چرا پتانسیلهای نوکلئون -نوکلئون قادر به توجیه نتایج تجربی سه نوکلئونی نمیباشند؟
امیر اسداهلل نژاد رنجبر ،محمد اسالمی کالنتری
دانشگاه یزد ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای

چکيده:
در این مقاله به بررسی چهار مدل پتانسیلی که شامل یک پتانسیل غیرموضعی  Reidمانند )  ،Nijmegen ( NijmIپتانسیل
موضعی )  ، ( NijmIIپتانسیل )  ArgonneV18 ( AV18و پتانسیل

CD1-Bonn

میشوند ،پرداختهایم .پتانسیلهای

معرفی شده ،دارای  2 datumنزدیک به هم هستند و دادههای پراکندگی نوکلئون – نوکلئون را به خوبی توجیه
میکنند .این مدلهای پتانسیلی نسبت به سایر مدلها قادر به رقابت بیشتری با آنالیز پاره موجی Nijmegen ( PWA 93 ) 2

میباشند .پیشبینیهای تئوری با مقادیر تجربی ناشی از واکنش انشقاق پروتون-دوترون در انرژی  135 MeVمقایسه
گردیده ونشان داده شده است که در نظر گرفتن پتانسیلهای دو نوکلئونی ناکافی میباشد.

مقدمه :
در گذشته بسیاری از پتانسیلهای  )NN)3نوکلئون – نوکلئون توسط گروههای مختلف معرفی شدند .که به
نظر با دادههای پراکندگی ( )NNموجود در زمان خود سازگاری داشتند .مدلهای قدیمیتر ،یعنی مدلهای
سالهای  1591و  1591دیگر برای توصیف مجموعه دادههای کنونی مناسب نیستند .مدلهای پتانسیل مختلفی
که در سال  1591معرفی شدند ،مجموعه دادهها را با  2 N data  2

توصیف میکنند .که  Ndataتعداد

دادههای پراکندگی  NNدر انرژی صفر تا  350MeVاست .پتانسیلهایی که در سال  1591ارائه شدند ،در
توصیف دادهها نقش بهتری را ایفا کردهاند .اما این مدلها هنوزمجموعه دادهها را با   2 N data  2توصیف
میکردند .در حالی که این عدد باید با   2 N data  0.99که اخیرا" از آنالیز پاره موج Nijmegen NN

) ( PWA93حاصل شده ،مقایسه شود .این آنالیز از تمام دادههای پراکندگی  ppو  npدر انرژی کمتر از
 350MeVبه دست آمده است ] . [1مدلهای پتانسیلی که تنها با دادههای  npسازگاری دارند ،حتی پس از
اینکه برهمکنشهای کولنی نیز اعمال شوند ،قادر به توصیف دقیق دادههای  ppنیستند.این حقیقتی است که
بهطورکلی نادیده گرفته شده است ] . [2هر پتانسیل  NNباید با دادههای  ppو نیز دادههای  npسازگار باشد ،تا
بتواند تمام دادههای پراکندگی NNرا توصیف کند .در طی دهه اخیر کیفیت دادههای  npبهطور قابل مالحظهای
افزایش پیدا کرده است .در نتیجه پتانسیلهای قدیمیتر ) ، ( Paris 80, Nijm78 , Re id 68این دادهها را به
Charge Dependent 1
Partial-wave analysis 2
nucleon - nucleon 3

7431

خوبی توصیف نمیکنند .و همچنین ،بیشتر پتانسیلهای جدیدتر نیز نیازبه تجدیدنظر و بهروزشدن دارند[3 , 4] .

حال این سوال مطرح میشود که  ،آیا میتوان یک مجموعه جدید از مدلهای پتانسیلی را معرفی کرد که
دادههای  NNرا با   2 N data  1توصیف کند؟ جواب این سوال مثبت است و این را میتوان از PWA93

 Nijmegenحدس زد .زیرا این آنالیز پاره موجی در اصل یک پتانسیل وابسته به انرژی میباشد که با دادههای
پراکندگی مقایسه شده است .در آنالیز پاره موجی با  35پارامتر ،کیفیتی در حد   2 N data  0.99را خواهیم
داشت .در حالیکه یک مدل پتانسیل قراردادی تنها دارای  11تا  19پارامتر آزاد میباشد .به عنوان مثال پتانسیل
بهروزشده  19پارامتری  Nijm93که از پتانسیل  Nijm78بدست آمده است ،دادههای NNرا با
  2 N data  1.87توصیف میکند .که در توصیف دادهها با  Nijmegen PWA93قابل رقابت نمیباشد.
پتانسیل  Nijm Iشامل روابط وابسته به تکانه میباشد (همانند پتانسیلهای  Nijm78و  ) Nijm93که باعث
افزایش یک ساختار غیر موضعی ]  [2(r )  (r )2در فضای پیکربندی میشود .همچنین ما یک پتانسیل
موضعی  Nijm IIرا در اختیار داریم که حتی اگر روابط وابسته به تکانه حذف شده باشند ،پتانسیل موضعی
 Nijm IIهمانند پتانسیل غیر موضعی  Nijm Iسازگاری مطلوبی را با دادهها ایجاد کرده است.اخیرا" گروه
 Bonnبه تاثیر بار غیر مستقل ( )CDدر پتانسیل  Bonnپی برده و پتانسیلی به نام  CD-Bonnرا جانشین
پتانسیل اصلی  Bonnکرده اند ] . [5نوع دیگری از پتانسیلهای  ، NNپتانسیل )  ArgonneV18 ( AV18است
] [6که پتانسیل به روز شده  ArgonneV14میباشد

نمای کلی :
یوکاوا در سال  1539نظریه تبادل ذرهای بین نوکلئونها (اندرکنش نوکلئون – نوکلئون) را ارائه کرد و بعدها
که این ذره (پایون) با الهام از نیروی الکترومغناطیسی و تبادل فوتون مجازی کشف گردید [7 , 8] ،مشخص شد،
که جرم پیش بینی شده آن توسط یوکاوا ،نزدیک به جرم واقعی آن میباشد
مولفهی مرکزی پتانسیل نوکلئون – نوکلئون (شکل  )1به سه ناحیه تقسیم میشود:
الف) ناحیه بلند برد  ،که بردش( فاصله بین دو نوکلئون )و در حدود  2 fmمیباشد .ب) ناحیه برد میانی ،که
در حدود  0.7  2 fmمیباشد .ج) ناحیه کوتاهبرد ،که کمتر از  0/ 7 fmمیباشد.

شکل :1پتانسیل برهمکنشی دو نوکلئونی
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همانطور که در شکل 1نشان داده شده است ،در ناحیه بلندبرد ( )Long rangeمبادله پایون  و در نواحی
که برد کوتاهتری دارند مبادله مزون  و مزونهای سنگینتر   , صورت میگیرد  [1, 9] .پتانسیلهای بین
نوکلئون – نوکلئون ) ( NNP sدر فضای اندازه حرکت و در فضای پیکربندی توصیف میشوند ]. [10
پتانسیلهایی که در فضای پیکربندی توصیف میشوند ،در معادله غیرنسبیتی شرودینگر به کار میروند .پتانسیل
باید تحت دوران ،بازتاب و بازگشت زمانی ،ناوردا باشد .همانطور که در زیر نشان داده شده است ،پتانسیل
مدل مستقلی که در فضای پیکربندی بیان میشود مجموع  9جمله میباشد:
6

V   Vi Pi
i 1

 Piیک گستره کلی از  9عملگر میباشد بهطوری که
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اثر مربعی اسپین  -مدار و  : P6عملگر عدم تقارن اسپین  -مدار میباشند .بهطورکلی  Viدر فضای پیکربندی
تابعی از  ( r 2فاصله بین دو نوکلئون ) و نیز تابعی از عملگرهای خطی و اندازه حرکتهای زاویهای  P2و L2

میباشد .همچنین  Viتابعی از عملگرهای  S 2و  J 2است که در حقیقت از هر پاره موجی که بهطور جداگانه
پارامتری شده ناشی میشود ]. [9

ساختار پتانسيلها:
 )1ساختار پتانسيل:Nijmegen
پتانسیلهای مبادله یک بوزون  ،)OBE(4تابعهایی از اندازه حرکت وابسته به جمالت مرکزی و عامل شکلهایی
بصورت نمایی میباشند .مزونهایی که در اثر این پتانسیل مبادله میشوند ،شامل مزونهای شبه اسکالری
) ، ( , , مزونهای برداری )  (  ,  ,و مزونهای اسکالری )  (a0 , f0 , میباشند .مزونهایی که در

گذرگاههای  Reggeاین پتانسیل [ ]11مبادله میشوند ،شامل مزونهای  ، S  ،  ، O ،  ،  ،   ،  ، 

میباشند .از این گذشته قسمت  J  0به نحوی معرفی میشود که شامل بخشهای  Pomeronو گذرگاههای
مزون-تانسوری  f2 ، f 2و  a2میباشد که ناشی از پتانسیلهای گاوسی هستند .انتشار دهنده مزونی دارای
عامل شکلی به صورت نمایی میباشد.
) 2 (k 2 , m 2 , 2 )  (1 k 2  m 2 ) exp(k 2 2

و برای نوع مبادله  Pomeronعامل شکلی به صورت زیر دارد:
) 2 (k 2 , m p 2 )  (1 M p 2 ) exp(  k 2 4m p 2
One Boson Exchange 4
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در اینجا  m pبعد جرم و به عنوان جرم  Pomeronشناخته میشود و  M Pجرم اسکالری است که به عنوان
جرم پروتون انتخاب شده است.حال به بررسی دو پتانسیل  Nijm Iو  Nijm IIو سازگاری آنها با دادههای
 NNمیپردازیم.برای اینکه یک مدل پتانسیلی را که تقریباً همان کیفیت ( Nijmegen PWA93
 )  2 N data  1را داشته باشد ،معرفی کنیم .روش متفاوتی را دنبال کرده و از موفقیت پتانسیل Re id 68

استفاده میکنیم .انتظار داشتیم که وقتی با پتانسیل ( Nijmegenکه   2قابل مالحظهای در دادههای  ppدارد)
شروع میکنیم ،پتانسیل  Reidمانندی را داشته باشیم که در آن برای هر پاره موج تنها باید پارامترهای کمی را
تنظیم نماییم تا به   2 N data  1دست پیدا کنیم .این نوع پتانسیل توسط مجموعهای از پتانسیلهای تنظیم
شده  Nijmegenکه هرکدام یک پاره موج را نشان میدهد ،ارائه شده است .پارامترهای پتانسیل  Reidمانند
بهطور مستقیم با داده ها متناسب شدهاند .در این صورت این پتانسیل بهطور هم زمان در تمام پاره موجهای تا
 J  6به کار برده میشود .این مدل پتانسیلی را به عنوان  Nijm Iمعرفی میکنیم که دارای

  2 ( pp)  1795 .8و   2 (np)  2627 .3میباشد و دادههای پراکندگی  ppو  npرا با  2 N data  1.03

توصیف میکند .همچنین یک پتانسیل  Reid Nijmegenمانند را در اختیار داریم که در آن روابط صریح
وابسته به تکانه را که باعث افزایش ترکیببندی غیر موضعی برای این پتانسیل در فضای پیکربندی میشود را
نادیده گرفتهایم .همین روش را برای پتانسیل غیرموضعی  Nijm Iنیز لحاظ کردهایم .در ابتدا این پارامترها
متناسب با   2تنظیم شدهاند و سپس در یک ارتباط مستقیم با دادهها بهبود یافتهاند .برای پتانسیل موضعی
 Nijm IIاز مجموع  49پارامتر استفاده کردهایم که دارای   2 ( pp)  1795 .8و   2 (np)  2625 .7میباشد
و دادههای پراکندگی  ppو  npرا با   2 N data  1.03توصیف میکند .این مدلها اولین پتانسیلهایی هستند
که سازگاری مطلوبی را با دادههای پراکندگی  NNایجاد کردند.
 )2ساختار پتانسيل ) : ArgonneV18 ( AV18
پتانسیل )  ، ArgonneV14 ( AV14از مجموع  14عملگر تشکیل شده است:
V14 , ij   [VP (rij )  VFP (rij )  VSP (rij )]OijP
P 1, 14

عملگرها عبارتند از:

     
       
 
) OijP 1,14  1, i   j , i   i , ( i   i )( i   j ) , Sij , Sij ( i   j ) , ( L  S ) , ( L  S )( i   j ) , L2 , L2 ( i   j
 
   
 
   
) , L2 ( i   i ) , L2 ( i   i )( i   j ) , ( L  S )2 , ( L  S )2 ( i   j



 
که در اینجا  Sij  3( ij  rˆij )( ij  rˆij )   i   jعملگر تانسوری و  Lاندازه حرکت زاویهای-مداری نسبی


و  Sاسپین کل است .سه مولفه شعاعی قسمت بلند برد و میانی و کوتاهبرد پتانسیل ، OPE9که به ترتیب با

)  VP (rو )  VIP (rو )  VSP (rنشان داده شدهاند .پتانسیل بهروزشده )  ArgonneV18 ( AV18شامل  19عملگر
One Pion Exchange 5
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میباشد ،که  14تای آن عملگرهای تشکیلدهندهی  [11] AV14و  4عملگر دیگر از  3عملگر وابسته بار ()CD
و یک عملگر غیرمتقارن بار )CA(9تشکیل شده است .پتانسیل  41، AV18پارامتر دارد که با  4311نقطه داده در
محدوده انرژی  0 350MeVدادههای پراکندگی  ppو  npرا با   2 N data  1.09توصیف میکند.
 )3ساختار پتانسيل :CD-Bonn
پتانسیل  ، [12] Bonnدر اصل یک نوع پتانسیل مبادله یک بوزون ( )OBEمیباشد .این پتانسیل اساساً شامل
مبادله مزونهای   ،  ، و یک شبه مزون (  ) است .اخیراً گروه  Bonnاهمیت سهم مبادله دو پایون
 )TPE(9را تشخیص داده است و در جدیدترین نسخه این پتانسیل ] ، [8این سهم به اصل پتانسیل  OBEاضافه
شده است .و نیز گروه  Bonnمحاسباتی را برای اثرهای شکستن بار مستقل  )CIB(9انجام دادهاند که دلیل
اصلی آن چند دسته شدن جرم پایون است .و همچنین محاسباتی برای شکستن بار متقارن  )CSB(5برهمکنش
نوکلئون – نوکلئون که ناشی از چند دسته شدن جرم نوکلئون است ،انجام دادهاند (.زیرا برهمکنشهای  ppو
 npمختلفاند حتی پس از اینکه برهمکنشهای الکترومغناطیسی ( )CSBحذف شوند) .اخیر ًا گروه  Bonnبه
تاثیر بار غیر مستقل ( )CDدر پتانسیل  Bonnپی برده است و پتانسیل  CD-Bonnرا جانشین پتانسیل اصلی
Bonnکردهاند ] . [5این پتانسیل متناسب با  2532نقطه داده برای پراکندگی  ppبا   2 N data  1.01و 3199
نقطه داده برای پراکندگی  npبا   2 N data  1.02است.

مقایسه بين پتانسيلها وتوصيف دادههای تجربی:

در کانال انشقاق هر پیکربندی توسط زوایای گسیل دو پروتون خروجی (زوایای پراکندگی قطبی  2و  1و

زاویه سمتی نسبی  ) 12  1  2تعریف میشود .در واکنش  p  d  p  p  nسه ذره خروجی دو
پروتون و یک نوترون وجود دارد .که هر ذره دارای سه متغیر ،انرژی ،E ،زاویه پراکندگی قطبی ،  ،و زاویه
پراکندگی سمتی ،  ،دارد در مجموع برای این سه ذره ،نُه متغیر  E1 , E2 , E3 1 ,2 ,3 , 1 ,2 ,3 ,را
خواهیم داشت .با توجه روابط پایستگی تکانه و انرژی چهار تا از این نُه متغیر قابل تعیین شدن میباشند.
بنابراین چنانچه پنج متغیر از نُه متغیر ،در حین آزمایش اندازهگیری شوند با استفاده از قوانین پایستگی فوقالذکر
میتوان چهار متغیر دیگر را بدون هیچ ابهامی تعیین کرد .معموالً چهار متغیر از این پنج متغیر را بصورت
)  (1 ,2 ,1 ,2انتخاب می کنند و پنجمین متغیر را همبستگی انرژی دو پروتون خروجی  ،S،در نظر میگیرند.
که توسط یک منحنی سینماتیکی به نام منحنی Sنمایش داده میشود ]  . [13شکل  2سطح مقطع پراکندگی
انشقاقی پروتون – دوترون برای پیکربندی )  (1 , 2 , 12 )  (16  ,16  ,100نشان میدهد .پتانسیلهای بیان
شده و دادههای تجربی را بر اساس این پتانسیلها در این شکل مقایسه و مورد بررسی قرار دادهایم .خط قرمز
نماینده پتانسیل  CDBو خط آبی نماینده پتانسیل  NijmIIو خط سبز نماینده پتانسیل  AV18و خط مشکی

Charge Asymmetry 6
Two Pion Exchange 7
Charge Independent Breaking 8
Charge Symmetric Breaking 9

7437

نماینده پتانسیل  NijmIمیباشند .همانطور که در شکل دیده میشود نزدیک بودن بسیار زیاد خطوط آبی،
مشکی و قرمز بیانگر این موضوع است که ،پتانسیلهای  NijmIIو  NijmIو  CDBتفاوت بسیار ناچیزی
دارند ،که حاکی از شبیه بودن دیدگاههای آنها میباشد  .پتانسیل  AV18که با خط سبز نشان داده شده ،تا حد
قابل مالحظهای از سه پتانسیل دیگر فاصله گرفته است و مبین این موضوع است که ،ساختار عملگری و دیدگاه
این پتانسیل با سه پتانسیل دیگر متفاوت است.همانطور که در شکل زیر دیده میشود هر چند پتانسیلهای
 NijmIIو  NijmIدادههای تجربی را به نسبت پتانسیلهای دیگر بهتر توصیف میکند اما همچنان ناکافی
میباشند.

شکل  :2سطح مقطع دیفرانسیلی واکنشی انشقاقی پروتون-دوترون
برای پیکربندی
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