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Samenvatting: 

Door middel van elastische verstrooiing van protonen 

aan 86sr zijn optisch-model parameters bepaald en 

7 isobare analoge resonanties gemeten, waarvan de 

resonantieparameters berekend zijn. Voor deze resonanties 

is op grond van de R-matrix theorie een theoretische 

analyse gegeven, waarna met behulp van een Algol 

rekenprogramma de neutron single-particle spectroscopische 

factoren zijn bepaald. Deze factoren zijn vergeleken 

met resultaten, verkregen uit (d,p) reacties. 
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lnleiding: 

Ter k 'Jrakterisering van gebonden neutronniveaus is ingevuerd. 
het be,;rip neutron single-particle spectroscopische factor ~. 
VJJr een bepdald niveau met hoofdquantumgetal n, ba1:tnimpuls
moment l en totuul impulsmoment j geeft de vierk1:mtswortel 
uit deze spectroscopische factor de mate aan waarin het 
neutronniveau besta.~t uit een sin..;le-p1:trticle toestand met 
quantumgetallen (n, 1,;j). Jnder een neutron single-particle 
toest1:tnd w0rdt versta1:tn een toestand op5ebouwd uit een niet 
~dn6esl1:tgen kern met daar omheen het extra neutron. De 
W•:J1:H-d.en van S worden veelal bepaald ult (d ,p) stripping 

24) 
reacties • len alternatieve methode vo0r middel-zware 
tot zware kernen is de analyse vttn isobare analo,~e reso
nanties vo0rkomend bij (p,p) verstrooiin6 15 ). Het ounsl~~n 
v1:tn deze isobare antiloge toest1:1nden ( 7; toestanden) in de 
compoundkern 3eeft informatie over de corresponderende 
neutron-plus-t1:1rget toestonden. In deel I1 .;~ven vie een 
bespreking van isobure 1:1nt1loge t0estunden en analyseren we 
met behulp van de R-matrix the.:>rie de isobare unulo;;e 
re son-'Jnt ie s. Hierbij zal een ui td rukkin,; ge 5even WJrden 
VJ.)r Je penetreerb;:.1,Jrheid, van belang voJr de bept:llini'S 
vans. Deze penetreerbaarheid, die het verband aangeeft 
tussen de pertiele breedte van de isobare analoge reso
nantie en de ~ereduceerde breedte, wordt bepaald door de 
invloed V;Jn de achtergrond ( ?; toestanden) op de isobare 

anulo~e resonentie. Deze niet resonante bijdrage beschrijven 
we do.)r middel van een optisch-model potentiaal. Tenslotte 
leiden we in deel A de uitdrukkin~ voor de spectroscvpische 
factor at. 
In deel B .!even we een bespreking ven het Algol-rekenpro
Jr~m,na d1:tt we ,~eschreven hebben ter berekening vtin S bij 

6egeven reson~ntie en vptisoh-m0del parameters. Ue metin5en 
die ultgevoerd zijn ter bepc1lin.~ van deze pc:tr8meters en die 
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,jlle best1-;,Jn ult (p,p) verstrouiing aun 86sr worden beschre

ven in deel O, Wtiarin ook de meetresultuten st~~n vermeld. 
3ehalve van ~nlangs uitgevoerde experimenten is tevens 
3ebruL·: _;e'.i: -~K-t:. •,r:-l!l vroegere metingen l7) wu,:;tru,:.1n .>vk is 

;;iedee-;eNerkt. In deel D 6even we de resul t,Jten vovr de 

spect ru scJ;.., i sche f actoren, die we vergel ij ken met de 

( d , p ) re su l tat en. 
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Het hestaan van isohare analoy,e toestanden in lichte kernen is 

reeds lanf? hekend. naar voor zware kernen isobare analoge toestan

den in het continuum komen te li~gen, zoals hieronder nader wordt 

verklaard (zie ook fig. 4), was men aanvankeliik bevreesd dat de 

identificatie van deze toestanden onmogeliik was. In 1961 echter 

toonden Anderson en Wonf? I) via (p,n) reacties aan dat ook in 

zware kernen isohare analoge toestanden voorkomen, hetgeen door 

Lane en Soper 2) theoretisch werd verklaard. Van een aantal methoden 

om de isobare analoge toestanden in de kern (~,Z+I) aan te slaan, 

is misschien de meest geschikte protonverstrooiinp. aan de targetkern 

(N,Z). De isobare analoge toestanden worden dan waarReno~en als 

compound-kernresonanties. Op deze manier zijn ze door Fox, ~1oore en 
3) • • •• d d ~obson gemeten. Versch1llende theor1een wor en toegepast om e 

isobare analoge resonanties hii (p,p), (p,p') en (p,n) reacties te 

heschriiven, zo maakten de Toledo 0 iza en Kerman 4 ) P,ehruik van 
. ' .. . -1 5) . h d pro1ect1eoperatoren terv11l We1denmu ler en Mahaux z1c haseer en 

op het schillenmodel. 

In dit hoofdstuk zullen we het hestaan van isobare analope toestan

den als compound kerntoestanden hii (p,p) verstrooiinf? theoretisch 

verklaren met hehulo van het fenomenolof?isch fllodel van Lane 6), 

waarna we in hoofdstuk III de isohare analo~e resonanties zullen 

beschrijven door middel van de ~.-Matrix theorie 7), behantield in 

hoofdstuk II. In hoofdstuk IV vermelden we bestaande uitdrukkinv.en 

voor de werkzame doorsnede en in hoofdstuk V tenslotte hehandelen 

we de spectroscopische factor. 

I. De isobare spin. 

Als we de Hamiltoniaan H van een kern Met A nucleonen opstellen 

moeten we een onderscheid maken tussen de ,-eladen protonen en de 

ongeladen neutronen. Dit wordt ,-edaan door een Quantum~etal in te 

voeren, de isohare spin of isospin geheten. We j!even deze isosoin 

aan als een vector in de driedimensionale isospinruimte, terwiil 

voor de z-component, tz, van deze vector de volv,ende definitie 

geldt: 
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tz • +I voor een neutron; tz • -J voor een proton. 

')e lading van een nucleon is dus evenredip. met 0-tz) • Zolanp. de 

wet van behoud van lading r.eldt is tz een ~oed quantumgetal. ''oor 

een systeem van N neutronen en Z protonen is de z-component van 

de totale isospin: 

A . N·Z 
7i= L. t~1= J ,~, (. I) 

Tz is een behouden grootheid. 

gedefinieerde operatoren a, 9) 

Aanaloog aan de in de spinruimte 

definieren we nu de operatoren * 

(.2) 

(.3) 

... ... 
T2 heeft als eigenwaarde Tz; T+, T- verhoogt respectieveliik 

verlaagt, indien mop.eli.ik, de waarde van T2 met I. Rii de isospin 

T hoort de operator f 2 met eigenwaarde T(T+I). Tz kan alle heel

en halftallige waarden aannemen.tussen -Ten +T. 

In afwezigheid van elektromagnetische (e-m) krachten in de kern 

gelden nu de volgende relaties voor de laa)? gele~en toestanden: 

Tis hehouden. (. 4) 

Relatie (.4) volgt met hehulp van 

(.5) 

Zi.i immers 11' een eigenfunctie van H, dan is, in afwezi,-heid van 

elektroma~netische krachten, f + 'I' di.t ook met dezel fde energie, 

vandaar (.5). In de situatie van een neutronenoverschot reldt: 

T • Tz (. 6) 

Ver)?eliiking (.6) kunnen we als volgt inzi.en: 

Afwezigheid van e-m interactie heeft tot Jevol1 dat het protonen

niveau in de kern (afgezien van het proton-neutron massaverschil) 

dezelfde energie heeft als het neutronniveau omdat de kern zich in 

een laag gelegen niveau bevindt en meer neutronen dan protonen 

bevat, zullen zeker die neutronniveaus, corresoonderend met bezette 

protonniveaus, 1evuld ziin. VerhoginJ van de waarde van T2 met I, 

• Ter onderscheid van quantum~etal en operator dient het teken 

Vectoren zullen we aangeven met behulp van een enkele onderstrepinp., 

matrices door middel van een dubhele onderstreping. 
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hetgeen equivalent is met een overgang van een proton in een neu

tron, terwijl alle andere quantumgetallen constant blijven, is dus 

onmogelijk. Tz heeft dus de maximale waarde ge~even door (.5). 

Bij inschakeling van de e-m interactie, (die zeer klein is t.o.v. 

de kernkrachten) zal in het algemeen (.4) en (.5) goed blijven 

gelden voor de laag gelegen toestanden, daar voor het "ongestoorde" 

geval de toestanden in de gegeven kern T • Tz en Ta Tz+I ver van 

elkaar liggen, zie fig. I. 

2. Formele beschrijving van isobare analoge toestanden. 

Zijn 'i (N+l,Z) de exacte laag gelegen gebonden eigen toestanden met 

energie Ei en overwegende isospin Ti, in de~ met N+l neutronen 

en Z protonen, dan definieren weals de isobare analoge toestanden: 
A t ( ~ irl) = 'l ¥'; ( /Vr /1 2} (. I ) 

N.B. Daar de operator~- alleen werkt in de isospinruimte zullen de 

functies 'i(N,Z+I) gebonden toestanden zijn, maar dan van de kern 

(N,Z+I). Tevens zullen ze dezelfde spinfunctie bevatten. 

Uit (.1.3) volgt dat 1_ een symmetrische operator is en aangezien 

,i(N+l,Z) antisymmetrisch is, heeft 'i(N,Z+l) de vereiste antisym

metrie. In geval van afwezigheid van elektromagnetische krachten 

volgt uit (.1.6) dat 'i(N,Z+I) een exacte eigenfunctie is met ener

gie Ei· Met Coulombinteractie wordt de energie Ei,A van de isobare 

analoge toestand i berekend in Dirac notatie IO)_ """' 

£ A = <1/[ (N,~)/H /r/j(N;~lj> = < '}'; ( IV~,, ;z )/ 7; H lf?.j'f;(,¥, 1, ~)) 
11 

~(h,~t-1)/r/:,(~~1'1)) (P:(N.iff-1} /TP,:/N_e~I\) 
We maken nu gebruil< van de relaties: ' J 'l' 1 ✓ 

/J: H= lllf;. +[7;.,f/] 
7', 'l'_/ ff; (N+1;?J>= /i';(Hrl,'i:)> <if: (N1-1,~)/ 4Jtf!. / r:J{(IY1-1,?J) 

[1:,f# =[7;,Jt;} 
waarvan de tweede het gevolg is van de benadering, de isospin de 

zuivere waarde Ti toe te kennen. Ve is de Coulombpotentiaal. In de 

derde relatie is tevens het verschil in massa tussen een proton en 

een neutron verwaarloosd. We krijgen zo: 

E,,A = ~· ~~q 

waari~ _ ('jf ~ 2 -1-/)/J{ /r/7,fh-l)) 
c; - <f;(~it-1)/l/{(~r-;1)> 

(.2) 
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De Coulombverschuiving Ac hebben we onafhankelijk van i gesteld. 

Ac geeft het energieverschil aan tussen twee isobare kernen met 

(op Tz na) dezelfde quantumgetallen, zoals die bijvoorbeeld voor

komen bij de quasi-elastische (p,n) verstrooiing aan even-even
kernen II): 

(.3) 

C is de targetkern, A de residukern. 

Voor een eenvoudig energieniveauschema voor analoge toestanden 

verwijzen we naar fig ..... 

3. Isobare analoge toestanden bij elastiscbe protonverstrooiing. 

We beschouwen nu de verstrooiing, bescbreven in reactie (.2.3). 

We nemen aan dat C (N neutronen en Z protonen) zich in een laa~ 

gelegen toestand bevindt en een ideale kern is. Dit wil zeggen 

dat ieder niveau een zuivere isospin T0 heeft. Volgens (.I.I) 

geldt dan: 

(. I) 

Als oplossing voor de golffunctie t, die de verstrooiing beschrijft, 

schrijven we nu 

(.2) 

waarin x de ruimtelijke en• de uitwendige spin en isospin golf

functie is. We beperken ons in (.1) tot twee mogelijkheden, waar

van de eerste het open elastische protonkanaal. 

Het andere (gesloten) kanaal dat we meenemen is bet gevolg van de 

z.g. ladingsuitwisselingsreactie, ook wel quasi-elastische ver

strooiing genoemd. Deze komt er op neer dat bet opvliegende proton 

veranderd wordt in een neutron, waarbij alle quantumgetallen de

zelfde blijven. Met andere woorden, karakteriseren we •pc in Dirac 

notatie als 

'/;,q = Ir. r. j-J I ·-f > (.3) 

dan wordt '!A : UI / rn,.,., / · j ..J.) ~ ~A = IO ,,,- ) J ~ (. 4) 

A en C zijn isobare analoge kernen, daar A en Cop de z-component 

van T0 na, hetzelfde zijn. Volgens § 2 ligt •nA in energie dus de 

Coulombverscbuiving Ac tussen de kernen A en C, hoger dan •pc• 

De toestand •pc heeft geen pure isospin, dit in tegenstelling tot 

de toestand •nc= 
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(. 6) 

In (.5) en (.6) is gebruik gemaakt van vectorkoppeling; de statis

tische factoren ziin de z.g. r.Jebsch-r.ordan coefficie.nten. In rle 

laatste kets van (.5) en (.6) staan respectieveliik de isospin van 

de kern en het nucleon, de totale isospin en de z-component daarvan. 

(. 7) 

(.8) 

.A 

dan volgt met ( .6): ¥s ~ T. ~<1 (. 9) 

terwiil ~< dezelfde isospin heeft als de laaR Psele2en niveaus van 

de (p+C) kern, nl. T<. 

ne ~>en~< toestand kunnen nu, hii de 2e1even reactie, worden p.e

transformeerd op de basis ~pc en ~nA: 

~ =(.t7;+1)·I.[ ~ +(.t7;)~ </:,A] 

~ ~ (!'J;-1-!)·f[(.l'J;)(a ~- '/;A] 
Uit (.2), (.10) en (.II) vol~t: 

"TJr= x> ~+x-< ~ 
waarin: x> = Cl7.1'tF3/xP4 -,.{.zr;Jf-x,_,14 ] 

(. M) 

(. II) 

(. 12) 

(.1'3) 

(. 14) 

t lossen we nu op met hehulp van het fenomenolop.isch model van 

Lane 6>, dat de interactie tussen nucleon en kern als volr,t weer

geeft: 

~ ~T ~ A V = ~ ( ,J - t?) -f tl0 + '<, ( t J 'I') ( . I 5) 

U0 is een sferisch svmmetrische potentiaal, U1 bepaalt de over

gang tussen het (p,C) en (n,A) kanaal via het inprodukt (!.,!). 

Van de operatoren heeft f betrekking op de kern en!. op het 

nucleon. 
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Als Schrodingervergelijking krijgen we nu: 

waarin: Ac• Coulombenergieverschil tussen de kernen A en C 

Ep • E - Epc, intern (. I 7) 

Ep is de energie van de relatieve beweging van het p+C systeem. 

Epc, intern de interne energie. 

Tk is het kinetisch deel van H, waarbij het massaverschil 6pn 

tussen neutron en proton verwaarloosd is. 

Daar ,pc en 'nA orthogonaal zijn, krijgen we met behulp 

de volgende ontkoppelde vergelijkingen: 

tli-~ r ~ +lf,, -/'l;zt;)~-=--(f'J;)iu,x_MA 

('a-E,.., tJ~ r ]{ r t('l; :..1) ll,)~A = -fj 71) ~ 7£, ~ 

van (.2) 

(. 18) 

Met (.13) en (.14) volgt uit (.18) voor de alternatieve basis 

X> en X<: 
r7 .d -~ .r. f 7 ["l, ~el>.,. Ac tZ{,,-1 t'l:Z{/~= .,~.,.;f L ~::> r~7;) ~J 

['lj-E,, + 1{ ,.7<-i{?;~JZlJX.<= 'Je~·,~tn;,'f-;r>-~] (.19) 

Nemen we aan dat C is opgebouwd uit een uniforme ladingsverdeling, 

dan geldt voor Ve 

(. 20) 

waarin ac de straal van de ladingsverdeling is en r de relatieve 

afstand. 

6c is experimenteel bepaald 3): 

L14 ~ 1>33 A~" < .21 > 
Uit (.18) en (.19) volgt dat de koppeling tussen X> en X< wordt 

bepaald door het verschil 6c - Ve· In fig. 2 zien we dat dit verschil 

klein is voor r,ac, en in dit gebied van teken verwisseld. De 

matrixelementen <x</ 6c - Vcl X>> die de koppeling beschrijven zul

len dus in het algemeen klein zijn. Verwaarlozen we de koppeling, 

dan zijn de T> en T< toestanden zuiver in het binnengebied (r~ac), 

hetgeen van belang is als het systeem bijna geheel bevat is in dit 

binnengebied, zoals bij gebonden toestanden. 
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Beschouwen we een gebonden n+C toestand, dan kunnen we de totale 

golffunctie geven door: 

Y= ~¢ ~<' (.22) 

waarin fnc gegeven wordt door (.6). 

Met behulp van (.IS) krijgen we voor de ruimtelijke golffunctie XnC 

[7;-~ + Z<,., t 'l;~]Y"'~ = o 
En en Ep hebben energieschalen die met ~pn verschillen. 

Stellen we in (.18): 6c - Ve• 0 voor r-'ac dan volgt: 

(.23) 

(.24) 

Samen met (.9) volgt dan dat de T> en de neutrontoestand nC isobare 

analoge toestanden zijn, in de in§ 2 gedefinieerde zin. Omdat, 

zoals we in het voorafgaande hebben gezien, de ruimte verdeeld 

word t in een binnengebied (r,ac) en een buitengebied (r ~ ac) 

zullen we ter bepaling van de botsingsmatrix en de isobare analoge 

resonantie, gebruik maken van de R-matrix theorie. We zullen daarom 

eerst deze R-matrix theorie in grote trekken bespreken. 

II De R-matrix theorie. 

--------------------
De R-matrix theorie is een zuiver formele theorie, als we afzien 

van een aantal aannames die geheel in het begin gesteld worden. 

Het belangrijkste uitgangspunt van deze theorie is, dat we de 

ruimte waarin de relatieve beweging plaatsvindt opsplitsen in een 

binnengebied en een buitengebied. De grens tussen deze twee ge

bieden, gelegen op een afstand a tot de oorsprong, wordt zo gekozen 

dat de Hamiltoniaan in het buitengebied volledig bekend is, terwijl 

het binnengebied behandeld wordt als een "black box". Hierin de

finieren we (ons onbekende) eigenfuncties en eigenwaarden. 

Door op een geschikte manier de golffunctie in het buiten- en 

binnengebied aan elkaar te passen, is het nu mogelijk informatie 

te verkrijgen over het binnengebied. De botsings- of U-matrix die 

we zo vinden is dan uitgedrukt in termen van de matrices L, n, D 
• - 61 

en R. De eerste drie zijn diagonaal en worden bepaald door het • 
buitengebied. R wordt geheel bepaald door het binnengebied. -Verder zijn al deze matrices afhankelijk van de gekozen waarde van 

a en de randvoorwaarde opgelegd aan de golffunctie in a: 8. 
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U moet uiteraard onafbankelijk zijn van a en B • • 
Alvorens over te gaan tot een nadere uitwerking van deze R-matrix 

tbeorie, geven we eerst de vier benaderingen waarop ze berust: 

J. De toepasbaarbeid van de niet relativistiscbe quantumecbanica. 

Dit is evident voor de laag-energie kernfysica. 

2. De afwezigbeid van alle processen waarin meer dan twee deeltjes 

worden gevormd. Dit is bet geval als de energie laag genoeg is. 

3. Het niet voorkomen van creatie of verdwijnen van deeltjes 

(b.v. fotonen). 

4. Het bestaan van een radiele afstand aa, voor ieder paar a, 

zodanig dat voor een afstand ra tussen beide delen a1 en a2, 

groter dan aa, de interactie niet polariserend is en alleen af

bangt van ra. 

a 1 en a 2 slaan op de inwendige quantum toestanden van beide 

delen. •a zal in de buurt liggen van de som van de stralen van 

de botsende deeltjes. 

I. Definitie van enkele grootbeden. 

Zijn ~at en •a
2 

de genormeerde golffuncties die de inwendige toestand 

van a 1 respectievelijk a 2 bescbrijven dan kunnen we de totale golf

functie, in bet buitengebied schrijven als: 

(. I ) 

t(R) bescbrijft de zwaartepuntsbeweging, x<ra) de relatieve beweging. 

Tot daar, waar anders vermeld, zullen we uitgaan van bet geval dat 

de interactie in bet buitengebied gebeel bestaat uit de Coulomb

potentiaal. 

Scbrijven we x<ra) in het buitengebied als: 

X-(//.,1) = /'l..i' u..,✓ l..t.,) (i'~., (~)) 
(.2) 

waarin Ya (Oa) een sferiscbe bolfunctie is, dan voldoet de radiele 

golffunctie Ual aan: 

~~U.,{&) _ ['%ti) + ,I ?.,If. ~ V'-'.ti ~):: o 

waa~ Pa• kara ; ka • 

1 • relatief baanimpulsmoment 

n0 • Coulombconstante 

Ea• energie van de relatieve beweging 

ka • golfgetal 

~a• gereduceerde massa 

(.3) 

(. 4) 
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Voor Ea >o staat in (.3) bet minteken, anders bet plusteken. 

Vergelijking (.3) beeft voor positieve Ea als oplossing de z.g. 

Coulombgolffuncties Fat en Gal: 

(. 5) 

~, ~4 4,s(fi, -7lfk t.t/.,) -f~rr +- 'fi✓) <. 6 > 

We definieren als ingaande, respectievelijk uitlopende golf: 

waarin ~,= "c;t -~o (. 9) 

<f:t.t • Coulombverscbuiving beborende bij 1. 

Evenzo definieren we voor negatieve Ea: 

(. l 0) 

1°. Een kanaal. 

Een kanaal wordt gedefinieerd als dat gedeelte van bet buitengebied 

Cra~aa) in de confiJuratieruimte, waarin een gegeven paar a, met 

gegeven quantumgetallen zicb kan bevinden. Hebben de delen a 1 en a2 
een spin 11 resp. 12 met z-componenten i 1 resp. i 2 , een isospin 

T1 resp. T2 met z-componenten T1z resp. T2z en een relatief baanim

pulsmoment 1 met z-component m, dan kunnen we dit paar karakteriseren 

door: 

De kanaalspin ~ definieren we door: 

(. 11) 

sis een vector met de grootte s(s+l)en z-component v, waarbij s 

de waarden kan aannemen tussen f !i - !2f en I !1 + !2/ en voor 

v geldt: v • i1 + i2• 

We krijgen dus nu de kanaalrepresentatie: 

{ e( ( I, 'r,' 2_; '7J) 'i,& 'fa S v L Iii} (.12) 
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(Met a bedoelen we hier ook alle quantumgetallen die niet in (.12) 

zijn vermeld). 

De som van T1z en T2z is de behouden grootheid Tz· We combineren 

sen 1 tot een totaal impulsmoment i= 

(. 13) 

i is een vector met grootte j(j+I) en z-component m. j en mj zijn 

in ons botsingsprobleem behouden grootheden. Het kanaal c wordt 

nu gekarakteriseerd door: 

C"' { ot(z;rr, ~. ,~7;7;2 ) S~/·"'J· f (. I 4) 

M.a.w. bij ieder paar a zijn meerdere kanalen c mogelijk. 

20. Het kanaaloppervlak. 

Het oppervlak van kanaal c definieren we door het element 

(. 15) 

Hierin is aa de kanaalstraal en dOc een element van de ruimtehoek, 

Qa staat voor de inwendige coordinaten van het paar a. Het totale 

kanaaloppervlak is: 

(. 16) 

3°. De kanaalspingolffuncties. 

Daar de interactie in het buitengebied alleen afhangt van r 0 en 

niet polariserend werkt, dus niet afhangt van de relatieve orien

tatie van 11 en 12 , is er ontaarding wat betreft deze orientatie. 

Behalve ~al ~a2 kunnen we dus ook als basis gebruiken de z.g. 

kanaalspingolffunctie: 

t = ~ (T, Zi i., ,,Js ,.,) ~ 
"ISV ',"'~-.> W$a1 

(. 17) 

40. De kanaalgolffuncties. 

Met behulp van (.I), (.2), (.7) en (.17) definieren we nu de in

lopende kanaalgolffunctie bij positieve Ea:_ 

.t~~-• ~ t; (il ~ ... ) tsY 
waarin ~• ~¼ dient als normeringsconstante. 

Bij representatie (.14) hoort: 

(. I 8) 

N~ <°(: . ~.,. 
~$,J,,,. = ~ s,,n.,,JJhu) r-s-t,,,1,,, c.19> 

r 'J Vt1MP•~ , 
Analoge formules gelden voor de uitlopende golffuncties. 
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5°. Kanaaloppervlaktefuncties en -grootbeden. 

De kanaaloppervlaktefunctie definieren weals dat deel dat van de 

totale golffunctie in bet buitengebied overblijft, bij welbepaalde 

a, s, 1, v en m, als we de radiele- en de zwaartepuntsbeweging 

buiten bescbouwing laten: 

</>_,S~jl;,, = ;f /4•' ;;. J ts~ 
f b

•. II( 
0 1J c: 

(.20) 

t;c = L (SL">'m/j~') ,S_,,,.,..,, 
..,.,. •• "'J. 

(.21) 

+aslvm vormt evenals +c voor de verscbillende waarden van de 

quantumgetallen een volledig stelsel op bet kanaaloppervlak: 

f ~* ¢ c' ti S'.: 4:c1 

Uit (.18) t/m (.21) volgt nog: 

. * + - ·f -r--1 Al .Le - It& -'-c Ye 

(.22) 

(.23) 

Eenzelfde relatie geldt voor oc• en oc-• In bet vervolg zullen 

we de indeces + en - weglaten, evenals de zwaartepuntsbeweging in 

de totale golffunctie f: 

(.24) 

De index> geeft aan dat (.24) de oplossing is in bet buitenge

bied. Voor de aanpassing van de golffunctie in bet buitengebied 

aan die in bet binnengebied worden de volgende grootbeden op bet 

kanaaloppervlak gedefinieerd: 

> l..r. ,~ . >_/~1,1~, r •(¾,A,J ~t~J) ~ =1:,"-' J l~l 
1/ ~.,= ..,_, 

(.25) 

De index> geeft aan dat deze grootbeden gedefinieerd Z1Jn in bet 

buitengebied. Met bebulp van (.22) en (.24) krijgen we: 

~"=/;fJfPcT':if ;ll= f 1$//fe*!"N',,.r«f <. 26> 

In (.26) is gebruikt dat ra♦c onafbankelijk is van ra· 

Ve> en De> - Ve> zijn dus de ontwikkelingscoefficienten van!> op 

bet kanaaloppervlak: 
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60. Kanaalmatrices. 

We definieren een aantal diagonale kanaalmatrices L, S, P, A, n - - - . -
en w met elementen behorende bij kanaal c: -

(.28) 

· (.29) 

(.30) 

, de Wronskiaan (.31) 

hierin geeft het gebruikte accent de afgeleide naar Pa aan. 

Voor positieve Ea geldt: 

"''='·=,, ; (~=~t.tr¾l=c. 
ic+ is de z.g. harde-bol faseverschuiving. 

Voor negatieve energie volgt uit (.10): 

(.32) 

1)- (.33) 'i == 0 

De in (.28) t/m (.31) gedefinieerde matrixelementen zijn 

slechts afhankelijk van a en 1, omdat le en Oc volledig bepaald 

zijn bij deze quantumgetallen. 

c. Interne functies. 
-----------------

Bij gegeven, in het botsingsproces behouden quantumgetallen j, 

mj 1en energie Ejmj krijgen weals Schrodingervergelijking voor het 

binnengebied: 

1115~/~~-~~ ; His onbekend (.34) 

We ontwikkelen !Jm• naar een in het binnengebied volledige set 
J 

orthonormale eigenfuncties X~jm• met eigenwaarden E~jm• 
J J 

(.35) 

h' ,t;J_ .= ~i- .ti•. 
( 35) 'i.. 'J d 'J • k . "ff' ' .. In • z1Jn A~jmj e ontw1k el1ngscoe 1c1enten. 

(.36) 
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We definieren nu volledig analoog aan (.26) de grootheden vc< en 

oc<• waarna voor fjmj< en gradn ,jmj< relaties volgen analoog 

aan (.27). 

Ook m.b.t. de eigenfuncties X~jmj kunnen we grootheden definieren 

(. 37) 

(. 38) 

en op het kanaaloppervlak geldt: 

3 f, 

,t1~,, f('-1-~ A~; ~"[a#r"--"'it (.39) 

. • f h k 1 .. k .. 1 12 ) Y~c en 6~c z1Jn ona an e lJ van mj en reee • 

Een algemene manier om de orthonormale eigenfuncties X~jmj te 

verkrijgen is het stellen van de volgende randvoorwaarde op het 

kanaaloppervlak: 

6Ac 1v = R 
':/ I-Jc C 

(.40) 

Bc is reeel en onafhankelijk van~. We zullen in het vervolg de 

indices j en mj weglaten. 

2. De fundamentele R-matrix relatie. 

Uit (.1.34) en (.1.36) volgt voor de ontwikkeling coefficient A~ 

in (.I. 35): 

A,,= l~-tf,)-1{ <IIK,J*'F! ~* H 1'jfll,:,= 
'l"' ' /j * 1(.1) 

=(~-¢ A J rr,•,,_,,,p-s.frll'Mt-~ "') 
In (.1) wordt de eerste integratie uitgevoerd over het binnenge

bied. Aangenomen is dat de interactie Vin het binnengebied her

mitisch is, zodat voor twee golffuncties ♦ 1 .en ♦ 2 geldt: 

(.2) 

(.3) 
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waarin: ~< = ~< - Be~< ( .4) 

De ontwikkeling (.I.JS) wordt nu: 

1P < = Jr L Xa X:Jf< 
C L 4l £.--E. 

In deze vergelijking staat het verband tussen de waarde van t< 

in het binnengebied en de afgeleide De< op de kanaaloppervlakken c. 

Vermenigvuldigen we links en rechts met ♦c•• en integreren we over 

dit kanaaloppervlak, dan krijgen we: 

v:,< = I ( 2 ~,, >a,) i}_< 
C C l ~-~ ~ 

(. 5) 

(.5) geeft het verband tussen de waarde van het radiele gedeelte 

van t< op kanaaloppervlak c' en de afgeleiden van,<, op de ver

schillende kanaaloppervlakken c. 

Als element van de R-matrix definieren we nu: 

,e,. = r )&, ½, (.6) 
~ C ) Ea-E« 

Rc•c wordt dus volledig bepaald door de waarden op de kanaalopper-

vlakken van de in het binnengebied gedefinieerde eigenfuncties 

X~jmj en de daarbij behorende eigenenergieen EA. 
De aanpassing die we op het kanaaloppervlak maken bestaat nu uit 

het gelijkstellen van t> aan ,< en gradn t> aan gradn t<. Dit 

houdt volgens (.1.27) in dat geldt: 

J/( _ U> • :z>< • 2)> (. 7) 
Ve - Ye J c: c 

Met (.4) en (.5) krijgen we dan de fundamentele R-matrix relatie 

y>= f ~> (.8) 

Met behulp van (.4), (.7) en (.1.25) volgt uit (.8): 

(. 9) 

?c = ff~ ~l - JJJ-, ' ~41(---
(. I 0) 

Verder volgt, als we E • E~• nemen: 

(.II) 

(. I 2) 
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waarin lTA' ,c bet radiele deel van de eigenfunctie x,_ jmj, die 

voldoet aan (.11). 

3. De U-matrix. 

Zou zowel voor bet binnengebied als bet buitengebied de interactie 

gebeel bestaan uit de Coulombpotentiaal dan bestond de radiele 

golffunctie overal uit een lineaire combinatie van de functie le 

en Oc· Nu dit ecbter alleen in bet buitengebied bet geval is, 

kunnen we alleen voor f> scbrijven: 

'> ' N ,v Y=L~~,..~c{7c) 
C 

(. l ) 

De U-matrix geeft nu bet verband tussen de amplitude van de uit

lopende golf en de inlopende golven: 

o • _ r Tr Jt . e, = _ /,[ J.i ( • 2) 
7c, ~ "fc~ re. .J :r = C. 

Met bebulp van (.2.8) en (.1.25) volgt na enig rekenwerk voor u: 

waarin: JO L n L- .:= -c = :: == 

(.3) 

( .4) 

De verscbillende matrices in (.3) zijn afbankelijk van ac en/of 

Be·~ moet ecbter onafbankelijk biervan zijn. ~ is afbankelijk van 

de waarde van j en mj• 

R is een matrix met oneindige afmetingen. Het inverteren van • 
I - RL0 in (.3) kan daarom grote moeilijkbeden opleveren. Vandaar • •• 
dat we van bet inverteren van de kanaalmatrix R zullen overgaan • 
op bet inverteren van een niveaumatrix A met eindi~e afmetingen • • 
Hiertoe splitsen we R: • 

(.5) 

( .8) 
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We zullen in het vervolg veronderstellen dat R0 diagonaal is. -(Bij bet gebruik van de U-matrix in§ 111 zal dit gemotiveerd 

worden). 

1.-ROLdr' =Ii-,.(>; Leo r'4t (.9) 
(:. == =/4~ l' j 

-1 
(1 - R'L') R' • • • • kunnen we transformeren in een N bij N niveau-

matrix A 7) • • • 

[ { I, - i_''' ;·lil = I Xe, J:.~ A~JL 
c~ /. r 

waarbij: ~~ 

{~fJ~=~-~)~-~j f?=[ L;};..};ic (. I 0) 

Voor elastische verstrooiing, dus voor een diagonaalelement van 

de U-matrix kunnen we nu schrijven: 

Definieren we analoog aan (.J.28): 

en 

!:. I= ~I-,. if' 

~=-~rf«"[' -dan volgt: 

lJ;,. = { !i,.,c j l;,i.,c= .t ?'Jf,:)f.c 

Kiezen we Ea zodanig dicht bij een bepaalde ei~enwaarde E~ 

(. I 2) 

(.13) 

(. I 4) 

(.IS) 

dat dit niveau in de souanatie in (.JO) alle andere niveaus sterk 

overheerst, dan krijgen we samen met (.1.30) de uitdrukken voor 

een geisoleerde resonantie: 

'[[_ r... ·'1V, · ,es° ) · LL_,~ Ii<' ~ 16) 
cc= A/f l.'.U(""c·(!J~,lrl~~ /-J>" Lo .,,'/cv-fi._0/£.1>.A -&--J.· • 

"re ~ , .'4- .: ,2 "~ "at I 'I 

~ noemen °We de niveaubreedte; J~l de niveauverschuiving. 
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4. De gemodificeerde R-matrix theorie. 

De gemodificeerde R-matrix theorie wordt gebruikt in het geval de 

interactie in het buitengebied maar gedeeltelijk uit Coulombinter

actie bestaat. De extra potentiaal voor ""l"~'2_., bijvoorbeeld een 

stuk kerninteractie, moet zodanig zijn dat de interne quantumge

tallen van de delen a1 en a 2 behouden zijn, zodat (.t.17) blijft 

gelden. De reguliere en irreguliere oplossing noemen we nu fc 

respectievelijk 8c· Vergelijken we deze oplossingen met de Coulomb

golffuncties, dan zal de asymptotische vorm ervan een extra fase 

bevatten tengevolge van de extra potentiaal: 

J; {flt )~~f_t-1,t~l~J-J 6'~~~{) j !c,~)?(..~(. ... J (.I) 

Anders geschreven: 

(.2) 

1e1111;~- -ra~J; +'1c,~)c4'$"t (.3) 

Analoog aan de in§ I t/m § 3 gebruikte formules, krijgen we: 

~ a?e-, /c)b/'(i '4); ft•~.,..,/:. J ~i~) 

'~ -~ ~&i~) j ~, = t211r1>(i4) 

(.4) 

(.5) 

? ?:: r~, { ~~=1ttJ ). 'I,;, .. -I "'"'c~, (.6) 

c: ' ~ 3 . 1 Voor u gelden dan analoge relat1es als 1n § met 1n p aats van -
,2, !i• !, Q, .[en£ de kanaalvectoren ,2', !i'• !, ~•fen 1.• 
Met behulp van (.5) volgt: 

Y':. [a '»1>c•4Jf +'1-;~l'l'i14 J 
en uit (.6): 

i: ul'(l 4,J= - ~~c,·1c'J ~t:·'',.f(r~J (~'.LJt/->c,4-Jf/ 
Samen met (.3.2) volgt: 

(. 7) 

exp(i6) is de diagonaalmatrix met (diagonaal)elementen exp(i6c>· 

Ucc wordt dus: 

l[. :. £J&l[ii(4~4>c- K ,1f1+l;dc R,: ) + 
~ ~~· r~~e 

~ ~ (.8) 

+.t:Jc fi-',f 1,_0 l L ~t.c}], RO diagoaaal 

3/' 
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III Isobare analoee resonanties. 

-------------·--------------
Met bebulp van de bescbreven R-matrix tbeorie zullen we nu de U-

of botsingsmatrix opstellen, waarbij onze aandacbt in bet bijzon

der zal uitgaan naar bet element dat de elastiscbe (p,p) verstrooi

ing bescbrijft. Dit element zullen we Upp noemen en we zullen bet 

allereerst (in §111·1) bepalen voor bet eenvoudige geval bescbreven 

in§ 1.3. In §ut.2 tenslotte, zullen we in plaats van twee kanalen 

een algemene absorptie bescbrijven. 

I. Het twee-kanalen-geval. 

In§ I.3 bebben we gezien dat de oplossin~ f bij (p,p) verstrooi

ing aan een kern C met N neutronen en Z protonen (zicb bevindend 

in een laag gelegen toestand) te scbrijven is als: 

xis een ruimtelijke golffunctie,, een inwendige. 

De indices> en< slaan respectievelijk op een toestand met iso

spin T> en T< voor r ( ac, waarbij ac de straal is van de bomogene 

ladingsverdeling waarmee we C voorstellen. 

(.2) 

Aangetoond is dat voor r~ac de menging tussen T> en T< toestanden 

te verwaarlozen is. Gebruiken we ac als kanaalstraal, dan volgt 

m.b.v. (II.2.9): 

bescbreven nC systeem geldt evenzo: 

I 

( .4) 
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In (.4) vindt geen sommatie over andere kanalen plaats, daar -zoals 

blijkt uit (I.3.23)- het neutron zich beweegt in een centrale po

tentiaal (en b.v. geen tweedeeltjes interactie aanwezig is). 

vt Jl I R. ;'# - r ,'1,'#tf • ~ ~:: _L.ftl:J A (~)1 (.5) 
;tn.., - ~ £.. -E,,. ) /It-, {JI~. ,111.,. {I 

u is de geredu~eerde massa en uA,nC is een eigenfunctie van het nC 

systeem bij een energie EA en de gegeven randvoorwaarde Bnc• Met 

x>(Ep - Ac)• Xnc<En) (zie I.3.24) en EA,A •EA+ Ac (I.2.2) 

volgt dan: 

(.6) 

Voor R<< schrijven we: 

R« = I ~ (.7) 

2 • • dp. ~d- 'J-d b d d . • Yu en Eu ZlJn e gere uceer e ree teen e e1genenerg1e van de 

· T< niveaus van de (p+C) kern bij gegeven j, mj en B<• 

We kiezen nu: 

(. 8) 

Snc is gedefinieerd in (II.l.28). De indices - en EA geven aan dat 

Snc berekend wordt bij een bepaalde energie E • E)., die negat!ief 

is. (.8) heeft tot gevolg dat E). samenvalt met een feitelijke 

(eigen)energie van het gebonden neutron in de ideale nC kern. 

Imrners samen met (II.l.28,33) en (II.2.11) volgt: 

(
~ t/U;a: .. 11 \ = f :!:..! ~~-,, \ 
4',: .. , ~ / 4 ( 0,1,~ d.\ Jat: 

In (.JO) is dus). 1ast en).' nog willekeurig. 

(. J 0) 

We hebben One de indices - en). gegeven. Daar u)., ,nC en Oi,nc 

functies in het binnengebied bij energie E).' resp. in het buitenge

bied bij E). zijn, die voldoen aan dezelfde randvoorwaarde (.JO), 

geldt voor En• E). dat het radiele gedeelte van de ~olffunctie, 

te schrijven is als: 



L_ 
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Daar in het buitengebied de oplossing dus uit de staande golf 

oi,nc bestaat, is EA een feitelijke eigenenergie. Alle andere EA' zijn 

in het algemeen geen physische eigenwaarden van de ideale n+C 

kern. 

___ ,..,.. ___ - - - - -------

e~, 
mathematische 

niveaus 

6(1"J) 

physische 
niveaus 

fig. 7 

Aangezien u> en u< asymptotisch geen physische kanalen zijn gaan 

we met behulp van (1.3.13,14), (.8) en (.6) over op upc en u~A 

en wordt (.3): 

t:l:(t ( • 11) 

(. 13) 

Uit (.8) volgt: L~ • 0, zolang de energie EnA van de relatieve 

beweging van het n+A systeem voldoende dicht in de buurt van EA 

blijft. Daar EA negatief is, is het nA kanaal gesloten. 

(. 14) 

Het derde of voorlaatste gelijkteken in (.14) is het gevolg van 

het feit dat zowel voor het nA als bet nC systeem de Coulombcon

stante ~ gelijk is aan nul, terwijl het verschil in gereduceerde 

massa te verwaarlozen is. 
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Samen met (11.3.3), (11.1.30) en (.11) volgt uit (.14): 

{£.. = 4K/li,·(1.>~ -#,.f]/i +lt"&t.. ~ j (. I 5) 
rr LI r,. /-~,,.Lo 

waarin we de index p scbrijven voor het~lastiscbe (p,C) kanaal. 

Gebruiken we (II.3.5,7,8) voor de I bij I matrix °Rpp• waarbij 

we stellen Rpp • RPP + R;p, ~P • 2T0 (2T0 + 1)-lR>> en ~P • 

(2T0 + J)-lR» dan'i}6,lg.t: .t'I! p_ ~-/ J ,b;. R>> J 
~ .. :.t.l'Jffe 1 .. ,-~ I .. .t,j',. , "-«' .,..,,- I- ,,,. • • - * ' LI < • I 6) 

I ~ ~ I ,,»t-
waarin: 

L' - LI 1>- I- .,, b JO 
.11;-H "«'-/' 

(. I 7) 

Samen met (.6) en Lp' •Sp'+ iPp' krijgen we voor bet geisoleerde 

niveau: 

Met bebulp van (11.3.16) zien we dat we kunnen definieren: 

De factor in (.20) 

~o .,_L I )' 
I>= ~}\?-2?: I> ,. 

,,_.,. I "« 1-

gereduceerde breedte v.d. 

isobare analoge resonantie ~ 
(. I 8) 

breedte en niveauverscbuiving 

v.d. isobare analoge resonantie 
(. I 9) 

de partiele breedte v.d. 

isobare analoge resonantie 
(.20) 

(. 22) 

word t de penetreerbaarbeid genoemd. 

2. Het meer-kanalen-geval. 

In§ I is bebalve met bet elastiscbe kanaal nog slecbts rekening 

gebouden met een ander kanaal, namelijk bet gesloten quasi-elastiscbe 
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nA kanaal. Een ander nadeel van de gegeven afleiding is, dat we 

R<< niet kunnen bepalen. Gaan we nu over op het meer kanalen 

geval, dan zal 2T0 (2T0 + 1)-1R<< overgaan in de achtergrondsmatrix 

!0 , met elementen R~•c analoog aan (.1.7) en (II.2.6): 

D =~k~ (.1) 
llc'c i ~-El' 

waarin tot de u-niveaus alle compoundkerntoestanden behoren, be

halve de afgesplitste isobare analoge. 
I 

Nemen we aan dat de grootheden Yue random verdeelde tekens bezitten, 

dan mogen we R0 diagonaal veronderstellen: 

1.) X. v.'. 
It.. - µc r c'c - .- ,., · &1c1c::: 

(.2) 
,I'-: '-.,----,. 

Als we nu de kanaalstraal ac een zodanige waarde geven, dat volgens 

§ I.3 geldt dat de koppeling in bet binnengebied tussen de T>- en 

de T< toestanden te verwaarlozen is, dan geldt voor de gereduceerde 

breedte van de isobare analoge toestand formule (.1.18) en kunnen 

we volgens (.1.21), (II.3.14, IS, 16) schrijven voor een geiso

leerde isobare analoge resonantie met energie E~,A: 

~ ' ~' IE»=.IJlf>/f.re.+,-l,,j//..,'16,- ,-~4}+-'~ Ea,,.+tA-1,;.} · 3) 

Voor bet meer algemene geval van overlappende isobare analoge re

sonanties met dezelfde j en mj krijgen we volgens (II.3.10,11): 

'14,. = k/'lii!"J,--~fw;" fi,,: .. ,j',p_~4,kAJ-41 

(d-4:J' -=-~, ... -E,.)~~,'1'-~-l.1 1 -t,if,, (.5) 

Daar de isobare analoge resonanties veel breder zijn dan de andere 

compoundkernresonanties (enkele tientallen keV tegenover enkele keV)(fig.S) 

fluctueert in (.4) Rgp veel meer met de energie dan A~~· Voeren we 

een energiemiddeling uit voor Upp over een gebied klein ten op-

zichte van de breedte van de isobare analoge resonantie, dan zullen 

we alleen Rip middelen, omdat we kunnen aannemen dat alle andere 

grootheden in (.4) constant zijn in dit gebied: 

(ll,,.> :: .al(i, { "',,-1,Jf- ii/,-ft -,. -U/1-'(_ {1-R;_L;}") + 

:I ] (.6) 

+.ti~-<(1-RIJ.i/)-> L ;;.,. 61A A~,1 
/-r ,l'' '/ I 
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De middeling over de compoundkernresonanties bij verstrooiing aan 

een kern kunnen we ook bereiken door de kern voor te stellen door 

een complexe optisch-model-potentiaal, waarvan het imaginaire ge

deelte de grootte van de absorptie bepaald. De voorwaarde voor de 

kanaalstraal, geformuleerd in§ 1.3, dat deze klein genoeg moet 

zijn zodat in het binnengebied ladingsonafhankelijkheid geldt, komt 

nu in strijd met de eis dat de kanaalstraal groot genoeg moet zijn, 

zodat de kanaalgolffuncties orthogonaal zijn. We nemen nu aan dat 

we voor de grootte van deze kanaalstraal een compromis kunnen 

sluiten, waarbij de twee benaderingen elkaar opheffen (dit blijkt 

ongeveer I a 1.5 fm groter dan de kernstraal te zijn). 

In het buitengebied hebben we nu dus behalve een Coulombpotentiaal 

tevens een optisch-model-potentiaal, zodat we de formules gegeven 

in S 11.4 dienen te gebruiken. ~c wordt dan de optisch-model

potentiaalverschuiving, die in bet algemeen complex is. Voor het 

elastische kanaal: 

&;.=t +it (. 7) 

waarin ~pen ~p reele grootheden ZlJn. 

We vervangen dus in (.6) de middeling door in plaats van Rip te 

schrijven R~~t. en (11.4.7) te gebruiken. R~:t· is 

van de diagonale optisch model (achtergronds-) matrix. 

<~= ~•(~t1v,.-LJ[t-l"8>-/j +z;,,- ,-1;/:'"z; + 

een element 

(.8) 

n'l',.6-1.;LzJ/6,~A r,,,.. A~~] 
waarin Bp, Li en Ip in§ 11.4 gedefinieerd zijn met behulp van de 

functies fen g die volgens (II.4.2,3) asymptotisch het volgende 

gedrag vertonen, voor het elastisch kanaal: 

(;. ;:!. 1;(f} C-/)S llp r 7elf) ~ Ji. 

!1-Z - ~ij))PM + .,. 'uQJ)~sJ;o 
Met behulp van (11.2.10) en Be• Bnc benaderen we Ri~t. 

11/lt. /a '5b 1-1 R;,. = (?,.:" #A - ~~~ 

(.9) 

(. I 0) 

door: 

(. I I) 

waarin Bnc wordt gegeven door (111.1.8). <Upp> wordt dan: 
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waarin <ll,,')= ~k,/'li,'(Ji,~1v,,i7 , de achter~rond beschrijft 

lt"'~ ftr12.,.a:f1 (.13) 

r4,.f= a11.dA...(#:~ (.14) 

a.e~•dx•(~'-1){,.d, _; 1,..:=f-';¼ c.1s> 

pipt. is de optische penetreerbaarheid, ♦~ wordt de resonance

mixing-phase genoemd IS). Met behulp van (.7) en (.12) wordt de 

effectieve penetreerbaarheid als volgt gedefinieerd: 

(. 16) 

exp.(-2tp) noemen we de reflectiecoefficient of de dempingsfactor. 

Het is duidelijk dat als Bnc• fp, F1 en G1 bekend zijn, we p;pt., 

♦: en PBff. in principe kunnen uitrekenen. 

Aan (.14) zien we dat als de optische potentiaal reeel is, geldt 

~ • O. De extra fase ♦J ontstaat dus als gevolg van de imagi

naire absorptiedelen van de optische potentiaal. 

Beschouwen we een geisoleerde isobare analoge resonantie, en ont

wikkelen we het reele deel van Ail in (.5) in een Taylor reeks 

rond de resonantie-energie E~,R tot op de eerste orde 

£~,K = ~,A rA,1~ ( ~) 

£~A.,_ d),1(~)-~=~A>-&;.)(1- ~~;al~ 
I "" .,. I~~-E6,I 

dan wordt <Upp>: 

(. 17) 

< u,.,,,> =(U,;> + ,:.upfi,~-,.1.J,. .,.~~[/ 71,,1 
. ~,~-E,, •Ji'I 

(. 18) 

waarin: 
(. 19) 

(.20) 

N.B. 

Daar y unitair is geldt Upp • I, dus l<Upp>I~ I. 

We nemen aan dat alle grootheden in (.18), behalve Ep constant z1Jn. 

ER - Ep - lir beschrijft in het comp~exe Ep vlak een recht•Hjn_, 

de inverse een cirkel met middelpunt t en straal t . We krif'a!!·n 

zo de volgende eis: a 

CtDst1t/,;')> - f ~(Js,.J .,~~pt1f,.J (.21) 
:;i,,1 
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IV De differentiele werkzame doorsnede. 

------------------------------------
Voor verstrooiing van ongepolariseerde en evenwijdig aan de z-as 

opvallende protonen aan even-even kernen (spin 0) en bij gegeven 

spin (j) en pariteit (1) van de aangeslagen compoundkernniveaus, 

wordt de differentiele werkzame doorsnede voor elastiscbe ver

strooiing gegeven door 13}, 14>: 

fl= /a/ 2-1-/1/'1 (. 1) 

waarin Jf • differentiele werkzame doorsnede bij de 

ruimteboek dO. 

a{t1J, -14/{-l?./..{i,i,,'(lsJ}fil,,,;.yt,]-~ c.2> 
+ ,17i {j,t-J J(llj;'-.u~ llJ).i)l}(o.s~) 

,t(~)• .1-fi_t:-1;id-J (llj:'-AK~iN,,)J ~'(~) < • 3> 

k is bet golfgetal; 8 de verstrooiingsboek met de z-as; n de 

Coulombparameter; Pf (cos 8) is de m-de geassocieerde Legendre 

polynoom van de graad 1. Upp bebben we de indices j en l gegeven 

omdat bij elastiscbe verstrooiing van een spin I deeltje aan een 

spin O targetkern er slecbts een elastiscb kanaal is voor iedere 

(j,l). Worden niveaus aangeslagen met verscbillende waarden yan 

(j,l), betgeen bet geval is als deze energetiscb dicbt bij elkaar 

liggen, dan moeten we in (.3) en in de tweede term van (.2) sonmeren 

over de verscbillende j en l waarden. 

Hebben we een energieresolutie, bij metingen van de werkzame 

doorsnede, die klein is ten opzicbte van de breedte van de isobare 

analoge resonanties, maar groot ten opzicbte van de andere compound

kernresonanties, dan wordt de gemeten elastiscbe differentiele werk

zame doorsnede: 

(.4) V1: lllir2 . + /~2 
JJl l2n 'ti.t. (4'.J! C -e. 

De directe interactie werkzame doorsnede (i{"kwordt verkregen 

door in (. 1) Upp te vervangen d,oor <Upp>. Het resterende gedeel te 

(ttJ wordt de compound elastiscbe doorsnede genoemd. 
'1:.1. 
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V l>e neutron-11in1Le-oarticle soectroscooiscbe factor. 

-·------------ ---·---------·--------·-------------
We bekijken de volgende (d,p) reactie: 

(. I) 

waarin C de in§ 1.3 bescbouwde targetkern is. 

Vatten we Bop als een vaste kern C met daaromheen, in een baan 

bescbreven door het schillenmodel 5), bet extra neutron, dan kunnen 

we de golffunctie •s• die de inwendige toestand van B beschrijft 

ontwikkelen in de golffuncties van de targetkern en het neutron: 

waarin 5c en 9n de symbolen zijn voor de inwendige coordinaten van 

C en n; !nc staat voor de relatieve coordinaten; •c• is de golf

functie die C bescbrijft in de toestand C'; f(n, 1, j, C') is een 

ontwikkelingscoefficient; +<C1!). is de genormeerde golffunctie van 
n Jm.1 

bet neutron in een baan rond C (in toestand C') met gegeven quantum-

getallen (n, 1, j, mj). n is bet hoofdquantumgetal. Naar mj treedt 

ontaarding op. 

Om te bepalen in hoeverre •s bestaat uit single-particle toestanden, 

dus toestanden opgebouwd uit de niet aangeslagen kern C met daar

ombeen bet extra neutron, beschouwen we de neutrongolffunctie 22 >. 

(. 3) 

de integratie wordt uitgevoerd over de interne coordinaten van C, 

vandaar de index gc. Samen met (1.3.6) volgt uit (.2): 

~( &<. ~) = .. ~ f ( "'• ~~ t: ){Ir:/+: 111;-/~ ,-.) ~'1.11"'" 1,,,J 
C is een even-even&~, dus le• ic • 0, 15 • j, is• mj. 

Stellen we nu: 

(.4) 

dan volgt: 

"' ~ Y, : • "1fCJ ~~ :: L. S(m~) Yn1tJ·11t. <. 5) 
'/If._ M./.. f/ , 

S(nlj) beet de n~tron-single-particle-spectroscopische factor. 

Aan (.3) en (.5) zien we dat ✓s(nlj) de mate aangeeft waarin het 

neutronniveau met quantumgetallen nlj bestaat uit een single

particle toestand. 
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S(nlj) geeft de kans op bezetting van de single-particle toestand 

met quantumgetallen (n,1,j) door bet neutron. 0fwel in "de R-matrix

taal": S(nlj) is voor een gegeven niveau >. en kanaal c gelijk aan 

het quotient van de feitelijke neutronwaarschijnlijkheidsdichtheid 

op bet kanaaloppervlak en de single-particle waarde daarvan in 

hetzelfde gesloten kanaal: 

s,. rlfl1.t (.6) 

waarin:J:!, ~it de single-particle gereduceerde breedte 

enJ;,~
4 

analoog aan (111.2.20) gedefinieerd is. 

Bij (p,p) verstrooiing volgt dan met behulp van (111;1.18) en 

(111.2.19,20), indien we de energieafgeleide van de proton en neu

tronenergieverschuiving bij benadering aan elkaar gelijk stellen, 

op eenvoudige wijze: 

·Jl,4 
In (.7) bepalen we r>.,A experimenteel en 

theoretisch (zie deel B.). 

(.7) 

Definieren we volgens Thompson 16) als penetratiefactor Pn: 

dan krijgen we S • (N + I - Z) P0 r>.,A 

(. 8) 

(.9) 

De feitelijke neutron-single-particle spectroscopische factor zal 

onafhankelijk van de kanaalstraal (a) zijn. S bepaald uit(.9) zal 

dit niet zijn als gevolg van de gemaakte benaderingen, maar op 

grond van in§ 111.2 aangevoerde redenen verwachten we dat voor 

a in de buurt van de kernstraal, S (redelijk) goed constant is. Het 

zal blijken dat Sin bet algemeen een minimum vertoont. We kunnen 

dan een goede schatting geven. 
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B. Ont~orpen rekenprogranrna's. 

I. Beschri;vin2 van he~ Al2ol-rekennro2ramma voor de berekenin2 •••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••••& 
van de nenetratiefactor P. •••••••••••••••••••••••••n 

Ter bepaling van de neutron-single-particle spectroscopische factor, 

volgens (A V.9) is het noodzakelijk de penetratiefactor Pn te bere

kenen. In dit hoofdstuk zullen we beschrijven op welke manier we 

deze penetratiefactor berekenen, bij gegeven quantumgetallen (n,l,j) 

van het beschouwde neutronniveau en bij een gegeven optische poten

tiaal V. Oeze berekening wordt gedaan met het Algol-rekenprogramma 

0331-4361. 

I. Gebruikte formules, procedures en volgorde. 

Pn is een energieafhankelijke grootheid. S wordt in (A V.9) berekend 

bij de(negatieve)neutronbindingsenergie EA. De effectieve 

penetreerbaarheid piff wordt bepaald bij een protonenergie Ep waar

voor geldt: 

In (.I) is E(n) de absolute waarde van EA en hebben we voor EA,A 

EA geschreven. Ook TA,A zal bij deze in (.1) gegeven energie 

(experimenteel) bepaald moeten worden. De volgende formules zijn 

dan van belang voor bet opstellen van een rekenprogranuna: 

~ • [.1 ~~6A) tJ;,~ (6(111/i}_, 

J/,4'= ~ ""'.u,A {-< tJ 

7J!! 1 ;ff- ~ti /J./,.
1 

~R- z..[df- 4-,~ /,] 

-,. - R..[j}-4.t~-!;J 

t~ f~~,. ~~~ 
f..-o 

, de penetratiefactor 

, de effectieve pene
treerbaarheid 

, de optische pene
treerbaarheid 

(.2) 

(.3) 

(.4) 

, resonance-mixing-phase(.5) 

,optisch-model golffunctie (.6) 

, optisch-model fasever
schuiving (. 7) 
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neutron-single-particle 
gereduceerde breedte 

randvoorwaarde 

BI. I 

(. Sa) 

( .Sb) 

In (.2) hebben we voor de duidelijkheid voor iedere grootbeid de 

energie aangegeven waarbij deze berekend dient te worden. In (.3) 

t/m (.8) worden verder p;ff, PPPt, fp, tp, tp en k berekend bij 

de energie EA terwijl unC' Ync en Bnc bepaald worden bij de 

energie En. Alle grootbeden in (.2) t/m (.8) worden bepaald bij 

de gegeven waarde van n, 1 en j, met dien verstande dat de 

"protongrootbeden" (met index p) alleen l,j afbankelijk zijn daar 

ze een ongebonden toestand bescbrijven. F1 en G1 zijn bovendien 

volkomen bepaald door l. Ter bepaling van de optiscb-model-fase 

verscbuiving, bij elastiscbe protonverstrooiin1,, ~p gebruiken we 

de volgende optiscbe potentiaal 18
•

19>. 
J/f,t)= ~(-t) j.'4/f.t,,i11,(4)t-i~ /(-1-Jll1,114,.,) -

-f4-t-~ :f (-t,4.J,4,t) -{£; t i&!:i [t 6JjrA,-t,.,lfs.) + 
In (. 9) is "n de massa van het pion. + l ~- ft{t-t,.c.,,4-J (. 9) 

De functie f(r, r 0 , a0 ) beeft de gebruikelijke Wood-Saxon vorm: 

/{~,~o,110 )• [;-1-_u,;{(,1.,t•J/a_o-J (.JO) 

A is bet massagetal van de targetkern, r 0 een constante. 

R0 noemen we de potentiaalstraal, a0 de diffuusbeid. In (.9) komen 

Uv en Wv als volumetermen voor, imers f(r, r 0 , a0 ) is belangrijk 

voor r-' R0 ,en fungeert Wd als oppervlakteabsorptieterm, daar 

~(r, r 0 , a0 ) bet belangrijkst is voor r-:rR0 (v +-+ volume, 

d +-+ derivative). (a,l) is de bekende spinbaankoppeling waarvoor 
geldt S): --

(tr, ,l) ::- .,/, voor /=,/I- -I 
(. 12) 

= - (-l-1'1), voor i= L- l > 0 

Vc(r) is de Coulombpotentiaal gegeven door (B I.3.20) waarin we ac 

nu Re(• re A 1/3) zullen noemen. Een veel voorkomend geval is dat 

waarvoor geldt: 

/'to =Ac =.ll" .-AAf •ftc•llso•A•s (. I 3) 

a. a". aso ; a'= a,.,= a"'= aos 
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Gebruiken we in het vervolg r 0 , a en a' dan zal dit automatisch 

(.13) inhouden. 

In het ontworpen Algol-rekenprogramma is nu gebruik gemaakt van 

twee procedures, ontwikkeld door L.o. Tolsma. Dit zijn de proce-
- + dures SCHRODINGER en COULOMBWF. 

Het doel van SCHRODINGER is tweeledig: 

a. De berekening van het radiele deel u van de (complexe) ongenor

meerde reguliere partiele golffunctie, die de elastische verstrooi

ing beschrijft bij gegeven energie, 1, j, sen optisch model para

meters. 

In ons geval van protonverstrooiing aan even-even kernen, noemen we 

deze golffunctie up, geldt altijd s • I en zijn de 1 en j waarden, 

die van het beschouwde neutronniveau. (Verder gebruiken we (.9) 

met parameters bepaald met behulp van een optisch-model zoekpro-

gramma, zie hiervoor deel C.) · ~ 
De ingelezen (positieve) energie is gelij aan Ep(• EA), berekend 

10) volgens (.I). Voor Ac nemen we volgens Lo~g e.a. 

Llc = -(} '"" +-', 11,21. ¾ ~ ,¾J( (. 14) 

z is het aantal protonen in de targetkern. Ac is in het gebied, 

lopend van A• 70 tot 145 nauwkeurig tot op JOO keV. 

Behalve het reele en imaginaire deel van up berekent SCHRODINGER 

tevens de afgeleide naar r van deze grootheden. Voor ieder van deze 

vier functies worden de functiewaarden ter plaatse van de volgende 

punten in een array opgeslagen: 

In (.15) is ep de stapgrootte en zijn n0 en n2 (( n0 ) integers. 

De output die we kunnen eisen bestaat behalve uit het golfgetal k 

uit de genoemende functiewaarden. 

b.De berekening van het radiele deel van de genormeerde reguliere 

partiele golffunctie die een gebonden single-particle toestand be

schrijft bij gegeven bindingsenergie en quantumgetallen n, 1, j, s 

en bij een gegeven reele potentiaal. De golffunctie u wordt stap~ 

gewijs berekend in de punten van (.15), vertrekkend uit de oorsprong 

en het buitenste punt (gelegen buiten het bereik van de kernpoten

tiaal). 

+ Voor algoltekst zie de appendix. 
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De beide delen worden aan elkaar gepast ter plaatse n2 , door bij 

de gegeven (bindings)energie de juiste diepte van de potentiaal 

te zoeken. Vervolgens wordt de functie genormeerd, n0 en n2 
dienen biervoor veelvouden van vier te zijn. 

In ons geval bescbouwen we een gebonden neutron, dus Vc(r) • O. 

De 1 en j waarde zijn die van bet bescbouwde niveau en de energie 

is de neutronbindingsenergie E(n). De potentiaal is dezelfde als 

bet reele gedeelte van de optiscb-model potentiaal, die gebruikt 

wordt voor de protontoestand onder a, met uitzondering van Uv, die 

nu gezocht wordt. Voor de gezocbte Uv moet gelden dat de grootte 

niet die welke gebruikt wordt voor bet analoge proton, mag overtreffen. 

Dit laatste is af te leiden uit de formule (A I.3.18,23). Oaaruit 

blijkt namelijk dat de potentiaalput voor bet proton (afgezien van 

Ve) gelijk is aan U0 - 6 T0 U, terwijl deze voor bet neutron gelijk 

is aan u0 + 6 T0 U1. Met Re(U0 )i O en Re(U1 )~ O, zie referentie 6), 

volgt de gestelde eis. 

De berekende golffunctie unc is nu een neutron-single-particle

golffunctie. /s, gedefinieerd in (AV) geeft dus de mate aan van 

overeenstemming tussen de feitelijke golffunctie met deze model

golffunctie. De waarden van unc , ifl,,.c en Y~c in de punten van 

(.15) worden in een array opgeslagen. Dit is, evenals de gezocbte 

waarde van Uv de output die we kunnen krijgen. 

De procedure COULOMBWF berekent de reguliere en irreguliere Coulomb

golffunctie F1 respectievelijk G1, bij gegeven waarden van pen n 

en voor 1 waarden tussen Oen een opgegeven lmax.• 

COULOMBWF is getest voor p < 40 en n < 20. 

De procedure COULOMBWF bebben we nodig om up te normaliseren volgens 

(.6). Deze normalisatie gebeurt in de procedure NORMOPMOWF (norma• 

lisation optical model wave function) op de volgende manier: 

(. 16) 

De normalisatiefactor c is in bet algemeen complex, c1 en c2 zijn 

reeel. Voor grote waarde van p geldt (.6). Als bet buitenste punt 

van (.15) voldoende ver van de oorsprong ligt, geldt, als we de 

bijbeborende waarde van pin dit punt Pm noeme~ en in bet punt er

voor Pm' : 

(. 1 7) 

(. 18) 
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De waarden van F1 en G1 in Pm en Pm' berekenen we nu met behulp van 

COULm!BWF. up (Pm) en up (Pm') volgt uit SCHROOINGER. De vier on

bekenden c1, c2, tp en tp lossen we dan op uit de vier vergelijking

en die (.17) en (.18) leveren, met behulp van de bibliotheekproce

dure CROUTDECOMPOSITION. Ook de dempingsfactor exp(-2tp) in de ef

fectieve penetreerbaarheid wordt bepaald. 

De "body" van het progranma, tenslotte is zo opgesteld dat we de 

volgende mogelijkheden hebben: 

1°. De penetratiefactor Pn en de fase ♦pR worden berekend in de 

punten door (.15) aangegeven. 

Hiervoor wordt allereerst SCHRODINGER gebruikt voor de bepaling van 

de gebonden neutron grootheden bij E • E(n). Daarna wordt, weer met 

behulp van SCHRODINGER, de protongolffunctie bepaald bij Ep • EA en 

genormaliseerd met behulp van NORMOPMOWF. Tenslotte worden Pn en 

+pR berekend met de formules (.2) t/m (.5). 

De output bestaat behalve uit de waarden van Pn en ♦pR in de punten 

van(. 15) uit de gezochte Uv voor het neutron, Pm, Pm'• n, t (ook 

in graden),t, exp(-2t),c1 en c2• 

2°. Pn en ♦pR worden berekend bij een bepaalde gebonden neutron 

toestand en meerdere protongolffuncties (bijvoorbeeld bij verschil

lende energieen Ep of verschillende imaginaire delen in de optische 

potentiaal). Behalve Pn en ♦pR krijgen we bij iedere nieuwe proton

golffunctie de onder JO genoemde protongrootheden als output. 

JO. Enkel een gebonden golffunctie (niet noodzakelijk een neu-

trongolffunctie) wordt berekend. De output bestaat dan uit Uv en 

deze golffunctie. 

4°. Enkel een ongebonden golffunctie f wordt berekend. De output 

bestaat uit alle onder JO genoemde protongrootheden. 

N.B. Alle output geschiedt via de regeldrukker. Eventueel zijn 

tussenresultaten als Y~c, Bnc• up etc. verkrijgbaar. 

Tot de output behoort ook, in alle vier genoemde gevallen, de input

gegevens (behalve de boolean grootheden) en de rekentijd van de 

procedure SCHRODINGER. 

Het programma wordt gestopt als het eerste ingelezen getal, het 

hoofdquantumgetal n, negatief is. Een nadere omschrijving van de 

input en de algoltekst van de genoemde procedures is te vinden in 

de appendix. 
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2. Flow-diagram. 

Het programma is samen te vatten in het volgende eenvoudige 

flow-diagram: 

FINISH 

berekeni~ 
R Pn en ♦p. 

normalisatie 

berekening 

protontoestand 

ja 

een 

output 

berekening 
ongebonden 
toestand 

ja 

berekening 
---mebonden neutron

grootheden 

inlezen van 
de input 

berekening ge
.,.._.,. __ ...,. bonden toestand 

neen 
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3. Test van bet progranana. 

Het progranuna is getest voor een aantal niveaus in verschillende 

kernen, aan de hand van resultaten verkre~en door Thompson 16>. 
Deze berekende de penetratiefactor Pn met behulp van ( B V.8) bij 

de volgende optisch-model parameters: 

'/4: -(5"41·",~~£;;)., w',,=~='1 ~ ~a-l,S' J ~o= -s;s-tfeV. 

/Z1 = ,, 1, ,, A.-= ~ ,$9 # a.'• D., 7"1J ,,,,, . 

waarin Ee• 1,440 Z/Rc, de Coulombbarriere-energie is. 

Een vergelijking van onze resultaten bij deze standaardpotentiaal 

en die van Thompson is gemaakt voor de niveaus: 

2 g 9/2 in 82Pb209, 2 f 5/2 in 64Gd1s7 en 3 s 1/2 in 40zr93 

waarin Pn en ♦pR staan uitgezet als functie van de energie. 

(zie ook fig. 8) 

We vinden een goede overeenstemming, waarbij de kleine afwijkingen 

in ♦pR iets groter zijn dan in Pn. In fig. 9 staan Pn en ♦p~ als 

functie van de straal uitgezet voor het 3 s I niveau in 40zr93 bij 

E(n) • - 5.75 MeV. 

11. PrograD1Da, opgesteld voor de berekening van de beginwaarde 

----------------------------------------------------------van de resonantiefase. 

----------------------
Voor de bepaling van de resonantieparameters rA,A' EA,R' rA en 

17) aA gebruiken we bet analyseprogranna van P.M.M. van Osch. 

De hierin voorkomende formule van de werkzame doosnede is: 

K= /tl•1~J-,t f l,h~I) ll,·o1~ E, • ~':.J,·J! ~~4')/",.. 
I v . .\•' ~,~ 'I' ~ , 

I i. 'l-l)l,+~,.J~i.o<;. 7:, . ~'{cc4')/f c.i> 
_,, L_i ~ .-E,·J•J; ~ 

~.;, Jft 

waarin v bet aantal overlappende niveaus is met verschillende 

waarden van spin en pariteit (jA, lA). 

EA,R is de resonantie-energie van niveau A. 

aA is de resonantiefase. 

De achtergrond wordt aangepast door p 2 (8,Ep) te schrijven als een 

polynoom in I /Ep. If. _1 

f'f",'=~" r c" ej."4 (.2) 

•=o 
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Bij gegeven lA en beginschattingen van de, energie-onafhankelijk 

gestelde, resonantieparameters aA, rA,A' EA,R en rA worden voor 

jA. lA + I en jA. lA - I, de coefficienten ck en deze para

meters aangepast. Van belang is dat de beginschatting van aA zo 

nauwkeurig mogelijk is. De bepaling van deze beginwaarde krijgen 

we door 6p te verwaarlozen in <Uip> (A IV 1,2,3), waardoor op 

eenvoudige wijze volgt: 

«;, c .1(~ ""~,1 -1- ~!Jr fh.t..P..,ta,i]- n c. 3> 
Het ontworpen (eenvoudige) programa geeft nu bij gegeven +pR• 

1 en EP de waarde van QA voor de hoeken e • 10°, 20°, •••• , 1100. 

Voor de standaard optisch-model potentiaal van Thompson (zie I.3) 

(gebruikt voor de bepaling van ten +pR) zijn de berekende waarden 

van QA vergeleken met die gevonden door Grosse 21 ) en P.M.M. van 

Osch, zie fig. 10. Hieruit blijkt dat (.3) een redelijk goede be

ginschatting voor QA levert. 

De input van het progranma bestaat achtereenvolgens uit de waarden 

van lA, nA en tA en ♦:,A ( in graden). 
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/1:J. j /= ~ J. -'= 'I 

4virt• ';:7!1 

l,o 

Test programma. 

Pn en ♦pR als functie van de protonenergie Ep• 

De getrokken lijnen zijn volgens Thompson, de 

punten geven onze resultaten. 

fig. 8 
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.( I ~S-
a • 

Pn (getrokken curve) en ♦pR 
(f1,i) 

(gestreepte curve) 

als functie van de kanaalstraal a. 

De kernstraal R0 van Zr bedraagt 5,643 fm. 

fig. 9 

... 

I/ + 

+ 
,c 

,c 

,0• fo• 11r, IJo- 1$0° 1/o~ 

()(#1~ 
De resonantiefase a als functie van de verstrooiingshoek 8. 
De getrokken lijn is volgens Van Osch 17), de gestreepte volgens Grosse 
De bijbehorende punten x en+ zijn berekend met de standaard-optisch 
model potentiaal volgens Thompson. 

fi v. 1 n 

21) 
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C. F.':r:perimenteel gedeeite en meetresuitaten. 

Dit gedeelte bevat een beschrijving van de gedane experimenten, en 

wel in hoofdstuk I. Het zijn alle experimenten, bestaande uit 

de verstrooiing van ongepolariseerde protonen aan Sr86 metals 

tweeledig doel: 

a. De bepaling van de optisch-model-parameters. 

b. Het bepalen van de resonantieparameters lA; rA,A; rA en EA,R. 

Een bespreking van de meetresultaten voor de parameters onder a 

en b volgt respectievelijk in hoofdstuk II en III. 

I. Exoerimenten. 

--·--------=-
De genoemde experimenten 38sr:~ {p,p)Sr86 zijn uitgevoerd in het 

Robert J. van de Graaff-laboratorium van de rijksuniversiteit Utrecht. 

Met de aldaar aanwezige van de Graaff versneller, ook wel tandem ge

noemd, kan een protonenergie Ep verkregen worden tussen 3 en 12 MeV. 

Daar voor Sr86 lie• 11,45 MeV kunnen we in principe isobare analoge 

toestanden identificeren die overeenkomen met neutronbindin~sener

gieen tot circa -8,5 (~3-11,45) MeV. Zowel voor de laag- als de 

hoogenergetische kant (van Ep) is er echter nog een strengere be

grenzing als 3 resp. 12 MeV, ingeval we isobare analoge resonanties 

willen meten. Immers, voor te lage Ep zal de Coulomb (en centrifu

gaal-) barriere te hoog zijn voor de vorming van compoundkerntoe

standen, waartoe de isobare analoge behoren. De Coulombverstrooiing 

zal zo groot zijn dat de isobare analoge resonantie onzichtbaar is 

(Zie hiervoor ook deel D). 

Voor te hoge Ep zal de dichtheid van de niveaus te groot worden 

zodat ook hier de identificatie niet te verwezenlijken is. 

In hoofdstuk III zullen we zien dat de isobare analoge resonanties 

die we gemeten hebben, liggen tussen 4,7 en 7,0 MeV. 23 •24 ) 

De versnelde protonen worden (eenvoudig beschreven) verkregen door 

het opwekken in een bron van een bundel negatieve H-atomen (be

staande uit proton samen met 2 electronen). Deze atomen worden in 

de eerste helft van de machine versneld als gevolg van een in het 

midden van de tandem, op de z.g. terminal, aany,elegde positieve 

spanning. Door middel van een strippergas (02 ) verliest het H-atoom 

daarna de beide electronen, waarna het overblijvende proton een 
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nieuwe (even grote) versnelling krijgt in het tweede deel van de 

tandem als gevolg van een omgekeerd spanningsverloop. Een terminal

spanning van bijvoorbeeld 3 MV levert dus protonen van 6 MeV. De 

bundel wordt voor en achter de machine gefocusseerd door magnet i sdw 

lenzen. Door middel van het magneetveld van de analysemagneet, dit 

is een 90° afbuigmagneet samen met 2 paar vast ingestelde spleten 

(een paar voor en een paar achter de magneet), kan de energie Ep 

van de protonen bepaald worden. Te langzame en te snelle protonen 

worden tegengehouden, zodat we een energieresolutie krijgen die 

1,5 a 2 keV bedraagt. De energiedefinitie is tot op 10 keV bepaald. 

De magnetische veldsterkte in de analysemagneet wordt bepaald via 

de protonresonantiemethode. De spleten dienen tevens voor de sta

bilisatie van de tandem. 

De bundel bereikt in de verstrooiingskamer het trefplaatje, dat 

opgesteld is in een targethouder en heeft daar een diameter die 

kleiner is dan 2 mm. Het strontium in dit trefplaatje is opgedampt 

op een koolstoffolie en komt voor in de vorm van het oxyde SrO, 

als gevolg van oxydatie in de lucht. 

Behalve verstrooiing aan Sr86 krijgen we dus ook verstrooiing aan 

0 16 en c12 • Protonen die gebotst hebben met deze laatste kernen 

zullen echter een kleinere energie hebben dan elastische verstrooi

de protonen aan Sr86 • Dit is het gevolg van verschil in overdracht 

van kinetische energie aan de targetkernen. ne verstrooide protonen 

meten we nu door middel van drie (onder verschillende hoeken 8) in 

de verstrooiingskamer opgestelde detectoren. Voor iedere detector 

is een permanent magneetje opgesteld metals doel de electronen 

(die een energie kleiner dan 300 eV hebben) die vrijkomen door 

atomaire excitatie in het trefplaatje af te buigen, zodat ze niet 

op het detectoroppervlak terechtkomen, hetgeen een ruis veroorzaakt. 

Voor ieder proton dat een detector ( een Si halfgeleider) bereikt, 

geeft deze een puls af waarvan de amplitude een lineaire functie is 

van de energie van dit proton. De pulsen die de drie opgestelde de

tectoren afgeven worden geanalyseerd naar grootte en detectorafkomst. 

Hiervoor gebruiken we o.a. een 4096-kanalen pulshoogte analysator 

(merk Laben). Deze analysator deelt de binnengekomen pulsen naar 

gelang hun amplitude in een aantal (energie)gebieden, kanalen geheten, 

in. Het totaal aantal ter beschikking staande kanalen is 4096. Deze 

kanalen kunnen ingedeeld worden in een aantal groepen, nl. 2 groepen 

van 2048, 4 van 1024, 8 x 512 of 16 x 256. 
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De analysator gebruiken we samen met een zo-geheten decoder en 

mixer. Het is dan mogelijk door iedere groep van de analysator 

de pulsen van een detector te analyseren. nit zullen we in het 

vervolg in het kort verklaren aan de hand van fig. II waarin de 

(gebruikte) elektronische apparatuur en schakeling schematisch 

is weergegeven in het geval van 3 gebruikte detectoren. 

De pulsen die de detectoren afgeven, worden alvorens ze de ana

lysator bereiken, versterkt door een voor- en hoofdversterker, 

passeren een lineaire poort (voor iedere detector een) en de 

mixer. De poorten laten normaal geen signaal door, behalve indien 

de decoder een stuursignaal geeft. Op zijn beurt geeft de decoder 

alleen dit signaal aan een poort indien hemviade trigger een 

standaardpuls bereikt van de bij deze poort behorende hoofdver

sterker (en detector). Bij iedere(versterkte) puls geeft de hoofd

versterker daartoe, eerder in de tijd, een snel- of blokpuls af. 

De decoder geeft altijd slechts een stuurpuls tegelijk, zodat 

altijd maar een poort geopend is en dus niet twee pulsen van ver

schillende detectoren samen de mixer kunnen bereiken. 

Behalve deze stuurpuls geeft de decoder ook een binaire indicatie, 

die aangeeft welke poort open is. Dit signaal gaat naar de analy

sator. De puls die de analysator via de mixer bereikt, moet in de 

analysator weer eerst een poort passeren die norrnaal open staat. 

Passeert een puls deze poort dan gaat deze dicht totdat de puls, 

naar gelang de hoogte, is verwerkt in de ADC (analogue to digatal 

converter) en is opgeslagen in het geheugen. Oientengevolge krijgen 

we dus een dode tijd, uitgedrukt in procenten van de meettijd, die 

de tijd aangeeft waarin de (poort in de) analysator geen pulsen 

binnenlaat. Het aantal pulsen per eenheid van tijd mag dus niet te 

groot worden omdat anders de dode tijd te veel oploopt. Voor deze 

dode tijd, die we kunnen aflezen, moeten we corrigeren. 

Behalve het bepalen van het aantal tellingen in een kanaal, kent 

de analysator aan ieder kanaal een binair getal toe. In het door 

ons gekozen geval van (8 groepen van) 512 kanalen bestaat dit cijfer 

uit 9 bits; immers 29 = 512. 

De binaire code van het groeps- en kanaalnumrner samen noemen we het 

adres. Het adres en het aantal tellingen is dan de inforrnatie die 

de analysator geeft. 

Het energiespectrum kan uitgelezen worden via een ponser of in 

beeld gebracht worden via een display. 
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Dit energiespectrum bestaat uit een aantal pieken, behorend bij 

elastische verstrooiing aan Sr86 , 0 16 of c12 of inelastische 

verstrooiing De breedte van een piek hangt samen 

met de spreiding in de ener,ie van de verstrooide protonen, die 

het gevolg is van de eindige dikte van het trefplaatje, de 

energieresolutie van de bundel en statistische effecten. Noemen 

we het aantal tellingen in de elastische piek van Sr86 bij een 

hoek e, N(0), de dikte van de targetlaag den het aantal Sr atomen 

in deze laag per volume-eenheid n dan geldt: 

N(8) = t{C4 > . LlJl. ffl.d . -P (. I ) 

waarin do ) . ff ... (8 • de di erentiele werkzame doorsnede 
dO .. d b1J e hoek e 

60 • de grootte van de ruimtehoek 

P = het totaal aantal protonen dat op het 

trefplaatje valt. 

P meten we door middel van een achter de verstrooiingskamer, in 

de bundellijn, opgestelde zogeheten Faradav-cup, die fig. 12. 

Met behulp van een stroomintegrator bepalen we de hoeveelheid lading 

die op de cup terechtkomt. Deze lading wordt geteld in veelvouden 

van een bepaald quantum, in ons geval 20 nC, en gecorrigeerd op de 

dode tijd van de analysator. 

Om de conversiefactor c = (60.nd)- 1 te bepalen meten we eerst bij 

voorwaartse hoeken (30° a 70°) bij een lage protonenergie (3 a 4 MeV). 

De werkzame doorsnede bestaat dan geheel uit Coulombverstrooiing, 

die we theoretisch kunnen berekenen. (c wordt bepaald met behulp 

van de kleinste-kwadraten-methode). De intensiteit van de bundel mag 

hierbij niet te groot zijn daar anders de dode tijd te groot wordt. 

We nemen daarom een targetstroom die kleiner is dan 50 nA. 

Bij hogere energieen en achterwaartse hoeken, waarbij dus compound

verstrooiing van belang is, is de telsnelheid (van de detectoren en 

dus van de analysator) belangrijk lager. We hebben in dat geval een 

targetstroom van 250 a 500 nA. 

Bij de metingen hebben we steeds geeist dat het aantal tellingen N 

en het aantal ladingsquanta voor de bepaling van P groter is dan 

1000. N is meestal zelfs belangrijk groter (~10.000). 

Als £out 6N, 6P in deze grootheden nemen we de wortel uit het aantal 

tellingen, waarbij we dus aannemen dat we te maken hebben met een 

Gaussverdeling. 
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(Daar Peen grootheid is die verkregen wordt door integratie, is 

deze aanname voor P niet de juiste, de zo herekende fout 6P zal 

echter wel de goede grootte orde hebben). Dit levert voor de be-
do 

rekende cJo' een relatieve fout die kleiner is dan 10%. 

N.B. Bij veel metingen vertoonde de werkzame doorsnede soms een 

plotselinge, tot nu toe onverklaarbare, sprong, waardoor een aantal 

meetpunten niet reproduceerbaar waren binnen de berekende onnauw

keurigheden. We hebben deze punten steeds gecorrigeerd en de daar

bij behorende meetfouten vergroot. 

Ter bepaling van de optisch-model parameters, die zoals we in deel 

B gezien hebben, van belang zijn voor de berekening van de pene

tratiefactor Pn, hebben we metingen gedaan van de differentiele 

werkzame doorsnede van elastische verstrooide protonen aan Sr86 • 

Dit is gebeurd bij protonenergieen Ep • 5,5; 6,8; 7,7; 10,0 MeV. 

De werkzame doorsnede vertoont namelijk bij deze energieen geen 

resonantiegedrag, zodat dit geschikte waarden zijn om de optisch

model parameters te vinden. 

Figuur 13 laat de hoekafhankelijkheid zien van de verhouding van 

de gemeten differentiele werkzame doorsnede (die we hier zullen 

aangeven met Oexp (8)) en de Coulomb- of Rutherforddoorsnede oR(8). 

De optisch-model parameters zoeken we nu met behulp van een 

optisch-model zoekprogranuna, geschreven door F.G. Perey. Dit pro

granuna zoekt die waarden voor de parameters die bij gegeven 

Oexp (8) en fouten 6oexp(8) en hoeken 8 een minimale waarde aan 

x2 geven. Deze x2 is gedefinieerd door: 

N~ 2 Xe• -'-L "A tfJ- ~I- ts>) 
N I Ll~{8J 

(.I) 

waarin N • bet aantal hoeken waarbij Oexp (8) gemeten is. 

oth (8) • de theoretisch berekende differentiele werkzame 

doorsnede bij de hoek 8. 

x2 wordt gebruikt als een objectieve en kwantitatieve maat voor de 

aanpassing van de theoretische hoekverdeling aan de experimentele. 

Behalve x2 gebruiken we tevens de subjectieve en kwalitatieve me

thode die bestaat uit visuele vergelijking van de theoretische en 

de experimentele kronune. 
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Deze laatste metbode is daarom van belang omdat we de structuur 

die de boekverdeling vertoont niet uit bet oog mogen verliezen bij 

de aanpassing. Vertoont ecbter de aan te passen kronune weinig 

structuur of volgt de tbeoretiscbe boekverdeling qua structuur goed 

de experimentele, betgeen doorgaans bet geval is als x2 klein is, 

dan is alleen de waarde van x2 beslissend. 

Als enige te zoeken parameters bebben we Uv en Wd genomen. We 

laten slecbts deze parameters opzoeken, omdat in bet geval van veel 

varierende parameters de zoekprocedure meestal eindigt in een 

plaatselijk (of secundair) minimum. ne andere (vaste) parameters 
18) bebben we waarden gegeven volgens Perev • Ze staan vermeld in 

tabel I. 

0 

Tabel I. 

a 

-7,5 0 I ,25 0,65 

Vaste optiscb-model parameters. 

Potentialen in MeV, straal en 

diffusiegrootbeden in fm. 

a' 

0,47 

Oat Wv • 0 genomen wordt, in tabel I., komt omdat in bet energie

gebied waar we meten, we nog weinig volumeabsorptie verwacbten, 

daar de energie Ep nog te klein is 19 >. We nemen dus aan dat alle 

absorptie plaats vindt aan bet oppervlak van de kern. ne best 

aanpassingen ("best-fits") die we krijgen voor de vier gemeten 

boekverdelingen zijn genoteerd in tabel 2. 

Tabel 2. 

N 

5,5 -55,47 - 7,92 13 

6,8 -50,64 -17,83 9 

7,7 -51,99 -10,58 9 

10,0 -52,38 -13,65 

best-fit parameters 

Ep, Uv en Wd in MeV. 

x2 

0,80 

2,01 

I ,54 
""' 2,44 

De fluctuaties die voorkomen in de gevonden waarden van Uv en Wd 

bij de verscbillende protonenergieen, zie tabel 2., zijn (naar 

onze mening) bet gevolg van bet gebrek aan structuur van de boekver

delingen bij 5,5; 6,8 en (in mindere mate bij) 7,7 MeV. 
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Oat de genoemde hoekverdelingen nog weinig structuur bezitten, is 

het gevolg van de relatief lage waarden van Ep, waardoor nog maar 

een heperkt deel van de werkzame doorsnede uit compoundverstrooiing 

bestaat. De waarden van Uv en Wd die we vinden (we spreken nog 

steeds voor de eerste drie gevallen) zijn weinig kritisch voor de 

aanpassing en voor x2• Dit in tegenstelling tot de waarden van Uv 

en Wd die we vinden bij 10,0 MeV. Daar vertoont de hoekverdeling 

dan ook belangrijk meer structuur, zie fig. 13. We kunnen daarom 

aan deze waarden een veel groter gewicht toekennen dan aan die, 

gevonden bij de andere energieen. 

Op grond van bet voorgaande hebben we voor de vier hoekverdelingen 

x2 berekend bij een aantal over het beschouwde energiegebied con

stante combinatie van Uv en Wd. Deze hebben we genomen dicht in de 

buurt van de voor 10,0 MeV gevonden best-fit, zie tabel 3.• 

Voor iedere combinatie is in deze tabel van boven naar beneden 

t 3 xf, X~ en X~ vermeld. 
i•l 

Tabel 3. 

~ 52,0 52,5 53,0 
d 

12,5 

13,6 

14,7 

5,15 5,69 

6,96 7,48 

12, 11 13, 17 

5,62 6,20 7,32 

3,40 2,53 4,57 

9,02 8,73 I I, 89 

6,88 

5,52 

12 ,40 

De waarden van t 3 x2 x2 en x2 als functie van 
• • ' 4 t 
1• I l 

. . 1 • een aantal optisch-model potentia en. 

Ter vergelijking zijn de best-fit waarden hiervoor , 

4,35 resp. 2,44 en 6,79. 

¥ We zullen in het vervolg de waarden van x' bij 5,5; 6,8; 7,7 en 

10,0 MeV, en de som daarvan, respectievelijk xt ; x; ; x; > x! 
en 1 noemen. 



-53- C II, TII 

De spreiding die we vinden in xf bij de verschillende combinaties 

is klein (nl. 0,08). Voor x2 is dit 0,60 en voor x2 1,64. 
2 3 

We kiezen nu voor Uv en Wd de vaste waarden die (in tabel 3) een 

minimum voor x2 en x2 geven: 
4 t 

(.2) 

Als criterium voor de fout nemen we een toename van 50% in x2 en 
4 

X~• Tevens houden we rekening met de negatieve correlatiecoeffi-
18) . 19) cient die Perey en Becchett1 hebben gevonden tussen llv en 

Ep en tussen Wd en Ep bij metingen met protonenergieen groter dan 

10 MeV. Deze ligt voor Uv tussen -0,30 en -0,35 en voor Wd tussen 

-0,20 en -0,25, hetgeen neerkomt op een toename in Uv en Wd bij 

5,5 MeV ten opzichte van de waarden bij 10,0 MeV (en dus die, 

gegeven door de onderste rij in tabel 2), van respectievelijk 

1,3 a 1,5 en 0,9 a 1,0 MeV. 

Op grond van de twee genoemde redenen nemen we: 

1111 • -$1,s- t 1,s- h .. ~ ~• _,,,, t~o Mei' <-3> 

In figuur 13 is voor deze waarden van Uv en Wd de 

theoretische aanpassing getekend. Tevens is voor iedere hoekver

deling de waarde van x2 opgegeven. 

Opmerking: 

Bij de door (.3) gegeven waarden hebben we nog de stralen rv, rd 

en r 50 laten zoeken. Dit brengt geen verbetering in de aanpassing, 

terwijl de gezochte waarden van de stralen zeer dicht in de buurt 

komen te liggen van de door tabel I gegeven waarde 1,25 (het 

verschil is kleiner dan 0,002). 

III. Bepaling van de resonantieparameters. 

-------------------------------------
We hebben een viertal isobare analoge resonanties in de werkzame 

doorsnede van elastische protonverstrooiing aan Sr86 gemeten. 

De resonantieparameters hiervoor bepalen we bij gegeven lx met 

behulp van het in 8 II beschreven analyseprogramma voor 

jX • lx ± !>O. De waarde van lx kunnen we te weten komen door bij 

geschikte hoeken de werkzame doorsnede te meten. De vorm van de 

resonantie wordt namelijk voor het grootste gedeelte bepaald door 

de interferentie van de achtergrond in (8 II.I) p(8,E) en de 
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reson~ntieterm P1 (cost). Het is duidelijk dat deze 
interferentietermlverdwijnt bij die hueken f waarvoor 
5eldt: 
P1~ (cost) so. De drie detectoren die we 5ebruiken 
pla:itsen we nu in de hoeken 90°, 125° (nulpunt van 
resp. oneven en tweede graad Legendre polynvom) en 160°. 
In 160° is de Coulombverstrooiin6 en dus de aohtergrond 
klein, zod~t het resonantiegedrag duidelijk te zien is. 
De resonanties blijken zo te beh~ren bij drie d-niveaus 
en een s-niV8bU (in 87 sr), zie OJk figuur 14. De jA 
wa~1~en van de niveaus hebben we niet bepatild. Dit zal 
no~ moeten gebeuren met behulp vun metingen met een 
~epolariseerde protonenbundel. 
Ne3ens moeilijkheden bij de metingen, zie de opmerking 
op blz. 50, neemt de uitwerking veel tijd in beslag, 
zodat we hier nog niet alle resultaten kunnen geven. 
In tabel 4 staan de tot nu toe verkregen resultaten vour 
de resonantieparameters en hun onnauwkeurigheden venneld. 
Behalve van deze resonanties maken we tevens gebruik van 
eerdere doJr onze groep gemeten isobare resonanties bij 
(p,p) verstrooiin6 acm"sr. Voor zover we hiervoor de 
reson~ntleparameters hebben bepaald, vermelden we die in 
tabel 4 met hun onnauwkeurigheden, anders gebruiken we 
de vroe . .sere resultaten die nog bepauld zijn zonder fout
wpgave. Is N het aantal boeken waarbij we van een bepa~lde 
resonantie, door middel van het analyseprogramma, de reso-
nantieparbmeters en hun onnauwkeurigheden hebben bepuald, 
dan zullen we voor de berekenin5 van de spectroscopisohe 
factor de wa~rde<r. > gebruiken met een onnauwkeurii;;heid A: 

J,A 

f ..J. T!.''' 
< -,-, •~ ~.L·· .l,A 

'.:a,A > = l. 
lei di 

.,) 

It') 
Hierin zijn ~,A en ~, de waarden van 7;,A en de blj beho-
rende fouten bij de versohillende hoeken. 

f r~ebruiken we als isewiohtsfl:lctor. 
Zi

1
Jn geen onneuwkeurigheden bepfJl:lld in iA dan nemen we 

voJr (f,A) het 6emiddelde v~n de biJ de versohillende 
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11-.>e.Ken bep;.Lilde wl:i,Jrden v.::in ~A Als fJut /1 nemen we dun 
driekwurt v~n de spreidin~. 

'l1ABEL 4 

I J 8 Ell 7J lJ,A < ½A) 

I 
'lo I/, JS"O 11,1 ! "S" l,Ot 46 

/,fl t'O~ - - - - -
'"' E ~006 ~¥ t S',/ 1,1 t °'J 

l -- -- 49------ ----.------ -------- ---------
i 

'lo -¥,7,0 11,7 t l,'I i,ot 49 
~6lrq~ - - - - -

l6o ~ O,tJ06 34s- t t,:8 l,S-t 0,3 

I 
lo'/ 

S', 13 6 
.36,f /1/,D 

/'tfl'~O,?IJ 0 - - - - -
/'lo 1/s;o IS,r 

0 ~ 9o S','IS"f t O,OIJ"/ 11,D t. .V, I 1,8 t l,S" 1,8t I,~ 

l'I 31,J /$,/ - - - - -
i 

Ill I,, II 1 1/1,/ l't1 /1,/J ± ,,..,. 0 - - - - -
/'lo ~ O,IJ~3 2'/,0 6,5" - - - - -
IS-! 33,6 1,'! 

t i 'lo b,lfo ro,ofo s-1,,~~I, 7,S' -r 1,3 7,ltl,3 

0 ft 9o 6,ll,'lt(),4S'J 10,6 ~10,, J,D t 1,1 3,{)t l,t 

i£R( u .m.) , 1 , ?i'A en de 0e.m.iddelde w~,jrde < JI,A) bepatild 
vour de verschillende resonunties bij de hoeken /J (Lab.) 

gtt in ~eV; T;, 1,A en <lj'.,A} in Kev. 

Jpmer.idng: 

De rout in < ~,A) bij resonantie 2 is wattrschijnlijk te 
-.>ptimistisch, terwijl bij de res-.>n~nties j en 6 deze fout 

wuarschijnlijk kleiner is (zie res. 1 en ttg. 14) Bij de 

bep~linJ Vtin rA voor resonantie 5 kan een systematische 
f..>ut zij n gem~akt, omdat geen rekenint is gehouden met 

minstens een ander dicht in de buurt liggend d-niveuu. 
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D: i3ur:-1k1::nin6 v1:tn de spectroscopische fect;:>ren. 

Ter berekeninl van de penetri.Jtiefactoren P n behorende bij 
0.e 11i.vet1us V:3n tebel 4 moeten we ullereerst nl:I ;u·Jn aiet 

welKc ;;ebonden neutronnivel:lus de isoba.re 1..1n;_ilo.1e ~0rres

ponderen. Hierv.J0r 3ebruiken we de resultaten V'3n l.:Jrton 
e.a.c 4). Lij vinden met behulp v,:ln 86sr(.d,p) 87 sr j4 nive-·Jus 

bep~len da~rbij de speotroscopische factoren S (ei~en-

1 iji'. ( 2 j -f 1) S) met behulp van een mvBA enc:ilyse 

(D,JBA .. distorted wave Born approximation) Ue excitatie

ener6i~en (ix) zijn tot op 10 KeV nuuwkeurig bep8~ld. 
I-.:et be:1ulp van Lie ~ w:.Hrde van de reactie 2 ) en de 

deuter0nsplijtin3senergie kunnen we hiermee de bindin ~s

ener,;;ieen i:£(n) berekenen. '/u.Jr de enl:ilo0e neutronbindin::;s
enert;ieijn behorende bij de zes in tabel 4 vermelcte reson11'1-

ties nebben we de penetratiefactor Pn en de reson~nce

mixin~ ph~se berekend bij de Jevonden ~ptisch-model 

par~rueters. :ie hiervoor tabel 5. 

/US. ll I 
I I - -

J, J 0 -
3 0 -
3 0 - -t I 
3 0 

J 

'.r, BEL .5 

E("') 

j,I, "'
,,1s-,3 - -s-, 'II f - -
5;31>J - -

/1,r/ (IJ,S"I) - -'~'1 - -l1,II/ - -
!,I.ID 1l>U - - - -
J,lo3 - - /t,S'S - -t>,8'1S-4 11,1, 

P
0 

(in Mev-1 ) en PR (in 5raden) voor de reson~nties 

corresponderend met zes niveaus in ~isr49 

vm een indruk te krijgen van de onneuwkeurigheid in Pn 

en />Ph gaan we uit van de onnl:iuwkeurigheden in Uv ,Ifft, 
£(11) en t;. {of~"). Deze nemen we respeotievelijk 1,.5 

l,J (zie c 11.j); J,J2 (zie BI. 1.14} en u,l MeV. 

Ne varieren nu steeds een van deze vier grootheden, 
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we::1rbij we alle :Jndere grootheden ( dus bv. ook de 
potentiaalstralen) constant houden. In tabel 6 vermelden 

we de vier relatieve onnauwkeurigheden ~/'At en ~A-~4~ 
( in J.) in P n resp • • ~ els .~evol,?. van de vier genoemde 
onzekerheden, en wel voor de niveaus 1, 2 en 4. In deze 
tabel geven we d·eze relatieve touten een plus- of een 

minteken near gelang de correlatief~ctor positief of 
neg~t iet is. Zie hiervoor ook de f i 6uren 15 en 16, wa.Jrin 
ook nog de athankelijkheid van Pn en (>,.A staat uitgezet 1:11 ~ 
tunctie van r

0
, a en~,. 

In tabel 6 vermelden we tenslotte ook de totale relatieve 
onn1Juwkeurigheid die we berekenen met behulp van de kw 1Jd r1::1-

tensom van de afzonderlijke tauten. 

TABIL 6 

-.. /01,ct 
441hl. ,.. ~ JJ#l,o/•• ,_" 

/11,.-) ... 1 l " 1 ! 'I 
/'!JI ,,s -4[ +~S' -2,1 -147 -/!J_J -l~S-- - - - -,~ l,D -1,o -!d -.u ·4.+' -¼' -l;o - - - -
~ °'' -11/,1 -'31 -+:¥ +l,1 -1-1;, -,.o, 'I - - - - - - - -Etll) P,DJ -1-0,08 1-406 .,.4°1 -1-°'t "'~' ,..~., 
lota.a.i II/, 1S- l,1S" ,,,r /1J,I~ /loo /3,S"S-

relatieve fouten A~,i en td•\' in ~.als gevolg v1.m de 

onnauwkeurigheden in"~ 1 ~ ;en Ebt) 

i ,JA Als relat eve tout 1n de penetratiefactor Pn en de f1::1se "> 
zullen we nu (voJr de eenvoud) het gemiddelde nemen vuri 
de berekende drie totale in tabel 6, dus 10~ respectie
velijk 121- • 

Met behulp van de reultaten voor <7l,.4;> en Pn berekener. 
we de neutron sin,3le-particle spectroscopisohe fuctoren 

( S '"' ( N + l - Z) P n < ~> ) met onneuwkeurigheden ( i:w~

dratisch bepa;.1ld uit de tout in Pn en ( ll,A>) Z ie hier
VO.)r tdbel 7 wti~rin we ter vergelijkini..~ tevens de resul
taten Vl:ln Morton e.a. 2·•) verkregen ult {d,p) reacties 

verroelden vovr de verschillende energieniveaus. Deze noe

men we Sdp' unze resultaten -Spp· 
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TABBL 7 

/Us. n e ,i ~ Sji~ ~ 

1 1 ,l ~ 1,711 (),JI .t401{ t>,'IJ 
¾ t), 'II ro,of/ /)> rtJ 

.f 3 0 $t l,r1s- o, JS :t (), IJ 'I ~,, 
J i 0 ~ l,1'1t ~ II :!'(),DI °' I/ 
'I 3 0 i .3,l2S- 4/S" ~~I)'/ ~,II 
s J 1 ~ .J, //,8 413 :t4,7 0 1 II 

6 3 0 ~ J,IBS ~"3:!'"'ol ~01 

Hesultaten VJJr de speotrosoopische ractoren SPP voor de 
verschillende niveaus in ~isr49 met excitatieenergie 
Ex (in MeV). Ter vergelijking zijn de (d,p) resultaten 
Sdp gegeven. 

N.B.: 
VoJr een g~ede vergelijking van onze resultaten met de 
(d,p) resultaten het volgende: 
Bij de (d,p) reacties wordt S bepaeld uit: 

,.-J I lit -I- I S ~ /. 
"'~"" <.8) • . I u.-,aA'ct) _,. -',Ii.,. 

waarin ji en Jr de begin- en eindwaarde v~n j zijn. 
0,i;w._..ll) is de difterentille werkzame doorsnede die theo

retisch bepaald wordt met behulp van zero-range DvIBA 
berekeningcn 22 ). 
De gev~eligheid van de (d,p) analyses voor parwneter
onzekerheden en voor reaotie-model benaderin3en zijn on
derzocht dJor Smith 27) voor 9°zr(d,p)91zr, en doJr Lee 
e.a. 28 ) voJr 40ca(d,p) 41ca. Da~r, in te~nstelling tot de 
doJr ons gebruikte method•, de speotrosoopisohe faotor 
bij (d,p) analyse een normalisatiefactor is tussen de ex
perimentele werkzame doorsnede en de berekende hoekverdeling, 
is deze zeer gevoelig voor veranderingen in de grootte van 
de parameters en voor normalisatiefouten in de experimentele 
data. De (d,p) werkzame do~rsnede is (doorgadns) veel ge
voeliger VJJr optisch-model par~meters den die bij (d,d) 
of (p,p) atzonderlijk 27). 
Jp grond hiervan zijn de onzekerheden in de speotroscopische 
factoren 25i or groter 24 • 29). 
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De overlap die we krijgen tussen onze en de (d,p) resul
taten is op grond hiervan redelijk te noemen, zeker indien 
we ~lleen de grootte-orde beschouwen. 

Jpme rkingen: 

1° De wadrde van Sdp vour de vijtde resonantie hebben we 
verkre3en door de reaultaten voor twee dicht bij elk~ar 
liggende exoitatieniveaus (atstand 14 KeV) te sommeren. 
In hoeverre de overlap van twee resonunties v~n invloed 
is op de waarde van Spp zal nog onderzooht moe~en 
word.en. Zie ook de opmerkin~ onder tabel 4. 

"Ne hebben c:ianwijzingen dat de exoitatieenergie van het 
24) ~erste niveau opgegeven door Morton e.a. • nl. 1,779 

MeV, te hoJg is. 

Bij (d,p) metingen door onze Groep verrioht werd een 
energie gevonden gelijk uan 1,690 MeV. Foxe.a. 
vonden l,7jJ MeV. In tabel 6 zien we dtit dit de waarde 
van S voor deze resonantie met circa 10i kc:in verho~en. 

PP 

Ne zien in tabel 6 dat de onnauwkeurigheid in Pn vo0r 
het grootste gedeelte bepaald wordt doJr de onzekerheid 
in E;_ (= ll,: - E(11>), waurvovr lv0 KeV genomen is. 
Van bel~ng is dus de onnl:iuwkeurigheid in EA zo klein 
mo~elijk te maken. Een poging daartoe kan na~r onze 
men1n0 zijn, in pla~ts van uit te gal:in van E(n) voJr 
de bepelin1 v~n EA• BA te bepalen door middel vun de 
reson~ntieenergie ER• die we zoals uit tabel 4 blijkt 
nauwkeuri~ (tot op 10 KeV) kunnen bepalen, en de niveau
versohuiving, die we theoretisoh kunnen berekenen 
VOlJens (A III.1.19) 

4° De vo;;rwaarde getormuleerd in (:i III. 2. 21) {U unitair) 
hebben we vo;Jr de zes reson~nties na5erekend met <~A> 
en de ~ver de versohillende hoeken gemiddelde Wc:iarde 
van 7I .. Aan de gestelde eis blijkt ruimscho;Jts vold~~n 
te zijn. 

,
0 Het afwijkend verloop ven l,n ~ls tunctie v,Jn de po~enti-

1:n:il stra 1Jl r
0 

is het gevul g v1Jn de te grate w1wrde <l 1 t' de 

6ez.:>chte fr;vJ Vv..Jr het ~ebun<1en neutr.rn trij_:;t 1:jJ s ce 
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·tr·, -1 te klei:i wordt, namelijk een >NIJ·JI'Cle ~r.Jter den 
u ie .velke ge bruikt word t protonverstr-.>.Jiing. In deel B 

is uitean3dzet dat dit in striJd is met het potenti~-Jl
muael van Lane (A I.j.15) 

6v ·v0Jr ~11.e gevallen geldt dat vo..>r kanaalstralen ~ele6en 
binnen een interval van ltm rond het minimum van Pn ~ls 
functie van de straal, Pn minder dan 10i versohilt van de 
minimtlle wattrde. Aan de R-matrix ei s d~t de resul tat en 
unafnankelijk zijn van de kanaalstraal is dus (redelijk) 
3oed voldaan. Zie ook tig. 9 

7° Daar de 0nnauwkeurigheid in ,.;:A reohtstreeks terugkomt in 
de onnauwkeurigheid in Sis het belangrijk de partiele 
breed te nauwkeurig te bepelen. Wij hebben T;.,A VO.Jr de 
meeste resonanties tot nu toe sleohts bij 90° bepa~ld. 
Als .:>ok de IaetingeA bij 160° geenalyseerd zijn, bij welke 
h0ek de achtergrond klein is, ken deze nauwkeurigheid 
bel8n6 rijk groter zijn den die vermeld in tabel 4. 

jo renslotte hebben we nog Pn en I,." uitgerekend els tunotie 
v~n de bindin3senergie l(n) (en de bijbehorende EA) 
V.)ur niveaus die we in i7sr kunnen verwechten 25 >,nl. 
2pl/2, 18/9/2, 2d5/2 (j/2) en 3sl/2. Zie hiervoor de figuren 
17 en 18. De waarden voor het reele deel van de optisch
::ivdel potent ieel verschui ving f ,en de dempingstactor 
exp (-2f) die we hierbij tevens vinden, zijn in de figuren 
19 en 20 uitgezet. 
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APPENDIX 

Invoergrootheden en algoltekst van het progrannna ter berekening van 

de penetratiefactor Pn. 

I. De invoergrootheden. 

Deze staan, in de volgorde waarin ze worden ingelezen,vermeld in 

de onderstaande tabel (inputdeck). Op deze tabel volgt een toe

lichting, speciaal met betrekkin~ tot de voorkomende booleangroot

heden en de eenheden. 

no. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9; 10 

11-13 

14 

15 

16; 17 

18 

19 

20;21 

22-24 

25 

26;27 

identifier 

nq 

spfa 

bs 

bszr 

pbs 

j 

1 

s 

en;mu 

nprt;tnnt;zz 

re 

t 

vpr;wpr 

vnt 

wnt 

rv;av 

vs;rvs;avs 

ep 

n2,n0 

type betekenis 

integer hoofdquantumgetal n, indien <O stopt 
bet programma 

boolean 
II 

II 

II 

real 

integer 

real 
II 

integer 

real 

integer 

real 

II 

II 

" 
" 
tt 

integer 

• O(;O), (geen) berekening Pn 

• O(;O), berekening (on)gebonden 
toestand 

• 0(;o), (geen) berekening Y~c• indien 
bs; 0 niet relevant 

• 0(;o), output u C' indien bs; 0 
. 1 n n1et re evant 

totale impulsmoment j 

relatief baanimpulsmoment 1 

kanaalspin s 

energie E; gereduceerde massa µ 

aantal prot. Zen nucl. A in tar~et; 
product z en lading deeltje 

Coulombstraal Re 

• I, f(r, r 0 , a) heeft Wood-Saxon vorm 

(ne~atieve) pot. par. Uv en Wv voor 
ongebonden toestand; wordt alleen in
lezen indien spfa • 0 of bs = I 

beginwaarde pot. par. Uv voor gebonden 
toestand, alleen ingelezen indien 
spfa • 0 of bs • 0 

positieve stapgrootte waarmee vnt ge
zocht wordt (neem b.v. + 1.0), alleen 
ingelezen indien spfa = 0 of bs = 0 

potentiaalstraal Ru, diffuusheid au 

pot. par. V80 , R80 , a 80 

stapgrootte in (B 1.14), neem b.v. 0.1 

n2 en n0 in (B I.14), neem (bij ep=0.1) 
b.v. n2 • 100, n0 • 260 



no. 

29 

30 

31-38 

39 

40-44 

45 

46-48 

49 

identifier 

pl 

p2 

p3 

uitv 

opmo(l-~ 

opmo (6] 

opmo(7-! 

opmo [1 QJ 
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type hetekenis 

integer aantal termen in de reeks
ontwikkeling voor de begin
waarden van SCHR0DINGER, 
neem b.v. 20 

" 

" 

real 

ontwikkeling wordt afge
broken, indien term< 10-P2 

x vorige term, neem b.v. 12 

relatieve nauwkeurigheid 
10-p3 bij matching b.v. 4 
in r • n2 .ep in SCHR0DINGER 

bepalen de nauwkeurigheid 
waarmee de standaardproce
dure RK3n in SCHR0DINGER 
werkt, neem voor even index 
0,01, anders 0,0. 

moet alleen 

voor de 

eerste run 

ingelezen 

worden. 

""' boolean • 0(;0), (geen) output van tussen-

real 

" 

" 
" 

resultaten 

pot. par. Rw, aw, Wd, Rd, ad 

; 0, f(r,rd,ad) heeft een 
Gauss vorm met a • opmo (6} 
eis: opmo (s] • O 

pot. par. Wso• Ros• 8 0s 

hetzelfde als opmof6J 
f(r,ros•aos> 

voor 
-

alleen inge

.,. lezen indien 

spfa = 0 of 

bs = I. 

Toelichting: 

a) Voor de vier genoemde mogelijkheden van het programma, genoemd 

in (BI.I) moeten de drie booleangrootheden spfa, bs en hszr de 

volgende waarden hebben: 

1°. Bij iedere neutronberekening een protonberekening: 

spfa • 0, bs • 0, bszr • O. 

(Voor de berekening van de protontoestand verandert het pro

granma zelf bs in 1). 

2°. Bij een neutronberekening meerdere protonberekeningen: 

Eerst input met spfa • I, bs • 0 en bszr • 0, waarna voor 

iedere proton (en Pn)berekening input met spfa • O, bs • I, 

bszr = 0 (I). 

30, Berekening gebonden toestand: 1,0,0(1). 

4°. Berekening ongebonden toestand: 1,1,0(1). 

b) Als uitv; 0, bestaat de output voor Pn en ♦pR slechts uit de 

waarden in de punten: 



r 

1 
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r • ri ; i • x-5, x-4, •••• , x+39 

waarin ri gedefinieerd is volgens (B 1.14): 

en x de afgeronde gehele waarde is van Ru/ep. 

c) Op de energie E, de stapgrootte ep en de optisch-model parameters 

na, zijn alle inputgrootheden dimensieloos. 

De dimensie van E, Uv, Wv en Wd in MeV, die van Vso en Wso ~eV en 

die van ep en alle potentiaalstralen en diffusiegrootheden 

fm (I fm • 10-1 3 cm). De genormeerde gebonden golffunctie wordt 

uitgerekend in (fm)-l, de ~enormaliseerde ongebonden golffunctie 

is dimensieloos. Pn en tpR worden respectievelijk uitgedrukt in 

(Mev)-J en in graden. 

II. Algoltekst van de gebruikte procedures. 

I. De procedure SCHRODINGER wordt als volgt aangeroepen: 

SCHRODINGER (c, ep, n2, nO, nq, j, 1, s, mu, en, zz, re, t, vnt 

(of vpr), rv, av, p, bs, bszr, kn, pl, p2, p3, E, i, xfi], y(iJ, 

geb2(i] , xa(i] , ya (iJ ) . 
waarin: c • constante 

p = een array p(t : I~ waarin alle optisch model para

meters(op Uv na) worden op~eslagen 

E • een array Efl : ~ , zie bovenstaande tabel 

i • Jensen parameter, die de punten (B 1.14) doorloopt 

x(i], y (i] , xa(i), ya[iJ zijn de berekende waarden van bet reele 

en (eventuele) imaginaire gedeelte van de golffunctie en de afgeleide 

van de golffunctie in de punten i. geb2f i] is de berekende waarde 

van y2 in deze punten. nC 

2. COULOMBWF wordt gedeclareerd door: 

COULOMBWF (et, rh, lx, re, lm, i, fi, icwf, gi) 

waarin: et• Coulombparameter n 

rh • dimensieloze p.rootheid p 

lx • aantal termen in de ontwikkelin~, b.v. SO 

re= relatieve nauwkeuri~heid, b.v. 8 

lm • maximale 1-waarde waarbij Fi (en G1) berekend wordt 



• 

• 

• 
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i • Jensen parameter, loopt van O tot lm 

fi • reguliere Coulombgolffunctie 

gi • irreguliere Coulombgolffunctie 

icwf • boolean; true (false), gi wordt (niet) berekend 

3. NOR.'10PMOWF is gedeclareerd op de volgende wijze: 

NORMOPMOWF (xm, xn, ym, yn, fm, fn, gm, gn, rfc, ksi, zeta, nfr, 

nfi, crd) 

waarin xm, xn, ym en yn de waarden van het reele en imaginaire 

gedeelten zijn van de golffunctie in de twee punten 

waarin we normaliseren, terwijl fm, fn, gm en gn de 

waarden van de reguliere en irreguliere Coulombgolffunctie 

zijn in deze twee punten. rfc, ksi, zeta, nfr en nfi zijn 

de berekende waarden van exp(-2t), t, t, c1 en c2· 

crd • croutdecomposition • 




