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W pracy zostały wyznaczone eksperymentalnie i obliczone teoretycznie przekroje czynne na przekaz energii
wzbudzenia w nieelastycznych zderzeniach atomów potasu o prędkościach termicznych w procesie:
K(4s) + K(7s) → K(4s) + K(5f) – 332 cm-1

(1)

Teoria
W obliczeniach zastosowano podejście kwazimolekularne. Dla cząsteczki K2 wyznaczono 50 adiabatycznych
krzywych energii potencjalnej stanów

1,3

 g , u skorelowanych z asymptotami od K(4s) + K(6p) do K(4s) + K(5f). Tak

relatywnie wysokie stany cząsteczki K2 są rzadko badane. W obliczeniach przekrojów czynnych dla procesu (1),
przeprowadzonych dla zakresu temperatur 310–1000 K, wykorzystano te krzywe energii potencjalnej i model
Landaua–Zenera.
Eksperyment
Eksperyment był przeprowadzony, dla temperatur z zakresu 428–451 K, metodą spektroskopii z
rozdzielczością w czasie. Rejestrowano przebiegi zależnej od czasu fluorescencji ze stanu 7s, bezpośrednio
wzbudzanej dwufotonowo ze stanu podstawowego 4s impulsami światła laserowego, oraz fluorescencji ze stanu 5f,
obsadzanego w procesie zderzenia atomu K(7s) z atomem K(4s) (1). Doświadczalne przekroje czynne otrzymano
przez numeryczne dopasowanie przewidywanych modelowych przebiegów do przebiegów doświadczalnych.
Wyniki
W powyżej podanym zakresie temperatur doświadczenia, obliczone przekroje czynne mało się zmieniają, od
1,994 ×10−14 cm2 do 1,992 ×10−14 cm2 i są w dobrej zgodności z wartością 1,8(7), która jest średnią z wartości
zmierzonych przekrojów czynnych (Rys. 1). Więcej szczegółów można znaleźć w pracy [1].

Rys. 1. WYNIKI. Główny wykres: Przekroje czynne "Theory" obliczone w zakresie temperatur 310-1000 K. Wykres wstawiony:
W zakresie wartości temperatur, w których był przeprowadzony eksperyment (ten zakres T jest zaznaczony na czerwono w górnej
części głównego wykresu) teoretyczne wartości są porównane z eksperymentalnymi. Te drugie są reprezentowane przez punkty
pomiarowe z zaznaczonymi błędami i średnią wartość wyników pomiaru "Experiment (average)".
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