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چکیده :در آزمایش رمسور -تاون سند رفتار سطح مقطع پراکندگی الکترونهای کم انرژی از اتم های گاز نادر،
مورد بررسی قرارمیگیرد .از نقطه نظر کالسیکی ،انتظار میرود که احتمال پراکندگی برابر با احتمال تصادم بین
ذرات الکترون با گاز باشد .اما ،نتایج این آزمایش نشان میدهد که سطح مقطع پراکندگی برای انرژیهای خاصی
صفر است و از اینرو ،گذار بیشینه میتواند وجود داشته باشد .طول موج های تشدیدی گذار با توصیف کوانتومی این
پدیده قابل استخراج میباشند که تطابق خوبی هم با نتایج تجربی دارند .از طرفی ،با معرفی طول کمینه ،طبق
نظریههای کوانتوم گرانشی ،اصل عدم قطعیت معمول هایزنیرگ باید اصالح شود که به اصل عدم قطعیت تعمیم
یافته معروف است .تصحیح طول موج های تشدیدی در چارچوب اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان اول تکانه
قبالً محاسبه شدهاند .در این مقاله ما این اثر را با استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم تکانه بررسی
مینماییم و به محاسبه تصحیح طول موج های تشدیدی در این نظریه میپردازیم.
واژه های كلیدی :کوانتوم گرانشی ،کمینه طول ،اصل عدم قطعیت تعمیم یافته و اثر رمسور-تاونسند.

 .1مقدمه
با توجه به رابطه عدم قطعیت



برای بررسی موقعیت ذره استفاده نمود ،تا به این
 ،به منظور

آن که خطا در اندازه گیری موقعیت نسبی
کوچک شود ،باید

به اندازهی کافی زیاد باشد.

بدین منظور باید از فوتون های با انرژی بسیار بزرگ
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ترتیب

به اندازه کافی بزرگ شود .در صورتی که

طبق نظریه های کوانتوم گرانشی ،با افزایش انرژی به
بیش از مقدار مشخصی ،ناچار انرژی بسیار زیادی در
فضایی کوچک متمرکز شده و مطابق با نسبیت عام،
این انرژی زیاد در فضا – زمان اخالل ایجاد نموده و
منجر به خلق یک سیاه چاله میشود .این پدیده ،با
توجه به تکنولوژی کنونی بشر اجتناب ناپذیر است.
حال

چنانچه

رابطهی

اصل

عدم

قطعیت
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به گونهای تصحیح شود تا کمینه

( مثالً برای انرژی الکترون در حدود

در

طول در آن وارد شود ،مشکل محبوس شدن انرژی

گاز گزنون) .بنابراین نتایج آزمایش اولیه به وضوح غیر

بسیار زیاد در یک فضای کوچک مرتفع میگردد و

کالسیکی بود .اما ،با ظهور مکانیک کوانتومی و

میتوان با خطای تقریبا صفر ،موقعیت ذرات کوچک

توصیف خصوصیت موجی الکترونها ،نتیجه این

را مشخص نمود .با توجه به نظریههای کوانتوم

آزمایش به خوبی قابل توضیح گردید[ .]9در نگرش

گرانشی این کمینه طول میتواند از مقیاس طول

بوهمی مکانیک کوانتومی ،اتم به صورت یک چاه

پالنک باشد .طول پالنک بینهایت کوچک است و در

پتانسیل مربعی محدود در نظر گرفته میشود. ]8[ ،
البته به طور نظری ،یافتن انرژی هایی که دقیقاً به

حدود

ازای آنها ،این پدیده رخ میدهد مشکل است و

است [.]1با ورود این طول کمینه ،اصل عدم قطعیت
هایزنبرگ دچار تغییر مهمی میشود و جمالتی به آن
اضافه میگردد .در این صورت این اصل به اصل عدم

نیازمند محاسبات پیچیده در چارچوب مکانیک
کوانتومی نسبیتی و تبادل الکترون و اثرات ناشی از
چگونگی قطبش اسپین الکترونها دارد .با این وجود

قطعیت تعمیم یافته ( )GUP1منجر میشود .با

مطالعات نظری و آزمایشگاهی بسیاری بر روی این

تغییرات ایجاد شده در اصل عدم قطعیت استاندارد

پدیده صورت گرفته است.]8[ ،

هایزنبرگ ،انتظار میرود که سامانه های فیزیکی
دچار تغییراتی شوند و اصالح گردند.]2[ ،

در این مقاله اثر رمسور-تاونسند را در پراکندگی تک
بعدی با استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با

آزمایش رمسور-تاونسند با عبور یک دسته از

توان دوم تکانه بررسی میکنیم .قبالٌ این اثر با

الکترونهای کم انرژی در اتمهای گاز نادر صورت

استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان یک

میگیرد .این آزمایش به صورت جداگانه توسط کارل
رمسور( 2بین سالهای )1599-1285و جان سیلی

تکانه بررسی شده است [ .]2پدیده تونل زنی از چاه
پتانسیل محدود با اعمال اصل عدم قطعیت توان دوم

تاونسند( 9بین سالهای  )1598-1282در اوایل

تکانه در مراجع [ ]5و [ ]11مورد بررسی قرار گرفته

 1521صورت گرفته است ]9[ ،و [ .]4از نقطه نظر

است .اما در این مقاله به طور خاص به توصیف پدیده

کالسیکی احتمال تصادم الکترونها و اتم ها با افزایش

رمسور-تاونسند با استفاده پدیده تونل زنی می-

انرژی الکترونها باید به صورت یکنواخت کم شود .اما

پردازیم .رابطه جا به جایی تعمیم یافته در چارچوب

رمسور-تاونسند مشاهده کردند که برای الکترون

اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم تکانه ،به

های با انرژی کم این احتمال میتواند بسیار کم باشد.

صورت زیر است [ ]1و [:]11

در واقع ،برای محیط گازهای نادری چون آرگون و
کریپتون و یا گزنون احتمال تصادم باریکه کم انرژی
از الکترون ها ،احتمال تصادم کمینه دارد،
1-Generalized Uncertainty Principle
2
- Carl Ramsauer
3
- John Sealy Townsend

( )1

3
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می باشد .با استفاده از رابطه اصل

با توجه به اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم

عدم قطعیت تعمیم یافته ،تکانه و موقعیت را به

تکانه و با استفاده از هامیلتونی تعمیم یافته رابطه ()9

صورت زیر میتوان تعریف نمود [:]12

معادله شرودینگر در یک بعد به اینصورت در می آید:

که در آن

( )2
()8
با توجه به شکل ( ،)1تابع پتانسیل در نواحی مختلف
به صورت:

که در رابطه ( )1و ( )2داریم:
( )9
که

و

مکان و تکانه معمولی ( در عدم حضور

اصل عدم قطعیت تعمیم یافته) میباشند .روابط
جابهجاگری برای آن دو عبارت است از:

است و با توجه به این تعریف  ،معادله ( )8در نواحی
مختلف شکل ( )1به صورت زیر بازنویسی میشود:

( )4
()8
با قرار دادن اندازه حرکت
هامیلتونی

مطابق رابطه ( )9در

 ،خواهیم داشت :

که در این رابطه برای نواحی
و ناحیه

()9

در رابطه ( )9هامیلتونین تعمیم یافته دیده میشود.
در این رابطه ،جمالت سوم و چهارم جمالت اصالحی
هامیلتونی با توجه به اصل عدم قطعیت تعمیم یافته
بوجود آمدهاند و جمالت اول و دوم هامیلتونی در
غیاب اثرا ت طول کمینه میباشند.

است .همچنین

داریم:
()8

V
)x
00
)

E>0

 .2اثر رمسور-تاونسند با اصل عدم قطعیت
تعمیم یافته با توان دوم تکانه

III

II

I
-V0

شکل  .1چاه پتانسیل یک بعدی در اثر رمسور – تاون سند[]2
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با در نظر گرفتن پاسخ معادالت ( )8به صورت
در ناحیه های مختلف شکل ( ،)1خواهیم
داشت:

به صورتی که

و

پارامترهای

ثابت هستند .شرایط مرزی با برقراری تساوی بین
مشتق توابع موج تا مشتق مرتبه سوم به شکل زیر
است:

( )5
)(88

میتوان معادله ( )5را به

با توجه به این که

)(81

با اعمال شرایط مرزی باال تا
گذار به صورت زیر بدست میآید:

این صورت تعریف کرد:

 ،ضریب

()11
)(02

جواب معادله ( )11برای

به صورت زیر است:

()11
()12
با بسط سری تیلور روابط باال ،خواهیم داشت:

این نتیجه مشابه نتیجه بدست آمده در مرجع []5
 ،برابر
است.مقدار گذار با صفر شدن
 ،میشود .در این حالت ویژه ،مقدار انعکاس
موج از سطح چاه پتانسیل برابر صفر خواهد شد .در
این حالت ،تمام تابع موج از چاه پتانسیل عبور می-
کند .این همان پدیده رمسور-تاونسند است .در این
حالت خاص داریم:
)(08

()19
حال ،تابع موج
زیر درمیآید:

در سه ناحیه شکل ( )1به صورت

که با اعمال رابطه ( )18به صورت
)(22

()14

()19
()18
که در این روابط
()18

به شکل زیر میباشد:

را
درمیآید .رابطه ( )22در واقع اعداد موج
مشخص میکند که به ازای آنها پدیده رمسور-
تاونسند رخ میدهد .در غیاب اثرات اصل عدم
قطعیت تعمیم یافته ( ،)GUPیعنی برای حالت
 .حال در
 ،βاز رابطه ( )22داریم:
حضور اثرات  GUPاین اعداد موج به میزان
انتقال مییابند .این انتقال
–
تقریباً به میزان
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)(02

میباشد .این نتیجه متفاوت از رابطه مرجع [ ]2است.
این امر با توجه به متفاوت بودن نوع مدل  GUPدر
این مقاله و مرجع مورد نظر منطقی میباشد.
همچنین در مکانیک کوانتمی معمولی ،در غیاب
اثرات  ، GUPطول موج تشدید معمولی به صورت:
λ

)(02

4

میشود که این شرط مشابه تداخل سنج فابریپرو
میباشد .حال در حضور اثرات  ،GUPاین شرط به
شکل زیر درمیآید:
λ

)(02
λ

)(02

λ

5

موج تشدید نشان میدهد .در اینجا نشان داده شد،
که در چارچوب  GUPبا توان دوم تکانه ،در اعداد
موج تشدیدی اثر رمسور-تاون سند انتقالی بوجود
میآید .مقدار این انتقال خود وابسته به اعداد موج
تشدیدی است .میزان این انتقال بسیار کوچک است و
میباشد.
از درجه بزرگی
بهدلیل این انتقال همچنین انتظار میرود که طول
موج تشدیدی در تداخل سنج فابری پرو تغییر یابد.
میزان این تغییر در اینجا محاسبه و ارائه شده است.
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The Ramsauer-Townsend effect with generalized
uncertainty principle withthe second order of
momentum
S. Miraboutalebi and Z. Shahbazi

Abstract

I

n the Ramsauer-Townsend experiment, the scattering of the electron beam by atoms of the

noble gas is studied. From the classical point of view, for the low energy beam, it is expected
that the scattering amplitude is equal to the collision amplitude. However, the experimental
results shows that the scattering amplitude vanishes for special energies and hence the
transition amplitude can be maximum. Fortunately, the resonance wavelengths can be
calculated via quantum mechanics andconfirms with the experimental results. The modifications of
these resonance wavelengths also have been studied in the frame work of the generalized quantum
mechanics with the Planck scale corrections of the first order of momentum. Here, we investigate the
modified wavelengths via the generalized quantum mechanics with the second order of momentum.

Keywords:Quantum Gravity, Minimal length, Generalized uncertainty principle, RamsauerTownsend effect.

