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1. Descrierea efectelor de interferenta de ordinul doi in ionizarea moleculelor biatomice
Studiul efectelor de interferenta in cazul ionizarii moleculelor biatomice (prin impact cu
particule incarcate sau prin radiatii laser intense), este o tema de mare actualitate. Efectul de
interferenta se datoreaza caracterului bicentric a moleculei. Din cauza superpozitiei undelor
asociate electronului imprastiat pe cele doua nuclee apar oscilatii in raportul sectiunilor eficace
σ(H2)/σ(2H) in functie de viteza electronilor emisi. In calculele noastre precedente [1] am
elaborat o formula analitica pentru ionizarea moleculei de hidrogen cu proiectile rapide care au
reprodus aceste oscilatii si dependenta lor de unghiul de emisie a electronilor. Aceste calcule sau bazat pe calcule de ordinul intai, starea finala a electronului fiind descrisa de unde plane.
In studiul nostru asupra ionizarii moleculei de azot (efectuat in colaborare cu un grup
experimental de la Western Michigan University), am pus in evidenta si efectele de interferenta
de ordinul doi. Pentru proiectile de energii mari ionizarea se poate produce de pe toti orbitalii
ocupati. Pentru orbitalii de legatura 1sσg si 2sσg sectiunea eficace diferentiala are forma
asemanatoare cu cea obtinuta la molecula de hidrogen [1], adica C+G(sina)/a, iar pentru
orbitalii de antilegatura 1sσu* si 2sσu* este C-G(sina)/a. Orbitalii 1sσg, 2sσg, 1sσu* si 2sσu* sunt
total ocupati si astfel in calcularea sectiunii eficace termenii de oscilatie se anuleaza. Pentru
orbitalii 2pσg si 2pπu forma sectiunii eficace este mai complexa continand mai multi termeni, si
de ordin superior. Pentru accentuarea efectului de interferenta sectiunea eficace a moleculei de
azot este raportata la sectiunile eficace a doi atomi de azot. In rezultatele experimentale
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frecventa oscilatiilor nu depind de unghiul de emisie a electronului, iar pentru unghiul de emisie
de 900 sunt accentuate. Acest lucru este contrar rezultatului (teoretic si experimental) obtinut
pentru molecula de hidrogen. Rezultatele pentru molecula de azot sugereaza, ca oscilatiile au
alta origine, decat interferenta primara de tip Young. Aceste oscilatii sunt de ordinul doi, adica
unda primara interfereaza cu unda secundara obtinuta prin imprastierea pe celalalt nucleu.
Facand comparatie intre rezultatele experimentale si teoretice se poate observa, ca in cazul
moleculei de azot rezultatele experimentale oscileaza in jurul celor teoretice, de ordinul intai. In
cazul moleculei de azot oscilatiile de ordinul intai sunt suprimate si sunt mai accentuate cele de
ordinul doi, care nu depind de unghiul de emisie a electronului.
Pana acum calculele noastre teoretice s-au concentrat
asupra demonstrarii efectului de interferenta mediind dupa toate
orientarile posibile ale moleculei. Acum ne-am propust studierea
acestui efect, dar pentru o orientare fixata a moleculei de hidrogen.
Scopul este sa vedem cum influenteaza orientarea axei moleculare
efectul de interferenta. Rezultatele sunt comparate cu alte studii
teoretice [2]. Deocamdata nu exista astfel de date experimentale,
dar este de asteptat, sa apara in viitorul apropiat. In figura alaturata
sunt prezentate definitiile unghiurilor axei moleculare (θD, φD), a
distantelor (D||, D⊥ , b+, b-). In formula probabilitatatii de tranzitie
(Ec. 16 in [1]) apar termenii D||, D⊥ de unde apare dependenta de
θD, respectiv prin b+, b- apare dependenta de φD. Pentru a studia
efectul orientarii moleculei asupra efectului de interferenta am efectuat calcule pentru sectiunea
eficace diferentiala tinand constant unghiul φD si variind θD, tinand constant unghiul θD si
variind φD, integrand dupa φD si variind θD.
In cazul in care φD este constant (00, 900) si pentru ejectia electronului in directia inainte
0
(θk=0 ) am variat θD. Pentru orientarea paralela a moleculei (θD=00) se putea observa ca φD nu
influentaza sectiunea eficace deoarece molecula de hidrogen are o simetrie axiala de ordinul
infinit. Pentru unele viteze ale electronului ejectat se poate observa ca sectiunea eficace este
foarte mica, aproape zero, asta insemnand ca la emisii de electroni cu aceste viteze interferenta
este destructiva. Pentru φD=00 interferenta devine constructiva cu rotarea moleculei de la
orientarea paralela la cea perpendiculara.
Dependenta de φD am studiat-o tinand constant θD
(300, 900) si variind φD de la 00 la 900 pentru emisia
electronilor la unghiul de 00. Pentru φD=00 interferenta
este constructiva, iar scade aproape la zero cand φD tinde
la 900. Pentru orientarea perpendiculara a moleculei nu
apar minime foarte accentuate, dar valoarea sectiunii
eficace este mica pentru un larg interval de viteza a
electronului emis, cu exceptia vitezei la care apare
“binary peak”.
Integrand dupa φD, luam in considerare toate
unghiurile azimutale posibile. Am studiat acest caz
pentru mai multe unghiuri de emisie a electronului (00,
300, 600). In acest caz sunt studiate orientari ale
moleculei de 00, 300, 600, 900 fata de traiectoria
proiectilului. Rezultatele sunt prezentate in imaginea
alaturata (θD= 00 (-), 300 (-..-), 600 (--), 900 (-.-)). Se
poate observa, ca oscilatii pronuntate apar la orientarea
paralela a moleculei de hidrogen. Acest rezultat este in
concordanta cu cele obtinute de Sisourat et al [3]. Se mai
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poate observa ca pentru “binary peak” interferenta este constructiva (practic nu depinde de θD).
In unele cazuri, cand dupa ionizare molecula se disociaza, s-ar putea determina
experimental orientarea moleculei si ar fi posibila confirmarea experimentala a rezultatelor
noastre teoretice. In concluzie putem afirma, ca pentru unele valori ale vitezei electronului emis
interferenta este total destructiva, orientarea moleculei influenteaza efectul de interferenta
observata in sectiunea eficace diferentiala in cazul ionizarii moleculei de hidrogen.
Rezultatele acestui studiu au fost prezentat la conferinta internationala 4th CEPAS, ClujNapoca, Romania si acceptata spre publicare in Nucl. Inst. and Methods B (K. Póra, L. Nagy,
Molecular orientation influence on the interference pattern).
Pentru a studia efectele de interferenta de ordin superior, am folosit si o alta metoda, pe
care am dezvoltat-o pentru descrierea interaciunilor atomilor si moleculelor cu campuri laser
intense [4]. In calculele noastre interactia dintre electronul activ al moleculei de hidrogen si
particula incarcata este modelata de o interactie intre electronul activ si un camp electromagnetic
extern. Pentru acest sistem se rezolva ecuatia Schrödinger dependenta de timp, solutia fiind
cautata ca o combinatie lineara a functiilor de unde Volkov. Functiile de unde Volkov sunt solutii
analitice a ecuatiei Schrödinger in cazul unei particule incarcate in campul electromagnetic
extern. Folosind ecuatia Schrodinger si performand calcule analitice simple, a fost obtinuta
ecuatia integro-diferentiala pentru coeficientii de expansiune a functiei de unda. Aceasta ecuatie
in cadrul modelului Volkov a fost rezolvat analitic neglijand interacia Coulomb intre electronul
activ si nucleele moleculei. Aceasta approximatie fiind inexacta in cazul intensitatiilor mici ale
pulsului electric, o solutie mai precisa a ecuatiei Schrodinger este neceasara. Aceasta solutie
(modelul TDSE) se bazeaza pe rezolvarea numerica a ecuatiei integro-differentiale obtinute
pentru coeficientii de expansiune folosind metoda Runge-Kutta de ordinul patru. Coefficientii de
expansiune sunt reprezentatate pe un FEDVR (finite element discrete variable representation) pe
grid neuniform. Folosind functiile de unde obtinute (analitic in cazul modelului Volkov si
numeric in cazul modelului TDSE) densitatea de probilitate de ionizare a fost data de patratul
produsului scalar intre functia de unda a sistemului si unda plana folosit ca unda starii finale.
Modelul elaborat se va folosi in viitor atat pentru studiul efectelor de interferenta de
ordin superior in cazul ionizarii moleculelor cu particule rapide, dar si in cazul ionizarii prin
impusluri laser intense si ultrascurte.
2. Ionizarea moleculei de apa prin impact pozitronic.
Ionizarea moleculelor prin impact cu pozitroni şi electroni a căpătat o atenţie sporită în
ultimele decenii, datorită mai ales evoluţiei tehnologice in domeniu, care a făcut posibilă
investigarea experimentală mai exacta a acestor sisteme. Studierea fenomenelor de ionizare cu
particule încărcate este de o importanţa majoră, atât din punct de vedere experimental, cât şi
teoretic. În particular, studiul ionizării cu particule având sarcini electrice egale, dar cu semne
diferite este extrem de interesant, conducând la o mai bună înţelegere a dinamicii procesului de
ionizare.
Anterior, grupul nostru a studiat ionizarea prin impact cu pozitroni a unor molecule (H2,
N2, O2, CO, CO2, CH4) interesante din punct de vedere al fizicii atmosferei, al mediului
înconjurător şi chiar de interes biomedical. Aceste studii se bazau pe un model simplu, denumit
CPE (Coulomb plus plane waves with full energy range) şi două modele mai complexe: ES
(Electron screening) şi TS (Total Screening). În fiecare caz, starea iniţială a moleculelor a fost
descrisă cu funcţii de undă Gaussiene cu mai mulţi centrii. Modelul CPE descrie particulele
libere în procesul de ionizare prin unde plane sau unde Coulombiene, iar modelele ES şi TS
folosesc unde distorsionate pentru caracterizarea lor. Aceste unde distorsionate au fost calculate,
rezolvând ecuaţia Schrödinger radială, în câmpul potenţialului mediat sferic, creat de electronii
şi nucleele ţintei.
Recent, am adaptat aceste modele pentru descrierea ionizării moleculelor N2, CO, O2 şi
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CH4 prin impact cu electroni. Ionizarea moleculelor prin impact cu electroni poate fi considerat
un proces mai complex în comparaţie cu ionizarea moleculelor prin impact pozitronic datorită
interacţiunii de schimb care apare între electronul împrăştiat şi cel ejectat, aceste particule fiind
identice. În cadrul studiului s-au determinat secţiuni eficace pentru procesul de ionizare directă
precum şi secţiuni eficace totale (având contribuţii provenite din procesul de ionizare directă
precum şi din interacţiunea de schimb). Aceste calcule teoretice au fost comparate cu date
experimentale şi calcule din literatura de specialitate. O concluzie generală, care s-a conturat în
urma acestui studiu este că secţiunile eficace directe calculate supraestimează cele experimentale
în cazul fiecărei molecule studiate, mai ales în domeniul energiilor de impact mici. Dacă se
consideră şi contribuţiile provenite din interacţiunea de schimb, secţiunile eficace totale
calculate se diminuează faţă de secţiunile eficace directe. Cele mai bune rezultate teoretice au
fost furnizate de modelul ES, unde doar electronul ejectat a fost descris prin unde distorsionate.
În cazul particular al moleculei de azot, concordanţa dintre teorie şi experiment este foarte bună.
Rezultate bune au fost găsite şi in cazul moleculei CO. Pentru molecula de oxigen, rezultatele
arată o diferenţă mai mare între teorie şi experiment.. Cauza acestei discrepanţe poate fi legată
de structura mai complexă a acestei molecule, având doi electroni cu aceeaşi orientare a spinului
pe orbitalul molecular exterior. Rezultatele sunt bune chiar şi pentru molecula de metan - de o
complexitate mai ridicată - concordanţa cu datele experimentale fiind bună în cazul modelului
ES.
Într-un alt studiu am investigat efectul asupra secţiunilor eficace, produs de schimbarea
semnului sarcinii la particula incidentă, adică am comparat secţiunile eficace calculate pentru
ionizarea cu pozitroni cu cele obţinute pentru ionizarea prin impact cu electroni şi am discutat
efectul interacţiunii de schimb în cazul ionizării cu electroni. Concluziile generale ale acestui
studiu au relevat că secţiunile eficace directe pentru ionizarea moleculelor N2, CO, O2 şi CH4 cu
electroni supraestimează valorile experimentale şi rezultatele pentru ionizarea cu impact
pozitronic, în special pentru energii de impact sub 500 eV. Luând în considerare şi contribuţiile
provenite din interacţiunea de schimb, rezultatele pentru ionizarea cu electroni arată valori mai
mici decât cele pentru ionizarea cu pozitroni pentru energii sub 300 eV. Acest fapt este în
concordanţă cu aşteptările noastre, deoarece la energii de impact mai joase, molecula se
polarizează - în cazul ionizării prin impact cu pozitroni, proiectilul întâlneşte o densitate mai
mare de electroni decât în cazul ionizării prin electroni -, ceea ce conduce la secţiuni eficace mai
mari in cazul pozitronului la aceste energii. Un caz interesant apare la molecula de metan, unde
rezultatele teoretice urmează consideraţiile de mai sus, însă există o discrepanţă însemnată între
datele experimentale pentru ionizarea cu pozitroni şi electroni, cele pentru ionizarea cu pozitroni
având valori mai mici decât cele obţinute pentru electroni.
Pentru molecula de apa s-a elaborat un model asemanator cu cel folosit la celelalte
molecule. Starea initiala a moleculei a fost descrisa printr-o combinatie liniara a functiilor
Gaussiene. Functia de unda a moleculei s-a dezvoltat in serie dupa functiile sferice de suprafata,
in mod analog cu metoda aplicata la metan. S-au efectuat calcule atat in cadrul modelului CPE,
cat si ES si TS pentru impact cu pozitroni. Rezultatele obtinute cu modelul ES sunt in buna
concordanta cu datele experimentale.
3. Calcule imbunatatite pentru sectiunea eficace de ionizare total diferentiala a atomului de
heliu
În etapa din anul trecut a prezentului proiect de cercetare am elaborat un model pentru
descrierea teoretică a experimentelor cinematic complete [5]. Acest model se bazează pe metoda
semiclasică, de ordinul întâi, numită metoda parametrului de impact. Cu acest model, folosind
nişte consideraţii empirice, am construit imaginea teoretică tridimensională a structurii de emisie
a electronului ionizat pentru diferite energii ale electronului ionizat si diferite transfere de
impuls. În prisma rezultatelor obţinute, a fost concepută şi o investigaţie legată de mecanismele
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interesante.
Ca o continuare a acestei studii, în acest an am contribuit cu succes la eliminarea
factorului empiric din model si anume, am adăugat la modelul deja existent o modalitate de
calcul a parametrului de impact care corespunde pentru diferite valori ale transferului de impuls
[6].
Acest lucru a fost atins prin doi pasi succesivi. Prima dată, folosind balanta de impuls
transversal adică transferul de impuls q este egal cu componentul perpendicular al impulsului
electronului ionizat si al impulsului ionului rămas după ciocnire [7], calculăm unghiurile de
împrăstiere care corespund pentru regiuni de “binary peak” (unde marea majoritate a impulsului
transferat este luat de electron) si “recoil peak” (unde marea majoritate a impulsului este
transferat la nucleul ţintă):

După acest pas, prin tratarea împrăstierii ca o problemă clasică de împrăstiere, pentru
unghiurile de împrăstiere calculate anterior li se atribuie valori ale parametrului de impact. Cea
mai simplă modalitate de includere a efectelor electronilor din sistemul tintă este folosirea ca
potential de împrăstiere a produsului potentialului Coulombian si a functiei de ecranare de tip
Bohr [8]. Concret, pentru sistemul studiat am folosit potentialul de ecranare Thomas-Fermi [9].
Considerând această împrăstiere, putem să
obtinem dependenta unghiului de împrăstiere de
valoarea parametrului de impact. Această
dependentă, pentru sistemul studiat este prezentata
în figura 1, de unde pot fi citite valorile
parametrului de impact corespunzătoare regiunilor
binary si recoil peak.
Cu această îmbunătătire, modelul nu mai contine
elemente empirice. Ca un test pentru noul model
am recalculat sectiunile eficace total diferentiale
pentru ionizarea atomului de heliu prin impact cu
Figura 1. Dependenta unghiului de mprăstiere
ioni de C6+ cu energie de 100 MeV/u.
a proiectilului de valoarea parametrului de
În figura 2 arătăm imaginea teoretică
tridimensională a structurii de emisie a electronului ionizat. Această imagine este aproape
identică cu cea obtinută din modelul semi-empiric. Comparatia este prezentată în panoul din
dreapta a figurii 2 pentru planul de împrăstiere si cel perpendicular.

Figura 2. Imaginea teoretică tridimensională a structurii de emisie a electronului ionizat (panoul din stânga) si
comparatia rezultatelor prezentului model si modelul semi-empiric cu alte modele si rezultate experimentale
(panoul din dreapta) pentru o energie a electronului ionizat de Ee = 6.5 eV si un transfer de impuls de q=0.75 a.u.
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Ca concluzie putem să menţionăm că prin eliminarea consideratiilor empirice am
confirmat toate rezultatele anterioare ale modelului semiclasic. Din model rezultă valori bune ale
secţiunilor eficace total diferenţiale pentru transfer de impulsuri mici. Structurile caracteristice
din planul perpendicular sunt reproduse, discrepanţă cu experimente fiind numai în
magnitudinea secţiunilor eficace. Se presupune, că cealaltă parte a acestor valori poate fi
explicat numai cu includerea în calcule a incertitudinilor experimentale. Modelul nostru
semiclasic include împrăştierea proiectilului pe nucleu şi de aceea putem conclude cã şi aceasta
poate fi un factor important în obţinerea structurilor experimentale în planul perpendicular [5].
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