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  هلیسیتی تکانه فضايدر دوترون -پراکندگی تفکیک پروتون

  

 مهدي رادین - *صادق عظیمی

  اي الدین طوسی، دانشکده فیزیک، گروه هسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
    

  :چکیده

و در سیستم مختصات مناسب، به صورت  در فضاي تکانه هلیسیتیرا  سه نوکلئونی دامنه پراکندگی تفکیکابتدا  در این مقاله

فضاي  از درجات آزادي اسپین و آیزواسپین را با استفاده .ایم نه و زاویۀ بین آنها بدست آوردههاي تکا تابعی از اندازة بردار

مرتبه دوترون را در تقریب  -سطح مقطع پراکندگی فرآیند تفکیک پروتون سپس. ایم  نمودهتکانه هلیسیتی وارد محاسبات 

نتایج بدست  در نهایت ومحاسبه  AV18و  Bonn-B هاي هاي میانی و با استفاده از پتانسیل براي انرژي ،اصلی معادله فدیف

  .ایم هاي تجربی مقایسه نموده آمده را با داده

 ، سطح مقطع پراکندگیدامنه پراکندگی تفکیک، هلیسیتی، معادالت فدیف تکانهفضاي  :کلید واژه
  

  :مقدمه

پراکندگی  مقید وهاي  مربوط به حالتمسائل بررسی براي  )3D( سه بعدي استفاده از دیدگاههاي اخیر  طی سال

سه و چهار  و پراکندگی مقید هايتجربه محاسبات مربوط به حالت .توسعه یافته استچند جسمی هاي  سیستم

اي مورد نیاز براي رسیدن  که تعداد امواج پارهدهد  نشان می )PW(اي  دیدگاه امواج پارهدر  باال هاي انرژي در جسمی

 از که رسد می نظر به طبیعی بنابراین .شود یابد و در نتیجه محاسبات با مشکل رو به رو می به همگرایی افزایش می

 بعدي سه دیدگاهدر  خطی تکانۀ فضاي برداري متغیرهاي با مستقیم طور به و دهنمو اجتناب اي پاره امواج نمایش

ها در این دیدگاه با معرفی  اولین تالشها براي وارد نمودن درجات آزادي اسپین و آیزواسپین نوکلئون .کنیم کار

در این مقاله با ما . ]1و2[  شد انجام نوکلئونی دو پراکندگی و مقید هاي سیستم توصیف براي هلیسیتی تکانه فضاي

 پراکندگیبراي یک سیستم سه نوکلئونی به توسعه این دیدگاه براي بررسی  هلیسیتی تکانه فضايهاي  معرفی پایه

  . ایم پرداخته )ND(دوترون -نوکلئونی نوکلئون سه  سیستم

  

  هاي فضاي تکانه هلیسیتی سه نوکلئونی پایه

حالت پایه . گیریم سیستم دو نوکلئونی و یک نوکلئون آزاد درنظر می یک سیستم سه نوکلئونی را به صورت یک زیر

  :کنیم براي یک سیستم سه نوکلئونی به صورت زیر تعریف میرا تکانه هلیسیتی 

|��; ���Λ; ��, �; ���; �⟩� = |��; ���Λ; ��⟩� |��; ���; �⟩�  )1(                                                              
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هاي زیر سیستم و تکانه  هستند که به ترتیب تکانه نسبی نوکلئون qو  pهاي پایه شامل دو تکانه ژاکوبی  این حالت

به ترتیب اسپین و آیزواسپین کل   � و � اعداد کوانتومی. باشند مینسبت به زیر سیستم  سومنسبی نوکلئون 

سیستم دو نوکلئونی در راستاي  به ترتیب تصویر اسپین کل زیر λو  Λسیستم دو نوکلئونی و اعداد کوانتومی  زیر

نیز به ترتیب تصاویر  �و  � اعداد کوانتومی. هستند  �و تصویر اسپین نوکلئون سوم در راستاي بردار  �تکانه نسبی

حالت هاي پایه معرفی . سیستم دو نوکلئونی و نوکلئون سوم در راستاي محور کوانتش هستند آیزواسپین کل زیر

  :شده به صورت زیر کامل و بهنجارند

� � ��

������

� �

⟨�; ���Λ; ��, �; ���

= �(� − ��) �(� − ��)���� ���� ���� ���� ���� ����                                                                   )2(  

 

  دامنه پراکندگی تفکیک در تقریب مرتبه اصلی در فضاي تکانه هلیسیتی

 :]3[باشد به صورت زیر می دوترون -نوکلئون دامنه پراکندگی تفکیک

�� = (1 + �)�                                                                                                                    )3(  

  :]4[آید از معادله فدیف بدست می کهدهد  عملگر گذار سه نوکلئونی را نشان می �

= �� + ����� 

جسمی و عملگر جایگشت میان ذرات می  بترتیب ماتریس انتقال دوجسمی، انتشارگر آزاد سه �و  ��، �که در آن 

  :شوند سط روابط زیر نمایش داده میباشند که تو

هاي باال از سهم جمالت با  از آنجا که در انرژي. باشد مرتبه یک می زا �جمله ناهمگن معادله فدیف نسبت به 

د لذا با درنظر گرفتن جمله ناهمگن معادله فدیف به محاسبه سطح مقطع توان صرفنظر نمو مرتبه باالتر، می

هاي  را با استفاده از پایهدوترون  -نوکلئون دامنه پراکندگی تفکیکبدین منظور . پردازیم پراکندگی تفکیک می

  :نویسیم صورت زیر میب در فضاي تکانه هلیسیتینوکلئونی معرفی شده سه 

⟨��; ���Λ; ��, �; ���; �|����|Ψ�
���, ��; ����; ��⟩ 

=  ⟨��; ���Λ; ��, �; ���; �|�(1 + �)��|Ψ�
�� �, ��; ����; ��⟩                                                            )6(  
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| �Ψ�
���, ��; ����; به عنوان هدف و امل دوترون است که ش در فضاي تکانه هلیسیتی حالت اولیه سیستم ⟨��

  : نوکلئون پرتابی است

| �Ψ�
���, ��; ����; ��⟩ = | �Ψ�

��� ⟩|���; ����; ��⟩�)7(

| �Ψ�
�� ;���|  وحالت  پاد متقارن دوترون    ⟨ � ����;  پرتابی است آزادکه ذره  را ذره سوممربوط به حالت �⟨��

حرکت نسبی نوکلئون پرتابی نسبت به  ازهاند ��این ذره پرتابی است،  تکانهویژه حالت  �⟨���| دهد، می نشان

سطح مقطع  .است zدر راستاي محور  کوانتشحرکت کل دوترون در امتداد محور  ازهاندتصویر  ��و دوترون 

   ]:5[ شود دوترون به صورت زیر تعریف می -دیفرانسیلی فرآیند تفکیک نوکلئون

=
)8(   

�که در آن  = ��1
��2

��3
��1

��2
��3

 ،)تقریب مرتبه اصلی(با درنظر گرفتن تنها جمله اول معادله فدیف  . 

و آوریم  بدست میاست  �در راستاي محور  ��ی که در آن بردار در سیستم مختصاترا دامنه پراکندگی تفکیک 

� را در صفحه �بدون هیچ گونه محدودیتی بردار  −   :خواهیم داشت بنابراین. گیریم در نظر می �

����� ������ ��

������

= �  

�����

� �
1

2

1

2

× ��������  �
�

�
�

+ � {
������������ �

× �����
�� �� �

���
��

�
�

× ������
�� ���  �

�

�
�

× ��(�����) ���

× � �
1
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1
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  :باشد میبه صورت زیر اصلی معادله فدیف  تقریب مرتبۀ در � عملگر انتقال سه جسمی آنکه در 

�����,��
��������, �, �

=
1

4
 �����

���

�� �

× )10(  

����
� باال به  وابطهاي موجود در ر متغیر. ها ضرایب کلبش گوردون هستند C وعناصر ماتریس دوران  ����

 :باشند صورت زیر می

�������
��� =  � �

���

Π = �
1

4
�� + �

�� =
1

2
��� +

�� =
1

2
��� +

��� = ��. �� = �

�
)11( 

  محاسبات عددي و نتایج 

 انتقال دوجسمی  ماتریسعناصر دوترون، ابتدا  -نوبراي محاسبه سطح مقطع دیفرانسیلی تفکیک پروت

����
��� ��, ��, �; و عناصر ماتریسی تابع موج دوترون  ،]2[ تییرا از معادله لیپمن شوینگر در فضاي تکانه هلیس ���

��
�� (�, براي  .کنیم محاسبه می AV18و  Bonn-Bهاي  با به کار بردن پتانسیل، ]1[ در فضاي تکانه هلیسیتی را (�

گیري روي   حل عددي معادالتمان با استفاده از نقاط شبکه گاوسی ابتدا فضا را گسسته نموده و سپس براي انتگرال

در  ،مانبراي رسیدن به دقت مطلوب در محاسبات .ایم لژاندر استفاده نموده -هاي تکانه و زوایا از روش گاوس متغیر

اي سمتی و قطبی  هاي زاویه تعداد نقاط شبکه گاوسی را براي متغیر Bonn-Bبراي پتانسیل  لیپمن شوینگرحل معادله 

هاي یکتایی و سه تایی اسپین  نقطه بترتیب براي حالت 60و  72تعداد  تکانهنقطه و براي متغیر  32و  10بترتیب 
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 10اي سمتی و قطبی را بترتیب  هاي زاویه تعداد نقاط شبکه گاوسی براي متغیر AV18 پتانسیلبراي . ایم درنظر گرفته

براي هر  حل معادله مربوط به تابع موج دوتروندر . گیریم درنظر مینقطه  72تعداد  تکانهنقطه و براي متغیر  32و 

براي محاسبه  .ایم نقطه در نظر گرفته p ،72 نقطه و براي متغیر  x ، 32 تعداد نقاط شبکه را براي متغیر پتانسیلدو 

 بهمقادیر مورد نیاز تابع موج دوترون و ماتریس انتقال دو جسمی به ترتیب از درون یابی دو بعدي و سه بعدي 

و در محاسبه انتگرال سطح  .]6[ ایم اسپالین به دلیل سرعت و دقت باالي آن استفاده نموده-هرمیت -روش کوبیک

نقطه  32و  20بترتیب  ��و قطبی  ��اي سمتی  هاي زاویه مقطع دیفرانسیلی تفکیک، تعداد نقاط شبکه را براي متغیر

   .ایم نقطه شبکه در نظر گرفته 60تعداد  qو براي متغیر 

همانطور که در این  .اند مقایسه شدههاي تجربی  نتایج بدست آمده از محاسبات عددي با داده 2و  1هاي  در شکل

انتظار . باشد هاي تجربی داراي مقداري جابجایی می ها مشخص است نتایج حاصل از محاسبات نسبت به داده شکل

البته حل کامل معادله فدیف . داریم که با در نظر گرفتن اثرات نسبیتی در محاسبات میزان این جابجایی کاهش یابد

ي سه نوکلئونی در  نیروگرفتن همچنین با درنظر . شود میهاي تجربی  نتایج با داده باعث منطبق شدن بیشتر

 . توان به دقت بیشتري دست یافت محاسبات می

  
����پروتون پرتابی انرژيمحاسبه شده به ازاي  دیفرانسیلیسطح مقطع ): 1(شکل = 197 MeV  و زاویه پراکندگی نوترون

���� =   .اند گرفته شده ]7[ از مرجعهاي تجربی  داده .24
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����ازاي انرژي پروتون پرتابی هسطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه شده ب): 2(شکل = 346 MeV  و زاویه پراکندگی نوترون

���� =   .اند گرفته شده ]8[ هاي تجربی از مرجع داده. 22
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