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SANENVATTING 

In het gekoppelde kanalenrormalisme krijgt de SchrHdinger

vergelijking, welke de verstrooiing van een projektiel aan 

een targetkern beschrijt·t, de vorm van een stelsel gekop

pelde lineaire 2e orde dirferentiaalvergelijkingen. 

Het stelsel gekoppelde D.V.-en kan geschreven worden als 

een equivalent stelsel gekoppelde integraalvergelijkingen. 

Dit verslag behandelt een methode om dit stelsel gekop-
c;c."' 

pelde integraalvergelijKingen m.b.v.vinwaarts-uitwaarts 

iteratieschema op te lossen, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van stapsgewijs te bepalen analytische oplossingen. 

Daartoe wordt de potentiële energie over een radieel in

terval benaderd door een lineaire referentiepotentiaal. 

De analytische basisoplossingen worden dan gegeven doo+ 

Airy- en gemodificeerde Hankelrunkt~es. 

Het voordeel van de beschreven methode is, dat de inte

gralen, die in het stelsel integraalvergelijkingen voorko

men, analytisch bepaald kunnen worden. 

De methode blijkt zeer geschikt te zijn om zware ionen

verstrooiing aan gadetormeerde kernen te beschrijven, 

waarbij de rotatiebanden tot hoge spinwaarden worden aange

slagen. Beschikbare experimentele resultaten voor de ver

strooiing van 4°Ar aan 23Hu voor een energiegebied waar 

interrarentie tussen Coulomb- en Kernpotentiaal optreedt, 

zijn met deze methode theoretisch geanaliseerd. 
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INLEIDING. 

Het blijKt dat veel laaggelegen aangeslagen niveau•s van 
even-even Kernen dezelrde inwendige struktuur hebben a~s 
hun grondtoestand. Dit ko~leKtier Karakter komt het duide
lijkst tot uiting in hun energiespectra. Zo zijn er veel 
kernen en met name die kernen, waarvan het nucleonen aantal 
benoor~ijk arwijkt van de magische getallen, waarvoor de la
ger gelegen energieniveau's globaal vo~doen aan 
Er V'\ I ( I+ 1 ) met I = 2 , 4 , 6 , • • 
Dit doet ons meteen denken aan de energie van een starre 
rotator E = I(I+l)f~ /2J met J net massa-traagheidsmoment 
van de rotator. Daarvandaan dat een even-even kern geïdea
~iseerd wordt voorgeste~d door een gederormeerde kern met 
een rotatiesymmetrie-as. 
Worden deeltjes aan een derge~ijke kern verstrooid, dan zal 
men deze verstrooiing kunnen beschrijven met de coHrdinaten 
van het projektie~ en die van het opperv~ak van de kern. 
De interactiepotentiaal tussen beide deeltjes wordt op dezelr
de manier gede1'ormeerd voorgesteld als net oppervlak van•de 
kern. Dit maakt aans~ag van de kern mogelijk. 
Wanneer projektiel en targetkern bovendien beide zware ionen 
Z1Jn, za~ er tevens een sterke Cou~omb-wisse~werking bestaan, 
we~ke een grote dracht heert in tegenstel~ing tot de korte 
dracht van de kernpotentiaal. 
Deze Cou~ombpotentiaal is eveneens niet bo~symmetriscn, omdat 
de targetkern~ading niet bo~symmetriscn verdee~d is over net 
kernvo~ume. 

De Coulombpotentiaa~ za~ de Kernpotentiaa~ voor niet te noge 
projeKtie~-energieën ar'scnermen, zodat we in deze geva~l.en 
uitsLuitend te maKen hebben met Cou~ombexcitatie, waarvoor 
quanturnmechanisch reeds berekeningen zijn uitgevoerd [JJ. 
Wanneer men echter de energie vo~doende hoog opvoert, zal deze 
op een bepaa~d moment groter zijn dan de Cou~omb-barrière en 
zal het deeltje in wisselwerking treden met de kernpotentiaal. 
Het energiegebied, waar zowe~ Cou~omb- als kerninteractie 
plaatsvindt, wordt het Coulomb-Nuclear Interference (CNI)-ener
giegebied genoemd. 
Berekeningen van zware ionen-verstrooiing in dit CNI-energie
gebied zijn tot nu toe alleen riog maar op een semi-klassieke 
manier gedaan voor sterk achterwaartse hoeken. 
In de onderhavige studie wordt een quanturnmechanische beschrij
vingswijze van zware ionen-verstrooiing in het CNI-gebied onder-

\ zocht, welke niet eerd~r werd uitgevoerd. , 
De verstrooiing van zware ionen in het CNI-gebied is om ver
schillende redenen problematischer dan een gelijksoortige bere
kening voor lichte ionen. 

-Bij zware ionenverstrooiing is de asymptotische golr'lengte, ge
associeerd met de re~atieve beweging, zeer kort in vergelijlcing 
met de lange dracht van de sterke Coulombpotentiaal. 

·Bovendien blijkt, dat bij zware ionenverstrooiing de rotatie
banden van de gede1'ormeerde targetkern tot hoge spintoestanden 
kunnen worden aangeslagen, zodat grote stelsels gekoppelde 
D.V.-en ontstaan. 
Conventionele gekoppelde kanal.enbereKeningen zijn voor derge
lijke systemen tot nu toe praktisrih onuitvoerbaar gebleken door 
de enorme rekentijden die hiervoor nodig ziJn. 
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We hebben geprobeerd een oplossing voor dit probleem te vin
den, door een methode te gebruiKen waarbij het gekoppelde stel
sel 2e orde D.V.-en wordt opgelost m.b.v. een iteratietechnieK. 
Deze metnode is reeds met succes toegepast bij de bereKening van 
Coulombexcitatie voor zware ionen [JJ. Dit werk vormt net start
punt voor net onderzoeK in het CNI-energiegebied, waarvan de 
resultaten in dit verslag zijn neergelegd. 
Het accent bij deze onderzoeKingen heeft voornamelijK gelegen 
op de methodiek en niet zo zeer op de interpretatie van de 
verkregen resultaten 

Evenals bij Gordon [4J, hangt de doelmatigheid van de toegepaste 
metnode af van de mogelijKheid net integratiegebied in interval
len te verdelen, welke enerzijds voldoende Klein moeten zijn om de 
potentiaal door een lineaire referentiepotentiaal te Kunnen be
naderen en anderzijds groot genoeg om een voldoende aantal de 
Broglie golflengten te bevatten. Voor zware ionenverstrooiing 
blijkt aan beide voorwaarden te worden voldaan. 
Een ander belangrijK element van de metnode is de ontbinding 
van net radiële deel van de partiële golt' in een reguliere en 
een uitgaande component. 
In net klassieK toegankelijke gebied beteKent dit dat de oplos
sing geschreven wordt als een lineaire combinatie van twee snel 
oscillerende basist'unkties met meer d.t' minder langzaam variëren
de amplitudes. Doar de gunstige keuze van de referentiepoten
tiaal kunnen deze basist·unKties worden uitgedrukt in intervals
gewijze analytische ret·erentie-oplossingen, t.w. de complexe 
Airy- en gemodiliceerde HankeltunKties voor net gebied van de 
Kernpotentiaal en de reële AirytunKties voor net gebied waar 
uitsluitend de Coulomopotentiaal werKzaam is. De complexe Airy 
en gemodificeerde llankelt'unkties moeten daartoe voldoende 
nauwkeurig worden bepaald. 

De Schrödingervergelijking voor de radiële Coët't'iciëntt'unkties 
U li (r) wordt vervolgens m.o.v. de Greensene t'unktie getrans
t'ormeerd tot. een stelsel gekoppelde integraalvergelijkingen 
voor de amplitudes, welk met een inwaarts-uitwaarts iteratie
senema wordt opgelost. Door de gunstige keuze van de ret'erentie
oplossingen Kan men de benodigde integralen analytisch bepalen. 

In hoot'ds tuk I geven we een ui tge breide t·ormulering van het 
gekoppeld stelsel ~e orde D.V.-en, dat ontstaat wanneer men de 
verstrooiing van kerndeeltjes aan rotatiekernen in net CNI-

' energiegebied wil beschrijven m.b.v. het gekoppelde kanalen
t'ormalisme. 

In hoot'dstuk II wordt vervolgens de onderzochte methode getest 
voor de eendimensionale Schrödingervgl., toegespitst op zware 
ionenverstrooi ing. 
Speciaal voor zware ionenverstrooiing komt in hoofdstuk III de 
gevolgde rekenprocedure voor het oplossen van net gekoppeld 
stelsel aan de orde, terwijl tenslotte in nootdstuk IV de resul
taten worden besproken van berekeningen voor de verstrooiing 
van 16o en 40Ar aan 2J8u in net CNI-energieg~bied. 
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I. FORHULEHING VAN DE INELASTISCHE VERSTROOIING VAN ZHAHE 
IONEN ZONDEH SPIN AAN PEHNANENT CJ.EDEFOHHEEHDE KEHNEN 
IN HET ENERGIEGEBIED HAAH INTEHF~HENTIE OPTHEEDT TUS
SEN DE COULû:-IB- EN DE KERNVEHSTHOOIING. 

I.1 K~assiek model van de interr·erentie tussen de Coulomb- en 
kernverstrooi ing. 

We beperken ons tot een projektiel met baanimpulsmoment ~p=O. 
Omdat de kern- en de Coulombpotentiaal weliswaar niet bol
symmetrisch zijn, maar wel rotatie-symmetrisch om de symmetrie
as van de rotatiekern, zal het projektie~ een baan door~open, 
die in het vlakPbeschreven door de inkomende richting en de 
symmetrie-as ligt. De rotatiekern zal gaan roteren om een as 
loodrecht op dit vlak (zie rig. 1). !.tc.lt.ér. 1flt.4Áto. 

Omdat de kernpotentiaa~ een aantrek- ~~,..,..,1.411-
kende kracht op de rotator uitoe!'ent ~© ~ 
en de Coulombpotentiaal een a!'stoten- J 
de kracht veroorzaakt, zal net e!Tekt , 
van de kern- en de Coulombpotentiaal ~ 
beschreven kunnen worden als een com- ~1~c 
petitie tussen twee tegengestelde t~ { 
moment en. !i:. ,t!;:!_ 
Wil men dit eenvoudig model doorrekenen, dan kan men dit doen 
m.b.v. de Hamiltoniaan: 

11 ~ b.."- 1- [ .t,} -J. l[).,. 7e~Gt{~~-~z.qJo~- V'r?] 'P<l.[CAJ X-) 
~ .t tlt r.2.. ~ 'J ,.. ,.. ,... 

Met m de gereduceerde massa, J het 
traagheidsmoment van de rotator, 
lp baanimpulsmoment projektiel, 
lt draai-impu~smoment rotator, 

elektrisch quadropoo~moment, 
P?( C.l ~ ) Legendre po~ynoom en 
Vlr) vormraktor van de kernpotenti

aa~. 

M. Guidry [61 heert op basis van een derge~ijk vereenvoudigd 
tweedimensionaal klassiek model, verstrooiingsberekeningen 

, voor zware ionen uitgevoerd. 

Wij zullen de verstrooiing van zware ionen vanuit een drie
dimensionaa~ standpunt~benaderen en bestuderen volgens het 
quanturnmechanisch gekoppelde kanalenrormalisme. 
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1.2 Quanturnmechanische beschriJving. 

In de quanturnmechanica worden de tysisch relevante grootnede11 
in het algemeen bescnreven door hun verwacntingswaarden, welKe 
betreKKing hebben op een ensemble. 
Het totale systeem van target en pr:oJeKtiel wordt bescnreven 
door een toestandsvector welKe een oplossing is van de tiJds
ona:rnanKelijKe ScnrödingervergelijKing }/Cf= Eet, de quanturnmecHani
sche versie van de energievergeliJKing. 

l. 2. 1 liet gekoppelde 1<analenl'ormalisme. (•J 

De triviale beweging van net massamiddelpunt laten we buiten 
beschouwing. Hierdoor kan net probleem gereduceerd worden tot 
een één-deeltjesprobleem in net relatieve coördinatensysteem. 
De Scl1rödingervergel1jking van net systeem projektiel + target 
wordt getranst'ormeerd naar een stelsel 2e orde gekoppelde 
Dilterentiaalvergelijkingen. Daartoe ontwikkelt men in de 
toestandsruimte een a:rtelbaar totaal ortnonormaalsysteem, be
staande uit go11'1'unkties al'nankelijk van 9 en - de bolcoördinaten 
van net proJektiel en de kerncoördinaten ctt. Elk element van dit 
systeem bescnrijrt een mogelijke toesteu'ld van net pro,jektiel + 
targetsysteem voor zover het elastische en inelastische verstrooi
ing betrel't, waaraan de r-atbankelijkheid nog moet worden toe
gevoegd. Zo'n element wordt een kanaalt·unktie genoemd, terwiJ.l 
de toestand ze11·, die gespeciticeerd kan worden door een set 
quanturngetallen i een kanaal heet. 
Ue ontwikKe.lingsco~tticiänten van de Toestandsl'unktie naar net 
totale stelsel goltl'unkties hangen slechts al' van r. 
Laten we thans nagaan hoe net bovenstaande wordt uitgevoerd. 

Voor een direkt verstrooiingsproces van een projektiel aan een 
targetKern wordt de totale Hamiltoniaan: 

met 

HA(~) is de modelnamiltoniaan van de targetkern 
met eigenl'unkties 

/r .. H,. ( J 1 A. w" ) . ~.7 .. "~ «> • o 
w.,. energie van toestand n {U0 c" grondtoestand) 

In,Mn : totaal resp. magnetisch impulsmoment
quanturngetal van betrer:rende toestand. 

T de kinetische energieterm van de relatieve beweging 
--'.t 
L 

:: + 

baanimpulsmomentoperator van net proJektiel 
met eigentunldies de bo11'unkties Y 1 (8,~ ) 

ml 

V(r,-) de interactie-potentiaal, 
kerncoördinaten t>:t. 

.. -i a:fhankelyk van r en de 

liet proJektiel wordt geacht geen interne dynamica te bezitten. 

- 5 -



De SchrBdingervergelijking voor dit systeem kriJgt de 
volgende vorm: 

+ l! [~I oo( ) ] ry ( r:e() 

E is de totale energie in net massamiddelpuntssysteem. 
ty"C~,,.") kan nu als volgt ontwikkeld worden naar de 

kanaalgo.lt't"unK ties: 

zodat de Schrödingervgl. overgaat in: 

_ t.· t e,·t-, J 
r'-

met k/= 11'/ll. (E- w~) 
geassocieerd met net 
kanaal. i ver.laat met 
In ( 1 • '• ) ge .ld t : 

.:: 

ki het golt'geta.l van de gol tïunKtie, 
proJektiel dat de targetKern in het 
energie E- c.-1.: • 

< lf/ / 1/ {"',o~.J/ lf&. '7 = j [ {1:... & d t1 .A.1 dot tf;;' ll{ e, ~"o<) V(~"') {fc; { 91 r;l,oc) 

(1. 2.) 

(1. 3) 

De interactiepotentiaa.l v(:,~) is samengesteld uit de kern
potentiaal. met een eindige dracht en de Coulombpotentiaal met 
een oneindige dracht. Uuiten een bepaalde arstand projektiel -
target Rm za.l de Kernpotentiaa.l uitgedoot·d zijn, terwijl. de 
Coulombpotentiaal een 1 ~ athankeliJKneid blijlt vertonen. 
In net gebied r )' Rm treedt ontkoppe.ling op wanneer we Cf:.· (e./,0() 
kiezen a.ls gemeensctlappe.liJKe eigent·unkties van 11.. de baanimpu.ls
momentoperator van net proJeKtiel. en de ker~ha.m!;lto!!operator HA. 
liet tota.le impulsmom~nt van net systeem is J = 1 + I en Jz is 
1~ proJektie van J op de z -as. 
J en Jz commuteren met de totale namiltO!}Operator II, zodat 
4'.: (I,,J«) eveneens als eir;entunKties van ,J 2 en J z geKozen Kunnen 
worden. i bevat buiten de quanturngetallen 1 en I dus ook nog de 
quanturngetallen J en M. 
,J en M zijn dus goede quantumgetallen, m.a.w. ze ziJn behouden 
grootheden. Door de commutatie van Jl en Jz met H treedt er wat 
betreft J en M ontkoppeling op. Tevens blijkt dat H met de pari
teitsoperator ~ ,~welke het tota.le systeem (projektiel + target) 
t.o.v. de oorsprong inverteert - commuteert, zodat de pariteit 
t'f-= TiT. (-l}t,. met 1\'T de pariteit van de target en c->~P de pariteit 
van de relatieve beweging,eveneens een behouden grootheid is. 

4-'ë. ( d;t/J, 04) blijkt een .lineaire combinatie van praetukten 
YJnq (&-,~) ~J ... h ... loq te zijn met coëtTiënten(e .... ei,..M,.,IJM ) de zgn. 
C.lebsch-Gordan coët'ticiënten. 

(I.() 
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Met behulp van de set quanturngetallen i gaat ( 1 • 4 ) voor iedere 
J en 7i over in een stelsel gekoppelde D.V.-en voor de radiële 
tunktie ::J 14 r.t. ( ,., . 

i%[ ~1 ere +,l hxJ "j ~ ~e-I~' C'"J 
-;:; 

(1.1) - + u. (t-) :: lt.I't' ['·; ~ ;;~ ,..:t It. I'i' J 

waarbij Il., 'I't' alle waarden doorlopen welke bij de quanturngetallen 
J en 1t behoren. 

Voor bepaalde waarden van J en n kan dit stelsel worden opgelost 
met nader te bepalen randvoorwaarden. 

Het aantal bij de berekeningen betrokKen kanalen kan op t"ysisct1e 
gronden beperKt worden. Partiële golven met een baanimpulsmoment 
groter dan bepaalde maximale waarde lm , dus met een botsings-

I 
ax. 

parameter groter dan Lmax. k voelen alleen nog maar de - Cou-
lombpotentiaal. Alhoewel ook deze golven theoretisch nog worden 
verstrooid, worden ze buiten beschouwing gelaten, omdat de 
~ - potentiaal geen koppeling veroorzaakt met de in de bereKening 
betrokken relevante kanalen. 

Deeltjes met groot baanimpulsmoment l worden hoot'dzakeliJk in 
voorwaartse richting verstrooid, omdat net proJeKtiel klassieK 
gezien op grote alstand langs de targetkern scheert, terwiJl 
quanturnmechanisch de centrit'ugaalpotentiaal de Kernpotentiaal 
atscnermt. lmax. is natuu~liJK a~hankeliJK van de energie; bij 
hogere energie zal lmax •. hoger liggen. 

Ue gede~ormeerde targetkern wordt tijdens de inelastische ver
strooiing vanuit zijn grondtoestand aangeslagen naar een hoger 
gelegen niveau. Hij deze interactie wordt er slechts een eindige 
hoeveelheid impulsmoment overgedragen. Dit manit'esteert zich in 
een Imax.• de maximaal aangeslagen spintoestand van de target
Kern. 
In het algemeen is het zo, dat naarmate de energie noger is, 
steeds hogere Kerntoestanden aangeslagen kunnen worden en dus 
signit'icant gekoppeld kunnen worden. 
Het weglaten van minder signiticant geKoppelde niveaus en andere 
reactie processen wordt in het gekoppelde kanalentormalisme 
verdisKonteerd door een complexe el·rectieve interactie-poten
tiaal. De imaginaire component van de potentiaal zorgt voor 
demping van de golt'tunKtie, wat te vertalen is in het verdwijnen 
van waars eh ljnltjKhcidst·lux in Kanalen die niet in de bereKening 
betroKKen ziJn. 
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.2.1a Verstrooiingsmatrix, verstrooiingsamplitudes en 

aan s l<:tgwaarschi Jrd i ,Jkheden. 

Aan de oplossing 4~,,~ leggen we de volgende randvoorwaarden 
op: in de oorsprong moet 'C.~t. Cr) nul ziJn en op grote ars tand 
moet de oplossing geliJk ziJn aan een inKomende parti~le golt 
in t1et inkomende kanaal plus uitgaande partiële golven in alle 
relevante uitgangskanalen. 
De asymptotische vorm detinieert een verstrooiingsmatrix. WiJ 
voJgen Al<ier en Winther en detini~ren een H-matrix op de vol
gende manier 

- + Jle in- en uitgaande CoulombgoJven H.l en H 1 zijn gedetinieerd 
als H{ = ( G 

1 
:t i 1<' 1) met G1 en Ii'1 de reguliere resp. irregu

liere Coulombgolt·t·unktie. 
De indices 1 0 (

0 
corresponderen met een ingaande golt in net 

ingangskanaai l:~ en 1 = 1 0 • 

De verstrooiingsarnplitudes kunnen uitgedruKt worden in termen 
van de H-matrixelementen: (-iJ 

De cross-seKtie voor toestand I !<.a·n uj tgedrukt worden in de 
verstrooiingsamplitude op de volgende manier: 

~ /i{"~ cj:o)j~ 
'1 IJ l'f 'J; f10 -i' I 1'7 

d (J"'I [IJ) = -'-
oiJl... .ti0 +1 

De aanslagwaarscnijnl1Jkheid wordt gegeven door 

::: 

met d"R. cle ltuthert ord cross-sectie. 
':t 

- ~ -
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.2.2 Oe lnteractiepotentiaal. 

De interactiepotentiaal wordt voor de inelastische ver~trooi
ing van deelt.)es beschreven door een niet-srerisch symmetrische 
potentiaal V(r,B 1 f ) , die ,;. J.., a.. en met name voor zware 
ionen 2 es sent iee 1 verschillende b\jdragen omvat, nl. een c om
pJexe Kernpotentiaal met Korte dracht en de CoulombpotentiaaJ 
met een grote reiKwiJdte. 
liet interactiegebied bij eNT-verstrooiing Kan men in J gel>ieden 
onderverdelen (rer[5J): 

1) De lange staart van de Coulornt>potentiaal. 
2) De periterie van de Kernpotentiaal, dit is cte staart van 

de Kernpotentiaa.l: t1et pro,JeKtiel voelt in dit get)ied de 
aantreKKingsKracHt van de targetKern. l<'ysisch t>lijKt, dat 
dit een interessant gebied is dat tot nu toe hoor·dzaKelijK 
alleen nog maar voor elastisclle verstrooiing onderzocht 
is. 

J) Het sterKe atJsorptieget>ied, waarbij net dee.ltJe zo diep in 
de Kernpotentiaal dringt, dat het geabsorbeerd wordt. 
Absorptie beteKent verdwijning in niet meegenomen inelas
tische Kanalen en andere processen. Er bl~Kt reeds bijna 
volledige absorptie op te treden als cte ~!ere lagen van 
proJeKtiel- en targetdientnaden elKaar overlappen. 

We zullen tnans voor de Kern- en de Coulombpotentiaal uit
druKKingen tormuleren die deze interacties Kunnen beschrijven • 

• 2.2a })e Kernpotent iaa.l. 

De 1nteractiepotentiaal van twee Kernen op Korte arstand is 
zeer complex. llij net overlappen van nun dientheden zullen er 
allerlel veranc1eringen optreden. Zo zu11en er vormveranderingen 
plaats v .in<len. 
liu verstrooiing ontstaat er een etleKt~eve interactie potenti
aal, wellee uit versetlillende comppnenten samengesteld gedacnt 
Kan worden. !-:en potentiaal atKomstig van <Je elementaire inter
actie van de alzonderlijKe nucleonen gewogen met hun waarschijn
lijkheidsverdelingen die verondersteld worden niet beinvloed 
te worden door de botsingen, de zgn. gevouwen potentiaal. 
Bij overJapping van de betroKKen dichtheden ~al de interne 
Kinetische energie toenemen ten gevolge van het Pauliprincipe. 
Ilovendien zal de totale attraktieve energie toenemen ten 
gevolge van de Kernkracnten bij de normale nucleaire dicht
heden. 
Al de~e overweg·in(~en spelen een rol, zodat een etTeKtieve 
potentiaal zeer gecompliceerd zal zijn. In de praKtijK wordt 
deze potentiaal benaderd door een modelpotentiaal, die een
voudig te hanteren moet zOn en die de interactie goed Kan 
beschrijven. 
Voor de beschrijving van uitsluitend elastische verstrooiing 
wordt vaak de optiscne modelpotentiaal gehanteerd die de 
interact ie be settri J t·t als tunKtie van de afstand tussen de massa
middelpunten van proJektiel en target. 
Het blijKt, dat de optische potentiaal niet uniek bepaald is. 
Verschillende optische modellen leveren correcte aanpassingen 
van de experimenteel bepaalde waarden voor elastische verstrooi
ing. 
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Een veel gebruiKte vorm is de lokale Saxon-lvoods potentiaal: 

V ( () • I . W { ~') ·I - u.e - " tr e (t..tl) 

met x = ( r-R Va ; x ' = ( r-H ,... )" r 

en V, W, a, a', R, R' nader te bepalen parameters. 

Deze parameters zullen in het algemeen arhangen van de energie 
van net proJektiel. 
Hiermee hebben we een beeld geKregen van de modelma"tige aanpak 
van de Kernpotentiaal. Het zal ongetwijreld duidelijk zijn dat er 
nog andere modellen bestaan. 
Voor de axiaalsymmetrische rotatiekern 
beschrijven we de Kerninteractie m.b.v. 
deze targetkern bij voorKeur gaan 
roteren om een as door net massa
middelpunt loodrecht op de symmetrie
as. Dit zijn de rotatietoestanden van 
de z.g. K = 0-band. 
Aangezien de Kern een welbepaalde 
pariteit bezit, moet er inversie
symmetrie t.a.v. de oorsprong 
bestaan. 
Op grond van de rotatiesymmetrie 
van de symmetrie-as Kan~ alleen 
maar nul zijn. 

... 
met symmetrie-as ~· 
(1.1n. Bij aanslag zal 

Zoals te doen gebruiKelijK v~or zware ionen beschrijven we net 
oppervlaK van de rotatieKern als volgt: 

met R
0 

een parameter, Ap en At de projektiel en target massa's, 
~~de nucleaire derormatie parameters. De laatste term in (~1~) 
zorgt voor behoud van het totale volume. 

{/.!~) 

Om inelastische verstrooiing te beschrijven wordt vervolgens de 
optische potentiaal (lt/) op deze11~e manier gederormeerd als net 
kernoppervlak door H 'ti..( /.11) te vervangen door R,.,ttJ 1

) n,c: t Ro = Nl 
Evenzo voor de imaginaire kernpotentiaal, met vervanging van R: 
door RJ . OntwikKelen van deze gederormeerde kernpotentiaal naar 

, Legandrepolynomen en vervolgens transrormatie naar net ruimte
vaste assenstelsel, waarbij ~:Jo ce'J overgaat in i:_ oÓ .ICI~:J L~ (~~) 

~ /' /t 11 '7-r-
me"t · é!J~-t"Oi) Wigner~-t·unktie voor de draaiing over de Eulerse 
hoeken ~ van de kernoriëntatie, levert "tenslotte voor de 
kernpotentiaal: ('2.J 
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.2.2h De CoulombpotentiaaL [t] 

De potentiële energie van een deeltJe met lading Zpe in een 
punt (r,~~ ) ten gevolge van een ~omogene ladingsverde~ing e { r 1, 9', q I ) WOrdt gegeven dOOr: 

Uitgangspunt is nu dat de lading homogeen over de axiaal
symmetrische targetkern verdeeld is, zodanig dat in net 
lichaamsvaste assenstelsel geldt: 

= 
met ZP, Zt de proJektiel- en targetlading, 

He = rc0 • A~1J de Coulombstraal, gedet·inieerd als de straal 
van een bol met hetzelt~e volume als de gederormeerde 
kernlading. r: is een parameter. 

( /. 1~) 

(/.I 6) 

e Cl() Q 0 voor IC< 0 en (!)(X) = 1 voor J(.., 0 • (he avys ide i"unK tie) • 

Het oppervlak van de la.ctingsverdeling 
gebruiKelijK als volgt bescllreven: 

Re. (iJ') -::: 'Re. (I;. 1 ~/ !J~~ ~~) 

wordt zoals tot nu toe 

Ll(~t P: deJ·orntilLl.eparameters 
bolt·unKties. 

van de Kernlading en 

lle equipotentiaalvlaKKen van de Coulombpotentiaal hebben dus 
dezelt.de vorm als net oppervlak van de gedet·ormeerde ladings
verdeling. 

Substitutie vanf{r,e') in Vcoul(~} met gebruiKmaking van de_ 
ontwiKKe.ling van '/Jt-""-t-•1 naar bolt·unKties levert voor Vcoul (t-). 

Daar evenals bij lichte ionenverstrooiing reeKsontwikKeling 
van a [ct,.-r').,. !?(.. f fJ~Ia '1~otfJ')] naar machten van Re ~ ~.{ ~':lo(11j 

toe te passen, gebruiKrnaKende van de eigenschappen van bol
tunkties en de neaviside-tunktie, ontstaat er in eerste orde 
de volgende ontwiKKeling van de Coulornbpotentiaal: 

+ 
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Voor net gebied buiten de kernlading (buitengebied) kan men 
de Coulombpotentiaal ooK naar elektrische multipalen ontwiK
Kelen volgens 

tJ CoLJL ( r, tJ) = ~ 'lil" 2/!e. m {E.J) ~ (fJ) 
~ (t".,.,) ,.. :i"" ' ~D 

met M(EJ) het gereduceerde eleKtrisclle mul tirwolmoment 
gedetinieerd als: 

me t:J) == J f {r~e') ,..< ~ · fj~ te') ei~' 

!let eleKtrisch multipoolmoment, zoals het quadropool- en 
hexadecupoolmoment, Kunnen m.b.v. Coulombexcitatie empirisch 
bepaald worden en zijn dus uitermate geschiKte grootheden om 
bij numerieKe bereKeningen te gebruiKen in ( I. tl ) voor de 
Coulombpotentiaal, omdat ze modelonarhanKelijK zijn. 
Om uit de eleKtrisene multipoolmomenten det·ormaties f'A.c, éffte 
te bepalen zal men onderstaande geKoppelde vergelijKingen 
moe ten oplossen [•3J 

1. ! f ( < 8J d7. 
1 

:: L Te 

.t. ·mt El.) = f ,.,,. 
fCr:fJ') fj2o {fJ') ot-r:' 

3. 1rJ [ E'l_) :: J r'" f { ,.! eJ fjto (tJ) c/7: I 

4'. ..,..~~ = 3 z"É. e ~r~ 
,. ~ !1(8')1 

f { r,' tl) lo ,... )' R (IJ "tTr { '<.. IJ:'J)J 

5. R aJ') -= 1;;"[1 + rsz.' f/2 / 9J + ~I( c. f4~ (fJj J 
Wij det iniëren een ter (3, c, ta'lc zodanig, dat de eerste orde 
benadering ( /. '1) voor het buitengebied precies dezelrde 
Coulombpotentiaal detinieert als de gemeten M(E~) en M(E~) 
elementen, m.a.w.: 

I'}YJ{E~) = Jtz"fë...e.~.J4' J(G~ 
I! ieruit volgt een ~ 1c en {'/" bij gegeven M ( E ~) , t-'1 (Elf) en He. 

Deze fi 1 c, f..'tc gebruiken we vervolgens in ( 1.1T) voor zowel 
het binnen- als net buitengebied. 

- 12 -
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l.2.2c Formuleringen voor de interact ie potent i aal. 

Met behulp van de uitdrukKingen voor de kernpotentiaal (1. 13), 
(/.IJ.{ ) en de Coulombpotentiaal (I. I f) is de interactiepotenti
aal resumerend als volgt te schriJven. 

= 

~ 

Vcou'P'- ~ 
~ ~~ t~-J fl? fP,IJ "". ct:. ':::. Vc; f ( ,.._J Àr 

~*UI 

.:J .l \~:~pc."[~--~ R,·(À1-I) 8 [ R, _,.) of. R(".~ ,.. -{.:i~ol) 6>{,.. -RcUf$~/ lt c. r u·J = Vc ( f) -I-
IV 

V diag. is al.leen at·nanKelijk van t rf en is dus diagonaal met 
betrekKing tot het baanimpulsmoment l van het projektiel en de 
spin I van de targetkern. 

Vcoupl. is de Koppel1ngspo~entiaal tussen verschiliende kana
len en is at·nankelijk van [ rl, 8, f . 

• 2.2d De koppelingstermen. 

Het gekoppelde stelsel ( l.f-) neemt thans m.b.v. bovenstaancie 
uitdruKKingen de volgende vorm aan~ 

r 
llet karakter van de targetkern zit alleen verdiskonteerd in de 
Koppelingspotentiaal Vcoupl..• Aannamen over de kernstruktuur 
in het algemeen zull.en alleen invloed nebDen op de matrix
el.ementen van Vcoupl. 
~oor de permanent gedetormeerdc kern zit de intormatie .over de 
dynamica in de draaiingsmatrix ól>l"~ (8,•) 

De koppelingspotentiaal voor de rotator kan als volgt worden 
gescHreven: 

{JCottt?J! : ~ VC~f (I-] { (}J::t, fJ:1) 
I ~ ,À.:f~ 

(;}j~. fJ:J) is Ptet gegeneraliseerde scalar-produKt van 2 tensor
operatoren van rang~, elk wer!<.end op een deel van net totale 
systeem. 
liet produKt is een tensor van de rang nul. ottewel een scalar. 
De tensor-operator 0(')~ werkt op het Kerndeel. en (/;;werKt op het 
pro,JeKtiedeel. Het betnll.p van net Wigner-1Gckert tt1eorema Kun
nen we vervolgens de koppelingsmatrix spl.itsen in een kerndeel 
en een pro ,Je kt i ekJ ec 1. 

- 1 J -

(I.J.t) 

( l.~t) 

(/. 2.3) 



/I. 2. 'f) 

< l/1~~ IJ e'7 en .:: Iflcl):;J{/ :!.
1

"'7' ZiJn de gereduceerde matrix-
e.lernenten, bettorende bij proJektie.l en targetkern, terwijl 

[ I :JI'J e' J t een Wigner b-J symbool is dat de koppeling tussen 
targetKern en proJeKtiel besctlrijt't. 

voor het matrix-element ..( l/1 Y~ /J t-'7 

<.l!IY::~ 1/t'-, = c-/{ Ct:!ltJ.r.,~t't-•} .(:A.l-t-•J)'I3. 

geldt: (zie 

{ 
l :J t' J 
0 (1 (1 

zodat uiteindelijk: ~ tJt' 
~~ _.:::- v~( .. t-:>:r~-~4-J[ct..l+!)üet...,l<,e~~J7'l( )· 
VIt.·I•t•- ~ cp 1 lftT ""J O 0 0 

I ~;~.o 

{ I ).IJ· 
!'Jt. 

De !"aktor 

[1{/J pag.}6) 

-11,. _-:li-L:} J t l' {! .:J t '). { IJ Ij 
(Hf) ( :J ... , A t.';} ~ . d . . • • • ~ 1s vo.l.le 1g geometr1sC1l. 

Het Kernmatrixe.lement < I /1 J):J 1/ :I
1
7 gedet'inieerd als: 

~IHJJJjo fi'It'-,. = <IIItlJ-'I!I'/. ':Î·' {..I'~/1(' Jit'1) 
bevaL a.L.le dynamica van de targetkern. 
Uiervoor zullen we in de volgende paragraat' een expliciete 
uitdrukking bepalen. 

l!e t gereduceerd(~ Kernma trixe lemen t voor de grondrotatie band. 

(;ol!"!"unkties die de rotater Kunnen beschrijven, zijn van de vorm 

a>~~(e:f') • X_y:tl met ~!0 [c.Q,0 de rotatie matrices, d1e eigen-
l·unkties zijn van de spin 7-l. - met ~igenwaarde i_l IC.I<~-1) - en "Xt.f-J 
een genormeerde intrinsieke goli"t'unktie. Een toestand van de 
targetkern v.h. rotatiespectrum werdt dan genormeerd gescnreven 

a 1 s : J ~ ::: 1fi!jj; t2) :Z " { B' ; 'j X, l/J ï':ri'J...., 87IJ. /1/) I 

liet nucleaire gedeelte v.n. Koppe.lingssysteem ziet er a.ls vo.Lgt uit: 

( :JI'.Z) 
/' -h'h 

( I. t t) 
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Voor liet gereduceerde Kernmatrixelement gedet·iuieerd door !let 
Wigner-l~cKart theorema geldt: 

<: Th} CL)): {Jl.} /I.' 17'/ : :Î -I< I// rJ:l{/ I'/ {I'.) 11/- /J h) (t ~tJ_; 
(J.elijk!j tel.leu van de ui LdruK1d ngen ·(/.tb) eu (I. 2.1) levert 
tenslotte het gereduceerde Kernmatrixe1ement. 

Uit (!.U) <: It:~ 

Uit (J . .2..S) < I,:) 

zodat 

I ~u~ (.!IJ/ I 1o, = 

/ t2o-: (flJ/ I 1u / "; 

11. <\ _, 

:I'I {:z'~_,"j.za}, {I'.Jouji:;) 

"' <r/JcXJ{:J/II'/. { I':J oo(I<J) x-• 

( 
If.J I) ~ -I I 

(-) 
" (I Q 
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[.2.4 Samenvatting. 

De verstrooiing van een proJektie~ aan een targetkern wordt 
in net gekoppe~de kana~eni'orma~ism~ bij gegeven J l1esc1lreven 
door een gekoppeld stelse~ 2e orde D.V.-en: 

[ g [ oiJ. _ e { e 1-1) -+ k Z.J 1- ~,-"_J ( fJ} u~ _lij :: ~ /1 .zt . .I'(. t f!/ 4 ~ /""1 2r tA,.J.. ,..., :c CJ. e~.r'#eJ' ' .r'.! 

Wanneer net verstrooiing van zware ionen aan permanent gade
tormeerde kernen betret·t, bestaat de interactiepotentiaa~ 
uit een gedei'ormeerde comp~exe Saxon-Woods potentiaa~ en de 
Coulombpotent=!-aal, waardoor Vdiag. (r) en V:U·l.'e' (r) de 
vo~gende exp~•ciete vormen aannemen: ' 

V1. {_fi) -
tii(O.j -

,·IA/ 

., .,. '<J~ [u .fl;0jJ la.] d( U) 
8 ~ 

r 

z r ~ t e, 1. { 3 - r I R.c ~ (9 { e c.-,.) - z r 2.é eI. 6) ( r- R c) 
1k r 

i r .. 
-.:- Yii J L 

v 

- l! 

~r ge~den drienoeksre~aties voor~ 

Pariteitsbenoud 

].!.,I; t,t.; ;:;_ ; L T~.} 
~ t' 

'"Ir ,_ 7i' 
'l>r::: {-J ·"t z(-J • 'c 

Hieruit kan men net Koppe~ingssc11ema bepa~en. 

De dimensie N van net ste~sel is bij vo~doend hoge J ge~ijK 
aan ( ·~ Imax. + 1 )~ 
Uit de randvoorwaarden, n~. een inkomende go~! in net ingangs
kanaa~ en uit~opende golven in alle uitgangskanalen, kan men 
de verstrooiingamatrix berekenen, waaruit aanslagwaarschijnlijk
heden bepaald kunnen worden. 

- 16 -
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TI. DE EENIHMI~NSIONALE SCUHÖDINGEHVEHGI~LIJKING. 

InleidJng. 

In dit en het volgende nootctstuk zullen we nader ingaan op 
de oplossingsmethode van het stelsel gekoppelde ll.V.-en, 
dat ontstaat wanneer men de verstrooiing van zware ionen 
aan gadetormeerde kernen wil beschrijven m.b.v. het gekop
pelde kanalent·ormalisme. 
Zoals reeds opgemerkt, is de asymptotische de llroglie 
gultlengte ;i\ erg klein en heei't de Coulombpotentiaal een 
lange dracht. 
llij een keuze van de stapgrootte van O.l~à 0.2l'oetekent dit, 
dat men erg veel stappen nodig heett over het grote gebied 
van de interactiepotentiaal. Het is daarom ei't"iciënter om 
Gordon's (4] methode te gebruiken, waarin de potentiaal 
intervalsgewijs wordt gelineariseerd. 
Gordon ontwikkelt vervolgens in elk integratie-interval de 
golt·t·unktie naar analytische tunKties, waardoor de koppe
lingstermen in gesloten integraaluitdrukkingen voorkomen. 
De energie, waarbij CNI-verstrooiing optreedt, blijkt nogal 
hoog, zodat de rotatiehand van de gedei'ormeerde targetkern 
tot hoge I-waarden kan worden aangeslagen, dus Imax. is groot. 
Ile dimensie N van het gekoppelde stelsel zal dus bij voldoend 
hoge J-waarde eveneens groot Zijn. 
In conventionele gekoppelde kanalen-berekeningen wordt zulk 
een gekoppeld stelsel voor iedere J-waarde N keer opgelost om 
aan de randvoorwaarden te kunnen voldoen. Speciaal voor onze 
grote stelsels is dit erg tijdrovend. 
De conventionele geKoppelde kanalen-procedure genereert een 
compJ.ete NxN H-matrix, terwijl voor een target met spin 0 
grondtoestand slechts één kolom vereist is, nl. die elementen, 
welKe het ingangsKanaal (grondtoestand) Koppelen met alle moge-
liJKe uitgangsKanalen. • 
We hebben nu voor de oplossing van het stelsel een methode 
gekozen, welke een combinatie is van Gordon's metnode en een 
inwaarts-uitwaarts iteratiescnema, geïntroduceerd door 
Ichirnura et al (7J. 

We zullen nu verder·in dit noot~stuk aandacht besteden aan 
het eendimensionale probleem, terwijl net meerdimensionale 
probleem in hoot·dstuk III aan de orde komt. 
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li. 1 Gordon's rnetnode. 

Zoals reeds opeemerkt ontwikkelt Gordon de golt'l'unktie in 
elk interval naar analytische basistunKties en wel de reäle 
Airyt·unKties. Dit Kan hij doen omda'Ç hiJ slecnts met een 
reäle potentiaal werKt. 
Hij CNI-verstrooiing van zware ionen eenter neett men in 
een beperKt binnengebied te maken met een complexe Kern
potentiaal, zodat men genoodzaakt is complexwaardige analy
tische basistunKties te l·ormuleren. 
Bruikbare analytiscne basist·unKties bliJKen te ziJn de com
plexe airytunKties en de gemodit iceerde llankelt'unkties. 
Voor een uitgebreide rormulering en de resultaten van een 
uitgebreid onderzoek naar de eigenschappen van deze t·unkties, 
verwiJzen we naar Appendix A. 

We zullen thans onderstaande 2e orde D.V. oplossen. 

::= 0 ( 2. ') 

met LJ {I") 'Co -~r 
t:}· L 

/1 

We verdelen daartoe net integratiegebied in een aantal inter
vallen waarvan de grootte bepaald wordt door condities die 
later aan de orde komen. 
Enerzijds zal elK interval zo Klein moeten zijn dat de poten
tiaal over het interval voldoende benaderd Kan worden door 
een eenvoudige rererentiepotentiaal, terwijl anderzijds net 
interval zo groot moet zijn dat he~ een voldoende aantal 
de Uroglie golt'lengten bevat. Voor zware ionen-verstrooiing 
bliJKt aan beide voorwaarden voldaan te ziJn. 
Zoals Gordon kiezen we binnen elK van deze elementaire inter-
vallen een lineaire ret·erentiepotentiaal 

l../
0
ul :: I.Jl F) 1- (t .. -;::.; ~~ /,.. = Ï: , welke de werKeliJke 

potentiaal voldoend.e benadert over het interval. 

IJ{r) is net gemiddelde van de 
potentiaal U(r) over net inter
val en ~"/ - is de atgeleide 

-;;;::. 1- "' ,.. . 

van de potentiaal U(r) in ttet 
midden van de interval. 

Met benulp van de reterentiepotentiaal U0 lr) Kan de JJ.V. als 
volgt gescoreven worden: 

L
- ol\. 

G\r\. 

- 18 -

(2. ?.) 



.la De reterentie-oplossing. 

I .lb 

We det·iniëren tnans een ret·erentie-oplossing 
oplossing van de D.V. 

\fo(r) als 

+ 
,_:a. I I J ( 2.4) 
~ - LA-o (l'""J - 0 

Na substitutie van de uitdrukking voorU 0 fr)) 
de transtormatie 

U.l;.) - k1. 
- t"' 

~~ 1~~-r 

met z complex in 
het kernpotentiaalgebied. 

Fundamentaalsystemen van deze D.V. zijn de Airyt·unkties 
Ai(z), Hi(z) en de gemodit'iceerde llankelt'unkties ml(z), m.t(z), 
welke analytisch te bepalen zijn (Appendix A). 
De t·unkti~van beide tundamentaalsystemen duiden we geliJk
.luidend aan met Ml, M2. De Wronskiaan W van beide tundamen
taalsystemen is constant. 

Met behulp van de substitutie , f 1 , 

A(r) = Ml(z), B(r) = M2(z) en A(r) =otHl(z), B(rJ =c<.M2(z) 
kan de ret·eren tie- oplossing lf-'ot'") als volgt ges cbreven worden: 

met de constanten a en b, bepaalct.door de continuïteit van 
4-~ (r) en 1.}

0
' (r) in het beginpunt van het interval. 

in termen van de 

Beschouw de gemengde Wronskianen 

Hieruit volgt: 

-- W ., [Act-;·(/! r 

w·' { B<rJ .((' 

ll('ry . Cl J 
J3ir) · (/--} 

.bc'J :; w·'[Jic,..) (;,/'_ ~~~~ (/.Jj::; w-'.4 [tl(')-/fo<tJ]Cf' 

tt'(I-J ::- w-' [&.r; q;"'- 8~' .... } ~] =- -W-
1

8[ U<.r; ... /)Dct;] c..t 

( 2.tp 

(1. .1~>) 

m.a.w.: hoe beter U(r) door U0 (r) benaderd wordt, des te kleiner 
.zal a'(r) en b'(r) zijn, dus a(r) en b(r) zullen langzaam vari
eren met r. A(r) en U(r) daarentegen zijn snel oseillerende 
tunkties in net klassiek toegankelijke gebied. 
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VergeliJKingen (2.7) en ,(2.ts).det·i.niëren de langzaam vari
erende i'lmKties a(r) en b(r) in termen van de exacte oplos
sing l}(r) en ziJn at'geleide t.y•(r). 

Oplossen van tr en <.J.-"uit dit Jineatr stelsel levert: 

~(rJ- T-Jrr) 

' Ä l'/ ·A (rj 

('L·IJ) 

( 2.. I 1.) 

Hiermee 11.et)1>en we Lr entf' geschreven als een lineaire combi
natie van sterk oseillerende t'unkties met langzaam variUrende 
coëtt'iciënten. 
Blijkbaar det'iniüren de gemengde WronsKianen (2.7) en 2.b) d6 
langzaam variërende ontwiKkelingscoët't'iciënten, waarmee men 
de exacte oplossing ~ kan uitdruKken in de basis-oplossingen 
A en B. 

I. 1c Jk_ in eerste orde benaderd door </1. -t-/.f1 met l.f't een correctie
term op (/&. 

Aangezien a(r) en b(r) langzaam var1eren, Kunnen we de oplos
sing van ~.1) iri nulde orde beschrijven door de ret'erentie
oplos s ing <f'o 

lfo -=-

met a en b constant over het interval. 

Eerste orde correcties kunnen vervolgens worden aangebracHt 
door de variaties van a(r) en b(r) in eerste orde te verdis
Konteren met behulp van de vergelij~ingen (2.9) en (2. 10). 
Daartoe sc11rijven we a' (r) en b'(r') als volgt: 

t a {r) ::: 

_, 
-W • 

w 
_, 

(2.. ll) 

{2-.ltt) 

lSr dient opgemerKt te worden dat voor Cf tfo ingevuld is, zodat 
a en b in net reenterlid constant zijn. 

u i t (2. 1 3) en (2. 1 4) volgt: 

( ó ~).~/-~~.- ... / = - w-' j ~-~ Bu-;. L ÛcrJ- U.ct-JJ. {f.Jtt + R t;.) a,... {2_, IS" j 
"'t. 

( 6. ~) t~hrt.-~f = 
w-1 frt- A< 'J. [ u<~J - w, ('') ]· (ft c. f 86 J d ". (2. .16) 

rt 

. Door [u ( r) - ~ 0 ( r )] vervolgens in een Tay lorreeKs te ontwiKKe
len rond r = r ontstaan er integralen van de vorm 
J.-:" (r-r )..,1/(r) '8(r-J cl r , welke analyt is eh te bereKenen zi,Jn lAp-

pendix A). 
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kan men nu een 
eerste orde correctie toepassen op de nulde orde oplossing 
( 2. ·6 .. ) nl. : 

Cf., [Y) 

• 

zodat de eerste orde benaderingen van '-r( r) en 'f't r) 
geschreven kunnen worden als: 

{ 2. 't) 

(~.I dJ) 

{-2./tj) 

t. 2.2.r>) 

ttrJ en ~'(r) ZiJn de goltt·unktie en afgeleide in net eind
punt van het interval. Voor het volgende interval worde11 a 
en b bepaald door ze met behulp van (2.7) en (2.Y) uit te 
drukken ini{r) en lf'(r) en de nieuwe basist'unkties A(r) en 
H(r) voor dit interval. 

~ 

Voor een deel van het integratiegebied wordt de stapgrootte 
bepaald door het quotiënt 

te vergelijken met een criterium, \faaruit een t"aktor resulteert 
waarmee de grootte van het lokale interval wordt vermenigvul
digd om de grootte van net volgende interval te verkriJgen. 
IJ is hierin een scnalingstaktor, welke een maat is voor net 
aantal oscillaties van de golt·runktie per lengte-eenneid. 
Deze taktor moet zo geK.ozen worden, dat gemiddeld geldt: 

!lf'/ I b 
liet aantal osoillaties van de goltt·unktie per lengte-eenheid 
is evenredig met net loKale galtgetal ~06 , dus: 

D I t I '1~. 
V) k ~ Û.('I"J 

In de buurt van de omKeerpunten zal fr1,.r;,.. ongeveer nul ziJn, 
zodat we hier een andere scnalingst·aktor moeten bepalen. 
llij een lineair reterentiepotentiaal zal in de buurt van de 
omkeerpunten oe: ~ ''J een goede schalingstaKtor zijn. 
interpolatie tussen deze twee scnalingsraktoren levert in de 
pra!(tiJk: 

voor het gehele gebied. 

In de bovenstaande metBode wordt de bijdrage van U(r) - l!0 (r) 
aan de oplossing verdt skon teerd door de eerste orde correct ie lf,. 
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Deze bijdrage Kan evenwel ook verdiskonteerd worden m.b.v. ee11 
iteratiemethode die in net volgende noot~stuk aan de orde Komt. 
In deze iteratiemetnode wordt de radi~le goltt·unktie uitgedrukt 
in een regu~iere en een uitgaande component met langzaam vari
erende amplitudes. 
De amplitude van de ingaande component wordt verKregen cioor een 
integratie van buiten naar binnen. Met behulp van de randvoor
waarde in net binnenste punt Kan integratie van binnen naar 
bui ten plaatsvinden, waarbij de uitgaande amplitude wordt t>ereKend. 
Dit proces Kan vervolgens weer herhaald worden. 
Het partiä1e verstrooiingsmatrixelement is eenvoudig uit te 
drukken in de uitgaande amplitude. 

In de matchingradius R~ legt men vervolgens de randvoorwaarde op: 

met H/ = Ft. :t I. f l , waari.n F l en G 1 de reguliere resp. irregu
~iere CoulOHilJgoltlunkties zijn. 
R1 is de partiäle verstrooiingsamplitude. 

OpmerKingen: 

1. BiJ net llepa~en van uet gemiddelde van de Kernpotentiaal 
over net interval, nebben we gebruik gemaakt van: 

"F-1-..tr ,. J 
JAr 

-- 7 -
Q -J.d.r 

J:-At' 

Aangezien U voor net kernpotentiaalgebied complex is en 
daarmee ook dtt/1/rlr-=.r: is t:< driewaardig. · 
Naarmate eenter net imaginaire gedeelte van U{r) steeds 
kleiner wordt, zal ook net imaginaire deel van~ steeds 
kleiner moeten worden, zodat m.b.v. continuïteitsover
wegingen de Keuze van Q( vastligt. 

- 22 -:-



11.2 Resultaten. 

150Nd(12C,12C)150Nd bij een energie 
Optisch modelparameters [7] V=20 

W=17.4 

Coulombparameter 

van 
Me V 
t-Ie V 

70.ll MeV. 
R~ =1.315 
Rt, =1.341 

av=0.562 
aw=0.'356 

We hebbeu in dit ::;tadium van t1et onderzoek de oplossing van 
de eendimensionale SchrHdingervergelijking in termen van 
reële Airyt"unkties trachten te bepalen. Daartoe werd in de 
ret·erentieJJOtentiaal slechts het reële gedeelte van de Kern
potentiaal betrokken,. terwijl het imaginaire gedeelte volledig 
als storing beschouwd werd. 
Duidelijk i~, dat a' (r) en b'(~) dan niet meer willekeurig 
klein gemaakt kunnen worden door de intervallen te verkleinen, 
m.a.w.: a en b variëren sterker met r. 
Dit impliceerde voor Gordon's stor~ngsrekening methode meer 
intervallen, terwijl het iteratieproces in de meeste gevallen 
niet meer convergent was. 
tlij een diepte van W van 5 MeV bleek dat volledige convergen
tie na M iteraties voor alle impulsmomentwaarden L bereikt 
kon worden, terw1jl voor een imaginaire potentiaal van 17.4 MeV 
voor L-waarde~ kleiner dan 26, iteratiet" geen convergentie meer 
bereikt werd. 
Voor lage L-waarden wordt de kernpotentiaal minder at"gescttermd 
dan voor noge L-waarden, zodat het projektiel voor lage 
L-waarden meer van de kernpotentiaal voelt. 
Yig. 2.1 toont het reële en imaginaire gedeelte van de partiële 
verstrooiingsamplitude R~ voor W=17.4 MeV en L=36, uitgezet 
tegen net aantal iteratiestappen. 
Dit vormde de aanleiding om over t~ gaan op complexe Airy- en 
gemodit"iceerde Hanke1Iunkties' waarmee alle problemen konden 
worden opgelost; twee iteraties b!eKen zonder meer vo~doende. 

;u I LJ ( YO /t r, 'fo Ar) 1.31 L/ biJ energieën 180, 200, 220, 2Mb MeV. 

Optiscn mode~parameters (bJ V=73.0 He V n; =1.131 av=O.b24 
W:t$0.3 He V H~ =1.131 aw=O.b24 

Coulombparameter " = 1. 4 t~ re 

Deze parameters ziJn nepaald bij een energie van 2Mb He V; 
evenwe.l bij gebrek aan parameters voor "'fl,. + 'J..IIJ.I bij energieën 
van 1HU tot 220 MeV, zijn we genoodzaakt deze parameters te 
gebruiken, weliswaar met de nodige reserves. 
OoK voor dit proces was het gebruik van complexe Airy- en 
g-emoditiceerde HanKeltunkties de oplossing; voor Gordon's 
methode bleek dat een aanmerkelijk minder aantal intervallen 
nodig was, terwijl ook hier na twee iteraties het proces 
volledig geconvergeerd was. 

f: 

liet integratiestartpunt varieerde, arhanKeliJk van de L-waarde, 
van 6.5 tot 10.5 1~. 
Als startwaarde gebruikten we de Coulombgoltï"unkties. 
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Variaties binnen bepaalde grenzen (voor een bepaalde L-waarde) 
in net startpunt, toonden aan, dat de parti~le verstrooiings
amplitude hiervoor ongevoelig was. 
De Keuze van uen llesseltunKtie als startwaarde (door ~:o te 
stellen) leverde dezelt~e resultaten op. 
Dit. alles c;at' ons voldoende vertrouwen in de correctheid van 
de gebruiKte metnoden en de verkregen resultaten. 

Fig. 2.2 toortt de totale reéle potentiaal VN + Vc + VL als 
t'unk.tie van r voor verschillende waarden van L. 
De laagste curve korrespondeert met L=O en is de som van 
kern en Coulombpotentiaal. 
VL is de centrii'ugaalpotentiaal. 
De barrière is ongeveer lH~ Mev. 
De horizontale lijnen corresHonderen met inKomende lab.energie
en van rnsp. 1~0, 200, 220, 2H6 HeV. Snijpunten van deze .lijnen 
met de potentiaalKrommen bepalen de Klassieke omkeerpunten. 
Zo ziet men dat voor l.ab.energiein groter dan 220 MeV, overeen
Komend met massamiddeJpuntsenergieén groter dan l~ö MeV, de 
proJeKtiel.en met een kl.ein impulsmoment diep in de Kernpoten
tiaal. dringen en dus sterK geabsorbeerd worden, hetgeen zich 
uit in l.age cross-secties voor achterwaartse noeKen. 

De rni.nimal.e verstrooiingsnoeK, waarbiJ voor het eerst inter
rerentie ert·eKten van de Coulomb- en Kernverstrooiing zull.en 
optreden, zal voor hogere energieén steeds meer naar voor
waartse hoeken verschuiven. 
Dit beeld past bij t'ig. 2.) waar de absolute waarde van het 
parti~le verstrooiingsel.ernent RL uitgezet staat als runktie 
van L voor de verschillende waarden van de inkomende energie. 

Voor Elab = lHO MeV ziet men dat het deeltje nog nauwelijks 
invloed van de kernpotentiaal ondervindt, terwijl voor ener
giein groter dan 220 MeV de tiguur steeds meer naar hogere 
L-waarden verschuit't en voor de la~ere L-waarden sterke 
absorptie optreedt. 

Ook is duidelijk, dat bij 2~6 MeV heel andere L-waarden bij
dragen tot de cross-secties dan de L-waarden, welke bij onze 
berekeningen Elab.=l80, 200, 220 MeV betrokken zullen zijn. 
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III. lTEHATIEVE OPLO~~lNü~METHODE VAN HET GEKOPPBLDB 

~TELSEL D.V.-en MET STAPSGEWIJS TE tiEPALEN 

ANALYTISCHE OPLOS~INGEN. [ ?>J 

III.l Formulering van de Schrödingervergelijking m.b.v, 
Greensche t·unkties. 

We zullen thans het gekoppelde stelsel D.V.-en transtormerHn 
naar een gekoppeld stelsel integraalvfl_:tgelijkingen met als 
analytische bas i st unk ties de Airyi·unkt i es ot gemo<1i1 ieeerele 
llankelt·unkties. Ga daartoe uit van de Schrödingervgl. ( f.t~ ) 
in de volgende vorm: N 

{d2. k .1.. - IJ. .. (,.,} '~-;; ('1 ~ U·· (~"J f.{q· ( t") - + ' "'· - d olr 2 
J'l=i. 

en de randvoorwaarde ( 7.8 ) 
'I 

~-Ie Cr) V7 J';,. H.· .. L- ::. ] ~ R,·~ H/ .. .. 
.... -t/0 

waarin de index k het ingangskanaai aanduidt. 

( J. 1) 

( 3 .zJ 

Bekijken we nu weer een integratie-interval met midden r 
en ontwikKelen we zowel de diagonaalpotentiaal ( 1.JO) als 
koppelingsmatrixelement Uij(r) (f.3t) in een Taylorreeks 
rond r = F dan gaat de Schrödingervgl. over in: 

het 

N 2 ".. ", = ~ {i: ( ,.._~) cJ /4j•{r;j 
J.f.i "'·~ '""· olr;., tr 1 f.!:..(ry l ~.(r; (3 ·3) 

Aan de linkerkant van het gelijkteken introduceren we vervol
gens een gemiddelde waarde over d~ componenten van de eerste 
afgeleiden. 

ol L{l!l." (f"J I 
I 

oir Ir-"-; 

ot· vereenvoudigd geschreven als: 

- (r-F) ~U..._v{ -}lf::o·J· 
&( r ... .:,.. C. 

N 

-=- d~ wi 'IJ ~- ,,.) 

Met u11 het gemiddelde van de diagonaalpotentiaal Uii 
over het interval. De potentiaal aan de linKerzijde 
van (J.5) heet de rererentiepotentiaal. 
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Oe reden, waarom we een ge~iddelde waarde van de eerste 
at'gele i den genomen hebben Komt verderop aan de· orde. 
Wanneer de reenterleden gelijk nul gesteld worden, ontstaan 
er N ontkoppelde vergelijkingen, elk van de vorm (2.4) met 
twee lineair onat·nankelijKe oplossingen Gi(r), Gi+(r): 

1. de reguliere oplossing Gi(r) gedet'inieerd door zijn 
waarde nul in de oorsprong en de asymptotische vorm: 

[ ~ (f) Vl _i_ ( 1-(-c,,; ~ .. ,.. ) - Rc· Gl 1-4·"' (';, i Ie, I")} 
;} .. - 00 t f'i? 

2. de irregul.iere uitgaande oplossing (J.i +(r) vol.ledig 
gederinieerd door zijn asymptotische vorm 

I 

n-; 
Algemene oplossihgen van de ontkoppel.de vergelijkingen kunnen 
weer worden gescnreven als .lineaire combinaties van Airy
l'unKties ot· gemodit'iceerde HanKel.t'unKties (zie noordstuK 11), 
m.a.w.: 

met de constanten: 

o(. :: ( cA 4.a, v (rJ I 
D(.,.. 

,.."'~ 

'I ) ~ (lc -,..) 
:: IJ •• (;:l (A.(/ '/ 

/_ . l. 
- 1(1 r 

Ile constante coät'ticiänten ai,bi, ai+, bi+ zijn weer oepaald 
door continuiteitsoverwegingen. 

(3.61:.) 

De Greensene runKtie, welKe regul.ier is in de oorsprong en 
een uit~aande asymptotische vorm neett, ziet er al.s vol.gt 11it: 

= 

met r .<: en ~, de Kl.einere resp. grotere van r en 
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Met een ingaande go~t in net ingangsKanaai K, ontstaat m.b.v. 
de Greens che t·un.Ktie een stel seJ. van N gekoppe 1 de in te graal-
vergelijkingen 

01 Kortweg 

met de randvoorwaarden: 

In de praKtijK vervangt men de laatste conditie 
11" 

~ ~· o·') dr-' 
d 

door: 

.;:. 0 

voor een voldoende k~e ine r 0 , om te voorkomen dat !f.; Ie U·) 

singulier wordt, daar G1 +(r) in de oorsprong singulier is. 

(3./o~J 

{ 1.to~J 

0. ,, Ci) 

(J. lt sJ 

De keuze van r
0 

is zeer belangrijk; ~ mag niet te groot, maar 
ook niet te klein zijn. De R-matrixelementen moeten natuurlijK 
onarnankelijk z\jn van de Keuze van r 0 • In hootdstuk IV worden 
nierover nog enkele opmerkingen gemaakt. 
De asymptotische waarde van de co~rt·ici~nten ci+(r) zijn uit te 
drukken in de R-matrixelementen 

Re: o J,·k. 

Het stelsel gekoppelde integraalvergeliJkingen (:.3.10) wordt nu 
iteratie! opgelost. Wij concentreren ons hierbij op het gedrag 
van de coöttici~nten ci(r) en ci+(r), in plaats van de golt
tunktie. 
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1Tl.2 Inwaarts - Uitwaarts iteratie-schema. 

In dit schema wordt net volgende stels~l gekoppelde integraal
vergelijK1ngen voor de amplitudes ci(r) en Ci+(r) opgelost. 

I o(r- 1 

-I-e,. ( 7 = 

-! 
,. 
~·tr) ~/(rj fl ~rj clr 1 

0 

voor i= 1, 2, . . . . ' N. 

( J.IJ~ 

Uij de eerste iteratiestap beg1nnen we in oneindig (in de prak-
tij!( lOuO tm), waar de cj(r) bekend zijn door de randvoorwaarde (J.lla). 
cJ+(r) is echter niet bekend, maar doordat het produkt c 1 +wijGJ+ 
snel osei11eert in het KlassieK toeganKelijk gebied, lijKt het 
redelijk om te veronderstellen, dat de bijdrage van cj+(r) in (J.l~) 
in eerste instantie verwaarloosd mag worden. 
Dit wordt bevestigd door een van de tiguren in net volgende 
ttootdstuK. 've Kiezen dus in eerste .instantie de coëtt'iciënten 
ci+(r) gelijk nul; men Kan nu een ~erste benadering van ci(r) 
bepalen d.m.v. integratie van (J-~Ja) van buiten naar binnen 
tot r 0 • 

Ue verKregen waarden van Ci(r), tezamen met de beginwaarde (J.llc) 
voor ci+(r ) worden vervolgens gebruikt voor een integratie 
van (J. lJb) van r 0 naar buiten, waarbij de term met Ci(r) nu 
beschouwd wordt als een beKende inhomogene ~unktie. Deze inte
gratie gee~t een eerste benadering van de coërticiënten ci+(r), 
welKe in oneindig een eerste benadering bepalen van de 
H-matrixelementen. 

De iteratieprocedure kan nu voortgezet worden door een tweede 
integratie van (J.1Ja) van buiten naar binnen, waarbij gebruiK 
wordt gemaaKt van de JUist bepaalde ci+(r). Dit proces wordt 
zo vaaK nerhaald totdat convergentie van ei+(-) is bereikt. 
In de testgevallen bleken ongeveer 4 iteraties voldoende te zijn. 

Om de vergeliJKingen (J.1J) op te lossen maken we genruik van 
de relatie~ langzame variaties van de amplitudes ci(r) en 
ci+(r) t.o.v. de snelle osAillaties van de tunKties Gi(r) en 
Gi+(r) in het Kla~sieK toegestane gebied. Uit gedrag kan begre
pen worden door op te merken, dat ci(r) en Ci+lr) in ~ biJna 
onathankelijk zijn van r en dat deze zwak athankelijk blyven zo
lang de re~erentiepotentiaal een goede benadering is van de 
werkeliJKe potentiaal. 
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We moeten dus onze stapgrootte zodanig Kiezen, dat we de 
kleine variaties in Ci(r) en ci+(r) over het irtter~al 
mogen verwaarlozen. 
Veronderstel, dat we in de eerste iteratie vergelijking (J.13~ 
van bui tenat· reeds hebben geintegre·erd tot rr, dan kan men met 
behulp van ].1Ja.) een eerste orde correctie op ci(rr) aanbren
gen, resulterend in ci(rt}• 
Men moet dan integralen van het type 

{J. llt) 

oplossen. 

Jlaar Gi(r) en ui+(r) uit te drukken zijn in Airy- or gemodiri
ceerde Hankelt"unkties en we bovendien een gemiddelde waarde 
van de eerste at·geleiden hebben genomen - zodat ~ voor alle 
kanalen dezelt"de is - ontstaan er integralen van de vorm: 

jIj. (r-i/"' /11 [-< ( (J; ' ' Jj. ht[-' (f!i fr)] d ,_ { 3. I~) 

Deze integralen Kunnen analytisch worden opgelost (zie Appen
dix A). 

Opmerkingen: 

1. Algeleiden van diagonaal- en koppelingspotentiaalelementen 
worden bepaaJ.d door onder het integraal teken van (/.Jo ) 
resp. (I.JI ) naar r te dit·teren_tiëren. 
Dij de bepaling van de gemiddelden van de diagonaalpotentiaal
elementen ( ~3o) over het interval worden de integraties 
over r en 9 verwisseld. 

2. Startwaarden zijn de CoulombgoJitun.kties in r 0 • 

J. Het integratiegebied wordt als volgt in een aantal inter
vallen verdeeld. Voor zowel de minimale als de maximale 
1-waarde in het Koppelingsscnema wordt de grootte van elK 
interval voor het ééndimensionale probleem geliJKtiJdig 
hepaald. De Kleinste van deze twee wordt gebruiKt biJ de 
oplossing van net geKoppelde stelsel. 

4. In net geuied van de KlassieKe omkeerpunten wordt de stap
grootte weer met zorg geKozen zoals beschreven is in 
tlootdstuk II. 
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J V. DI ~Kl!SS 1 E EN IU<;SULTATEN VAN D~ CNI-VEHSTHOOJINGSBEHE
KENIN<~EN m.b.v. I•:EN IN\vAAHTS-UITWAAHTS ITEHATIESCHEHA 
VOOH STlWl\ GED.Ei"OmtBI~HDE HOTATIEKimNEN. 

We zult en titans de re sultaten voor twee testgevallen van :.tware 
ionenverstrooiing in het CNI-energiegebied bespreken aan de 
t1and van de coët.ticiënttunKties c(r) en c+(r) en de H-rnatrix-
elementen. 

l3J Als gedetonueerde targetkern llebllen we geKozen U, een 
even-even kern met aangeslagen toestanden o+, 2+, 4+, ••... 
Voor de bereKeningen gebruiKen we de volgende parameters: 

-
GIWOTlll~ID SET I SET II SIDT III 

V ~leV 50 7J,O 

w ~leV 2 tW. J 

av ( t'ln) o.ys 0.624 

aw ( nn) 0.21; 0.624 

Ho 
V ( 1 rn) 1.167 1. 1 J 1 

Ho 
w ( 1rn) 1. JU5 1. 1 J 1 

f.>t~ 0.237 0.237 
1-r 

0'1 0.067 0.067 

~: 0.2121 0.2121 0,2121 

f.'tc. 0.0067 O.U6b'1 O.Obb'7 
0 

re ( t m) 1.4 1 • lf 1.4 

L 

OpmerKingen: 

l. SET l representeert de gebruiKte parameters bij Coulomb
excitatie. 
~; , (?>~ zijn bepaald uit de empirisch beKende gered';ceerde 

matrix-elementen M(E2) = J.5U71 eb, M(E4) = O.ti2')4 ab~ met 
rc0 vo.lgens rei·. [lb]. 

2. De optisch rno<ie.lparameterset I+:I is bij een energie van 
2öb MeV bepaa.ld, terwiJl we deze parameters gebruiKen 
t> i ,1 ene r g ie ë n E 1 a t) • = 1 !; 0- 2 2 0 Me~ • . Ot . 

J. lle opt .isch mode 1 parameterset II 1s ne paald voor K'" ver-

t . . '2.3& lJ .. . E 4 50 M V s roo 1. rng aan t)Jj een energ1e lab. = e • 

Aangezien onze bereker1ingen alleen bedoeld zijn als test van de 
in de voorgaande beschreven methode, kunnen we met deze para
meters zonder meer werken. We hebben eerst de methode gecontro
leerd aan de nanci van een t'Jerekening voor de verstrooiing van 
een rnlatiet· licht-ion en de resultaten hiervan vergeleken met 
de resultaten, tlerekend voor lletzelt·de geval met llet programma 
JlJJ'lCOH [15), ciat getlaseerd is op het conventionele gekoppelde 
kanalentorrnalisme. 
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1 V. 1 

!Jaarnaa;:;t maken we een vergel.JjKing met de experimentele waiinl<~n. 
OoK lleot>en we :l:Uivere Coulombexcitatie berekeningen (SET J) [J]. 
ge t>r: •. see rd op de ze 11 de metnode als t1 i er t>e sctlreven, ge(taan om 
duideliJK het versctli,Jnsel van interlerentie te kunnen lokali
seren. Daartoe net>ben we een aantal excitatie1·unKties bereKend. 

CNl-verstrooiing van aan t> \i een energie van 90 Hev. 

Parameterset lil. 

lle Sommerteldparameter 'Y) en net goJ1·getal K zijn 49 resp. ö. 

De in de bereKeningen oeftrokKen aangeslagen toestanden zijn 
o+, ., H+ (N=25) . 
De tabel toont een aantal. H-matrixelementen, bereKend rnet. 
r

0 
= Ll.l} tm, die vergeleKen worden met H-matrixelemeuten, 

bereKend met het ,IUPIC<OH-programma. (f'\~j· ?.:lv) 

Hieruit blijKt, dat de at'wijKingen van de moduJi Kleiner :l:i.Jn 
dan 1~; een zonder meer acceptabel. resultaat. 
versclluiving van llet integratie-startpunt van 11.9 naar 6.1 tm 
J evert nog steects re sultaten binnen 1'!;;, nauwKeur igtle id. 
ill~jkt>aar is net proces ongevoeJig voor dergelijKe verschu.ivingen. 
AnutnKeliJk van de vereiste nauwKeurigheid Kan men het aanta.J 
intervallen beperKen. 
Om convergentie van de H-matrixelementen tot in de l~e dec:imaal 
te verKrijgen, ziJn er ca. 5 iteraties nodig. 
Deze resul.taten geven zonder meer vertrouwen in de gevolgde 

procedure. 
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I 
w 
N 
I 

J = 1 = 10 0 

I=O 

Conv. e.c. 
Inw-Outw Iter. 

1=2 

Conv. e.c. 
Inw-Outw Iter. 

1=4 

Conv. e.c. 
Inw-Outw Iter. 

1=6 

Conv. e.c. 
Inw-Dutw Iter. 

1=8 

Conv. e.c. 
Inw-Dutw Iter. 

J 
Selected Ril; 01 

1=1 0-4 
( 0) ( -1 ) ( 0) 

-.160 .212 .161 
-.160 .209 .161 

.08% 

l=l -6 0 
( -1 ) ( 0) ( 0) 
.448 .1 07 .116 
• 451 .1 07 .116 

.25% 

1=1 -8 0 
( -1 ) ( -1 ) (-1) 
. 481 -.452 .660 
·.480 -.455 .661 

.25% 

TABEL 

0 

I =8(N=25) 
ma x 

1(-2) 
-.804 
-.846 

l=l -2 0 -~ 

( -1 ) ( 0) ( 0) ( -1 ) 
.759 -.149 .167 -.704 
.769 -.148 .167 -.728 

.05% 

1=10-2 
( 0) ( -1 ) ( 0) ( 0) 
.133 -.163 .134 -.136 
.133 -.143 .134 -.136 

.18% 

1=10-4 
( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) 

-.370 -.892 .965 -.393 
-.367 -.896 .968 -.398 

.30% 

1=10-4 
( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) 
.410 -.387 .564 .407 
.410 -. 391 .567 .407 

.55% 

1=1 
m( O)r( 0) 

.245 .245 

.244 .244 
.7Ö% 

1=1 0 l=l 0 +2 
( 0) ( 0) ( -1 ) ( 0) ( 0) ; 

.131 .148 .730 -.183 .197 

.130 .149 .737 -.182 .196 
.27% .33% .. 

l=l 0 1=10+2 1=10+4 
( -1 ) ( 0) ( 0) ( -1 ) ( 0) ( 0) ( .:.1 ) ( 0) 
.177 .137 .152 -.260 .155 -.208 .538 • 215 
.177 .137 .1 52 -.262 .155 -.208 .548 . 215 

.04% .OS% .06% 

1=10 1=10+4 1=10+6 
( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) ( 0) ( 0) ( -1) ( 0) ( 0) 

-. 911 .992 -.556 -.105 .119 .861 .136 .161 
-.912 .995 -.561 -.105 .119 .870 .136 .162 

.29% .23% .32% 

1=1 0 1=1 +4 0 1=10+8 
( -1 ) ( -1 ) ( -1) ( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) ( -1 ) 

-.396 .568 .403 -.434 .592 .481 -.643 .804 
-.401 .572 .402 -.437 .594 .481 -.649 .809 

.58% .36% .63% 

Een numerieke vergelijking tussen R-matrix elementen volgens een quanturn mechanische gekoppelde 
kanalenberekening van het conventionele type (JUPIGOR) en een iteratieve berekening na vijf iteratie 
stappen. De linkerkolom (1) stelt het reële deel (b.v. Re RJ = -.80410-2), de middelste kolom (m) het 
imaginaire deel (b.v. Im RJ = .245100) en de rechterkolom (r) de modulus voor van het betreffende 
R-matrix element, waarbij de exponenten tussen haakjes boven de kolommen vermeld staan. 



1V.2 CNI-verstrooiing van 40Ar aan 2 Jtiu bij een energie van 200 MeV. 

Yiguur 4.1a toont het retile en imaginaire gedeelte van de 
Coulomb- en 1<:ernpotentiaal voor SET I, IJ en Til als t"unkt ies 
van .de relatieve arstand r. 

~ In t"ig. 4.1 b z\jn de vormt'aktoren 1t (r) van de versehiJ Jende 
bijdragen tot de koppelingspotentiaal uitgezet. 

1V.2a Met parameterset 111. 

De Sommerteldparameter ~ en net gultgetal k zijn 117 en 17. 
Aantal kerntoestanden: ~; I . = o+, ••• , 14+ (N = 64). 
Vier à vijt iteraties blijKen voldoende te Zijn om tot in 4 
decimalen convergentie te verkriJgen. 
J<'iguren 4.2a en Ll.2b tonen Relc(r)J , Im[c(r)l resp. HeLc+(r)l 
en Im ~c+(r)J voor de eerste resp. vijlde ~teratiestap voor 
de quanturngetallen I(, = O, I = 4, ! 0 = 40.-.L 
Uit deze liguren bliJkt dat c+(r), verkregen 
bij een integratie van binnen naar buiten, weinig 01 geen 
invloed heelt op het verloop van c(r) over het gebied vanat· 
enkele r·m. buiten het buitenste klassieke omkeerpunt van de 
ontKoppelde D.V.-en tot t1et einde van het integratiegebied. 

Alleen in net gebied van de klassieKe omkeerpunten zijn er 
verseliiJlen te zien in c(r) tussen de 1e en Se iteratie. 
Zowel c(r) als c+(r) oscilleren in dit gebied. 
l[ieruit trekken we de conclusie, dat de stapgrootte in dit 
gebied met zorg geKozen moet worden. Bovendien bliJkt in ilet 
gebied r < 11.H tm. zowel c(r) als c+(r) niet te convergeren, 
terwiJl c(r) en c+(r) in het gebied r ~ 11.H r·m. wel conver
geren. BlijKbaar heer·t dit gedrag geen invloed op c+(oo). 
Me11 zou hieruit Kunnen concluderen dat net gebied waarbinnen 
men het startpunt verschuiven Kan groot is. 

Men kan het algemeen gedrag van de amplitudes als vo.lgt 
beschrijven: • 
vanat· 11.H rm. tot het binnenste omkeerpunt verlopen ze mono
toon, oscilleren in de buurt van de omkeerpunten en gaan ver
volgens naar een constante waarde. 

Figuren L~.2a en ~~.2b tonen tevens Re(c(r)J en He[c+(r)'J voor 
uitsluitend Coulombexcitatie. De verschil.len zijn duidel\jk 
zichtbaar en resulteren in een verschil in het verstrooiings-
matrixelement Ht'."o~ •• ~D aangegeven in t"ig. L~.). 

':J 
Jn deze 1 iguur is twt verloop van HlftJ; o,J voor verschillende 

waarden van ,J voor resp. parameterset 1, 11, JII uitgezet. 
Het versetlil tussen de curves I en II en I en JIJ is een ge
volg van de werKing van de kernpotentiaal. 
Uit de liguur blijkt dat partiële golven met een baanimpulsmoment 
1 0 ) 65 nauweliJks nog invloed ondervinden van de kernpotentiaal 
voor wat betret't het uitgangskanaal I = 4, 1 = 65. CS"ET Iii) 

In de pr~~tijk blijkt voor J >120 geen verschil meer op te treden 
tussen H-matr:i.xelementen berekend voor Coulomb- en CNI-verstrooi
ing. Hieruit is ftuidelijk, dat net CNI-el"t'ekt voor voorwaartse 
HoeKen minder sterk zal zijn, omdat alleen de deeltjes met de 
grotere baartimpulsmomenten Jn voorwaartse richting verstrooid 
worden. 
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Opmer!\.ing: 

Voor tlet 1\.ernpotentiaalgeuied hebben we vastgesteld dat een 
tweelie orde ontwikKelingsterrn van de interactie-potentiaal 
- zie bootctstuk III - binnen de nauwkeurigheid van 1~ ver
waarloosd kan worden. Dit levert een aanmerkeliJke reduktie 
van de reKentiJd op. 

IV.2t> Het parameterset IT. 

De reële potentiaal van SET II heelt een grotere reikwijdte, 
omdat H~ en de dittu'Sheid av groot zijn. 
Hierdoor verwachten we dat de verstrooiing van proJeKtieten 
met een baanimpulsmoment groter dan 65 nog altijd behoorlijk 
beinvloed wordt. Dit blijKt ook inderdaad het geval te ziJn 
zoals tig. 4.), curve II, laat zien. 

IV.~5 Aanslagwaarsclli,Jnli,jlaleden voor 40Ar + 2 38u. 

Figuren 4.4a en 4.4b tonen de excitatiefunkties bij 
voor de toestanden o+ t/m 14+. 
De getrokKen lijnen geven de resultaten voor pure Coulomb
excitatie. We constateren dat bij energie~n tot lMO MeV, de 
Coulomb-aanslagwaarscni,Jnl iJKheden goed overeenkomen met de 
experimentele resultaten. 
HJ ijKbaar is er nog geen spraKe van intert'erentie-verschi Jn
selen. BiJ hogere energieën treden er duideliJk interïerentie
e.treKten op. 
Parameterset lil blijKt uitsluitend destruktieve intert·ereiJtie 
te veroorzaken, terwijl parameterset II voor de niveau•s 6+ en 
ö+ construKtieve interterentieverschijnselen bewerkstelligt. 

We tlebt)~l) bovenstaande resuJ.taten geJ.e~d naas~ die, welKe 
Guidry [OJ verkregen heelt met een sem1-klass1ek model voor 
sterke achterwaartse verstrooiing ~n het bliJkt dat er een 
redel.iJKe overeenKomst bestaat. 

l''ig. 4.5 t/m 4.Mb laten de noeKat'nankelijkheid van de aanslag
waarsctlijnJ.ijktleden PI ( & ) zien voor de energie~n 140, 160, 1 öO, 
200 MeV. 
Bij een energie van Elab.=200 MeV blijKen duidelijk CNI-et't'ektetl 
op te treden en dan nog alleen maar voor achterwaartse hoeken. 
Bij 200 MeV Jigt de minimale verstrooiingshoeK, waarbij dit 
interterentie-ett'ekt voor net eerst optreedt, bij ~ 100°. 
Voor nogere energjeän zal deze ongetwijïeld meer naar voor
waartse t10eken verschuiven, terwijl voor sterk achterwaartse 
hoeKen biJna volledige absorptie zal. gaan optreden. 

- Jl~ -
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Fig. 4-4a. Excitatiefuncties van de aanslagwaarschijnlijkheid in het CNI-gebied 
voor een verstrooiingshoek van 165°. De (-) curve is een berekening voor zuivere 
Coulomb excitatie, de (-·-) en (---) curven zijn berekeningen met de optisch model 
parameter sets II en III, respectievelijk. 

-40-



1 Ir 
11-

co 
...... 

..0 

tn 

.q 

N" 

N 

0 

o
(() 

0 ió 

.q 

('") 

N 

I 
1oo I 'û~o ~~Jo 16o I 1 0 .2<0 I '220 

'-------------- .l:.-.-:::-cft4ffl- I"" Iu \ t\ 
-~.. ta.b ~".\ab \I ..:. ' 

Fig. 4~4b. Excitatiefuncties van de aanslagwaarschijnlijkheid in het CNI-gebied 
voor een verstrooiingshoek van 165°. De (---) curve is een berekening voor zuivere 
Coulomb excitatie, de (-.-) en (---) curven zijn berekeningen met de optisch model 
parameter sets II en III, respectievelijk. 
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Fig. 4-5. Aanslagwaarschijnlijkheden als functie van de verstrooiingshoek voor 
zuivere Coulomb excitatie bij een laboratoriumenergie van 140 MeV. 
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Fig. 4-6, AanslagvJaarschijnlijkheden als functie van ·de v,erstrooiingshoek voor 
zuivere Coulomb excitatie bij een laboratoriumen~rgie van 160 MeV. 
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Fig. 4-~. Aanslagwaarschijnlijkheden als functie van de verstrooiingshoek voor 
zuiv8re Coulomb excitatie bij een laboratoriumenergie van 180 MeV. 
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Fig. 4-Ba. Aanslagwaarschijnlijkheden als functie van de verstroofingshoek bij eer 
laboratoriumenergie van 200 MeV, De (---) curve is een berekening voor zuivere 
Coulomb excitatie. de (-.-) en (---) curven zijn berekeningen met de optisch model 
parameter sets II en III. respectievelijk. 
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Fig. 4-Bb. Aanslagwaarschijnlijkheden als functie van de verstrooiingshoek bij een 
laboratoriumenergie van 200 MeV. Ce (--) curve is een berekening voor zuivere 
Coulomb excitatie. de (-.-) en (---) curven zijn berekeningen met de optisch model 
parameter sets II en III. respectievelijk. 
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CONCLUSIE. 

Het probleem bij de quanturnmechanische beschrijving van zware 

ionenverstrooiing m.b.v. het gekoppelde kanalenrormalisme 

is, dat men een groot stelsel gekoppelde lineaire 2e orde 

D.V.-en moet oplossen. In de conventionele gekoppelde kana

lenberekeningen wordt dit stelsel zoveel keren opgelost als 

dat de dimensie van het stelsel groot is, om tot een stelsel 

lineair ona!hanKelijke oplossingen te komen. 

In dit onderzoek wordt net stelsel U~V.-en getransrormeerd 

naar een equivalent stelsel gekoppelde integraalvergelijkingen. 

Door de potentiaal over een radieel interval te benaderen door 

een lineaire rererentiepotentiaal, kan men wettig gebruik ma

ken van Airy- en gemodiriceerde Hankelrunkties als analytische 

basisrunkties. Door de gunstige keuze van deze basisrunkties 

neert men de mogelijkheid om de integralen, die in net gekoppeld 

stelsel integraalvergelijkingen voorkomen, analytisch op te 

lossen. 

Het stelsel integraalvergelijkingen wordt met een inwaarts -

uitwaarts iteratieschema opgelost, waardoor in net geval van 

zware ionenverstrooiing een enorme reduktie van de rekentijd 

wordt verkregen. 

Zoals reeds eerder is gebleken voor de beschrijving van Coulomb

excitatie van zware ionen (JJ, blijKt uit ons onderzoek, dat voor 

de berekening van de verstrooiing van zware ionen in net ener

giegebied waar interrerentie tussen de kern- en de Coulombver

strooiing optreedt, het inwaarts-uitwaarts iteratiesenema 

' eveneens uitermate geschikt is. 

Convergentie wordt bereikt na drie à vier iteratiestappen. 

De nauwkeurigheid die bereikt kan worden blijkt voldoende te zijn 

voor verdere doeleinden. 

Uit de resultaten blijkt verder dat men, al naar'gelang de keuze 

van de kernpotentiaal-parameters, zowel constructieve als 

destructieve interrerentie-verscnijnselen kan verKrijgen. 
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A P P E N D I X A 

Airytunkties, gemoditiceerde HanKe11unkties en de 

inteeralen over deze tunkties. 

1. Inlei<Hng. 

Beschouw de lineaire 2e orde D.V. ~" + z.û. = 0 (A-1) . . . .,. 
u. 1.s een complexe t"unkt1e van de complexe variabele z. 
Deze D.V. hee~t geen singuliere punten in het eindige complexe 
vlak en de oplossingen zijn eenwaardige ~unkties van z. 
Met behulp van de transi"ormatie .l:. 'l.l 7.&/.,_ en l.l = S '1•. V 

gaat (A-1) over in de D.V. van Bessel van de orde 1/J 

+ _1_. J Ir 
.s o( j 

= 0 \A-2) 

Het punt ~-= o is een regulier singulier punt van de D.V. ( A-2). 
Een l"undamentaalsysteem van (A-2) wordt gevormd door de lineaire 
onafhanKeliJke Dessel~unkties van de eerste soort van de orde 1/J, 
Jz ,13 ( S) gede~inieerd als: : 'J~ -~r 1 m 

-~ ,., . c) J ( fJ . (-1) (--L-
:f 'IJ :; n.;::. ,.,. ! ,., ( t. 113 .. "" + I ) • _,.. .t 

Dit zijn driewaardige runkties van f met vertakkingspunt in de 
oorsprong. Door het aanbrengen van een snede in het complexe 
vlak kan menJ:tl)[i) eenwaardig maken. 

\.v' [ J + ~J { ~ ) ' ] • 1/A { l ) J De Wronskiaan is: = 7Tf 
Een tundamentaalsysteem van (A-1) wordt oepaald door het produkt 
van f ''' en de Hesselt·unkties J.,.,J. [ f) met als re sul taa t eenwaardige 

1 3t)'' -,. tunKties ( J ~ ~ :.. " J~ ,13 (i ~·'•) van z. . 

Een ander lineair onarhanKelijk stelsel oplossingen van (A-2) wordt 
gevormd door de HanKeltunKties 'dl';:~(. .fJ > :Jl.~" ( j) 

.J 
gedetinieerd als: /v''' J -~ r.. r s J : == '13 { s ) + !/'1:, (iJ 

~ 11.) 'JJ ( s J ; = ]'IJ ( ~) L • !i 'JJ ( s ) 
met /j 'IJ r s J = [ 'h · J ''J ( s J J- ~~ ( ~ J J Je IA. lfi J 

zodat 'd(.c;~ {5)::: J'IJ(f,J + /j L-Jj (fJ .t d-'I.J (fJ} 

l' ·,~; ( ~) = ]j ( ~) :., [ ] i { 3) - .z • J- ~J ( ~)] 
";)(.'?te J ~ .. ~~~Cf) zijn lineair onat·nanKelijk, de Wronsk.iaan is: 

Ij~ I.S 
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In (9) woreten de Han.Kelt'unkties hl(z) h2(z) als v.olgt gedetinieerd; 

~' (a] : =-

h1 en L2 vormen een ~ineair onarnanke~ijk ste~se~ op~ossingen van 
(A-1) en zijn eenwaardige t'unkties van z. 
De Wronskiaan W( hl,.h2J is een constante, name~ijk 

3 • 'b 
'w [ I.I(J.), h 1. (a)) == - (:;.) ",. !f;f 

2. Airyt·unkties en gemodit'iceerde Hanke~runkties. 

Hesehouw vervo~gens de D.V. aJZ4. - ~." == o 4iri'.t {!/- {,) 
(A-6) gaat bij vervanging van z door (-z) over in (A-1). 
Substitutie van ~ = •Ja 'l 

11
" en u= )''.J." ~evert de gemodit'iceerde 

D.V. van llesse~; lijS+ ;·Vs -(7+ ; ·p) V= t:1 (f/-r) 
we~ke verwant is met de D.V. van Besse~. Vervanging van S door 
if doet (A-7) overgaan in {A-2), zodat (A-7) op~ossingen heelt 

van de vorm ::J::'IJ ( i. f) • 
De gemodit'iceerde llesse~tunktie van de eerste soort en orde ~ 
wordt gedet·inieerd als: Iu(S)::: c~pC·'J~ovn.·J J"(•" S) 
MachtreeKs ontwiKKe~in~ van Iu(~levert: ( ~ . v~~~ 

:I., ( ~ ) ::: "'~ ", ! . ,., z 11.,. ", +I) T ) I 
Lineair onat'nanKeiijKe op~ossingen van (A-b) zijn dus ~ 1•.I,t,~CfJ 
resp. ~'1•. I-'1.3 Ct) 
De AirytunKties Ai(z), Ui(z) worden in (10] gedet'inieerd als: 

lh(~:.)= '!3 ra[I.,,c!) -Ijtf)] = ~ { lJ.'-Is[J'I.IJ-á (IJ -f'4 I_; riJ] 
s.· c.,_; c ff·lLrt c SJ +:Ij {JJJ = f fiJ:~~ fi'{f"'.J;t fJJ + s ~~ rs;] 
en vormen een stelsel lineair onarhanKelijKe op~ossingen van (A-b). 
W (Ai( z), lli ( z)] = 1/TT at· te ~eiden uit W [I" ,.I-11 J . 
Op~ossingen van (A-ó) met z vervangen door (-z) vo~doen aan (A-1), 
m.a.w. Ai(-z) en lli{-z) zijn op~ossingen van (A-1) en dus uit te 
druKken in J'HCS) > :::J-'1• (SJ en dus in hl(z), h2(z) 

!J,(-zJ = 'Jt.ell.J~'.J. s'''· L- T.lf.~ rsJ + 14 tfJ] 
.r , .... r ~ 

13 ,· (-a) :: 'l.t. · ( Jlz). /.1 • i 1
J • [ ]-J;J { I) - :J 'IJ { J J J 

!·;en ver~~eliJKing van deze uitdrukKingen met (A-~), (A-10) doet ons 
conc~uderen dat op~ossingen van (A-ó) verKregen Kunnen worden uit 
op~ossingen van (A-1) door in de op~ossingen van (A-1) z te ver
vangen door -z ot'tewel j 'I~. J'IJ {t) resp. 'S'',·.J·IJJ (iJ 
te vervangen door - j'l.i. I•;., (f) resp. j'IJ.I-'JJ (f) 
Aan de hand niervan det'inieren we de gemodit'iceerde ilanKe~t·unkties 
~t[A), ~~t•) a~s op~ossingen van (A-ó) uitgaande van (A-3) en (A-4) 

• ·"'J l'h hl' (IJ 1 Jf.t 'I I ' L- ~ J. ~ J 7 ""cz.) =L f[·i:.) J tll.f{i(~a) J• -S ;J j{SJ- ?.f ;.~ {J{S).,..t.f'3 .• Ï:&f!!J(IJ .. ,,) 

.", .t { z) ; [:i ( -a)J,
1
'] 'IJ ~T { j ,. 2/'~ • .. 5'/J Ij { j) -~> yf-[ S 'I~ 1j {SJ+ z. S '!J_r:i {JJ} { A-12._. 

De WronsKiaan 1.. !:t 3 ')J 
11'1 [..., 1 [a), -m ~ {zJ] ::r. ~ 7r ( :t) 
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We beschiKKen dus nu over 2 fundamentaalsystemen van (A-b)nl. 
[Ai, Hij en [ml, m2]. 
liet zal blijKen dat met name de asymptotische reeKsontwiKKelingen 
slechts in een beperKt gedeelte van het complexe vlaK gebruiKt 
Kunnen worden. Asymptotische ontwiKKelingen van Airyt'unKties en 
gemodificeerde IlanKelt'unKties blijKen elKaar echter mooi aan te vullen. 
EnKele speciale relaties waaraan Ai, l3i en ml, m2 voldoen: 

Ai( z) 
Bi(z) 

= 
= 

• • ml(z) = (m2(z )J 
m2(z) ~ (m1(z .. )J-

Deze relaties gelden ook voor hun afgeleiden. 

2.1 MachtreeKsontwiKKeling van Ai, Bi, ml, m2. 

Met behulp van de machtreeksontwiKkelingen voor I~(~) Kunnen we de 
volgende machtreeKsontwiKKelingen afleiden voor Ai, Bi, ml, m2 

Ai(z) = c 1 • 1' ( z) c2·g(z) 
Bi(z) = '(3 ( c 1 • 1' ( z ) + o2·g(z)J 

met 

c 1 = 3·'1"/r(!J c2 = 3- ''"Ir ( ~ ) 
J -1' ( z) = 1 + i ~ ïm-2} ~Jm-5) ~Jm-M) •••• 4.1 z3m 

"""'I (Jm I (A-13) - 3m+1 
g(z) = z + i ~ Jm-1 ) ~Jm-4} {Jm-z} •••• 5.2 z 

". :::I ( 3m+ 1) ! 

i . c {c 2 • g ( z) + 2 c 1 .t· ( z)] 
TJ 

+ i .c[c2•g(z) + 2c1. 1'(z)] 
1---- (A-14) 

m2(z) = -c-c2•g(z) --rr- . 
3 'IJ 

c = 2·(1) • Voor 1(z), g(z). cl en c2 zie (A-13). 

Deze machtreeksontwikKelingen hebben een convergentiestraal U=~. 
Voor daadwerKelijke bereKeningen zal voor grote waarden van \z\ de 
convergentie uiterst langzaam verlopen, zodat men genoodzaaKt is 
ottewel veel termen mee te nemen (niet e1riciënt) or andere mett1oden 
aan te wenden, te weten de zgn. asymptotische reeKsontwikkelingen. 

2.2 Algemene beschrijving v.d. bepaling van de asymptotische reeKs-
ontwikKelingen.(lll 

Uitgangspunt biJ de asymptotiscne reeKsontwikKelingen ziJn de 
zgn. integraalvoorstellingen van de oplossingen van de D.V. 
van uessel. 
Men probeert als oplossing van de D.V. de contourintegraal 

Z ll J t>e i z t. y ( t) . ct t t ct t y ( ) y = me na er e bepalen a, b en t • 
'"" Na substitytie van y in de l>.V. blijKt, dat _J(t) van de vorm 

c (t2-1) 11 -:.!met (\1i'- ~). '11-f; !,'A, .... , ~btders is de integrant 
eizt, Y(t) analytisch in net complexe vlak, waardoor de integraal 
nul is wanneer a~b een gesloten circuit is. 
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De intetr,rat ieweg Kan op verschiLlende manieren worden geKozen, 
elK Korrespond.erend met een specil ieKe oplossing van de D.V •• 
1. Gesloten contour om de singuliere punten +1, -1, zodanig dat 
~a door.topen van t van net circuit eizt. Y( t) ziJn beginwaarde 
weer KriJgt. 
~· a en b zodanig Kiezen dat eizt Y(t) = o in de grenspunten 
a en IJ. 

vervol.gens wordL de integrant ontwiKKeld naar macnten van 1, waar
na de integrati.e voor elJ<e term ai'zonderlijK wordt t.Litgevoe~d. 
lle reeKs ~ a~r,. j. die ctan ontstaat heet nu de asymptotiscne 
ontwiKKe 1 ing van <ie lnteF,raal. Ï( z) voor grote I z I 1ntLten voor 
Il = ()t 1, ~ • • • f~(!l<tt: 

~ Ql( 
zll Hn{z;J = o met Hn <te restterm H11 (z) = l(z) • ~ ~ 

"=· 
lim 
I'ZJ-D 00 

Dit wil in net; al. gemeen niet zeggen dat 1 im Hn ( z) = o dus dt.d; de 

t\ --- ""'d {IJ "r.l ( fJ reeks convergeert. Voor cie J\iry- en Hankelt·unKties Ai, Bi,~" 1 J<;.v 

ontstaan op een dergeliJKe manier reeksontwikkelingen naar{· 
Een scnatting van de restterm Hn(z) l.evert in praktische 
bereKeningen een indruk van de nauwkeurigheid van de t·unKties. 
Zo komt men voor de Airytunkties tot de vol.gende asymptotische 
rPe1~sontwiKKelingen voor grote lzl [10] 

/)i [2.) 

s~ {Zj 

L 
llic.2J 

1],-(2) 

V'l 

a-

fz. 7j- t~ Z- 'J'i. [ (.- l fo C k L- ï'l"-~

lflJ 
ïT 

+ J 

J • ~ 
ft TT ~ 

+ 
rr· 

< J 

< 

-'i< [ - J l l • I ~ z 'I +ie. Ck T) + 
.fc.:o • ... 

Ck [ f l J Gl ~ 
k ... 

S" 
ïï arj ~ < J 

... 
\./) '12 -'l',. -'l'." -f 

Tf z. t!. ~ [ -11 lt 
CJc. • T 

*Jo-

I Cl ,..!1 z. J <. ïï 

l 
- ~'I 3 

~ ~ 
-- "fz ~ Ck, . [ /1 V) 11 :z e 

/.c:zo 

/ Qr5 -zJ < I -- ,, 
.J 

- )1 -

{f+-16) 

(11 - r;) 

(11- rf) 



'I -%. - 'J. ~ 7ï ~ .y 

-ïi < 

Jne t 
) 

-
< J 7J 

clc 

L• I l t 
c.~c T 

+ 

] 

] 

Hiermee t11: t)!Je n we dus in i'e i te voor het gehele complexe vlak 
asymptoti::;che reeKsontwikkelingen van de Airytunkties verKregen. 
Helaas bliJkt echter dat voor grote waarden van 1z1 ()6)voor het 
gebied 77-d'~Jarg zl7ili+tf' met J = +.l .. rr de lineaire onai"hanKeliJk
heid van Ai en Hi niet meer betrou.:Vbaar is daar W (Ai, BiJ nul wordt. 
Dit is in te zien aan de hand van onderstaande asymptotische uit
drukKingen voor grote \Z\ 

V) ~ 'fr ·//1 z. 'lf • • S Ai(z) .,,, ~ 

r; i t .".) """ i rr·'f2 "Z:.·'I~t [-'~ ·J + ~. e ij 
Voor IJOVt!IISLliliHi gellied is eS 
Uit heelt tot gevolg dat WlAi, 

Opmerking: 

11 • f I - 'JL 1 /y - s 
~ 1"11. ( ~ V7 - ÏJ. 7j ~ c: 

/3,'Cz) VI 'IJ.li-~ z''t-f~,·c:.-s+ 
.) te verwaarlozen t.o.v. ~-S 
lli] naar nul gaat. 

Ai' en Ui' worden bepaald door naar z te ditlerentiären waarbij de 
ditterentiatie en de sommatie omgekeerd worden. 
Concluderend kan men dus zeggen dat de asymptotische ontwikke.Lingen 
van de Airytunkties alleen geschikt ZiJn voor het gebied 
jarg zJ <i en op de negatieve reële as. 

We ziJn dus genoodzaakt om voor het resterende gebied onze toevlucht 
te nemen tot de asym11totische ontwikkelingen van de gemoditiceerde 
ttankelr unkties voor zover die betrouwbaar zi,)n-r 
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2.) Asymptotische reeKsontwiKK~lingen van m1(z), m2(z) 
? 

voor grote waarden van IZA. 

lliJ de bepaling van de asymptotische reeksontwikKelingen van 
:nl(z), m2(z) gaan we uit van de asymptotische reeksontwiKKeling 
v:tn 'X!J>,:XJ'' [11] pag. 191:S e.v •• 

" .l ) 

."d: 

z ;:> ..l o~d: .. 

1-11, @) 

('h-'I.J) 
!'>. 

[ '!z. ~ 'IJ) lt. 
;.,J 2"' 

",, c,.J(z,<{ ,q.uJ) 

- r, 
3 

('h-'l~),..(i+j)ha t 

"'! lJ.t:jJ ... 

( '/'- • '13),.., 01.., 1/.1 ),.. 1 

r { t.., 1- ~l) = c,..., ':: 

S't,., 

tHc.l:. 

< 

""·' r' {,.,"' ,"_ J 

-2. .. 'Ze. 
r,,· 

T 
.a 

S" -;r 
J 

j 

w 11 t- .t-i:. : 

(li-23) 

c. 2.((; (./:J ·:<.t) ) 

Om ui tdru.KKingen van m 1 ( z) en rn2 ( z) te t>e palen voor arg z :::: •11 7T 
resp. arg z:- '/sïi gaan we uit van de uiUiruKKingen (11J pag. 75. 

I:J{ OJ ( ;., IT.:) :Je. ( 'J 
-li Ji J".:.. "'p iï IJ<.'v tJ 

lJ :z.c:. = J..:... ( 1-n,J '11 ïï " c.:r:) - ~ ( i.) 
J..;.. 11 7i J..:., V n-

'Je 
11

c1.J [ _.,jJj ('I.) t/11%. {}{IJ(IJ 
2.~ = .J":, [, 'f n, ) () ii IJ()(~ + e. J'.;... "' 1) ïï ('Zo) 

.t.;" " 7i 1..:.. lllï 
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m1C2)cn 

'IJ 'I' 'f;, t;; • ~.t - ~t' f c;. 
2..3~ Ti ze.~ 

- ïï < < 
Ti 

.\ t ge j_e iden v;tn bovenstaande asyrnpt ot ische on twilcke 1 ingen kan men 
bepalen door term voor term te ditterentieren. 

Voor 

lhi(Zj 

y 

grote waarden van tz r gaat ( lre24) 
""' l'/~ J''" 1i-?~ i''y e"'lt. ,,. L-e·f -~ ~ f} 

I 

rn 1 ( 'ZJ V\ .. z '/.y. e.:'' llc" [- e.· f - ~ e f j 
" 

-i''" c 'l"i,. i. e.~ f 

• 

over in: 

Voor "·d7/4')Z/>J'tfis ~S' weer te verwi1arlozen t.o.v.e·.f. 
llus lv[ml ,m2J =·'ti[j)~n ml en m2 z\jn dus lineair onathankel.\s·k. 
voor larg zl <"IJ Is echter de lineaire onathankel~·kheid van m 1 en 
TTI2 on tJe trouwbaar. 

C on c 1 u s i t: : 
1\e zijn genoodzaakt een snede in het complexe vlak aan te brengen 
biJ ongeveer 60° zodani1~ dat voor 1arg zi<6Uj) en de negatieve reele 
as Airytuncties worden bepaald en voortarg zl)fóU" gernoditiceerde 
llank.eltuncties voor zuvur tlet de asymptotisct1e ontwikkelingen betret't. 
Voor concrete toepassingsgebieden van bovenstaande spocitieke uit
druKKingen (A-1J) t/m (A-25) verwijzen we naar l"ig. Al. 

Upmerkjngt•n hij 1h: J• ig Al. 

Voor ml(z) met 17/.r<arg :Z41ïgebrujJ{.en we een aaHgepaste uitdrukking 
van (A-2:!) daar de nootdwaarde~<arg z~J(aangelwwten wordt,terwijl_ 
voor <teL":e uitdrukking-gJT<arg z <: j geldt. 
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~ (~}Ie 
~co 5 _ 'rJJ J': • 

zud<-L L nu -Ti < arg z < rr Kies nu voor z : Ze. • 
l•:venzo wordt voor m2 ( z) in het ge bied -7i < arg z <. - Tli..J 
een aangepaste versie van (A-23) gebruiKt, nl. 

zodat -7ï < arg z < 7r 1\.ies nu voor z : z.. e. 
'f/,3 .",. 

In de gearceerde gebieden gebruiKen we machtreeKsontwiKKelrng, 
daarbuiten asymptotische reeKsontwiKKeling. 

2.4 NumerieKe resuLtaten. 

Be reKeningen van AirytunK ties en gemodit'iceerde HanKe lr·unK ties 
m.b.v. de asymptotische ontwiKkelingen blijKen slechts een 
beperKte voor ons doel onvoldoende nauwKeurigheid te bereiKen, 
omdat voor gegeven z de restterm niet wilLeKeurig Klein te 
KriJgen is. 
Gordon heer·t evenweL aangetoond dat de sommaties 

'}- r I L- :.!..) Ir •'" ~ CJ L- _!_]I( ~ ~~ f ~- ~ A ~ vervangen Kunnen worden door 
Ie.~.- lc~o .J 

IJ "._. <: N ~...;'-':..;...• :r.--:--~ 
~I (1+ llL/j} YC.t• f;, (7- J(öff) 

n .. L \ << ,'-t u n waarin W i t..!H X i van N at'hanKe lijKe gewichten en 
posities ziJn[4J. 
liltgaande van de integraalrepresentaties van de Airyt'unKties 
maaKt <~on1on genruiK van de gegeneraliseerde KwadratentechrdeK 
van 1>auss om (ie betrer·rende gewichten en posities te bepalen. 
ln overeer1stemming met nem Kiezen we voor IZI<15 een 10-punts
nenadering, terwiJl voor jzl ~ 15 met een ll-puntsbenadering 
vo.lsta<ln l<an \vorden. Deze methode gebruiken we zowel voor de 
asymptotische ontwikkeling van Airyt·unkties, als voor de gemo-
ciit iceerrte llankeltunKties. • 

Voor een rooster vart punten, aangebracht in het complexe v.lak 
-10~He z '10 en o~l""z ~10 met roosterpuntsai'stand 0,5, 
!lebben we met bovenstaande mettloden Airy- en gemodii'iceerde 
Ilankellunkties en hun eerste at'geleiden bepaald met een abso
lute at'wijking van de Wronskiaan t.o.v. de werKelijKe waarde beter 
dan 5s10 -13. Ook voor andere punten buiten deze rechthoek 
bleKen geen grotere ai'wijkingen te bestaan. 
Deze nauwkeurigtwden ziJn voor onze verdere doeleinden volc1oende. 
Uaar geldt m1(z) = h1(-z) en m2(z) = h2(-z) kunnen we een gedeel
te van onze resultaten vergeliJKen met de resultaten van l:~:Jl. 
liet bleek dat overeenstemming tot op het aantal vermelde ciJl·ers 
(variärend van b tot 11) bereiKt werd. 
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J. Integralen over Airy- re~p •. gernoditiceerde llankeltunKties •. 

Beschouw de oniJepaalde integ-ralen van de vorm 

f 11."'/!,[o<{ R.,.p.,J] tiL [ot CR~ts~.>J D{ ~ 
met ~·I I en J\12 Airyf'unk ties of lineair.e combinat ie s van Ai ry
:1 unKties' ot'tewel gemodit iceerde Hankelt•unkties ut' lineaire 
combinaties van gemodif1ceerde llanKeli'unkties. 
m ::: o, 1, 2. <lt,A,.<i,_tin het algemeen complexe grootheden. 
De ze in te g-ralen Kunnen analyt i sen worden ui tgeuruk t in cte 
funkties zeJi' en t1un eerste ai'geleiden. Hierbij wordt uit::;luitend 
get>ru1k gemaakt van het .teit dat Ml(z) en M2(z) oplossingen ziJn 
van de D.V. 

Men Kan zo de vo~gende integralen at'leiden: 

1'11:/ j (S,=fl. = f 

J R n, ["'CRf-rcJJ n,_[~ t.f.~f'J) p~.R::: 
i { e z._ R.p -1.-(d 1). /7, Lot { R.,.~J]. n~L;, (R~tJ) + ( Ït«~). [ 17,' [« (ilt-f'fl. h 2.[t:~ (R+fJ] 

+ h'["' tR~fJ]. nf [<>< rn~~uJ f ( '!JJ(2f. RJ .fJ ,' f< c R ~ i,y. 17JJ.[~ce1(3J] (fl.- 1}-J 

'"' :=. z .; p, :: {~ 2. ::. (' 

f R t /11 [.1. [i'( 1- f1 ) ] · f/2 [o( ( R. r (!) J d R :::; 

( Zs-)·(31lJ-R.~+"Rf 2 ~-'~l-3D(.~J). f!, f.'tR""P[}. 11~r~ cR .. 1oJ + 

{'l ,s-.• J ( J R- 'I' J -{ IJ.'[ .. { R ·~o _ "~ f< (N.~ü + '" [., {fl,f'!}. h!f., {,?.1 v) # 

('),.se<)· {-3 !<.'+~t R~ -~~~ · IJ, '[o~ C R'~-fJ [/ • h / [o( { 2 "'IJ J 

jf1, [ 0( ( R. (9. J] . h J. [ot { f?.,. f.; J. J] ~ R .::: 

f..'{ (l, -f1, u-: ( 11,'[ .. (R•f• I}· ftt ["' C R•fl.l]- th [-< { R•f',iJ • 11{[., { R•p,JI} 
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'>11 eI ; 1'?,1 ::f f3& 

j R.-11, [!X c R.,.tJ,l] • 11-t [et c R + ;!J.J] c( R ::: 

[ ( (3, 'f' ~ .zR J j -I { ~,-p.) J. 11, ["CR. ,1, lJ, 11t ["' C ll•f',q .,_ ( [ 1l / «'c /i, • ts.)]-. 

{ l j.,s·{ (3, • (')Jj r t/{;t[ 'R·f',f} · ht [~ ( R+(S,l] - f1,f.ï.< (R•~.J] . /1: [~ ( 11. i' A !) } + 

[ :tjo/'{ (l,-~-t )~}, ·f!,'L~ tR+~,J] · 11 ~, [« (. R~ f..tJ) (IJ .. J q) 

IJr} :. .'l. ; f· t f.t 

IR. <./'ft [c< Cll. (l.J]. 112 [ .. { R·l'·lJ ol !< z - 'I •• c fl·· ('tl . 

L~ 2. ( (ll "~-ft.)f [~i( +J.c! ( ~. ~fJ.){~.-~.J Je f- 'lol cr,·(4f..lfl. R~ r l11[ot{ Rrf-'10 ·f1t[o,;{ Rtf2.JJ} + 

.lfj,/ {~tz/• { f:: fl, {oe( fl fr,,J J .112.[ot( r?o~-f,_l) - ~~ . f1t Eoe ( R. "'f1)], f?!l. ' & { Rr(3:.)} J 1-

1 l<rJ'(!,-(~,__l[{ J.tt J. 2 ql( ~. -r(J~o){(J.-~Jj + 1.2.~-l (f. -(3LJR. +- Q{ b ( ~~-~1. t R ~ >< 

{IJ,, [cJ {R•f>,J]. 11~[ot(fl.,.(3~_)]- 1/JL~ { R+fl,J]. H 1 [01( 'f!.+(&LJ J] + 

(A -.11) 

(A-26) t/m) (A-JO) worden gegeven door rer·(4J; terwijl (A-Jl) ver
meld staat in ret'C3J. 
Vergelijkt men de resultaten verKregen m.b.v. de gesloten uitdruk
Kingen (A-26), (A-27) en (A-2M) met die, berekend volgens een 
numerieke integratiemetnode, dan blijKen deze goed overeen te komen. 
Voor (A-29) en (A-JO) bliJKen er problemen te ontstaan wanneer net 
verscnil. der argumenten van de betrokken ronKties te Klein is 
c I c( (. (&~- f2, I I <: I 0 -I ) 

Het bl.ijKt in deze gevallen echter zonder meer gerecHtvaardigd (l, ge
lUK te stellen aan pL~ ~ en over te gaan op de corresponderende 
integraaluitdruKKingen (A-26), (A-27). Dij (A-)1) blijKen er veel 
eerder probl.ernen op te treden, glot>aal. bij I~~- f..A-1 < 1.3 • Iu-:~. met 
name voor net gebied van de kernpotentiaal. 
OorzaaK van deze problemen is, dat bij Kleine versetliLlen van (1 1 en 
~1 de at'zonder 1 ijKe bijdragen tot de gesloten ui tdru.KKing elkaar 
grotendeels compenseren, zodat de signil'icante verschillen die uit
eindeliJK de integraal. bepalen, bepaald worden door de cijters in de 
mantisse van de t>etrettende t'unKties die buiten cte l>ereKende nauw
Keurighe.id liggen. Voor Kl.eine verschill.en van ~~ en ~t. moeten de 
r·unK ties H 1 en M2 dus nauwKeuriger bepaald zijn. 
Dat (A-Jl) nogere eisen stelt aan de nauwKeurigheid van Hl en H2 is 
in te zien al.s men naar de uitdrukKing zell kijKt. 
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De boos~ioener blijKt met namè de term met LP,.~~,)~ in de noemer. 
(@ 1 - {lt.)& wordt zeer K.lein voor (. ~.-(11.) K.lein, zodat de oijnenorende 
teller ooK zeer Klein moet zijn wil men een eindige .Limiet van het 
quotiënt ~ krijgen. Dit vereist zeer nauwKeurige t·unKties ~11 en 
H2. Dit is ~if1 mindere mate net geval. voor (A-JU) omdat uier de 
noogs te maen t van ( ("1 -f'i.t.) in de noemer 3 is. 
Voor (A-'31) hebt>en we voor kleine ( ~·-{i.t. ) een eerste orde tJenade
ring bepaald, uitgedrukt in integraaluitdruKKingen voor ~.-= CJ~ = f--. 
In onderstaande uitdrukkingen zijn T-11 en r-12 orwel Airy- ot· gernodi
liceerde HanKelJunkties. 

/{. j r-' /11 [ .... {r-1-(Z,J_J. ft,[~ (".,.~.z.J] o( r / (S1 -(', /..::: < "1 
-ft 
! : r1 l \> ik bd N 1 [ < ( r -1- fltJ] rol'l d. (J, 11 ~Ar ( fL- f'•) : 

R. 

j r 1 11,Ct<l.C,-..,.(I,J) 
-;< 

PI, fJ, C « Cr+- (11) J ~ 

R. 12 

r: ft,[« { t-+ f 1)]. /11[-< C(S, 'f-,.. J]l - j /1, [G( {r+f', l] of["._ ~fJ, [« ( rrftU} = 

-R. -~e 

~ ~ R 
,;. /7. [ ~ ( ••f· l] t/' [ J {" fl• il I -~ _1 ~ !7' ["' (,.;.iJ ·'N!< ( ,,,,)].1. ~ - }r'lt.[.-{.-,._)}"' n,[.{•1, 

-r? I{ . -R 

'R. 'R R. 

i ,.t f/1[~ (rr~,j]JJ'J,~(r+('1 'J] = 
-I( 

; {,..tiJ/[-< { "l'•f/)/- f /h [.i (r.f,iJ /7,[;, { "l'•l} dr 
-~ -r<. 

i R 
j ,.t f1,[ri[(',"~-~'")] fi1[«(;4L+r-J]41r :: j ~o 2 171 {o<Cr-t-;,ij fh[-< [n-(J,J] dr 

~{l.. -R. 

R f ,. f1 I[« ( r '1-~,)} )f, [o.1 {,. -1-(l, J] d ,_ 
-R 

(A-)2) geldt zowel voor (Ml-Ml als voor (M2-M2) combinaties. 
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E*enzo kati men voor de combinaties (M1-M2) de volgende eerbte orde 
benaderingen arleiden: 

fl. 

i r'- /11 [~ (rf(!,l]. N2. [...: (r-rp)..J) olr-
-rz 

f ~ r2 /1, c~ Ct-+(3,]]. h~L~{t-rf,'J}t4r
-R. 

R 

- :<, j r' fJ, [ot (r-~(',)] fl:;. [~{r-t-f1 J]dr 

-!?. 

(A-)2) is identiek met (A-]J) met w(M1, M1] = 0. 

[/l-33) 

Bij verwü;seling van M1 en M2 kan men dezelt'de t·ormule gebruiken 
mits men de laatste term van teken verwisselt. 
Om voor (A-Jl) hogere orde b~naderingen te ~unnen bepalen moet men 
de ueschikking hebben over J.R t-"11,[tt({r+f,)]I12.Lot.Cr-+f4,)] t:Ar 11~!J,tt--
In principe is .tlet ook mogeliJk om voor (A-29) en (A-JO) dergelijke 
benaderingen uit te voerefi en wel voor (A-29) in derde orde en 
voor (A-JU) in tweede orde m.b.v. de bestaande integralen (A-26), 
(A-27) en (A-2~). 

De eerste orde benaderingen van (A-)1) bliJken voldoende nauwkeurige 
resultaten op te leveren, zodat we hier reeds gebruik van hebben 
gemaakt in onze berekeningen. 
Het probleem van de bepaling van (A-J1) is hiermee opgelost. 

- 59 -



Il. De snede biJ overgang van AirylunKties op gemodit'iceerde 

HanKelrunKties. 

HiJ bereKening van voorgaande integra~en zal men in concreto 
integratiegrenzen moeten aangeven. Men bepaa~t dus in verscni.l
.lende punten van net comp.lexe v.laK de runKtiewaarden M1 en M2. 
HiJ geKoppelde vergelijKingen ontstaat zo een cluster van argu
menten in net complexe vlaK lzie Fig. A)). 
Zolang de cluster aan eenze~tde Kant van de snede ligt, zijn de 
betret·t·ende t·unkties van deze~t'de soort. Wanneer echter de 
argumenten aan weersziJden van de snede liggen, Kunnen er moei
lijKheden ontstaan. 
Onze stratégie is in dit geval dat we aan beide zijden de maxi
male at'wiJKing van de argumenten t.o.v. de snede bepalen en 
vervolgens de snede verschuiven naar de ziJde met de Kleinste 
maximale at'wijKing. 

Fig. A2 geelt voor verschillende waarden van lzt de gebieden 
aan waar men Airy- en gemoditiceerde llanKeltunkties gebruiken 
kan. Uit deze tiguur blijkt dat deze gebieden elkaar gedeeltelijk 
overlappen, zodat we inderdaad de snede in beperKte mate kunnen 
verschuiven. Voor ons doel bliJKen deze mogeliJKheden voldoende 
te ziJn. 
Dovendien bevestigt Fig. A2 nog eens duidelijk, dat voor grotere 
waarden van lzl de asymptotische ontwiKKe~ingen van de gemodi
r·iceerde llankel- resp. Airytunkties in de gebieden I arg z I <. TT/3 
resp. targ z \ "7 Tl"/l onbetrouwbaar ZiJn. 

De grootte van llet overlappingsgebied legt natuurlijk beperkingen 
op aan de spreiding van de argumenten. Nu blijKt echter uit de 
berekeningen, dat de spreiding in argumenten ten gevolge van het 
verschi~ in begin- en eindpunt van net integratie interva~ 
ondergeschikt is aan de spreiding van de argumenten t.g.v. de 
versetlillen in ~,<i. 

Deze laatste verschil.~en worden ve:çoorzaaKt door de verscni~~en 
in galtgetal en centrit·ugaatpotentiaal. Voor grotere waarden van 
de afstand tussen projektie~ en target zull.en de verschil.len in 
centril'ugaalpotentiaal al"nemen. 

Uitbreidingen naar nogere orde benaderingen voor de integralen 
zijn dus zowel zinvol om nun grotere toepass.tngsmogelijKueden als 
om nun grotere e!'t'icientie, met name voor net buitengebied waar 
uits~uitend met Airyt·unKties wordt gewerKt. 
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