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تشکیل پوزیترونیوم در ربایش الکترون از مولکول متان
محاسبه سطح مقطع پراکندگی جزیی وکل ازدامنههای پراکندگی مرتبه اول الکترونی
و بین هستهای
فریده

شجاعی

دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده فیزیک

چکیده
در این مقاله با اعمال فرمولبندی سه جسمی با شرایط مرزی تصحیح شده در تقریب مرتبة اول بورن و استفاده از روش مدل
الکترون فعال ،دامنه الکترونی مرتبة اول و دامنة بین هستهای مرتبة اول محاسبه شده است .با استفاده از دامنههای جزیی ،سطح
مقطع پراکندگی جزیی و کل ،برای تشکیل پوزیترونیوم در برخورد پوزیترون با مولکول متان در انرژیهای میانه ،باال و غیرنسبیتی
محاسبه شده ،سطح مقطع کل با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است .محدودة انرژی برخورد  044eVتا  3 keVو زاویة
پراکندگی پوزیترون  4تا  584درجه انتخاب گردیده است .سطح مقطع در چارچوب مرکز جرم محاسبه و به چارچوب آزمایشگاه
تبدیل شده است.
کلیدواژگان :پوزیترونیوم ،مولکول متان ،شرایط مرزی تصحیح شده ،ربایش الکترون

مقدمه

تعیین مینماید .خاطر نشان میشود که منظور از

پراکندگی یکی از مباحث شناخته شده در فیزیک است

انرژیهای باال حتماً سرعتهای نسبیتی نیستند .در

که در بسیاری از شاخههای آن نیز دارای کاربرد

مبحث پراکندگی ،انتقال بار از فرآیندهای مهم و در عین

میباشد .مهمترین کاربرد پراکندگی در شناخت ماهیت

حال پیچیده میباشد .فرآیند انتقال بار در اخترفیزیک،

نیروهای موجود در مادة چگال ،هستة اتم و اتم است.
در آزمایشهای پراکندگی ،محدودة انرژی برخورد را

یونسفر ،توسعه لیزرهای اشعه  Xو پالسما نقش مهمی
دارد [ .]0،9،3،5بررسی نسبتاً دقیق فرآیند ربایش
دریسکو5

به دو ناحیه برخورد با انرژی کم و برخورد با انرژی باال

الکترون (ازدیدگاه مکانیک کوآنتومی) با کار

تقسیمبندی مینمایند .اما محدودة این تقسیمبندی در

آغاز گردید [ .]1وی استدالل کرد که پراکندگی دوگانه

فیزیک اتمی و هستهای یکسان نیست .ناحیة انرژی کم

کالسیکی فرآیندی دو مرحلهای بوده و بنابراین متناظر

در فیزیک هستهای حداقل چند ده مگا الکترون ولت

با جمله دوم بورن ،در تفسیر مکانیک کوآنتومی است،

است ،در صورتیکه این ناحیه در فیزیک اتمی در حد

درحالیکه اولین تقریب بورن متناظر با پراکندگی یگانه

الکترون ولت است .محدودة این تقسیمبندی را نسبت

است .دریسکو جمالت مرتبه اول و دوم بورن در فرآیند

سرعت پرتابه به سرعت الکترون مقید و فعال در هدف

ربایش الکترون را محاسبه نمود .سپس

ایگراشی3

نویسنده مسئولfshojaei@uk.ac.ir :
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توشیما ]6[ 5نشان دادند که سهم جمله دوم بورن

موخرجی [ ]59تشکیل پوزیترونیوم را از مولکول

درسطح مقطع ربایش الکترون در پراکندگی مستقیم

هیدروژن در حالت پایه در تقریب اول بورن مطالعه

نسبت به سهم سایر جمالت بورن در حد مجانبیِ

نمودهاند .عالوه بر این تحقیقات دیگری نیز در این

سرعتهای باال ،بیشتر است .برای بهدست آوردن

زمینه صورت گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره

جواب دقیق سطح مقطع اتمی برخورد و حل بسیاری

میشود .بیسینگر [ ]51,50برخورد پروتون با انواع

از مسائل در نظریه برخورد از روش تقریب استفاده

مولکولهای هیدروکربنی را در محدودة انرژی  844تا

میگردد که هرکدام از این روشهای تقریبی ،در ناحیة

 9444کیلو الکترونولت مطالعه کردهاست .وارچز []56

خاصی قابل کاربرد هستند .یکی از این تقریبها،

برخورد پروتون با اتم و مولکول را مورد بحث قرار

تقریب ضربهای 3است .در تقریب ضربهای ،زمان دور

داده است .روتمان [ ]57سطع مقطع ،ربایش را برای

زدن الکترون در مدار اولیهاش نسبت به زمان برهمکنش

 544تا  5144کیلو الکترونولت جهت برخورد  C با

بین هستة فرودی و هدف ،بزرگ فرض میشود .این

تعدادی گازاتمی و مولکولی اندازه گرفت و مشاهده

تقریب توسط بریگز ]7[ 9برای انتقال بار بهکار رفته

نمود که سطح مقطع تابعی از طول پیوند برای هدف دو

است .شمار کارهای نظری انجام گرفته بر روی ربایش

اتمی بوده و به تعداد اتم سازنده هدف مولکولی وابسته

الکترون از هدفهای مولکولی بهدلیل فرآیند

میباشد .سطح مقطع کل پراکندگی ربایش الکترون در

چهارجسمی بودن انتقال بار در برخورد یون–مولکول

اکسیدکربن و هیدروکربنها در ناحیه انرژی  4/6تا 3

در سادهترین شکل خود ،پیچیدگیهای کار با توابع

مگا الکترون ولت توسط باهاال [ ]58گزارش شدهاست.

موج مولکولهای هدف ،وابستگی سطح مقطع برخورد

لیبینسکی و همکاران ]53[ 0ترکیبی از پرتو یونی (با بار

به جهتگیری مولکول ،تعداد ذرات درگیر برهمکنندة

چندتایی) در محدودة فرکانس رادیویی و روش

بیشتر ،در مقایسه با موارد مربوط به هدفهای اتمی

طیفنگاری گسیل فوتون را معرفی کردند ،که این

کمتر است .علیرغم پیچیدگیهای ذکر شده مطالعاتی

اندازهگیری انتخاب حالت انتقال بار را برای انرژیهایی

بهصورت تئوری برای بررسی برخورد پروتون،

که بهطور مستقیم به فیزیک نجوم ،پالسما و مدلهای

پوزیترون و الکترون با مولکول صورت گرفته است.

آنها مرتبط هستند ،آسان میسازد .ترجی و

همکاران1

این بررسیها بر اساس تقریب اوپنهایمر-بریکمن-

[ ]34با درنظرگرفتن دینامیک الکترونها و هسته در طی

کرامرز [ ،]8پارامتر برخورد [ ،]3فرمولبندی موج

برخورد با اتمهای هیدروژن-هلیوم و نئون روی مبادلة

واپیچیده بورن [ ،]54روش مسیر کالسیکی مونت کارلو

بار در برخورد پروتون (کند) با این اتمها تحقیقاتی

[ ،]55و روش اولین تقریب بورن با شرایط مرزی

انجام دادهاند .آنها برای افت انرژی الکترونی بهسبب

تصحیح شده [ ]53میباشد .در تمام تقریبهای ذکر

کوآنتش حالتهای تحریک شده ،آستانة کمترین انرژی

شده پتانسیلهای برهمکنش بین الکترون-پرتابه،

را پیدا کردند و از طرف دیگر دریافتند که سطح مقطع

الکترون-هدف و هدف-پرتابه نقش اساسی را ایفا

توقف الکترون برای سرعتهای خیلی کم (انرژیهای

میکنند و هر کدام نتایج حاصل از اندازهگیریهای

خیلی کم) متناسب با سرعت پرتابه نیست که این ناشی

آزمایشگاهی را تا حدودی توجیه میکنند .سورال و

از نظریة گاز الکترونی است .قنبری [ ]35الگوهای

1

4

Toshima
Impulse-Approximation
3
Briggs
2

Lubinski and et al
5
Truji and et al
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تداخلی نوسانی را در برخورد پروتون با مولکول

سرعتى برابر با سرعت پرتابه در حال انتشار است ایجاد

هیدروژن مورد مطالعه قرار دادهاست .در این مقاله

خواهد شد .هندسه این برخورد در شکل 5نشان داده

نویسنده سعی دارد که با استفاده از مدل الکترون مستقل

شده است .بردار موقعیت الکترون فعال و پوزیترون

و اعمال آن بهروش اولین تقریب بورن با شرایط مرزی

نسبت به مرکز جرم هدف ،بهترتیب با  rPو  Rو بردار

تصحیح شده ،سطح مقطع دیفرانسیلی برخورد

موقعیت الکترون فعال نسبت به پوزیترون با  rTنشان

پوزیترون با مولکول متان را محاسبه نماید .از آنجا که

داده شده است.

فرآیند وارد نمودن تقریبهای باالتر و تجزیه و تحلیل
تأثیر جهتگیری مولکول بر روی آن ،طوالنی و پیچیده
است ،لذا نتایج کار در چند مرحله و طی چند مقاله
ارائه خواهد شد.

تئوری
فرآیند تشکیل پوزیترونیوم از مولکول متان را میتوان
شکل .1هندسه برخورد پوزیترونیوم با متان.

بهصورت:
e  CH 4  Ps  CH 4

با اعمال فرمولبندى تقریب بورن با شرایط مرزی

5
نشان داد .اتم پوزیترونیوم ) (Psمیتواند در حالت

تصحیح شده ،به مسئله ربایش الکترون ،و شکافتن

یکتایی (پارا-پوزیترونیوم )5یا در حالت سهتایی

مسئله به برخوردهاى دو جسمى ،میتوان معادله

(اورتو-پوزیترونیوم )3باشد .در غیاب نیروهای وابسته

ماتریسى:

به اسپین ،سطح مقطع برای تشکیل اورتو–پوزیترونیوم
سه برابر پارا-پوزیترونیوم میباشد .در فرآیند 5در مدل
الکترون فعال فرض میشوند که یک الکترون از
الکترونهای هدف (متان) فعال بوده و دیگر الکترونها
همراه با هسته ساکن فرض میشوند .لذا فرآیند با یک

3

VTe 

VPe 

0


VTe
0
VPT

VTe  0  0
    
VPe   VPe   VPe
    
V
V
V
 PT   PT   PT
VTe 
 

 G0 VPe 
 
VPT 

مسئلة سه جسمی تخمین زده میشود .در این برخورد

را براى عملگر گذار )  Va (a  Pe, Te, PTکانال

سه ذره هدف (با جرم  ،) M Tپرتابه (با جرم  ) M Pو

مورد نظر حل کرد Va .عملگر برهمکنش براى

الکترون (با جرم  ) mسهیم هستند .درکانال فرآیند

پراکندگى دو ذره میباشد ،در حالیکه ذرة سوم آزادانه

ربایش الکترون ،ابتدا الکترون به هدف مقید است و در

منتشر میشود و )  G0 ( Eعملگر تابع گرین براى

برخوردى که بین هدف و پرتابه صورت میگیرد هدف

انرژى کل  Eمیباشد .اهمیت اساسی این معادالت در

یونیزه میشود .حالت یونیزه الکترون شامل بستهاى از

بودن صفرها در امتداد قطر اصلی ماتریس مربعى

امواج کروى کولنى و همچنین بسته دیگرى از امواج

میباشد که گویای این واقعیت است که پراکندگى

تخت است که در جهت پرتابه و با همان سرعت پیش

چندگانه دو ذرة یکسان ،بدون انتشار آزاد ذرة سوم رخ

میروند .اندکى دورتر از هدف سیستمی مقید که با

نمیدهد ،یا بهعبارت دیگر جفتشدگى هر  Vaبا

1

2

Para-Positronium

Orto-Positronium
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خودش از معادالت حذف شده است .معادله بهروش
تکرار نیومن حل شده و جواب اولین مرتبة آن
)  Va (1)  Va (a  Pe, PTو  VTe(1)  0و جمالت
مرتبة باالتر ) Va( n ) (n  1با جانشین کردن ) Va( n 1به
سمت راست معادله و انجام ضرب ماتریسى بهدست
مىآید .برحسب  ، Vaعملگر برهمکنش ) Vc(2براى
فرآیند ربایش الکترون بهصورت:

7

)  f (rP

داده میشوند .در معادلة i 7و   fبهترتیب حاالت
قیدى اولیه و نهائی K i ،و  K fبردارهاى موج ذرات
سنگین اولیه و نهائى مىباشند .مختصات پرتابه نسبت
به هدف درکانال اولیه با  RTو در کانال نهایی با RP

اولیه سیستم بهصورت [:]33

] [VPT  VTeG0 ( E )VPT  VPT G0 ( E )VPe



Vc(2)  Ve  Vn

داده میشود .در معادلة ،9عملگر گذار به دو جمله
کاهش داده میشود ،که بهترتیب نمایانگر انتقال مستقیم
الکترون  V eو پراکندگى بین هستهاى  V nمىباشد.
پتانسیل دوجسمى در این کانال ،پتانسیل بلند برد

8

4 5 1/ 2  r
)ˆ) r e }Y00 (r
3
iP  R

2

4 1/ 2
)
3
5

1

(  e  r j0 ( Pr )r 2 dr  a3 s
) 4  r e  r j0 ( Pr )r 2 dr

نوشته میشود ،که ضرایب در آن عبارتند از:

  1.17,
  5.68,
 1.76,

یکی جمله اولین مرتبه الکترونی و دومی مربوط به

   f | VTe G0 ( E )VPe | i 

e



2
n m ( P) Y ( Pˆ )( a1s (4 3 )1/ 2


00

  e  | X | j0 ( P X  ) X  dX   a2 s (4  3 )1/ 2 4

 Fe  Fn

Fe  i | VPe | i 

4

1

FCBC ( E )   f | Ve  Vn | i 

دومین مرتبة الکترونی میباشد.

( a3 s

انتخاب میشود .که در فضای اندازه حرکت بهشکل:

3

نوشته میشود Fe .موجود در رابطة 0شامل دو جمله،

e



) i (r )  a1s {(4

a2 s (4 3 )1/ 2 e   r 

حاالت پراکندگى مجانبی اولیه و نهائى ،دامنه ربایش
الکترون ،در انرژى  Eبهشکل:

|  |r  R

4

3 1/ 2

1

میباشند .با تشکیل عناصر ماتریس  ، Ve  Vnبین

0

iK f . RP

 RP , rP |  f  e

نشان داده شدهاست .در فرآیند برخورد ذکر شده حالت

Vc(2)  [VPe  VTeG0 ( E )VPe ] 

9

)  RT , rT | i  eiKi .RT i (rT

54

a1s  0.005,
a2 s  1,
a3s  0.025,

)  j 0 (rتابع بسل کروی و ) ˆ Y lm (Pتابع هماهنگ

و  Fnموجود در رابطة 0شامل سه جمله ،یکی جملة

کروی است R  .فاصله بین هر پیوند اتم کربن با

اولین مرتبه بین هستهای و دو تا جمله مربوط به اولین

اتمهای هیدروژن در مولکول متان است .عبارت

و دومین ،مرتبة دوم بین هستهای میباشند.

iP  R

4

e


1

Fn   f | VPT | i  

6

در رابطة 3به ساختار متان و دستگاه

مختصاتی که اختیار میگردد بستگی دارد .با توجه به

  f | VTe G0 ( E )VPT | i 

انتخاب سرعت فرودی پرتابه در امتداد محور  ،zمحل

   f | VPT G0 ( E )VPe | i 

اتمهای هیدروژن بستگی به جهتگیری مولکول نسبت

در روابط  0و  1حاالت مجانبی با روابط:

به این محور دارد .لذا حالتهای مختلفی را میتوان
برای این مسئله در نظر گرفت J .و  Kبهترتیب
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]!)(2 )3/ 2 [24 5 n(n   1
([ (n  )!])1/ 2 !( n2 )(2 5) / 2

بهعنوان تکانه انتقالیافته به یونهای هدف و پرتابه در
51

طول برخورد بهصورت زیر تعریف میشوند:
55

J   Ki  K f

53

K   K f  Ki

که در آن با نسبتهای جرمی  و  عبارتند از:
MT
) (m  M T

59



MP

) (m  M P

دو بردار اندازهحرکت  Jو  Kو نیز جهتگیری
مولکول در یک حالت خاص در شکل 3نشان داده
شدهاست.

37

Nn 

n  Z / n

همچنین )  C n 1 (xتابع چجن پاور میباشد .برای
محاسبه سطح مقطع دیفرانسیلی نیاز به دامنههای جزیی
پراکندگی بوده که در این مقاله به محاسبه دامنههای
پراکندگی مرتبه اول پرداخته خواهد شد.

دامنه الکترونی مرتبه اول بورن
معادلة 1قسمت الکترونی دامنه پراکندگی را نشان
میدهد.
)Fe  Fe(1)  Fe(2

56

 Fe(1)  f |V Pe | i دامنة الکترونی مرتبة اول
بورن بوده که شامل برهمکنش بین الکترون و پرتابه
میباشد ،در این دامنه هسته نقشی ندارد .این جمله
متناظر با پراکندگی یگانه است و همان مکانیزم
برهمکنش الکترونی در فرآیند ربایش الکترون توسط
شکل .2جهتگیری نسبی مولکول و بردارهای  Kو  Jو سرعت پرتابه
 Vدر چارچوب آزمایشگاه.

پرتابه نامیده شده است .جملة دوم الکترونی ،جملة
مرتبة دوم میباشد .شکل انتگرالی دامنه الکترونی مرتبة

در انجام محاسبات از بین جهاتی را که مولکول میتواند
در فضا نسبت به جهت پرتابه اختیار کند سه جهت
متمایز انتخاب شده است .این سه جهت ،با توجه به
اینکه مولکول دارای تقارن کروی است بهگونهای
انتخاب شدهاند که امکان قرار گرفتن هر یک از اتمهای
هیدروژن در مسیر حرکت پرتابه باشد .در نهایت روی

اول ) ) ]33[ ( Fe(1عبارت است از:
) Fe   (2 )3 / 2i ( J )  dk f  f (k f )VPe (k f  K
1

57

که با استفاده از تبدیل فوریه پتانسیل و بسط
هماهنگهای کروی و در نظر گرفتن شکل پتانسیل
برای دامنة مرتبه اول رابطه:

کل جهات متوسط گیری صورت گرفته است .قسمت
شعاعی تابع موج نهایی در فضای اندازه حرکت
بهصورت زیر است:

که در آن:

58
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1
[
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k
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2
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k  n
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1
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) Fe(1)   (23 )1/ 2 i ( J

0



)

f R10 (k f

 dk

K

K

 K2

2



 dk f R10 (k f )k 2f
0

حاصل شده است .با جانشین کردن تابع موج فضای
C

اندازةحرکت حالت نهایی (اتم پوزیترونیوم) در
رابطة ،58رابطة نهایی بهصورت زیر نوشته میشود:

تشکیل پوزیترونیوم در ربایش الکترون…..
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] 3.19 2 F1[2,3 / 2  ,5 / 2  , 1/ k 2
) k 3 (2  1)(3  2

[ Fe(1)  

] 3.19 2 F1[2,3 / 2  ,5 / 2  , k 2
) ](2)3/ 2 i ( J
) (2  1)(3  2
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شکل انتگرالی دامنه بین هستهای مرتبة اول ( )) Fn(1
عبارت است از:
)  (2 )3 / 2  dk f (k  K )i (k  J )VPT (k

35

رابطة 53به

و  kبستگی دارد .برای دو انرژی
های

بنابراین سهم الکترون از اندازه حرکت برابر با

مختلف رسم شده است ،چنانکه از شکل 9مشخص

Ki

است ،برای زوایای پراکندگی مختلف ،تنها جملة اول
غالب است و دامنه بهازاء   0بیشترین مقدار را دارد.
در محاسبات برای

های متفاوت ،دامنه محاسبه شده

و بعد میانگینگیری شده است.

Ki

m
m  MT
MT
m  MT



میباشد و نهایت در کانال خروجی

تشکیل میدهد .سهم الکترون از اندازهحرکت نهایی

10

Energy=100 eV
Energy=500 eV

Kf

m
m MP

نهایی برابر با

-3

Kf

و سهم پوزیترون از اندازه حرکت
MP
m MP

خواهد بود ،در سیستم

مرکز جرم اندازهحرکت هسته هدف برابر با  K f
)(1

-5

10

Fe
-7

10

-9

10

30



و سهم هدف از اندازه حرکت برابر با

الکترون به پوزیترون مقید شده و پوزیترونیوم ) (PSرا
برابر با

50

F

در سیستم مرکز جرم اندازه حرکت کل صفر میباشد.

مختلف ،در شکل 9این دامنة پراکندگی برای

40

1
n

20

10

0

میباشد .براساس قوانین مکانیک کالسیک بهسادگی
میتوان نشان داد که بین تغییر اندازهحرکت انتقالی هر
کدام از سه ذرة پوزیترون ،هدف و الکترون که بهترتیب
با ، K

J

و

T

نشان داده میشوند ،رابطة:
J  K T  0

33

برقرار است .با استفاده از رابطة 33و یک تغییر متغیر،
شکل .3دامنة پراکندگی برای دو انرژی مختلف.

دامنة بین هستهای مرتبة اول
معادلة 6قسمت بین هستهای دامنه پراکندگی بوده
34

)Fn  Fn(1)  Fn(2)  Fn(3

که در آن  Fn(1)  f |V PT | i دامنة بین
هستهای در برگیرنده پراکندگی هستهای مرتبة اول و
شامل برهمکنش بین هدف و پرتابه میباشد ،در این
دامنه الکترون نقشی ندارد .این جمله متناظر با فرآیند
رودررو است .بقیة جمالت دامنههای مرتبة باالتر
میباشند .در این مقاله این جملهها محاسبه نمیگردند.

دامنة مرتبة اول هستهای بهشکل:
39

) Fn   (2 )3 / 2  dU f (U  V f )i (U )VPT (U  J
1

در میآید که در آن  VPTبهصورت پتانسیل برهمکنش
دوجسمی تعریف میشود .در مقاله [ ]39پتانسیل
مؤثری که توسط الکترون در برهمکنش با متان مشاهده
میشود ،با حل معادلة شرودینگر در مدل پتانسیل مؤثر
و الکترون فعال بهدست آمده است .بهدلیل اینکه در
طول برخورد ،فرض بر این است که ساختار مولکول
متان در طول برخورد تغییر نمیکند ،این پتانسیل مؤثر
با پتانسیل  VPTبرابر ،ولی عالمت آن مثبت میباشد.

معادلة 39را بهشکل زیر میتوان باز نویسی نمود:
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Fn   I1  I 2

33

1

30

که در آن:

که در آن  I 1و  I 2عبارتند از:
31

) I1  (2 )3 / 2  dU f (V f )i (U )VPT ( J

36

) I 2  (2 )3 / 2  dW f (W f )i (V f )VPT ( K

94

و    M P / M Tاست  ،زاویة پراکندگی میباشد.

با جایگزینی توابع موج اولیه و نهایی و برهمکنش پرتابه
و هدف در رابطة  31و  ،36انتگرالها بهروش عددی

نتایج
در این بخش نتایج محاسبة دامنههای پراکندگی مرتبة

محاسبه میشوند.

اول الکترونی و بین هستهای در برخورد پوزیترون با

سطح مقطع پراکندگی

مولکول متان ،برای سه انرژی مختلف آورده شده است.

اکنون با معلوم بودن دامنههای پراکندگی جزیی مرتبه
اول ،دامنه پراکندگی کلی در مرتبة اول بهصورت:

دامنههای جزیی پراکندگی در چارچوب مرکز جرم
سیستم سهذرهای محاسبه شدهاند و گسترة زاویهای بین
صفر تا  584درجه منظور شده است .شکل0الف0 ،ب

)FCBC (E )  Fe(1)  Fn(1

37

(1   2  2 Cos( ))3/ 2
 
)) (1   Cos(

و 0پ بهترتیب مقدار مطلق دامنه الکترونی مرتبة اول
برخورد پوزیترون با انرژیهای فرودی  144الکترون

نوشته میشود .با استفاده از رابطة فوق میتوان سطح

ولت (متناظر با سرعت  5444 ،)6/04 a.uالکترون ولت

مقطع جزیی برخورد را در سیستم آزمایشگاه و مرکز

(متناظر با سرعت  )8/17 a.uو  3444الکترونولت

جرم تعیین نمود.

(متناظر با سرعت  )53/53 a.uدر حالت زمینه و گذار

38

 K
d
)cm  i f2 f | FCBC (E ) |2
d
4 K i

به حالت نهایی را نشان میدهند .اندازة دامنه با باالرفتن
(

انرژی کاهش مییابد ،فاز این دامنه صفر است.
-2

10

پارامترهای موجود در رابطة 38جرمهای کاهش یافته

500 eV
+

e +CH4

در کانال اولیه و نهایی میباشند.

1

) M T (m  M P
m  MT  M P

f 

)|Fe | (a.u

) M P (m  M T
m  MT  M P

i 

-3

10

-4

10

سطح مقطع جزیی برخورد در چارچوب آزمایشگاه بر
طبق رابطه زیر بهدست میآید:
33

d
d
( )lab  
)cm
d
d

180

(

150

60

90
120
)Lab(degree

30

0

شکل4الف .مقدار مطلق دامنه الکترونی مرتبة اول برای برخورد پوزیترون
با متان در انرژی فرودی 144الکترونولت.
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شکل4ب .مقدار مطلق دامنة الکترونی مرتبة اول برای برخورد پوزیترون

شکل5الف .مقدار مطلق دامنة بین هستهای مرتبة اول برای برخورد

با متان در انرژی فرودی  5444الکترون ولت.

پوزیترون با انرژی فرودی144الکترونولت.

2000 eV
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+
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شکل4پ .مقدار مطلق دامنه الکترونی مرتبة اول برای برخورد پوزیترون

شکل5ب .مقدار مطلق دامنة بین هستهای مرتبة اول برای برخورد

با متان در انرژی فرودی 3444الکترونولت.

پوزیترون با انرژی فرودی 5444الکترونولت.

شکلهای 1الف1 ،ب و 1پ بهترتیب مقدار مطلق دامنه
بین هستهای مرتبة اول ،برای برخورد پوزیترون با
انرژیهای فرودی  144الکترونولت 5444 ،الکترون
ولت و  3444الکترونولت در حالت زمینه و گذار به
حالت نهایی را نشان میدهند.
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با افزایش انرژی تعداد زوایا بیشتر میگردد ،چون این

2000 eV
+
e +CH4

دامنه در اثر برهمکنش بین پرتابه و هدف ایجاد میشود.
0.0010

)|Fn |(a.u

-2

)(1

10

1000 eV
+
e +CH4
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)(1
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شکل5پ .مقدار مطلق دامنه بین هستهای مرتبه اول برای برخورد

-0.0015
180

پوزیترون با انرژی فرودی 3444الکترون ولت.

Phaze

-0.0005
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0

30
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در شکلهای  6تا  8فاز دامنه پراکندگی مرتبة اول بین
هستهای رسم شده است .در تمام انرژیها تغییر فاز

شکل .7فاز دامنه بین هستهای مرتبة اول برای برخورد پوزیترون با انرژی
فرودی  5444الکترونولت.

بخوبی مشهود است ،با باال رفتن انرژی تغییر فازها
بیشتر میشود.
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+
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شکل .6فاز دامنه بین هستهای مرتبة اول برای برخورد پوزیترون با انرژی

شکل .8فاز دامنه بین هستهای مرتبة اول برای برخورد پوزیترون با انرژی

فرودی  144الکترون ولت.

فرودی  3444الکترونولت.

با بررسی در نتایج مشاهده میشود که در قسمت

در شکل 3دامنة پراکندگی و در شکل 54سطح مقطع

موهومی این دامنه تداخلهایی در اثر وجود مراکز

پراکندگی جزیی در انرژیهای مختلف رسم شده است.

پراکندگی کربن و هیدروژنها دیده میشود که بهدلیل

همانگونه که از نمودار واضح است با باالرفتن انرژی

بزرگی قسمت حقیقی نسبت به موهومی این تداخلها

دامنه و سطح مقطع کاهش مییابد .برای واضح بودن

در دامنه گم میشوند .در انرژی  144الکترون ولت تغییر

تغییر رفتار دامنه ،در گوشة شکل 3نمودار دامنه در

فازها در زوایای  34 ، 94و  534درجه دیده میشود که

انرژی  3444الکترونولت رسم شده است .در شکل55

تشکیل پوزیترونیوم در ربایش الکترون…..
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سطح مقطع کل پراکندگی برحسب انرژی رسم شده
است ،البته مشاهده میشود که با باالرفتن انرژی سطح

+

e +CH4
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جمالت باالتر باشد.
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است .تفاوت در نتایج میتواند بهدلیل در نظر نگرفتن

-3

total cross section(10

پراکندگی با نتایج تجربی قابل دسترس مقایسه شده

-2

10

2

مقطع کل کاهش مییابد .در جدول 5سطح مقطع کل

) cm

10

شکل .11سطح مقطع پراکندگی کل برای برخورد پوزیترون با متان در

انرژیهای متفاوت.
جدول .5سطح مقطع کل پراکندگی برای الف) کار جاری ،ب) مرجع
 ،30پ) مرجع .31
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شکل .9دامنة پراکندگی برای برخورد پوزیترون با انرژیهای متفاوت.
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نتیجهگیری
در این کار سطح مقطع جزیی و کل ربایش الکترون
از مولکول متان توسط پوزیترون مورد مطالعه قرار
گرفته است .بهازای انرژیهای مختلف سطح مقطع
جزیی متفاوت بوده و با باالتر رفتن انرژی این پارامتر
کاهش مییابد .بهدلیل اعتبار تقریب اول برای

0

Lab

شکل .11سطح مقطع پراکندگی جزیی با انرژیهای متفاوت.

انرژیهای باال ،سطح مقطع کل پراکندگی در انرژیهای
پایین ،با دادههای تجربی تفاوت دارد ،در انرژیهای
باالتر از  144الکترون ولت دادهای برای مقایسه وجود
نداشت.
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