأثیر را در محاسبة سطح مقطع کل دارد دو

شکل .5مقایسة سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده در کار
حاضر با در نظر گرفتن موج تخت و دو قسمت از موج کولنی
در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در انرژی  911الکترون ولت
و در گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته.

منحنی روی هم افتادهاند .در زوایای کوچکتر و بزرگتر
از این ناحیه نتایج کار حاصل زیر منحنی تئوری موج
واپیچیده قرار دارد و این امر نشان میدهد که افزودن
جمالت دیگر تابع وزنی که شکل تابع دلتای دیراک را

49
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ندارند و در این مقاله آورده نشدهاند میتواند در

شده است .نتایج در توافق خوبی با تئوریهای دیگر

زوایای کوچک و بزرگ پراکندگی ظاهر شود.

خصوصاً با نتایج والتر و جفت شدگی نزدیک در
انرژیهای میانی است .ولی به نظر میرسد که جای
نتایج تجربی برای باال بردن دقت مقایسه در این
محدودة انرژی خالی است .نکتة قابل توجه این است
که محاسبات کار حاضر بسیار سادهتر از تئوریهای
دیگر از جمله جفتشدگی نزدیک و موج واپیچیده
که از تئوریهای معتبر در انرژیهای میانی هستند می-
باشد و بهنظر نویسندگان یک موفقیت در ساده سازی
محاسبات عددی مربوط به سطح مقطع کل در مبحث

شکل .7مقایسة سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده در کار

پراکندگی یون-اتم در انرژیهای میانی محسوب

حاضر با در نظر گرفتن دو قسمت از موج کولنی در برخورد

میگردد.

حالت پایه به اولین حالت برانگیخته با نتایج کار تئوری موج

پیوست ـ تابع موج کولنی در فضای تکانه

پوزیترون با اتم هیدروژن در انرژیهای ذکر شده و در گذار از
واپیچیده [.]98

تابع موج در فضای تکانه بهصورت تبدیل فوریه
وارون تابع موج در فضای موقعیت یعنی:
9پ

dr

-ik .r
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در رابطة  9داریم:
شکل  .8مقایسة سطح مقطع کل محاسبه شده در کار حاضر با
در نظر گرفتن دو قسمت از موج کولنی در برخورد پوزیترون با

3پ
) e i 2 (1  ii
(2 )3 2

اتم هیدروژن و در گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته
با سایر تئوریهای در دسترس .نتایج روش موج واپیچیده []98
(خط توپر) ،نتایج والتر [( ]97نقطه چین) ،نتایج مسیرهای
کالسیکی مونت کارلو [( ]96خط-نقطه چین) ،نتایج جفت-
شدگی نزدیک [( ]91خط-نقطه-نقطه چین) ،کار حاضر (خط

با نتایج سایر تئوریهای موجود در دسترس مقایسه
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پس از حل انتگرال باال در مختصات سهموی []21
تابع موج ذره عبارت خواهد بود از:

چین).
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