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  معادله فدیف در فضاي تکانه هلیسیتی براي حالت مقید سه نوکلئونی نمایش 

  2بایگان، شهریار ؛ 1بهناز، مقدم بهزاد ؛1مهدي ،رادین
  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فیزیک دانشکده 1

 ، تهرانه تهراندانشگا فیزیک دانشکده2

  چکیده

مورد استفاده قرار گرفته است را کندگی دو نوکلئونی نوکلئونی و پرا م مقید دوستسی مطالعه قبال براي که ،روش دیدگاه سه بعدي در فضاي تکانه هلیسیتی در این مقاله
و  푡 محاسبه عناصر ماتریس انتقال دو جسمیبه  هاي فضاي تکانه هلیسیتی با استفاده از پایه ابتدا بدین منظور .ایم برده بکارهاي مقید سه نوکلئونی  سیستم براي مطالعه

   .ایم فدیف در این فضا ارائه نمودهانتگرالی اي براي معادله  در نهایت عبارت تازه .ایم پرداخته میان ذرات عملگر جایگشت

  

Momentum Helicity Representation of Feddeev Equation for Tree-Nucleon Bound State  
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Abstract 

In this paper we have extended three-dimensional approach based on momentum helicity representation from two-
nucleon bound state into three-nucleon bound state. For this purpose we have applied momentum helicity basis 
states for calculation of two-body t-matrix and permutation operator. Consequently we have obtained a new 
expression for Faddeev component of wave function in this space.   

PACS NO. 25 

  مقدمه
با حل  مرسوممحاسبات مربوط به حاالت مقید چند نوکلئونی بطور 

 )PW( اي سکی در نمایش امواج پارهوفیاکوب معادالت فدیف و
  محاسبات حالت مقید سه نوکلئونی نشانتجربه  .اند انجام شده

دستیابی به  و اي امواج پارهدهد که حل معادالت در دیدگاه  می
اي زیادي  مستلزم درنظر گرفتن امواج پاره همگرایی در نتایج،

اجتناب از این دیدگاه و کارکردن در فضاي تکانه خطی  .است
اندازه کار کردن با  .باشد می توسعهدیدگاهی است که در حال 

در نتیجه وارد نمودن متغیرهاي پیوسته در  حرکت خطی و

تر  مشهور است باعث ساده )3D( محاسبات که به دیدگاه سه بعدي
 در انرژي ،نین دستیابی به همگراییچهم شدن شکل معادالت و

 در صورتیکه  .شود می هاي باالتر از چند صد مگا الکترون ولت
تعداد درنظر گرفتن رغم  علیي ا در روش امواج پارهاین همگرایی 

استفاده از فضاي تکانه  .شود با مشکل روبرو می ،زیاداي  امواج پاره
مقید دو  توصیف سیستمدیدگاه سه بعدي براي هلیسیتی در 

  ].2و1[قبال انجام شده استدو نوکلئونی پراکندگی  نوکلئونی و
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퐩

퐪

  در فضاي تکانه هلیسیتیسیستم سه نوکلئونی مقید 
 نوکلئونی را برحسب بردارهاي فضاي تکانه ژاکوبی سیستم سه

  :دهیم بصورت زیر نمایش می
  
   

  
  ژاکوبی سیستم سه نوکلئونی بردارهاي فضاي تکانه): 1(شکل

  }1،2،3{اي از اعداد ترتیب دوره k و i ،jهاي  که در آن اندیس
 퐪و  jkاندازه حرکت نسبی زیر سیستم دو جسمی 퐩. باشند می

حالت پایه  .باشند می jkام نسبت به زیر سیستم  iاندازه حرکت ذره 
به صورت را در این فضا براي یک سیستم سه نوکلئونی هلیسیتی 

  :کنیم زیر تعریف می
〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|� ≡ �〈퐩; 퐩푠Λ; 푡휏�| 〈�퐪; 퐪λ; 푚|        )1( � 

اسپین آیزواسپین وبیانگر به ترتیب  푡و 푠 اعداد کوانتومی در آنکه 
به ترتیب  λ و Λ اعداد کوانتومی زیر سیستم دو نوکلئونی و کل

 و 퐩 بردارزیر سیستم دو نوکلئونی در راستاي تصویر اسپین کل 
 .دهند را نشان می 퐪  برداردر راستاي سوم  نوکلئونتصویر اسپین 

زیر ل کویر آیزواسپین ابه ترتیب تص 푚 و 휏 کوانتومی اعدادهمچنین 
هاي پایه معرفی  کت .سوم هستندنوکلئون  و سیستم دو نوکلئونی 

 :شده بصورت زیر کامل و بهنجارند
  

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|��퐩′; 퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′; 퐪′λ′; 푚′〉 = 
훿(퐩 − 퐩′)훿(퐪 − 퐪′)훿 ′훿 ′훿 ′훿 ′훿 ′훿 ′ )2(            

푑퐩 푑퐪 

�|퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚〉〈퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚�| = 1        )3(  
 باشد می معادله فدیف براي سیستم سه نوکلئونی مقید بصورت زیر

]3[:         

|�휓 〉� = 퐺 푡푃|�휓 〉�                                                         )4(  
لفه فدیف تابع موج کل سیستم سه نوکلئونی و ؤم  휓 که در آن

푀  در سیستم سه نوکلئونی تصویر مولفه سوم اندازه حرکت کل
است  نوکلئونیانتقال دو  عملگر 푡 .باشد می کوانتشراستاي محور 

  :شود شوئینگر داده می -که توسط معادله لیپمن

푡 =  푉 + 푉퐺 푡                                                                   )5(  
 퐺  وانتشارگر آزاد سه نوکلئونی푃   ذرات  میانعملگر جایگشت
  :شوند داده می شانروابط زیر ن باباشند که  می

퐺∘ = (퐸 − 퐻 + 푖휀) ,    푃 = 푃 푃 + 푃 푃        )6(   

퐸 با اعمال کت . بیانگر انرژي بستگی سیستم مقید سه نوکلئونی است
 همچنین با وارد کردن عملگرهاي همانی و هلیسیتیحالت پایه 
  :نویسیم زیر میرا بصورت معادله فدیف  ،معرفی شده

  

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|�휓 〉� = 

퐸 −
푝
푚  −

3푞    

4푚 푑퐩′ 푑퐪′
′ ′ ′ ′ ′ ′

′′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′

푑퐩′′ 푑퐪′′ 

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|푡|��퐩′; 퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′; 퐪′λ′; 푚′〉          

⟨퐩′; 퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′; 퐪′λ′; 푚′|푃|퐩′′; 퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

⟨퐩′′; 퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩                            )7(  

درنظر گرفتن روابط زیر براي عملگر انتقال دونوکلئونی و عملگر با 
 :]4[جایگشت

  

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|푡|��퐩′;퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′; 퐪′λ′; 푚′〉 = 
훿(퐪 − 퐪′)훿 ′훿 ′훿 ′훿 ′훿 ′           

× 〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��퐩′; 퐩′푠Λ′; 푡휏〉                                       )8(  

⟨퐩′; 퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′; 퐪′λ′; 푚′|푃|퐩′′; 퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

훿 퐩′ +  퐪 + 퐪′′ 훿(퐩′′ − 퐪 −  퐪′′)    = 
× ⟨퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′λ′; 푚′|푃 푃 |퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

+ 훿 퐩′ − 
1
2 퐪 − 퐪′′ 훿(퐩′′ + 퐪 + 

1
2 퐪′′) 

× ⟨퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′λ′; 푚′|푃 푃 |퐩 푠 Λ ; 푡 휏 , 퐪 λ ; 푚 ⟩ 
 )9(  

 :خواهیم داشت) 7(و قرار دادن آن در معادله 
  

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|�휓 〉� = 

퐸 −
푝
푚

 −
3푞    

4푚
푑퐪′′

′′ ′ ′′ ′′휏′′ ′′ ′′

 

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��−훑; −훑푠Λ′; 푡휏〉�         

⟨−훑푠Λ′; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃 푃 |훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

⟨훑′; 훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩ 

i 

j  

k  
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+〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��훑; 훑푠Λ′; 푡휏〉 
⟨훑푠Λ′; 푡휏, 퐪′λ; 푚|푃 푃 |−훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

�⟨−훑′; −훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩              )10(  

  :اند بصورت زیر تعریف شده 훑و 훑 که در آن بردارهاي

훑 =
1
2

퐪 + 퐪′′ ,      훑 = 퐪 +
1
2

퐪′′                                )11(  

  :داریم با توجه به اینکه
  

⟨−훑 ; −훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩ = 
⟨−훑 ; −훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′ 푃 푃 휓 ⟩ = 

−(−) " "⟨훑 ; −훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩ = 
−(−) "⟨훑 ; 훑 푠 − Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩   )12(  

 سیستم دو هلیسیتی زیرپایه ات حالت یکه در آن از خصوص
  :[]ایم ذرات استفاده نموده جابجایینوکلئونی تحت 

  

푃 �|퐩푠Λ �〉 = (−) �|퐩푠Λ �〉                                             )13(  
   

 )14(                                             �|푡�〉 (−) =�|푡�〉 푃  
�|−퐩푠Λ �〉 = (−) �|퐩푠 − Λ �〉                                              )15(  

:توان نشان داد به سادگی میهمچنین   
  

⟨퐩푠Λ; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃 푃 |퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′λ′; 푚′⟩ = 
(−) 푠′ 푡′⟨퐩푠Λ; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃12푃23|퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′λ′; 푚′⟩ 

= (−) ⟨퐩푠Λ; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃12|퐩′푠′Λ′; 푡′휏′, 퐪′λ′; 푚′⟩   )16(  
هاي معرفی شده بصورت  را برحسب پایهدو جسمی 푡 ماتریس انتقال

  :اریمدزیر 
⟨퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|퐩 ; 퐩′푠Λ ; 푡휏⟩ = 
1
4

⟨퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|퐩′; 퐩′푠Λ′; 푡휏⟩                                 )17(  

;�퐩|هلیسیتی پایه فضاي تکانههاي  حالتکه در آن  퐩푠Λ; 푡휏〉 ،
 زیر سیستم، و تحت جابجایی ذراتبوده ویژه حالت عملگر پاریته 

  تعریفهاي پایه به صورت زیر  این حالت. باشند می متقارن پاد
  :]2[وندش می

|�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏〉 =
1

√2
(1 − 푃 )�|퐩; 퐩푠Λ〉 �|푡〉 

=
1

√2
(1 − 휂 (−) )�|퐩; 퐩푠휆〉 �|푡〉                             )18(  

                  

�|퐩; 퐩푠휆〉 =
1

√2
(1 + 휂  푃 )�|퐩; 퐩푠휆〉                        )19(  

 푃و عملگر پاریته 휂 = با قرار . ندا پاریتهویژه مقادیر عملگر  ±1
  :واهیم داشتخ) 10( در معادله) 17( و) 16(، )12( دادن روابط

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|�휓 〉� =
1
4

 

퐸 −
푝
푚

 −
3푞    

4푚
푑퐪′′

′′ ′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′

 

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��−훑; −훑푠Λ′; 푡휏〉 � (−) (−)     
    

⟨훑푠 − Λ′; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃 푃 |훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

⟨훑′; 훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩ − 
〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��훑; 훑푠Λ′; 푡휏〉 (−)  

⟨훑푠Λ′; 푡휏, 퐪′λ; 푚|푃 푃 |퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 

�⟨훑 ; 훑 푠 − Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩               )20(  

  :]2[داریم توجه به اینکه با

퐩; 퐩푠Λ; 푡휏 푡 −퐩 ; −퐩′푠Λ ; 푡휏

= 휂 (−) ⟨퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|퐩′; 퐩′푠Λ′; 푡휏⟩                )21(  

  :اشتدخواهیم ) 20( در معادله آنبا جایگذاري  

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏, 퐪; 퐪λ; 푚|�휓 〉� = −
1
2

 

퐸 −
푝
푚

 −
3푞    

4푚
푑퐪′′

′′ ′ ′′ ′′ ′′′ ′′ ′′

 

〈�퐩; 퐩푠Λ; 푡휏|푡|��훑; 훑푠Λ′; 푡휏〉  
⟨훑푠Λ′; 푡휏, 퐪′λ; 푚|푃 |퐩′′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ 
⟨훑′; 훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′; 퐪′′λ′′; 푚′′|휓 ⟩                       )22(  

  :با تعریف
⟨훑푠Λ′; 푡휏, 퐪λ; 푚|푃 |훑′푠′′Λ′′; 푡′′휏′′, 퐪′′λ′′; 푚′′⟩ = 

⟨훑푠Λ′, 퐪λ|푃 |훑′푠′′Λ′′, 퐪′′⟩⟨푡휏, 푚|푃 |푡휏 , 푚 ⟩ 

퐺 ′′ (훑, 퐪, 훑′, 퐪′′)퐺                                        )23(  

معادله انتگرالی فدیف سیستم  )22(و با جایگذاري آن در معادله 
هاي فضاي تکانه هلیسیتی را به صورت  سه نوکلئونی مقید، در پایه

  :آوریم بدست میزیر 
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휓  (퐩, 퐪) = −
1

2
퐸 −  −

    

푑퐪′′
′′ ′ ′′ ′′ ′′ ′′ ′′

푡
   (퐩, 훑) 퐺 ′′ (훑, 퐪, 훑′, 퐪′′) 

퐺   휓 (훑  , 퐪′′)                             )24(  

  
  نتیجه گیري
دیدگاه سه بعدي در فضاي تکانه  استفاده از روشدر این مقاله 

که . هاي مقید سه نوکلئونی توسعه دادیم سیستم  براي را  هلیسیتی
در نهایت به عبارت جدیدي براي شکل انتگرالی معادله فدیف 

به  با انتخاب دستگاه مختصات مناسب ودر ادامه . منجر شد
اي به حل عددي این معادالت و  هاي مدرن هسته کارگیري پتانسیل

 مقید سه نوکلئونیهاي  سیستمو تابع موج محاسبه انرژي بستگی 
  .خواهیم پرداخت Heو ترایتون همانند 
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