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SAMENVATTING 

De energie- en oriëntatie afhankelijkheid van gepolariseerde 

werkzame doorsneden bij Ne** { (2p) 5 , (Jp) }-He botsingen zijn 

numeriek bestudeerd bij botsingaenergieën s 2 eV. De werkzame 

doorsneden hebben betrekking op overgangen binnen het kortlevende 
I I ** I I I (T=20 ns) t1envoud1ge Ne -mult1plet t.g.v. een bots1ng met een 1n 

ons geval helium grondtoestand atoom. Hierbij heeft het 
. . . ** . . oorsronkel1]ke Ne -atoom een elektron1sch 1mpulsmoment met een 

welbepaalde stand t.o.v. de asymptotische internucleaire as. 

Het blijkt dat er ook bij "hoge energieën" nog aanzienlijke 

oriëntatie effecten kunnen optreden (bv. bij de overgang cx
4 

cx
5
). 

Sommige overgangen lijken in plaats van het gangbare Landau-zener 

gedrag een Demkov gedrag te vertonen (bv. bij cx
3 

cx
4
). 

I.v.m. het lopende onderzoek naar laserkoeling zijn 
** drempeleffecten voor het Ne -He systeem onderzocht, met name voor 

de overgangen cx 5<->cx7 , en cx4<->cx5 • 

De berekeningen zijn verricht met een quantummechanisch 

gekoppelde kanalen programma dat vooraf is geautomatiseerd m.b.t. 

de keuze van enkele integratie parameters. Tevens is een 

foutschatting geïntroduceerd voor de werkzame doorsneden op grond 

van numerieke asymmetrie van de s-matrix. 

Bij Ne**-Ne botsingen blijken er theoretisch aanwijzingen voor 

verschillen in werkzame doorsneden tussen botsingaprocessen met 

identieke en niet identieke kernen te zijn. Om deze verschillen, 

die naar verwachting voornamelijk bij hoge energieën zullen 

optreden, aan te tonen zijn numerieke waarden van golffuncties 

:nodig •.. Hiertoe i,s een modelpotentiaalmethode in detail onderzocht, 

en is een aanzet gegeven voor het ui tv oeren van 

modelpotentiaalberekeningen, waarmee ook elektronische moleculaire 
** wisselwerkingspotentialen tussen andere dan Ne -He/Ne atomen 

berekend kunnen worden. 

: ·. , ..... 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

§ 1 ALGEMEEN 

In de vakgroep A.o.w. worden, in samenwerking met de vakgroep 

theoretische natuurkunde, 
** atomen bestudeerd. Ne 

• •• o.a. bots~ngen tussen Ne -He en Ne 

staat voor een verzamelnaam voor de 

kortlevende (~=20ns) niveaus in het tienvoudige multiplet van de 

Ne{(2p) 5 , (3p)} configuratie. Bij de bestudering van het Ne**-He/Ne 

systeem zijn we geïnteresseerd in de werkzame doorsneden voor 
. . ** . . overgangen b~nnen d~t Ne mult~plet door bots~ngen met He of Ne 

grondtoestand atomen: botsingsgeïnduceerde intramultiplet mixing. 
** In het verleden zijn aan de systemen Ne -He/Ne zowel 

experimenten met een gekruiste bundelopstelling als 

quanturnmechanische berekeningen m.b.v. een gekoppelde 

kanalenprogramma uitgevoerd ([MAN88],[MAN89]A,[MAN89] 8
). Dit 

gekoppelde kanalenprogramma, dat in het onderzoek een grote rol 
. . ** heeft gespeeld, wordt ~n § 2 kort toegel~cht. In het Ne -He geval 

is tot nu toe vooral naar oriëntatie-effecten gekeken, d.w.z. naar 

de invloed van de initiële stand van het totaal elektronisch 
_.. ** 

impulsmoment J van Ne t.o.v. de internucleaire as. De 

energie-afhankelijkheid hiervan, en van de in dit verband 

belangrijke gepolariseerde werkzame doorsneden zelf, was beperkt 

tot E < 250meV i.v.m. de thermische bron in de experimentele 
. ** . 

opstell~ng. In het Ne -Ne geval, dat tot nu toe het m~nst 

uitvoerig is bestudeerd, speelt ook ladingssymmetrie een 

belangrijke rol. Bij de beschouwde botsingsenergieën kan hierdoor 

excitatie-overdracht plaatsvinden. Naar verwachting zal dit echter 

plaatsvinden bij kleine internucleaire afstanden. Hieruit vloeit 

voort dat zich waarschijnlijk ook pas verschillen tussen botsingen 

met identieke en niet identieke kernen (i.v.m. de neon isotopen 
20Ne en 22Ne) voordoen wanneer deze kleine internucleaire 

afstanden energetisch bereikbaar zijn. Om deze verschillen waar te 

nemen zullen dus in de eerste plaats hogere energieën dan in het 

tot nu toe bestudeerde Ne**-Ne geval nodig zijn. Hiervoor is in de 
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experimentele opstelling nu een holle kathode boog (plasmabron) 

aanwezig [THE81], (SAN89], waarmee energieën tot ca. 5 ev 

bereikbaar zijn. 

Theoretisch/numeriek is er echter pas een verschil tussen de 

processen met identieke en niet identieke kernen mogelijk als een 

zekere valentie-elektron inversie overlap-integraal ongelijk aan o 
is. Voor de berekening hiervan, binnen het kader van een 

modelpotentiaalmethode, is de modelpotentiaalmethode in detail 

onderzocht. Het is de bedoeling dat hiermee in de toekomst 

moleculaire wisselwerkingspotentialen, voor andere systemen dan 

** Ne -He/Ne, worden berekend. 

Om toekomstige metingen in het grote energiebereik te kunnen 

vergelijken met de quanturnmechanische (berekende) werkzame 

doorsneden Z1Jn een groot aantal berekeningen nodig, waarbij 

bovendien de rekentijd toeneemt met de wortel uit de 

botsingsenergie. Wegens het kostenaspect van de rekentijd van 

gekoppelde kanalen berekeningen op een main-frame is de 

oorspronkelijke Fortran code (typische rekentijd 3 uur) al eerder 

overgezet naar PC-AT (typische rekentijd 45 uur [JAN87]) . Een 

berekening bij een hogere energie ( 1 eV) zou hierop ca. 90 uur 

draaien. Daarom o.a. is een IBM-RT aangeschaft, die een factor 9 

sneller is dan een PC-AT zodat de typische rekentijd ca. 6.5 uur 

wordt. Het gekoppelde kanalenprogramma is door enige wijzigingen 

aangepast aan dit op UNIX draaiend systeem. Vervolgens is een 

exploratieve numerieke studie (gekoppelde kanalen berekeningen) 

** verricht over een groot energiebereik (E s 2eV) voor het Ne -He 

systeem, waarbij de werkzame doorsneden als functie van de energie 

berekend zijn. Om o.a. een idee te hebben over de juistheid van te 

kiezen integratie-parameters, zoals de radiële stapgrootte en 

startwaarde bij hoge energieën, is een foutschatting voor de 

werkzame doorsneden geïntroduceerd, gebaseerd op numerieke 

asymmetrie van de s-matrix. Om verder een berekening bij een 

willekeurige energie te kunnen doen, zonder steeds de integratie 

parameters te bepalen, worden deze automatisch bepaald. Hierbij 

wordt een rekentijdbesparing van 25-30% bereikt doordat o.a. de 

integratie niet te ver 

gestart. Hierdoor wordt 

in het klassiek verboden gebied wordt 

de kans op numerieke instabiliteiten 
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Een ander lopend onderzoek binnen de vakgroep A.O.W. is 

laserkoeling. Hiermee zullen in de toekomst atoombundels met zeer 

langzaam bewegende atomen kunnen worden geproduceerd. 

Vooruitlopend hierop zijn drempeleffecten bij Ne** -He botsingen 

bestudeerd. Hiermee worden verschijnselen bedoeld die optreden bij 

totale energieën die zo laag zijn dat de deBroglie golflengte 

vergelijkbaar wordt met de dracht van de interatomaire interactie. 

In dit verslag wordt allereerst in hoofdstuk 2 de theoretische 
. . ** . kant van versch1llen 1n werkzame doorsneden voor Ne -Ne bots1ngen 

met identieke en niet-identieke kernen belicht. In feite zijn deze 

eventuele verschillen aanleiding geweest tot de interesse, zowel 

experimenteel als theoretisch/numeriek, voor hogere 

botsingsenergieën. Als voorbereiding op de exploratieve numerieke 

studie bij hogere energieën zijn het onderzoek naar de 

foutschattingen voor werkzame doorsneden (hoofdstuk 3) en de 

automatische aanpassing van de integratie-parameters als functie 

van het quantumgetal voor het totale impulsmoment P (hoofdstuk 4) 

uitgevoerd. De numerieke asymmetrie van de S-matrix is een 

aanwijzing voor de fout in de berekende werkzame doorsneden. De 

resultaten van de berekeningen bij hoge energieën worden in 

hoofdstuk 5 getoond met, indien mogelijk, een semiklassiek beeld 

dat als interpretatie hiervoor kan dienen. De berekeningen bij de 

drempelenergieën komen vervolgens in hoofdstuk 6 aan bod. 

De studie naar de modelpotentiaalmethode, op grond waarvan de 
. ** . overlap-1ntegraal berekend kan worden (voor de Ne -Ne bots1ngen) 

en waarmee moleculaire potentialen berekend kunnen worden wordt 

gegeven in hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk moet gezien worden als 

aanzet tot een (nog uit te voeren) verdere numerieke uitwerking 

van deze methode. 

§ 2 HET GEKOPPELDE KANALEN PROGRAMMA 

In dit afstudeeronderzoek heeft het gekoppelde 

kanalenprogramma een belangrijke rol gespeeld. Daarom zal hier in 

het kort op ingegaan worden. Een uitgebreide beschrijving van de 

achterliggende theorie en van de routines in het programma zelf 
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zijn te vinden in respectievelijk [BEI83],[DRI85],[MAR85],[VRE86] 

en [SAN89]. 

Het gekoppelde kanalenprogramma levert de s-matrix van het 

botsingsproces, waaruit alle gewenste werkzame doorsneden, bij een 

bepaalde waarde van de totale energie van het botsingssysteem, 

kunnen worden bepaald. Het programma heeft de elektronische 

wisselwerkingsmatrix nodig in de atomaire basis. De 

matrixelementen worden bepaald m.b.v. de modelpotentialen die tot 

nog toe extern berekend zijn door Henneeart en Masnou-Seeuws 

[HEN82] en [HEN85]. 

In het gekoppelde kanalenprogramma wordt ui tg eg aan van een 

invallende vlakke golf in een bepaalde elektronische toestand Ik>. 
Na de interactie ontstaan verstrooide bolgolven in alle mogelijke 

elektronische toestanden ll>. Ontwikkeling van de initiële vlakke 

golf naar partiële golven, gekarakteriseerd door het quanturngetal 

N van de kernenrotatie, met bijbehorende energie 

( 1.1) 

waarin ~ de gereduceerde massa is, levert dan een stelsel 

gekoppelde radiële differentiaal-vergelijkingen. Iedere 

vergelijking correspondeert met een kanaal, d.w.z. één 

basistoestand bestaande uit een partiële golf in combinatie met 

een elektronentoestand. De hiermee corresponderende 

overgangswaarschijnlijkheidsamplituden tussen de kanalen worden 

gegeven door de s-matrix elementen. 
• ~ -t-t-t 

Het totaal ~mpulsmoment P (P=J+N) is gedurende de hele botsing 

een behouden grootheid, naast de totale pariteit rr. Hierdoor zijn 

er geen overgangen tussen kanalen die corresponderen met 

verschillende P en rr, zodat de berekening van de totale s-matrix 

voor elke (P,TI) combinatie afzonderlijk kan gebeuren. In het 

Ne**-Ne geval is dankzij de ladingssymmetrie ook de totale 

elektronenpariteit rre een behouden grootheid. 

Een gekoppelde kanalen berekening voor een (P, TI) combinatie 

bestaat in de praktijk uit het oplossen van (voor P~3) 18 

gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij van kleine naar 

grote R (tot de moleculaire interactie verwaarloosbaar is) wordt 
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geïntegreerd. De integratie van deze 

vergelijkingen bepaalt in hoofdzaak 

programma. 

5 

gekoppelde differentiaal 

de rekentijd van het 



HOOFDSTUK 2 

** Ne -Ne, IDENTIEKE EN NIET IDENTIEKE KERNEN 

Voor de 

door Manders 

§ 1 INLEIDING 

** 22 ** 20 20 ** 20 Ne -He, Ne - Ne en Ne - Ne botsingen zijn 

([MAN SS] en [MAN89 ]8
) differentiële werkzame 

doorsneden afgeleid. Omdat hierbij een aantal onvermelde aannames 

zijn gedaan, die het begrip van de processen door middel van 

semi-klassieke botsingsbeelden bemoeilijken, wordt in dit 

hoofdstuk een uitgebreidere uiteenzetting gegeven. 
. . . ** Het tamel1Jk eenvoud1ge Ne -He proces (§ 2) dient als 

. ** . . . referent1e voor de Ne -Ne bots1ngen d1e behandeld worden 1n § 3 
22 * * 20 • • • 20 * * 20 ( Ne - Ne, n1et 1dent1eke kernen) en § 4 ( Ne - Ne, 

identieke kernen). De definities van symbolen die in § 2 worden 

gegeven, worden in de volgende paragrafen gehandhaafd tenzij 

anders vermeld. 

** § 2 Ne -He 

De asymptotische golffunctie voor het verstrooiingsprobleem 

wordt gegeven door een inlopende vlakke golf in een elektronische 

toestand Ik> en uitlopende bolgolven in de elektronische 

toestanden ll>. 

-+ -t 
ik ·R A 

e k Ik> + r flit (R) 
t 

( 2. 1) 
R-tco 

Hierin is R de internucleaire verbindingsvector, lopend van kern A 
** . naar kern B (He naar Ne ) en kt 1s de grootte van de golfvector 

na de botsing, die samenhangt met de totale inwendige energie E(l) 

** . . d 1 11 • d 1 van de atomen als het Ne z1ch 1n e ~> toestand bev1n t vo gens 

kt = ~ j 2J.L (E-E (t)) ( 2 0 2) 

Hierin is E de totale energie van het 2-atoom systeem in het 

6 



massamiddelpuntsassenstelsel en ~ de gereduceerde massa. De vector 
...... 
kk is de impuls van kern B t.o.v. A. De absolute waarde van deze 

vector is een bij zonder geval van (2. 2) met t~. De coëfficiënt 
A 

f~(R) voor de uitlopende bolgolven in (2.1) is de (niet 
A 

genormeerde) waarschijnlijkheidsamplitude voor een richting R van 

de internucleaire verbindingsvector van A naar B, na de 

interactie. 
-+ ...., 

~ ikk·R 
Bij gekozen golfvector kk worden door de vlakke golf e 

A 

alle mogelijke standen R van de internucleaire verbindingsvector 

vóór de interactie beschreven. In een semiklassieke context 

correspondeert een keuze van R in combinatie met gegeven kk met 

een bepaalde botsingsparameter b, zie figuur 1. 

6 

A (He) 

~ ~ 
Figuur 1: De definitie van de vectoren R en kk. 
-+ -=::t -+ * * R = ~, kk~ impuls Ne t.o.v. He 

dR 
(B t.o.v. A)- dt" 

A 

We gaan nu de differentiële werkzame doorsnede u~(D).voor een 
** inelastische botsing, d.w.z. de interne toestand van het Ne gaat 

over van 1 k> naar lt>, met k ~ t, definiëren in termen van de 
A A 

waarschijnlijkheids (verstrooiings) amplitude f~(D). Hierin is D 

de richting waarin zich een detector bevindt die een puls geeft 

bij detectie van een geëxciteerd Ne**-deeltje, zie figuur 2. 
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(2.3) 

A 

Figuur 2: Semiklassieke voorstelling van de 
. ** . --+ deelt)esbanen. Het Ne met oorspronkel~jke impuls kk 

wordt verstrooid en heeft na botsing impulsgrootte kt. 

Het deeltje wordt afgebogen precies in de 
A A A 

detectorrichting D, d.w.z. R = D. 

kt 
De factor kk is afkomstig van de definitie van de differentiële 

werkzame doorsnede als verhouding van uitgaande en ingaande flux. 

Deze zijn evenredig met kt resp. kk. 

§ 3 2~e**-20Ne: ONDERSCHEIDBARE KERNEN 

In dit geval is de totale elektronenhamiltoniaan bij vaste 

kernposities invariant onder ruimte-inversie (ladingssymmetrie). 

De totale elektronenpariteit Ile is dus een bewegingsconstante. 

Vóór de interactie veronderstellen we echter, om de gedachten te 

bepalen, de excitatie bij het 22Ne (B). Dit betekent dat we geen 
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welbepaalde ne hebben. Wegens de inversie-symmetrie die de 

Schrödingervergelijking echter vertoont maken we in de 
berekeningen hiervan gebruik, en drukken we de asymptotische 

golffunctie uit in toestanden met welbepaalde ne. Vervolgens kan, 

na lokalisatie van de excitatie, de realistische asymptotische 

golffunctie voor het botsingsproces gegeven worden, en de 

differentiële werkzame doorsnede worden afgeleid. 

Welbepaalde ne 

De asymptotische golffunctie met welbepaalde ne luidt: 

R-tco (2.4) 

ne A A 

Hierin is ftk(R) de verstrooiingsamplitude voor een richting R van 

de internucleaire verbindingsvector van A naar B na de interactie, 

waarbij de excitatie echter is uitgesmeerd over beide kernen. 

Lokalisatie van de excitatie 

Om de excitatie eenduidig bij één van de kernen te lokaliseren 

wordt de symmetrie verbroken door +/- combinaties van gerade en 

ungerade (ITe = +1/-1) toestanden te nemen. We definiëren de 

excitatie bij de kern aan het einde van de internucleaire 

verbindingsvector door de "+", en aan het begin van deze vector 

door de "-" combinatie, zie figuur 3. 

A s"* 
Ik~> + fku> 

B 

Figuur 3: Definitie van de lokalisatie van de 

excitatie bij "+" en "-" combinaties van de elektronen 

toestanden met velbepaalde pariteit. 
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De asymptotische golffunctie met gelokaliseerde excitatie 

wordt gegeven door 

-+ -+ 
ik ·R 

~k R-+c:o e k h ( Ik g> + Ik u>) + 

D "' 
iktR 

e 1 I ll U>) + L ftk(R) R V2( t g> + 
t 

iklR 

I: E "' e 1 I lt u>) (2.5) ftk(R) R V2( t g> -
l 

Hierin stelt de eerste term een vlakke golf voor met excitatie bij 

kern B ("+" combinatie) die een impuls kA: heeft t.o.v. kern A. De 
tweede term representeert uitlopende bolgolven met excitatie bij 

kern B ( "+" combinatie) waarbij f~k (R) de directe 
vertrooiingsamplitude (excitatie nog steeds bij kern B) is voor 

verstrooiing naar toestand lt> met richting van de internucleaire 
"' verbindingsvector R. De laatste term heeft betrekking op excitatie 

overdracht tijdens de interactie. Hierdoor is na de interactie de 

excitatie gelokaliseerd bij kern A ("-" combinatie). De 

verstrooiingsamplitude f~k(R) geeft dan de waarschijnlijkheid voor 
"' een stand van de internucleaire verbindingsvector R, nog steeds 

"' van kern A naar kern B, in de richting R, en excitatie in de 
"' D "' E "' richting -R. De verstrooiingsamplituden f lk (R) en f tk (R) kunnen 

g "' u "' worden uitgedrukt in ftk(R) en ftk(R): 

( 2. 6A) 

(2.6B) 

die op hun beurt uitgedrukt kunnen worden in S-matrix elementen 

die met potentialen met welbepaalde rre berekend zijn. 

Afleiding van de differentiële werkzame doorsnede 

Na de interactie zijn er twee standen van de asymptotische 

internucleaire verbindingsvector, waarbij een geëxciteerd deeltje 
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" door een detector in de richting D gedetecteerd kan worden, nl. 

R=±D. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de detector niet 20Ne** 
22 ** 'd . . . . . van Ne kan onderscheJ. en. De v1.er mogelJ.]ke s1.tuat1.es die 

" " volgen uit de golffunctie ( 2. 5) voor R=±D staan weergegeven in 

figuur 4 • Hiervan komen er twee overeen met de eerdergenoemde 

detectie van een geëxciteerd atoom, nl. I en IV. 

Opmerking: In een semiklassiek beeld zullen naar 

botsingen waarbij een exchange process 

hoofdzaak plaatsvinden bij andere 

verwachting 

optreedt in 

(kleinere) 

botsingsparameters dan directe processen. Dit is in de 

plaatjes van figuur 4 aangegeven. 

Omdat onze experimentele detector nog geen onderscheid kan maken 
20 ** 22 ** ** ** tussen Ne en Ne , oftewel A en B , moet deze de som van 

het aantal pulsen meten die detectoren afgeven die dit onderscheid 

wel maken: In principe zouden detectoren afzonderlijk uA (D) en 
B " u (D) kunnen meten. Aangezien de excitatie oorspronkelijk bij kern 

B gelokaliseerd is geldt: 

uA(D) = uE(D) en u8 (D) = un(D) 

De totale differentiële werkzame doorsnede (N.l. = niet identiek) 

wordt dan gegeven door 

(2.7) 

Uitsluitend de gevallen I en IV uit figuur 4 worden in (2.7) 

meegenomen omdat dit de enige gevallen zijn waarin een geëxciteerd 
A 

deeltje in de detectorrichting +D verdwijnt. 

Wanneer de uitdrukking voor u~(D) wordt uitgeschreven in 
g A U A 

termen van fu:(D) en ftA:(D) m.b.v. relaties (2.6A en B), dan 

volgt: 
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m 

" D JI " D 

A A 

1\ ~ i\ A 

R=D R=D 

i\ 

D 
A JJl 

A 

D 

A A 

" A R =- D 
1\ 1\ 

R =- D 

Figuur 4: De vier mogelijke semiklassieke beelden 

** waarbij een Ne door de detector wordt gedetecteerd. 

De gevallen I en II worden beschreven door in de 
~ A A A 

golffunctie R=+D in te vullen, III en IV door R=-D. 
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u~(ê) = Î :! { lfÎk(ê) 1
2 

+ fÎk(ê)f~k(ê)* 
+ t~kco>tikco>* + lt~k<o> 1

2 

g ~ 2 g ~ u ~ * u ~ g ~ * u ~ 2 } 
+ lftk(-D} I - ftk(-D}ftk(-D} - ftk(-D}ftk(-D} + lftk(-D} I 

(2.8) 

Deze differentiële werkzame doorsnede zal dus geradejungerade 

oscillaties vertonen1omdat de kruistermen van gerade en ungerade 

verstrooiingsamplituden niet tegen elkaar wegvallen. Deze 

oscillaties zijn echter slechts meetbaar bij hoekafhankelijke 

metingen van de werkzame doorsneden en deze worden in de groep 

A.O.W. niet uitgevoerd. 

Na integratie van u~(D) over 4n blijven er geen gju 

oscillaties over: 

QNI kt 
lt~k<o> 12 lt~k<-o> 12 

~ 

= kk s + dO tk 4n 

1 kt 
I tik <R> 1

2 lt~k<R> 12
1 

~ 

= 2 kk s + dR (2.9) 
4n 

~ ~ 

N.B. Bij de integratie over 4rr mag R door -R vervangen worden, dit 

levert dan het rechterlid van (2.9). 

§ 4 20 ** 20 Ne - Ne: IDENTIEKE KERNEN 

In tegenstelling tot de vorige paragraaf kan hier geen 

principiëel verschil gemaakt worden tussen kernen A en B, m.a.w. 

de excitatie is niet bij kern A afzonderlijk gelokaliseerd, en 

evenmin afzonderlijk bij kern B. De kernen zijn nl. identiek. Dat 

betekent dat de asymptotische golffunctie symmetrisch moet zijn in 

de twee kernen R: 

1 In tegenstelling tot de bewering in [MAN88]. 

13 



( 2. 10) 

-+ -+ ~ 
waarin R'=-R. De vector H wordt weer gedefiniëerd van kern A naar 

B. De eerste term is, net als bij onderscheidbare kernen, een 

vlakke golf met impuls kk van B t.o.v. A. Ook hier bevindt zich de 

excitatie bij kern B wegens het "+" teken in de elektronische 

toestand. De tweede term is een vlakke golf met excitatie bij kern . ~ ~ ~ 

A ("-" teken) en 1.mpuls kk van A t.o.v. B (omdat R'=-R). De 

volgende vier termen stellen achtereenvolgens voor: 

1 - Bolgolven m.b.t. elektronische toestand ll>, met excitatie 

2 -

3 -

4 -

bij kern B. 

Bolgolven m.b.t. elektronische toestand I i>' met excitatie 

bij kern A. 

Beide termen moeten worden gezien in relatie met de eerste 

vlakke golf. 

Bolgolven m.b.t. elektronische toestand I t>, met excitatie 

bij kern A. 

Bolgolven m.b.t. elektronische toestand ll>' met excitatie 

bij kern B. 

Deze laatste twee termen geven de verstrooide toestanden 

t.g.v. de tweede vlakke golf weer. Aangezien daarbij de 

excitatie aanvankelijk bij kern A gelokaliseerd was, is de 

waarschijnlijkheidsamplitude voor bolgolven met excitatie 

bij kern A f~k(R') en voor golven met excitatie bij kern B 
E /<. 

ftk(R'). 
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De differentiële werkzame doorsnede kan weer worden afgeleid 

m.b.v. een semiklassiek botsingsbeeld, zie figuur 4. De vier 

gevallen hebben betrekking op de eerste vlakke golf (excitatie bij 

kern B) en de eerste twee bolgolf-termen in (2 .10). Wanneer in 
"' figuur 4 de kernen A en B verwisseld worden en overal waar R staat 

" R' gelezen wordt, dan corresponderen de dan verkregen gevallen met 

de tweede vlakke golf (excitatie bij kern A) en de laatste twee 

bolgolftermen in (2.10). 

De differentiële werkzame doorsnede voor identieke kernen, 

u~ (D), wordt nu afgeleid door een experimentele detector, die 

noch onderscheid tussen A en B, noch tussen exchange en directe 

verstrooiing kan maken, de pulsen te laten tellen die twee 

detectoren afgeven die wel onderscheid maken tussen A en B, maar 

niet tussen exchange en directe vertstrooiing. Deze laatste twee 
A " B " ID " detectoren meten crtk(D) en crtk(D). Dit geeft voor crtk(D): 

= ( 2. 11) 

Vergelijk deze uitkomst met (2. 7). Omdat geen enkele detector 

onderscheid kan maken tussen directe en exchange verstrooiing 

worden de corresponderende verstrooiingsamplituden coherent bij 

elkaar opgeteld. In deze differentiële werkzame doorsneden zullen 

dus direct;exchange oscillaties optreden. We zullen echter laten 

zien dat in de totale werkzame doorsnede alle gju 

interferentie-effecten wegvallen: 
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U A g A * U A U A * 
+ ftk(D)ftk(-D) -flk(D)flk(-D) + 

g A U A * U A g A * 
- ftk(-D)ftk(-D) -flk(-D)flk(D) U A U A * U A g A *} -flk(-D)flk(D) -flk(-D)ftk(-D) 

(2.12) 

Na integratie over 4n vallen er termen weg op grond van 

(2.13) 

Er blijft over: 

(2.14) 

inderdaad volgt hieruit meteen dat er geen gju interferentie 

effecten in de totale werkzame doorsneden optreden. 
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HOOFDSTUK 3 

FOUTSCHATTING VOOR WERKZAME DOORSNEDEN 

§ 1 INLEIDING 

Met het gekoppelde kanalenprogramma kan de s-matrix van het 

botsingssysteem Ne**- He berekend worden. Uit tijdomkeerbaarbeid 

en rotatiesymmetrie [SHA66] volgt dat de s-matrix in theorie 

symmetrisch moet zijn. Door discretisatie van het stelsel 

gekoppelde differentiaalvergelijkingen gaat de symmetrie 

gedeeltelijk verloren [MARSS]. Het langdurig integreren in het 

klassiek verboden gebied kan eveneens tot asymmetrie leiden 

(Verhaar),[THIBl]. 

In dit hoofdstuk worden foutschattingen voor de 

(on)gepolariseerde werkzame doorsneden gegeven (§ 2) op grond van 

asymmetrie van S-matrix elementen. Op deze manier worden de fouten 

in de s-matrix elementen op grond van asymmetrie gewogen 

meegenomen en kan een indruk verkregen worden van de asymmetrie 

van de s-matrix. 

De foutschattingen worden o.a. gebruikt als objectieve 

criteria om de stapgrootte h en startwaarde R
5 

van de numerieke 

integratie te bepalen (zie hoofdstuk 4). 

In § 3 worden een tweetal empirische trends in de relatieve 

foutschatting voor de werkzame doorsneden gesignaleerd. In § 4 

worden de relatieve asymmetrie en de convergentie van s-matrix 

elementen met elkaar vergeleken om een uitspraak te kunnen doen 

over de juistheid van de keuze van de stapgrootte waarmee de daar 

gegeven s-matrix elementen berekend zijn. 

§ 2 FOUTSCHATTING VAN WERKZAME DOORSNEDEN 

De foutschatting voor een S-matrix element wordt gebaseerd op 

het idee dat de nauwkeurigheid van het element begrensd wordt door 

de betreffende asymmetrie. Deze foutschatting houdt in principe 

geen rekening met de fout die eventueel ontstaat door het 

bijvoorbeeld niet volledig geconvergeerd zijn van de S-matrix als 
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functie van de stapgrootte of door andere oorzaken. 

§ 2.1 ONGEPOLARISEERDE WERKZAME DOORSNEDEN 

De uitdrukking voor de engepolariseerde werkzame doorsnede 

voor de overgang ai~ af, Qfi (i ~ f) luidt [MAR85,DRI85,BEI83] 

n 1 P 
1
2 

= k2. 2J.+1 L L L (2P+1) ISfNf,iNl.. 
l. l. p NfNi 

( 3. 1) 

waarin ki het initiële asymptotische golfgetal is. De indices i en 

f hebben betrekking op de initiële- en eindtoestanden ai en af. De 

s-matrix elementen hangen, behalve van de gegeven quanturngetallen 

in vgl.(3.1) nog van de totale pariteit n af; deze wordt in de som 

echter vanzelf bepaald door Ni en Nf' aangezien moet gelden: 

n 

Met de asymmetrie 

p 
cSISfNf,iNil 

als foutschatting voor 

N. N 
= ( -1) l. = (-1) f 

ISP . - SP I = 
fNf,1.Ni iN i' fNf 

het S-matrix element SP 
fNf,iNi' 

volgende absolute foutschatting cSQfi gevonden: 

(3.2) 

wordt de 

( 3. 3) 

Er is gekozen voor een absolute foutschatting omdat deze in ieder 

geval een correcte bovengrens oplevert. Een standaarddeviatie als 

foutschatting is alleen correct als alle fouten onafhankelijk van 

elkaar zijn. Dit is slechts het geval voor corresponderende 

s-matrix elementen bij verschillende waarden van het quanturngetal 

P. Voor s-matrix elementen bij dezelde P-waarde is dit niet 

à-priori zeker omdat ze oplossing zijn van een gekoppeld stelsel 

differentiaalvergelijkingen. Een alternatief voor de foutschatting 

(3.3) zou dus een standaarddeviatie kunnen zijn volgens 

18 



(3.4) 

waarin 

(3.5) 

de absolute fout voor de differentiële werkzame doorsnede van één 

P-waarde is. 

§ 2.2 GEPOLARISEERDE WERKZAME DOORSNEDEN 

De uitdrukking voor de gepolariseerde werkzame doorsnede, met 

een welbepaalde projectie Mi van Ji op de internucleaire as, luidt 

[DRI85]: 

lf\l 
Q . = 
fl. 

n 2 E E E E (2P+l) (J.M.P -M. IN.O) (J.M.P 
k. P NfN.N~ 1 1 1 1 1 1 

l. l. l. 
N.-N~ 

' 1 1 SP (SP ) * (i ~ f) 
~ fNf,iNi fNf,iNi 

-M.IN~ 0) 
l. l. 

( 3. 6) 

Met de foutschatting ( 3. 2) voor een s-matrix element wordt de 

absolute fout in uitdrukking (3.6): 

= n 2 E E E E (2P+l) (J.M.P -M. IN.O) (J.M.P -M. IN~O) 
k. P NfN.N~ 1 1 1 1 1 1 1 1 

l. l. l. 

+ (3.7) 

Hierbij is gedifferentieerd naar elk van de S-matrix elementen 

afzonderlijk in de productsom. Merk op dat de afleiding van (3.7) 

zowel voor termen met Ni ~ Ni als Ni = Ni correct is. 

Ook hier zou het mogelijk zijn een standaarddeviatie analoog 

aan vgl(3.4) te berekenen: 
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(3.8) 

waarin 

I Mil 
~Qf1· <P> = r r r (2P+1)(J.M.P -M. IN.o)(J.M.P -M. IN~o> 

NfN.N! 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

+ (3.9) 

opnieuw de absolute fout voor de differentiële werkzame doorsnede 

van één P-waarde is. Merk verder op dat Clebsch-Gordan 

coëfficienten altijd reëel zijn. 

§ 3 RELATIEVE OF ABSOLUTE ASYMMETRIE ? 

In figuur 1 zijn voor alle overgangen tussen de niveaus a 3 t;m 

a 7 de relatieve fouten in werkzame doorsneden uitgezet. Deze 

relatieve fouten zijn bepaald bij ongeveer constant gehouden 

ingangsenergieën per overgang, nl. Ei ~ 200 meV en Ei ~ 600 mev. 

Verder is de stapgrootte van de numerieke integratie gelijk 

genomen aan 

waarin À . m1n 
en voor nÀ 

stapgrootte, 

h = (3.10) 

een golflengte is, gerelateerd aan de botsingsenergie 

is de waarde 20 genomen. Deze keuze voor de 

en met name de golflengte Àmin wordt in hoofdstuk 4 

nader verklaard. 

Uit figuur 1 blijkt dat de relatieve fout in de werkzame 

doorsneden toeneemt wanneer het atomaire energieverschil tussen de 

begin- en eindtoestand groter is. 
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Figuur 1: De relatieve fouten op grond van asymmetrie 

bij overgangen ai~af met i,f=3,4,5,6,7 bij Ei~600 meV 

(a), en Ei~200 meV (b). 

Dit gedrag is te verklaren uit de foutschatting voor de 

relatieve asymmetrie van één s-matrix element (MAR85]: 

2 N. (N. +1) 
(k. - l. l. ) 

l. R2 
c 
O(h3 ) ( 3. 11) 

waarin R
0 

een punt is in het ontkoppelde gebied (R>15a
0
). De 

golfgetallen ki en kf zijn evenredig met de impulsen van begin- en 

eindtoestand. Er moet echter worden opgemerkt, op grond van 
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vergelijkingen (3.3) en (3.7), dat de relatieve asymmetrie van een 

s-matrix element niet direct gelijk is aan de relatieve asymmetrie 

van de werkzame doorsneden. Vergelijking (3.11) is dan ook slechts 

gegeven om een trend weer te geven. 
Een tweede trend die in figuur 1 optreedt is de systematische 

afname van de relatieve fout per overgang bij toenemende 
ingangsenergie, terwijl de orde grootte toch hetzelfde is. 

Blijkbaar treedt bij de kleinere stapgrootte bij Eico:600 meV nog 
geen accumulatie van afrondfouten (- h-2 (MAR85]) op. 

De absolute waarden van de fouten (< 0.5%) geven aan dat met 

de keuze van nÀ = 2 0 in ieder geval in deze voorbeelden goede 
resultaten worden bereikt. 

§ 4 ASYMMETRIE EN CONVERGENTIE VAN S-MATRIX ELEMENTEN 

Tot nu toe blijken de foutschattingen voor de totale werkzame 
doorsneden goede resultaten op te leveren, met de keuze van 

À min 
nÀ 

h = 

met nÀ = 20. Een controle op de juistheid van de keuze van nÀ=20 
is uit de convergentie van de s-matrix als functie van h te halen. 
Er is een steekproef genomen met matrixelementen behorend bij 

a 5 ,a
7 

en a 5 ,a4 met E
7 

= 200 mev, zie figuur 2. Hierin zijn voor de 

a 5<->a7 overgang bij P= 0, 40 en 80 de absolute waarden van 

s-matrix elementen bij verschillende waarden voor de stapgrootte, 
oftewel nÀ uitgezet. Voor de overgang a 5<->a4is dit voor P= 40 en 

80 gedaan. 

Voor de elementen 5<->7 blijkt dat bij de P-waarden 0 en 40, 

die een significante bijdrage aan de werkzame doorsneden leveren, 
de convergentie zodanig is dat de beste benadering gevonden wordt 

door het gemiddelde van het exo- en endotherme element te nemen. 

Bij de andere S-matrix elementen verloopt de convergentie niet 

zo goed, maar de absolute waarden zijn dan ook een orde kleiner. 
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Figuur 2: Convergentie van de absolute vaarden van 

s-matrix elementen voor de overgangen a5<->a7 (a,b en 

c) en a4<->a5 (d en e) als functie van nÀ (-1/h). De 

x-tekens geven de exotherme, de o-tekens de endotherme 

elementen veer. De schaal is kwadratisch. 

De asymmetrie in de fase van de S-matrix elementen bedraagt 

minder dan 1·10-4 %, en de afwijking t.o.v. de fase bij nÀ = 80 is 

minder dan 0.1%. Hieruit blijkt dat de fout in de absolute waarde 

van een S-matrix element het belangrijkste is. In figuur 2 is 

verder te zien dat de afwijking van ISPfN 'N I ten opzichte van 
f'~ i nÀ 

1siN 'N I =80 in de orde grootte ligt van de asymmetrie 
f'~ i nÀ 
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I IS~N 'NI - ISiN. fN In I· Dit houdt in dat in het algemeen de 
f' 1 i nÀ 1' f À 

asymmetrie een goede maat voor de afwijking van de s-matrix 

elementen t.o.v de "geconvergeerde" matrix elementen zal Z1Jn. 

Uit het verschil ISP I ISP I zie 
fNf,iNi nÀ=SO iNi,fNf nÀ=20 ' 

figuur 2, is te concluderen dat voor deze beschouwde 5-matrix 

elementen de keuze voor de stapgrootte in orde was. In het 

volgende hoofdstuk zal dit voor de werkzame doorsneden worden 

onderzocht. 
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HOOFDSTUK 4 

AUTOMATISERING VAN HET GEKOPPELDE KANALEN PROGRAMMA 

§ 1 INLEIDING 

Bij een gekoppelde kanalen berekening is het voor de numerieke 

nauwkeurigheid belangrijk dat de startwaarde R
8 

en stapgrootte h 

van de radiële integratie juist gekozen worden. De eisen waaraan 

deze parameters moeten voldoen zijn: 

R
8

: De integratie moet daar worden opgestart waar de 

golffunctie van het totale systeem nog praktisch nul is. Er mag 

echter ook niet te ver in het klassiek verboden gebied (wegens bv. 

de centrifugaalbarrière) worden geïntegreerd omdat dit aanleiding 

kan geven tot toename van de asymmetrie [THI 81], en rekentijd 

kost. 

h De stapgrootte moet zodanig gekozen worden dat ook de 

toestanden die corresponderen met de kleinste deBroglie golflengte 

nog nauwkeurig beschreven worden. Er moet echter ook hier een 

compromis gezocht worden, nl. tussen enerzijds de rekentijd en 

anderzijds de convergentie en de door de stapgrootte bepaalde 

symmetrie van de s-matrix. 

In het verleden zijn berekeningen gedaan bij energieën van 10 

tot 200 meV ten opzichte van het a 7-niveau. Over dit energiegebied 

werden R
8 

en h praktisch constant gehouden, en bepaald op grond 

van symmetrie en convergentie van s-matrix elementen. De genoemde 

parameters werden eveneens onafhankelijk van het quanturngetal P 

gekozen. 

Het energiegebied dat nu bestreken is bedraagt 10-4meV tot 

2.5 eV ten opzichte van a 7 . Het zou te tijdrovend en inefficiënt 

zijn om voor iedere berekening een afschatting te maken voor R
8 

en 

h, in het bijzonder wanneer deze waarden voor iedere waarde van P 

zouden moeten worden afgeschat. Daarom is een procedure ontwikkeld 

die beide parameters bepaalt bij gegeven botsingsenerg ie E en 

quanturngetal P. Deze procedure is gebaseerd op een 

"worst-case"-potentiaal (§ 2), die voor elke internucleaire 

afstand R dieper ligt dan de laagste adiabatische potentiaal. 

25 



In § 3 wordt uiteengezet hoe de startwaarde R
8 

wordt bepaald, 

en in § 4 wordt de bepaling van h beschreven. In beide paragrafen 

worden testberekeningen voor deze afschattingen besproken. De 

afstand tussen de koppelpunten van links- en rechtsintegratie is 

eveneens afhankelijk gemaakt van E en P {§ 5). In § 6 wordt de 

numerieke implementatie van dit alles besproken, waarna in § 7 de 

conclusies worden getrokken. 

§ 2 DE WORST-CASE POTENTIAAL 

We hebben een middel nodig om R
8 

en h te bepalen als functie 

van de totale energie E en het quantumgetal P. 

De stapgrootte h moet voor een nauwkeurige numerieke oplossing 

gerelateerd zijn aan de lokale CR-afhankelijke) deBroglie 

golflengte van elk kanaal. Deze wordt bepaald uit de met het 

kanaal corresponderende adiabatische potentiaal, welke ook nog van 

P afhangt. 

De startwaarde R
8 

moet gerelateerd zijn aan het klassieke 

omkeerpunt per effectieve adiabatische potentiaal. De eis hierbij 

is dat de integratie niet onnodig ver in het klassiek verboden 

gebied gestart wordt, maar dat toch de golffunctie bij de 

startwaarde nog ongeveer nul is. 

Het voorgaande zou aanleiding moeten geven tot een stapgrootte 

die van het kanaal én P én R, en een startwaarde die van het 

kanaal én P afhangt. Dit is echter veel te ingewikkeld voor ons 

doel. We maken de stapgrootte en startwaarde slechts P-afhankelijk 

en onafhankelijk van het kanaal en R. Daarom wordt het concept van 
/\ 

een worst-case potentiaal V{R) geïntroduceerd, waarvoor geldt 

V{R) ~ ~(R) (alle k, 0 en R) ( 4 .1) 

waarin ~(R) de adiabatische potentiaal in de 0-klasse is, 
** . . . corresponderend met het Ne {ak} n~veau. U~t deze potent~aal Z~Jn 

dan minimum afschattingen voor de deBroglie golflengte (i.v.m. h) 

en het klassieke omkeerpunt (i.v.m. R
8

) te halen. 

In eerste instantie lijkt het voor de hand te liggen om als 
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" ondergrens V(R) de laagste moleculaire potentiaal te nemen. Dit 

zou echter betekenen dat in het gekoppelde kanalenprogramma het 

moleculaire eigenwaarde probleem zou moeten worden opgelost. 

Gekozen is voor een simpele en directe aanpak die gebaseerd is op 

modelpotentialen waaruit de moleculaire potentialen Z~Jn 

" opgebouwd. De geconstrueerde potentiaal V(R) ligt voor alle R 

lager dan elke moleculaire potentiaal, en heeft universele 

geldigheid, wanneer de modelpotentialen voor het betrokken systeem 

bekend zijn. 

Er zal nu worden aangetoond dat met de keuze 

(4.2) 

waarin vv,uofrr(R) en vc,uofrr(R) de valentie elektron 
respectievelijk core-modelpotentialen zijn met een projectie van 

hun baanimpulsmomenten op de internucleaire as van 0 of 1 (u of 

n), aan de eis (4.1) wordt voldaan. 
" De potentiaal V (R) is een ondergrens voor de 

verwachtingswaarde van de moleculaire hamiltonoperator Hmol(R) 

( 4. 3) 

met I~> de toestand waarin het systeem zich bevindt. De 

moleculaire hamiltoniaan bestaat uit een atomair deel Hat en een 

moleculaire wisselwerkingsoperator VI(R) 

elektron en de core 

voor het valentie 

Hmol(R) = Hat +V (R) +VI (R). 
I I V I c (4.4) 

Daarom kan de verwachtingswaarde (4.3) naar beneden worden 

afgeschat met 

min <~ Hmol(R) ~> ii!:: min <~ Hat I ~> + 
~ ~ 

min <~ vi,v(R) ~> + min <~ vi,c(R) I ~>. ( 4. 5) 
~ ~ 
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De laagste eigenwaarde van de atomaire term is E (o:10 ) en de 

laagste eigenwaarden van de wisselwerkingstermen zijn 

min 
CT,Tl 

Hiermee is vergelijking ( 4. 2) afgeleid. De valentie elektron en 

core potentialen zijn weergegeven in figuur 1. 

V(eV) I. 

f 

-1.0~----~------,--------r-~ 
0 5 10 15 

~R(a,) 

Figuur 1: De valentie elektron vv, CT (R), vv, rr (R) en 

core potentialen v (R) en v (R). 
C,CT C,Tl 

Voor een ondergrens voor de effectieve potentiaal Veff(R) 

k d t . 1 . rot ( ) ( 1 ( ) ) moeten we oo e ro at1.one e energ1.e E N, R vg . 1.1 naar 

beneden afschatten: 

= (P-3) (P-2)h2 

2~-tR2 
= 0 

{P i!: 3) 

(P < 3) ( 4. 6) 

waarbij voor het quantumgetal N de kleinst mogelijke waarde, N = 
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. . ld . ~ --f P-3, 1s genomen d1e vo oet aan het behoud van 1mpulsmoment P = 3 .... 
+ N. Een ondergrens voor de adiabatische effectieve potentiaal is 

dan: 

( 4. 7) 

De startwaarde en stapgrootte worden in de paragrafen 3 en 4 

op grond van deze potentiaal afgeschat. In dat verband is een 

zinvolle uitbreiding 

(4.8) 

· "rad ( ) d d · ··1 · · f · t · f d 1 · waar1n E P,R e ra 1e e enrg1e 1s van een 1c 1e ee t)e dat 

over de effectieve potentiaal (4.7) beweegt. In figuur 2 is deze 

potentiaal getekend voor 

is afkomstig van de 

P = 0,20, ••• ,120. Het minimum bij R=2.5a 
0 

v potentiaal, die empirisch de 
c,u + 

wisselwerking beschrijft tussen de Ne -core en het helium atoom, 

met de 2p-1 gat orbital geöriënteerd langs de internucleaire as. 

Deze potentiaal heeft een put-diepte van 0.8 eV, terwijl de minima 

van de moleculaire ~~0- en ~~1 potentialen een diepte hebben van 

o. 55 eV. Voor toenemende P-waarden wordt het potentiaalminimum 

door de rotatie energie opgevuld, en wordt de effectieve 

potentiaal een monotoon dalende functie van R. 
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\.0 

0 

P=D 

-1.0 "'""o ______ ..... s ______ ..... , o.__ __ ____. 

-+ RCao) 

Figuur 2: De effectieve potentiaal Veff(P,R) voor 

P=O, 20, ... , 120. De energie E(cx10 ) is gelijk aan nul 
""eff "" genomen. Voor P=O geldt V (R) = V(R). 

§ 3 AFSCHATTING R
5

(E,P) 

We herhalen dat de redenen voor het automatisch afschatten van 

R
5 

waren: Ten eerste wordt ten gevolge van de met P2 toenemende 

centrifugaalbarrière bij vaste R
5 

te lang in het klassiek verboden 

gebied geïntegreerd. Dit kan tot een toename van de asymmetrie 

leiden wanneer het zogenaamde stabiliteitscriterium [MAR85] niet 

wordt aangepast (verlaagd). Ten tweede kost rekenen met vaste R
5 
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overbodige rekentijd. 

De eerste benadering voor R
8 

wordt gehaald uit het klassieke 

omkeerpunt (T=turning point) voor de effectieve potentiaal 
Veff (R): 

" ~(P) = min 
R 

I ( E = Veff (P,R) ) (4.9) 

In deze formule is rekening gehouden met de mogelijkheid van twee 

snijpunten tussen E en Veff(P,R) in welk geval de kleinste waarde 

genomen moet worden. 

Vervolgens wordt R
8 

bepaald door hierop de indringdiepte van 

de golffunctie voorbij dit omkeerpunt in rekening te brengen. Deze 
" indringdiepte hangt af van de lokale helling ter plekke van R=~· 

We leiden de indringdiepte af uit de radiële 

Schrödingervergelijking van een fictief deeltje dat zonder verdere 

koppelingen over de potentiaal Veff(R) beweegt. Deze radiële 

vergelijking luidt: 

1 (4.10) 

waarin 

= 2~ ( E _ Veff(R) ) 
h2 

= 2~ Êrad(R) 
h2 

"rad met k(R) het lokale golfgetal, enE gedefinieerd in vgl.(4.8) 

We zijn uitsluitend geïnteresseerd in het gedrag van de 
" golffunctie van een deeltje dat zich in de omgeving van ~ 

bevindt. Daarom lossen we vgl. (4.10) lokaal op. We benaderen 

daartoe de potentiaal Veff (R) in de omgeving van ~ door een 
A 
A 

::-echte, V(R): 

1 Merk op dat dit in feite een N-kanaals vergelijking is [MAR85] 
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A 

V(R) = veff(~) + a(R-~) (4.11) 

waarin Veff(~) = E, en 

a=~ veff(R) I A 
dR R=~ 

( 4. 12) 

A 

de lokale helling van de effectieve potentiaal ter plekke ~ is. 

Deze benadering (4.11) invullen in de radiële vergelijking (4.10) 

levert 

21Ja pF(p) = 0 
7 

A 

met p = R - ~· 

De oplossingen van vgl.(4.13) zijn 

met x= (- 21Ja )1/3p. 
h2 

( 4 .13) 

In figuur 3 zijn de Airy functies Ai(x) en Bi(x) uitgezet. De 

functies corresponderen voor x>O met het 

voor x<O met het toegestane gebied. 

correcte gedempte gedrag voor x>O. Dus 

( c =0) : 

klassiek verboden gebied, 

Alleen Ai(x) heeft het 

de oplossing ( 4. 14) wordt 

2 

Fl(p) = c Ai( -( _21Ja )1/3 p) 
h2 

in de omgeving van p = 0. 

( 4. 15) 

Indien het argument van de Airy functie de waarde x aanneemt 

is de radiële golffunctie met een factor Ai(O)/Ai(x) afgenomen ten 

opzichte van de waarde bij het klassieke omkeerpunt, en vinden we 

voor de startwaarde: 

Rs = R_- x( - 21Ja )-1/3 
---r 7 
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Voor x = 3.5 geldt Ai(-3.5)/Ai(O) e 0.0083; dit is voor ons een 

voldoende afname en de waarde 3.5 is gebruikt in het gekoppelde 

kanalen programma2 • 

-4X 

-1.0 

-1.0 

s 
~x 

Figuur 3: De Airy functies. 

In figuur 4 is de volgens de voorgaande methode berekende 

R
5

(P) uitgezet voor energieën E
7
=0.l,0.2, ..• ,o.a eV. We gaan nu in 

detail deze figuur bespreken. 

- o:s p ::5 35 

-35::5 p ::5 60 : 

-60::5 p ::5 120: 

Voor E
7
=0.l,0.2 en 0.3 eV is R

5
(P) zowel 

onafhankelijk van E
7
als van P terwijl voor 

E7~o.4 eV R
5

(P) afneemt als functie van E. 

R
5

(P) is voor alle E en P gelijk. 

Hier treden drie effecten op: 

2oeze waarde van 3.5 correspondeert met de programmavariabele CRS. 
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1) Voor P>BO blijkt voor elke energie R
5 

(P) 

lineair te stijgen met P. 

2) Voor grotere energieën begint het regiem 

waar R
5

(P) - P bij grotere P. 

3) Voor lagere energieën is de sprong in R
5

(P) 

veel geprononceerder dan bij hogere energieën. 

Het constante gedrag als functie van E en P voor E7=0.l 1 0.2 en 

0.3 ev bij o~ P ~ 35 is het gevolg van de sterk repulsieve v (R) 
C 1 cr 

tak. Het snijpunt van deze tak met E levert R
5

; er is vrijwel geen 

indringdiepte. 

0 50 100 ~ 'P 

0.2 

0. 3 

0. 4 
0.~ 
O.b 
0. 7 
o.B eV 

Figuur 4: De startwaarde R
5

(P) bij energieën 

E7=0.l,0.2, ... 0.8 eV. 

De energieën E7=o. 4 1 ••• 1 0. 8 eV leveren startwaarden die bij P=O 

ongeveer 0.45 a
0 

dieper liggen dan bij E7=0.l 1 0.2 en 0.3 eV. De 
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oorzaak hiervan is dat voor deze energieën bij P=O de minder 

repulsieve v (R) potentiaal het overneemt van de v (R). Voor c,rr c,u 
toenemende P-waarden komt elke curve bij E7=o.4 t;m 0.8 ev in het 

gebied waar het snijpunt van Veff (R) met E7 bij R-waarden ligt 
" waar V(R) = vc,u(R). De startwaarde neemt dan plotseling toe tot 

de constante waarden, als functie van E en P, die ook voor 

E7=0.l,0.2 en 0.3 ev gelden. Dit verschijnsel treedt voor hogere 

energieën natuurlijk ook pas bij hogere P-waarden op. 

De van E en P onafhankelijke startwaarde voor 35 s P s 60 is 

het gevolg van het nog niet door de rotatie-energie opgevulde 

potentiaalminimum (put). De startwaarden liggen hier dus links van 

deze put, en worden bepaald door de v (R) potentiaal. c,u 
Voor P>SO stijgen de R

5
(P) waarden lineair met P, voor elke 

energie. Dit heeft te maken met het monotoon dalende karakter van 

Veff(R) voorbij P-waarden waarvoor de put is opgevuld. Hier geldt 

bij benadering 

Veff (R) ( P>SO ) ~ {4.17) 

Het snijpunt hiervan met de lijn E = constant ligt dus bij 

R-waarden evenredig met P. De centrifugaalbijdrage is hier 

dominant over de moleculaire interactie, dus R
5 

~ b - P. De reden 

voor het feit dat voor hogere energieën het regiem waar R
5 

- P bij 

hogere P-waarden optreedt is dat voor deze energieën de radiële 

kinetische energie ter plekke R=Rput (~ 2.5 a
0

) zo sterk de diepte 

van de put overheerst dat de invloed van deze put vrijwel niet 

gevoeld wordt. De R
5

(P) waarden worden daarom bij toenemende 

energie over een groter P-gebied bepaald door de v (R) tak. Bij c,u 
kleinere energ1.een, met name E7=0.l,0.2 en 0.3 eV begint het 

P-gebied waar R - P eerder en treedt een sterke sprong in R op. 
5 "eff 5 

Deze sprong is het gevolg van een V (P,R) die voor een zekere 

P-waarde (P ~ 70, zie figuur 2 en de inzet in figuur 4) een als 

functie van R vlak verloop heeft in de omgeving R ~ R t' terwijl 

d · 1 · · k · "e f f ' d · t pu b · d · t e energ1.e E ongeveer ge l.J 1.s aan V 1.n 1. R-ge 1.e . Dl. 

veroorzaakt de sprong als functie van P in R (P) wanneer het meest 

linkse snijpunt van E met Veff (P,R) s plotseling voorbij 
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R=Rput schuift. 

Een als functie van R vlak lopende of een lokaal maximum 

bezittende veff(R) geeft aanleiding tot "orbiting" [BEY77]. Dit 

verschijnsel treedt slechts op voor bepaalde combinaties van 

botsingparameter b en energie E. Wanneer E groter wordt dan een 

zekere waarde treedt dit verschijnsel niet meer op. Dit 

correspondeert met de voor lagere energieën optredende sprong in 

R (P) die voor hogere energieën verdwijnt. 
5 

De als functie van R erg vlak lopende potentiaalcurven Veff(R) 

in de omgeving van P=70 geven aanleiding tot een erg grote 
A A 

indringdiepte ~-R5 • Dit is te zien in figuur 5 waarin (~-R5 ) (P) 

is getekend bij E7=0.l,0.2, ••• ,0.8 eV. Hierin zijn eveneens drie 

effecten te onderscheiden. 

-o :s P :s Jo 

-30S p S 60 

-P > 60 

A 

Voor E7=0.4,0.8 eV is (~-R5 ) (P) groter dan 

voor E7<0.4 ev. 

Toenemende indringdiepte als functie van P voor 

elke energie. 

Alle curven vertonen hier als functie van P een 

scherpe piek waarna ze vrijwel lineair met P 

stijgen. 

De grotere indringdiepte voor E7~o.4 eV bij 30s P s 60 is te 
A 

wijten aan de minder repulsieve v (R) tak die R_ bepaalt, c,rr -"T 
vergelijk het R

5
(P) gedrag voor deze energieën. 

Voor grotere P-waarden (JOs P s 60) neemt zoals verwacht, door 

de als functie van R vlak lopende Veff(P,R) in de omgeving van de 

put, de indringdiepte toe. Dit mondt uit in een scherpe piek waar 

de potentiaal het vlakst loopt als functie van R, waarna de 

indringdiepte vrijwel lineair met P stijgt. Dit is te verklaren 

doordat in deze regio de centrifugaalbarrière dominant is over de 
A 

moleculaire interactie (zie ook R (P)), en dus~ - P. Hierdoor 
dVeff s A 

wordt de afgeleide dR in de omgeving van R=~: 

dVeff I P(P+l) 
dR R=~- - Ri (4.18) 
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1\ 

Rr- R~Ja.) 

t 
1.0 

os 

0.1 

0 50 

..... 

10 0 
~P 

E7 = 
0.1 

0.2 

0. 3 

0.4 
O.J 
0. i> 
o. 7 
o.e ~v 

Figuur 5: De indringdiepte R
5 

-RT als functie van P 

voor E7=0.1~0.2~. ··~0.8 eV. 

Uit vgl.(4.16) halen we dat 

( 4. 19) 

Voor P>80 levert dit het in figuur 5 zichtbare bijna lineaire 

verband tussen de indringdiepte en P. 

Om de afschatting voor R
5

(P) te testen tegen de vroeger 

gebruikte methode, nl. het afschatten van R
5 

aan de hand van de 

situatie voor P=O, zijn twee berekeningen uitgevoerd bij E7=200 
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mev. De parameters van deze berekeningen staan in tabel I. 

E7 (meV) 
p 

h [ao) 

Rs[ao] 

Tabel I: De invoergegevens van de testberekeningen 

voor R
5

(P) en de rekentijden. 

Rs en h vast R
5

(P) en h vast 

200 idem 

0 .. 120 idem 

0.015 idem 

1.7 1.8 .•. 7.2 

Rekentijd [uur:min) 9:56 8:40 

De dynamische startwaarde R
5

(P) levert in de P-range waar de 

startwaarden in beide berekeningen vrijwel gelijk zijn ook 

inderdaad werkzame doorsneden die (in het 4,5,6,7 multiplet) ten 

hoogste een afwijking hebben t.o.v. elkaar van 0.0008 %. In de 

P-range tussen P=60 en P=90, waar de R
5

-waarden significant 

verschillen (R5 (P=60)~2.0a0 ,R5 (P=90)~5.1a0), zijn de relatieve 

afwijkingen tussen de werkzame doorsneden tegen de verwachting in 

nog kleiner: hoogstens o. 0006 %. Hierbij is het niet zo dat de 

werkzame doorsneden voor overgangen die juist grote bijdragen bij 

grote botsingsparameters (grote P) hebben ook de grootste 

afwijking t.o.v. elkaar hebben. 

Er mag worden geconcludeerd dat de R
5

(P) afschatting goed is 

uitgevoerd, en ook dat door het lang in het klassiek verboden 

gebied integreren (bij vaste startwaarde en grote P) geen toename 

van de asymmetrie is opgetreden. De rekentijdbesparing door de 

dynamische startwaarde bedraagt 13%. 

§ 4 AFSCHATTING h(E,P) 

Er is gekozen voor een fysische afschatting van h door deze te 

bepalen als een fractie van de kleinst voorkomende deBroglie 

golflengte. In aansluiting op het concept van de potentiaal 

Veff(P,R) wordt h gebaseerd op de golflengte 
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Àmin{P) =min ~eff{P,R) = 
R 

min 
R 

h 

/ 2,..&rad { P, R) 

van een deeltje dat over deze potentiaal beweegt. 

(4.20) 

De stapgrootte wordt nu bepaald door vgl. (3 .10) waarbij het 

aantal integratiestappen nÀ in de afstand Àmin door ons in het 

gekoppelde kanalenprogramma op 20 is ingesteld1 • Dit aantal is 

twee keer zo groot als gemeld door Hodgson [HOD63] als ruwe 

vuistregel. Ons probleem heeft echter geen eenduidige overeenkomst 

met het door hem beschouwde probleem, waardoor dit verschil niet 

significant is. 

In Hoofdstuk 2 is aangetoond dat met de waarde n =20 
À 

aanvaardbare asymmetrieën en convergentie van s-matrix elementen 

bereikt worden. Voor de werkzame doorsneden wordt dit nog 

aangetoond met testberekeningen. 

In figuur 6 is de stapgrootte h als functie van P uitgezet 

voor energieën E7=o.l,0,2, ••• ,o.s eV, zoals berekend met de 

voorgaande methode. In deze figuur correspondeert o:s P :s 57 met 

P-waarden waarvoor de put nog niet met rotatie-energie is 

opgevuld, en dus het minimum van vgl.(4.20) ligt bij R=Rput• In 

het gebied ss:s P :s 120 is de put gevuld, en verplaatst het minimum 

zich naar R=15 a
0

; de effectieve potentiaal bezit geen minimum 

meer. Merk op dat de curven elkaar niet snijden, en dat de curve 

voor E7=0.1 eV bovenaan ligt. 

Een berekening met aangepaste h(P) en R
8

(P), gekozen volgens 

de vgln. (3 .10) en {4 .16) is vergeleken met een berekening met 

vaste h en R
8 

en overigens dezelfde invoerparameters, zie tabel 

II. We kunnen opmerken dat met een dynamische keuze voor 

startwaarde en stapgrootte een rekentijdbesparing van 26% ten 

opzichte van de vaste keuze is bereikt. 

1 De parameter nÀ heet in het programma CL. 
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E7 [meV] 
p 

h [ao] 

Rs[ao] 

Tabel II: Invoergegevens en rekentijden voor de 

testberekeningen voor h(P). 

Rs en-h vast Rs(P) en h vast Rs(P) en h (P) 

200 1dem 1dem 

0 ••• 120 idem idem 

0.015 idem 0.013 ••• 0.027 

1.7 1.8 ••• 7.2 idem 

Rekentijd [uur:min] 9:56 8:40 7:23 

2 

0 50 

0.3 

0. 
0.~ 

(). " 
(1. 7 

o.O eV 

, 0 0 

__.,.p 
Figuur 6: De stapgrootte h als functie van P voor 

E7=o. 1" 0. 2" ..• ". 0. B ev, berekend met vgln. ( 3. 10) en 

( 4. 20). 

In tabel III zijn de ongepolariseerde en in tabel IV een 

aantal gepolariseerde werkzame doorsneden gegeven voor overgangen 
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i f 

4 7 

5 7 

6 7 

7 4 

5 4 

6 4 

7 5 

4 5 

6 5 

7 6 

4 6 

5 6 

Tabel III: Totale (ongepolariseerde) werkzame 

doorsneden met bijbehorende absolute en relatieve 

fouten voor een berekening met vaste h en R
5 

(I) en 

dynamischehen R
5 

(II), berekend conform vgln.(2.10) 

en (4.16). Ook de relatieve afwijking van de werkzame 

doorsneden onderling is gegeven. 

I: h en R
5 

vast. II: h en R
5 

dynamisch 

Q~~t(l1Q) (Á2) l1Q(%) 
Q Q~~t(l1Q) (Á2) l1Q(%) 

Q 
II~III% 

2.98116 (0.009) 0.284 2.98163 (0.009) 0.313 0.016 

3.96297 (0.010) 0.249 2.98163 (0.01 ) 0.274 0.015 

8.25205 (0.006) 0.070 8.25515 (0.01 ) 0.149 0.038 

2.69212 (0.025) 0.962 2.69214 (0.01 ) 0.416 0.001 

15.7715 (0.005) 0.031 15.7700 (0.01 ) 0.063 0.01 

0.92011 (0.002) 0.209 0.92020 (0.002) 0.222 0.01 

2.35894 (0.006) 0.249 2.35868 (0.015) 0.648 0.01 

10.3992 (0.003) 0.031 10.4015 (0.007) 0.063 0.02 

0.40315 (0.001) 0.176 0.40301 (0.001) 0.203 0.03 

12.0886 (0.008) 0.070 12.0836 (0.018) 0.149 0.04 

1.49307 (0.005) 0.311 1.49341 (0.003) 0.221 0.05 

0.99213 (0.002) 0.176 0.99208 (0.002) 0.203 0.005 

binnen het semiklassieke "4,5,6,7" avoided crossing multiplet, met 

de foutschattingen voor beide omstandigheden. Bovendien is de 

relatieve afwijking tussen de werkzame doorsneden uit de twee 

berekeningen gegeven. 

Het blijkt dat de relatieve foutschattingen voor de 

engepolariseerde werkzame doorsneden 

gepolariseerde foutschattingen liggen. 

systematisch onder de 

De relatieve afwijkingen 

voor de werkzame doorsneden onderling van de twee berekeningen 

zijn echter kleiner dan de gegeven foutschattingen, ook in het 

engepolariseerde geval. Dit geeft aan dat de werkzame doorsneden 

in ieder geval binnen de opgegeven fouten overeenkomen, terwij 1 

deze schattingen i.h.a. kleiner zijn dan 0.5%. 
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i f 

IMii=O 
7 4 

7 5 

5 4 

7 6 

1Mil=1 
7 4 

7 5 

5 4 

7 6 

Tabel IV: Gepolariseerde werkzame doorsneden uit de 

berekeningen I en II, met berekende foutschattingen en 

onderlinge afwijkingen. Zie verder het bijschrift bij 

tabel III. 

I: h en R
5 

vast. II: h en R
5 

dynaml.sch 

!Mil 
(Ä2) ~Q(%) !Mil 

(Ä2) ~Q(%) II~III% 0fi (~Q) Q 0fi (~Q) Q 

1. 24829 (0.019) 1.51 1.24758 (0.023) 1.8 0.06 

5.36478 (0.017) 0.31 5.36424 (0.018) 0.34 0.01 

6.0667 (0.007) 0.046 16.0652 (0.014) 0.088 0.009 

3.9925 (0. 011) 0.27 3.9898 (0.022) 0.56 0.07 

3.41403 (0.015) 0.42 3.41442 (0.017) 0.49 0.01 

0.85602 (0.009) 1.02 0.85590 (0.01 ) 1.1 0.01 

5.6239 (0.007) 0.05 15.6224 (0.015) 0.1 0.01 

6.1367 (0.013) 0.08 16.1304 (0.027) 0.02 0.04 

Het feit dat de relatieve fouten in berekening II systematisch 

iets groter zijn dan die van berekening I (zie bv. tabel III) is 

volledig te verklaren doordat de stapgrootte in geval I voor P~30 

kleiner is dan in geval II. Voor deze P-waarden ~30 is de bijdrage 

aan de werkzame doorsneden voor alle overgangen nog groot. Voor 

P~30 geldt echter h(II) ~ h(I), en hier zijn de relatieve fouten 

van I dan ook systematisch gróter dan bij berekening II, zie tabel 

V, waarin de partiële werkzame doorsneden voor P~30 voor een 

aantal overgangen zijn weergegeven. 

Met een berekening bij een hoge energie, E7=1 eV, is het 

effect van de automatische aanpassing h(P) en R
5

(P) getest onder 

omstandigheden waarvoor deze aanpassing in feite bedoeld is. De 

programmaparameters en rekentijden staan in tabel VI. 
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E7 [eV] 
p 

h [ao] 

Rs[ao] 

Tabel V: Partiële ongepolariseerde werkzame doorsneden 

voor Ps30 met relatieve foutschatting. Voor informatie 

over berekening I en II zie bijschrift van tabel III. 

I: PS30 II: Ps30 

i f Qtot 
fi (AQ) (Ä2) Qtot 

fi (AQ) (Ä2) 

6 7 1.11673 0.075 1.11664 0.066 

7 4 1. 21676 0.283 1.21709 0.244 

5 4 1.7834 0.034 1.78362 0.030 

7 5 1.11134 0.248 1.11150 0.211 

4 5 1.17595 0.034 1.17604 0.030 

7 6 1. 63585 0.075 1.63584 0.066 

Tabel VI: Programmaparameters en rekentijden bij E7=1 

eV voor vaste h en R
5 

en dynamische h en R
5

• 

h en R
5 

vast hen Rs dynamisch 

1 1 

0 •.• 196 idem 

0.01 0.01. .• 0.016 

1.3 1.3 ..• 7.3 

Rekentijd [uur] 22 15 

Hier blijken de onderlinge afwijkingen van de werkzame doorsneden 

minder dan o. 06% te bedragen, terwijl de rekentijdbesparing is 

opgelopen tot 32%. 

§ 5 AFSCHATTING VAN DE KOPPELAFSTAND (E,P) 

In het gekoppelde kanalenprogramma worden de gekoppelde 

vergelijkingen geïntegreerd in de linksintegratie van R
5 

tot het 

rechterkoppelpunt. Het linker- en rechterkoppelpunt liggen beide 

in het ontkoppelde gebied (R~15 a
0
), waar de moleculaire 

interactie nul is. In deze koppelpunten worden de oplossingen uit 

de linksintegratie (gekoppelde vergelijkingen) en de oplossingen 

uit de rechtsintegratie (ontkoppelde vergelijkingen) aan elkaar 
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geknoopt. Uit de lineaire vergelijkingen die daaruit voortkomen 

volgt dan de S-matrix. 

Wanneer nu de afstand tussen de koppelpunten ongeveer gelijk 

wordt aan een veelvoud van de halve deBroglie golflengte van één 

van de meegenomen a-toestanden (afhankelijk van P), dan worden de 

lineaire vergelijkingen numeriek lineair afhankelijk, en worden ze 

instabiel opgelost. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 

7: 

l<OPPE"LAFSTAND: ~ À 

) 

Figuur 7: Bij gegeven golflengte ~ zijn er oneindig 

veel sinussen door de punten *, met tegengesteld 

teken, te leggen. 

In figuur 7 stellen de twee punten * de oplossingen uit de 

linksintegratie voor. Deze punten hebben gelijke, maar 

tegengestelde waarden omdat ze tevens oplossing dienen te zijn van 

de differentiaalvergelijkingen uit de rechtsintegratie: dit zijn 

functies die een sinusvormig karakter hebben. Het zijn nl. 

oplossingen van vgl.(4.10), met 

44 



= k2 _ N(N+l) 
c R2 

(4.21) 

waarin kc het asymptotische (R-+oo) R-onafhankelij ke golfgetal is. 

De oplossingen hiervan zijn Ricatti-Hankel functies h~(kcR) van de 
eerste en tweede soort, waarvoor het gedrag voor R~l5a0 (R-100) 

gegeven wordt door [TAY72] 

(4.22) 

Door dit sinusvormige karakter is het bij een koppelafstand2 

DRCOUP (4.23) 

waarin n een geheel getal is, onmogelijk de amplitude én fase van 

deze oplossingen eenduidig vast te leggen. Dit resulteert in een 

instabiliteit. Wanneer in vgl.(4.23} het ongelijk teken geldt, dan 

hebben de punten * in figuur 7 ongelijke waarden in absolute zin, 

en gaat er slechts één sinus door deze punten. 

Het probleem van het voorkomen van instabil i te i ten van deze 

aard is nu opgelost door de keuze 

DRCOUP(P) = 0.4 ÀalO(P,R ~ 15a
0

) 
3 (4.24) 

met de golflengte van het niveau a 10 

h 
À a 1 o ( P, R) = -;::::=:=::;::::=== 

/ 2J,LE~~~ (PI R) 

(4.25) 

In tabel VII is een voorbeeld gegeven van werkzame doorsneden 
tot Qa ~a , waarbij de deBroglie golflengte van de a 9 toestand bij 

x 9 
R~l5 a

0 
en P~9 ongeveer gelijk is aan twee maal de koppelafstand. 

2 De koppelafstand heet in het programma DRCOUP 

3 De waarde 0.4 is in het programma in te stellen met de variabele 

CDR. 
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Tevens zijn de werkzame doorsneden gegeven bij juist gekozen 

koppelafstand, volgens vgl.(4.24). 

Tabel VII: Werkzame doorsneden en hun relatieve fouten 

bij verkeerd en juist gekozen koppelafstand. 

E7=200 mev E7=200 meV 

h en R
8 

dynamisch h en R
8 

dynamisch 

DRCOUP = 0.3 a
0

(vast) DRCOUP conform 

vgl. ( 4. 24) 

Àcx9 (P~9,R~15 ao) ~ 0.57 a
0 

x Qtot (Ä2) 
CXXHX9 

AQ(%) 
Q 

Qtot (Ä2) 
cx~cx9 

AQ(%) 
Q 

4 0.846 34.1 0.792 0.48 

5 0.844 29.3 0.787 0.47 

6 1.46 24.2 1.416 0.32 

10 2.56 22.2 2.538 0.59 

2 0.092 33.8 0.085 0.53 

3 0.022 29.1 0.0211 0.61 

Er moet worden opgemerkt dat de koppelafstand in vgl. ( 4. 24) 

groter wordt bij toenemende P, i.v.m. de centrifugaalbarrière bij 

R~15a0 • Aangezien het linkerkoppelpunt eveneens in het ontkoppelde 

gebied moet liggen (R~15a0 ), en het rechterkoppelpunt in het 

algemeen gelegd wordt bij R=15.4a
0 

mag de koppelafstand niet 

groter worden dan 0.4a
0

. Dit levert geen probleem op voor totale 

botsingsenergieën groter dan de energie E(cx9 ), vooropgesteld dat 

de maximale P-waarde correspondeert met een botsingsparameter 

b~15a0 volgens 

(4.26) 

waarin Ex de energie is ten opzichte van cxx met x=9,8,7, ... ,1, zie 

appendix A. 

De reden voor het feit dat de koppelafstand P-afhankelijk is 

gemaakt, is dat er eveneens instabiliteiten kunnen ontstaan 

wanneer deze afstand te klein is, i.e. veel kleiner dan de 
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deBroglie golflengte van enige toestand. Dit verschijnsel treedt 

met name op bij drempelenergieën t.o.v. een bepaald niveau. De 

ervaringen hiermee zullen in hoofdstuk 6 worden besproken. 

§ 6 NUMERIEKE IMPLEMENTATIE 

Er is een subroutine geschreven die bij gegeven 

botsingsenergie E de parameters R
8

, h en de koppelafstand tussen 

links- en rechtsintegratie berekent. Omdat h voor iedere P-waarde 

een andere waarde krijgt, dienen de subroutines CALCJN en CONVERT 

voor iedere P opnieuw aangeroepen te worden. De routine CALCJN 

bepaalt de Bessel en Neumann functies in de asymptotische 

punten, terwijl CONVERT iedere integratieparameter gelijk maakt 

aan een geheel veelvoud van h. Om de vaste, van P onafhankelijke, 

parameters zo constant mogelijk te houden dienen deze met hun 

oorspronkelijke waarde aan CONVERT te worden meegegeven. 
"'eff De startwaarde en stapgrootte worden bepaald uit V ( P, R) , 

"' zoals in de voorgaande paragrafen vermeld. De potentiaal V (R) 

wordt in een array met een afstand van 

iedere P wordt hierbij Êrot opgeteld. 

1 
100 a

0 
opgeslagen, en voor 

De startwaarde R
8 

"' Het klassieke omkeerpunt ~ wordt bepaald door met stapjes van 

1 ~ 0a0 van rechts naar links (15a0~ 0.1a
0

) te "'zoeken naar het meest 

links gelegen snijpunt van de potentiaal veff (R) en de totale 

energie. Vervolgens wordt de indringdiepte in rekening gebracht 

door een elementaire numerieke differentiatie van de effectieve 
"' potentiaal ter plekke R=~ uit te voeren. 

De stapgrootte h 

Tijdens het hierboven genoemde zoekproces naar het klassieke 

omkeerpunt ~ wordt tevens het maximum van E-Veff(R) bijgehouden, 

zodat h met vgl.(2.10) en (4.20) berekend kan worden. 

De afstand tussen de koppelpunten 

Deze wordt direct berekend met vgl.(4.24) 

afgeschat met 
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(4.27) 

waarin het quanturngetal N is afgeschat door P-1 wegens J 10=1, en 

waarin R=15a
0 

wordt ingevuld. 

§ 7 CONCLUSIES 

In deze paragraaf worden alle belangrijke conclusies nog eens 

op een rijtje gezet. 

1) Berekeningen van werkzame doorsneden met vast gekozen 

startwaarde en dynamische startwaarde, zoals aangegeven in § 3 

leveren dezelfde resultaten op, met een rekentijdbesparing van 13% 

in het dynamische geval. 

2) Wanneer ook de stapgrootte dynamisch gekozen wordt levert 

dit bij een energie van E7=200 meV praktisch dezelfde werkzame 

doorsneden en foutschattingen op. Afwijkingen van de werkzame 

doorsneden bepaald met vaste h bedragen minder dan 0.05%, terwijl 

de rekentijdbesparing met h en R
5 

dynamisch gekozen 26% bedraagt. 

Bij hogere energieën (E7=1 eV) blijven de afwijkingen t.o.v. 

de werkzame doorsneden bepaald met vaste h en R
5 

kleiner dan 

0.07%, de relatieve fouten blijven onder de 0.3%, terwijl de 

rekentijd met 32% omlaag gaat. 

3) s-matrix elementen convergeren in de door ons bekeken 

gevallen met orde h 2 • De asymmetrie manifesteert zich voornamelijk 

in de absolute waarde van een S-matrix element. 

De asymmetrie is in de door ons bekeken gevallen een goede 

maat gebleken voor de afwijking van de absolute waarde van een 

s-matrix element t.o.v. de geconvergeerde waarde. Dit geldt 

eveneens voor de werkzame doorsneden. 

4) Naarmate de atomaire energieverschillen in de begin- en 

eindtoestanden bij een overgang toenemen, nemen de relatieve 

fouten in de werkzame doorsneden eveneens toe. 

Bij verschillende energieën t.o.v. de begintoestand blijken de 

relatieve fouten in werkzame doorsneden voor een bepaalde overgang 

een tamelijk constant gedrag te vertonen. 
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5) Met de beschreven keuze van de koppelafstand tussen de 

links- en rechtsintegratie treden geen instabiliteiten in de 

asymmetrie meer op t.g.v. situaties zoals die in § 5 beschreven 

staan. 

De slotconclusie kan zijn: Met de automatische aanpassing van 

h, R
5 

en de koppelafstand worden goede resultaten bereikt terwijl 

de rekentijd met ca. 30% gereduceerd is. De foutafschatting is 

zodanig dat werkzame doorsneden, berekend met verschillende 

invoerparameters, binnen de foutschatting overeenkomen. 
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HOOFDSTUK 5 

** HOGE ENERGIE BEREKENINGEN VOOR Ne -He 

§ 1 INLEIDING 

In verband met de in hoofdstuk 1 reeds genoemde aanwezigheid 

van de IBM-RT computer en de plasmabron in de experimentele 

opstelling, waardoor hoge energieën (tot ca. 5 eV) haalbaar zijn, 

zijn voor een groot aantal energiewaarden gekoppelde 

kanalenberekeningen gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de in 

hoofdstuk 4 ingevoerde automatische keuze voor de startwaarde en 

stapgrootte van integratie. Het bestreken energiegebied ligt 

tussen 10 en 2000 meV, waardoor dit hoofdstuk een exploratief 

karakter heeft: er zijn veel overgangen bij veel energieën 

besckikbaar. De resultaten van de berekeningen worden 

gepresenteerd in figuren waarin de gepolariseerde werkzame 
IM·I 

doorsneden Qfi 1 zijn uitgezet als functie van de kinetische 

energie Ei t.o.v. het ingangsniveau en figuren van de 
IMil 

differentiële werkzame doorsneden AQfi als functie van de 

botsingsparameter b (bij één vaste waarde van de energie). Voor 

deze differentiële werkzame doorsneden, die oorspronkelijk als 

functie van P worden berekend geldt: 

( 5. 1) 

waarbij vervolgens via relatie (4.26) als functie van b 

wordt geschreven. Aan de hand van deze resultaten wordt, indien 

mogelijk, een semiklassiek beeld gegeven. Hiervoor worden in § 2 

in het kort een aantal semiklassieke begrippen besproken waarmee 

overgangen beschreven kunnen worden. In § 3 komen een aantal 

aspecten aan bod waarmee met hoge energie berekeningen rekening 

gehouden moet worden. In § 4 worden de overgangen zelf besproken. 
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§ 2 RADIËLE EN ROTATIONELE KOPPELINGEN 

De interactie van de twee bewegende atomen wordt beschreven 

met de hamiltoniaan 

H = Hmol + T . 
kl.n (5.2) 

waarin Hmol de totale elektronenhamiltoniaan en Tkin de operator 

voor de kinetische energie van de kernen is. Deze laatste is te 

splitsen in 

(5.3) 

met Trad het radiële en Trot het rotiationele deel. Diagonalisatie 

van de elektronenhamil toniaan Hmol levert de adiabatische 

potentialen V~(R), geschetst in figuur 11 voor het Ne**-He 

systeem. De + en - tekens bij de 0=0 waarde corresponderen met de 

reflectie-symmetrie t.o.v. een vlak door de internucleaire as. 

De operatoren Trad en Trot geven aanleiding tot radiële en 

rotationele koppelingen tussen deze adiabatische potentialen. De 

radiële koppelingen zijn 0-behoudend maar koppelen de diverse 

cxk -toestanden binnen één 0-klasse; de rotatiekoppeling doet het 

omgekeerde . Deze laatste, ook wel Coriolis koppeling genoemd is 

het gevolg van de beschrijving in een roterend coördinaten 

systeem. Klassiek is het niet-behoud van de projectie 0 van het 

totale elektronen-impulsmoment op de internucleaire as te 

begrijpen uit het feit dat deze as in de loop van de tijd draait. 

We gaan nu eerst twee extreme voorbeelden van radiële 

koppelingen en vervolgens de rotiationele koppeling behandelen. 

§ 2.1 HET LANDAU-ZEHER MODEL 

Een uitgebreide behandeling van dit model is te vinden in 

[NIK68], [NIK84], [MAN89] A en [HOE87]. De belangrijkste conclusies 

en uitgangspunten worden hier vermeld. Het Landau-Zener model is 

een twee-toestandsmodel dat toepasbaar is op moleculaire 

1Figuur 1 bevindt zich in appendix D. 
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poteVIt(l1-~eV\ J..i.e .e..e"'. 

avoided-crossing vertonen, zie figuur 2. 

E 
t 

I I~P~>::I~P~> I 
Hl I 

I 
I 

Rr1 
RT 

I 
R, ~R 

Figuur 2: Adiabatische potentialen V 1 en V 2 die bij 

R=Rc een avoided crossing vertonen. Voor verdere 

uitleg zie tekst. 

De adiabatische curven (doorgetrokken lijnen in figuur 2) snijden 

elkaar niet, als ze behoren tot dezelfde symmetrieklasse van de 

hamiltoniaan (5.2) (NIK84], maar de diabatische curven H
11 

en H22 
wél. Dit Z1Jn de eigenwaarden van een hamiltoniaan die een 

benadering is van Hmol, zodanig dat de hierbij horende diabatische 

eigentoestanden voor R-.co naderen tot de adiabatische toestanden. 

De matrixrepresentatie van Hmol t.o.v. de diabatische toestanden 

is niet diagonaal, en het koppelingsmatrixelement H
12 

(in het 

model onafhankelijk van R verondersteld in het gebied van de 

avoided crossing) is aangegeven in figuur 2. In het Landau-Zener 
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model wordt nu verondersteld dat de overgang tussen de twee 

adiabatische toestanden plaatsvindt bij R=Rc en E=Hc, m.a.w. bij 

het snijpunt van de diabaten H11 en H22 . De overgang tussen de 

adiabatische toestanden wordt ook wel het diabatisch doorlopen van 

de curve crossing genoemd. 

De kans op een enkele overgang van de ene naar de andere 

diabaat wordt gegeven door 

p = e 

vref 

vrad 
(5.4) 

waarin vrad de radiêle snelheid en vref een referentie snelheid 

is, die van de van de curve crossing parameters H12 , F 1 en F 
2 

afhangt: 

(5.5) 

waarin F1 en F2 de hellingen van de diabatische curven H11 en H
22 

bij R=Rc zijn. De kans op een netto overgang, nadat de crossing 

radius Re voor de tweede keer is gepasseerd wordt dan gegeven door 

p = 2p(l-p) (5.6) 

Hierbij worden interferentie effecten tussen de twee uitgaande 

golven niet meegenomen. Dit legt aan de toepasbaarheid van dit 

model op dat 

(5.7) 

waarin ~ een klassiek omkeerpunt van curve 1 of 2 kan zijn. 

Conditie (5.7) betekent dat er tussen ~ en Re een groot aantal 

golflengten passen. 

Wanneer aan de eis (5.7) is voldaan, dan zal het in het gebied 

gebied ~<R<Rc opgebouwde faseverschil tussen in- en uitgaande 

beweging als functie van de botsingsparameter b snel variêren , 

resulterend in snelle oscillaties in de differentiêle werkzame 
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doorsnede (Stückelberg oscillaties). Deze oscillaties middelen in 

het algemeen uit in de totale werkzame doorsnede, die een vloeiend 

verloop als functie van de botsingsenergie laat zien (figuur 3a). 

V 

r 
llO( b) 

l 
Q ( E) 

r 
f 

A 

AQ ( b) 0(E) 
V 

r 1 I r 

8 

~T 
' 

Figuur 3: In a en b zijn de situaties met RT<<Rc (a) 

en (b) schematisch getekend, met hun 

consequenties voor differentiële werkzame doorsnedes 
I Mil 

~Qfi (b) en totale gepolariseerde werkzame doorsnedes 

IMil 
Qfi als functie van de energie. 
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Wanneer echter ~~Re dan variëert het faseverschil slechts 

langzaam als functie van b, zodat de differentiële werkzame 

doorsnede slechts enkele Stückelberg oscillaties vertoont. Deze 

oscillaties kunnen in de totale werkzame doorsnede tot oscillaties 

als functie van de energie aanleiding geven (figuur 3b). 

De Landau-zener koppeling is sterk gelokaliseerd bij de 

avoided crossing. Dit is goed te zien aan de R-afhankelijkheid van 

de adiabatiche toestanden laJMJ>R bij R=Rc. In figuur 4 zijn de 

~R-matrix elementen gegeven tussen paren van toestanden waarvan de 

bijbehorende adiabatische potentiaalcurven avoided crossings 

vertonen, m. u. v. 

komen. 

a o de <8R> 34 elementen die in § 4. 5 aan de orde 

4 -

2 -

0 

I 

14.51 

• jj 
!!16,7) 

!i 
!i 
i! 
! \ 
i i 

15.61 l I ,, : : 
/...... \ 

11 A · 

15 71 /' !\ ''.1 \ 
. ,,/· i' \·' . -/~:~· 

~-" -~· . ··;;.- ... _,_ ........... . 

I 

5 10 

I 

-

-

-

c:::.:---·-·----·-·-· 

Figuur 4: De ~R -matrix elementen tussen toestanden 

lakJMJ>R met 0=1 voor k=4~5~6 en 7 en 0=0- voor k=3 en 

4. 

De crossing-stralen~ referentie 

HC-Ef ., waarin Ef . de atomaire energie 
'1 '1 

niveau is, horend bij avoided crossings 
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zijn gegeven in tabel I. 



In deze tabel is een mogelijke a 1<->a3 avoided crossing 

toegevoegd, die door zijn hoge referentie- snelheid pas bij hoge 

botsingsenergieën te bereiken is. 

Tabel I: Avoided crossings en bijbehorende parameters 

in het diabatische model [MAN88]. 

overgang n Rc<ao) vref (mjs) HC-Ef,i(meV) 

-5<->7 0 7.0 2900 6 

4<->5 1 8.6 20 9 

5<->6 1 6.95 2150 11 

6<->7 1 7.35 165 31 

1<->3 0+ 3.9 3600 625 

§ 2.2 DEMKOV KOPPELING 

Net als in het Landau-Zener model, is ook dit model een 

twee-toestandsmodel, maar het is van toepassing op 

potentiaalcurven die voor een groot R-gebied parallel lopen en 

voor kleinere R door invloed van de moleculaire interactie 

opsplitsen, zie figuur 5. 

Het Demkov model kan als tegenhanger van het Landau-Zener model 

worden beschouwd, doordat in het Landau-Zener geval het 

koppelingsmatrix element H12 onafhankelijk van R, en H11-H22 juist 

sterk R afhankelijk zijn terwijl dit in het Demkov geval juist 

andersom is [DEM63]. Aangenomen wordt dat in een punt R=R0 , H12 
exponentieel van de tijd afhangt, terwijl de effectieve potentiaal 

curven constant verondersteld worden. Dit alles alleen in het 

gebied waar de koppeling significant van 0 verschilt. Omdat H12 in 

het binnengebied RsR0 groot is t.o.v. de opsplitsing H11-H22 wordt 

de (adiabatische) moleculaire toestand daar beschreven door een 
d d volledige menging van de asymptotische toestanden f 1 en f 2 : 

(5.8) 
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Figuur 5: Adiabatische potentiaalcurven waarop Demkov 

koppeling van toepassing is. 

Dit betekent dat de hoek tussen een moleculaire toestand ~ en een 

asymptotische toestand ~ 1 of ~ 2 gelijk wordt aan ~: 

sinrl [f~l 
cosr ~2 

(5.9) 

met '1-~. Dit is een bij zonder nuttig criterium dat we op onze 

eigen moleculaire adiabatische toestanden kunnen toepassen, 

teneinde na te gaan of er eventueel sprake is van Demkov 

koppeling. In het Landau-Zener geval treedt er i.t.t. de opmenging 

met '1-~ juist voor kleinere R ontmenging op: '1~ (HOE87]. Een 

tweede manier om eventuele Demkov koppeling te identificeren is 

het niet aan een zeer specifieke R-waarde verbonden zijn van de 
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koppeling, zoals in het Landau-Zener geval: daar treedt koppeling 

slechts op voor R=Rc, dus veelal slechts voor botsingsparameters 

b<Rc. 

§ 2.3 ROTATICHELE OF CORIOLIS KOPPELING 

De interactie tussen de elektronenbeweging en de rotatie van 

de internucleaire as wordt niet-adiabatische rotatiekoppeling of 

Corioliskoppeling genoemd. Deze laatste aanduiding suggereert een 

uitsluitende relatie met de klassieke Coriolis-kracht. In feite 

blijkt deze term in de hamiltoniaan zowel de Coriolis- als de 

centrifugaalkracht te beschrijven [VER76]. Deze koppeling heeft te 

maken met de verandering van n bij ruimtevast staande J, zie 

figuur 6. 

J Jl~O 
..# 
'{ 
I 

I Jl=l 
I 

I 

He 

-'J 

~ 
\ 

_n .. o' 
\ *I(. 

~--... ~""----Ne 
il= I 

Figuur 6: Bij draaiing van de internucleaire as 

veranderen de projecties n. 
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Rotatiekoppeling speelt een belangrijke rol in ons geval 

waarin een toestand asymptotisch geprepareerd is met een projectie 
-+ 

van 3 op de internucleaire as, Mi' ongelijk aan 

Qac (~voided-~rossing) • Door rotatiekoppeling kan een Q=Qac 

component bijgemengd worden zodat er toch een Landau-Zener 

overgang kan plaatsvinden. Deze bijmenging kan worden beschreven 

met Wigner d-functies: 

(5.10) 

[DRI85]. 

waarin jakJkMk> de oorspronkelijke toestand, met projectie Mk is, 

en jakJkMk> de toestanden zijn waarin jakJkMk> bij draaiing over ~ 

van de internucleaire as wordt ontwikkeld. 

Tegenover rotatiekoppeling staat het fenomeen "locking" 

([MAN88],[MAN89]A,[DRI89]), waarbij de elektronische wisselwerking 
• --1 

tussen de twee elektronenwolken zo sterk 1s dat J sterk gekoppeld 

is aan het lichaamsvaste assenstelsel. De projectie Q verandert 

dan niet. 

In de quanturnmechanische berekeningen met het gekoppelde 

kanalenprogramma wordt met deze fenomenen correct rekening 

gehouden [MAR85], terwijl het in rekening brengen van 

rotatiekoppeling en locking in een semiklassiek banenprogramma 

altijd berust op het hanteren van een criterium voor het wéljniet 

meenemen van rotatiekoppeling of locking [DRI89]. 

§ 3 HOGE ENERGIE-ASPECTEN IN HET GEKOPPELDE KANALEN PROGRAMMA 

Naast de aanpassing van R
5 

en h voor o.a. hoge 

energieberekeningen (hoofdstuk 4) moet rekening gehouden worden 

met de toename van het aantal benodigde P-waarden bij hogere 

energieën wanneer het beschreven bostingsparametergebied gelijk 

blijft. Er geldt nl. bij benadering (voor grote N: N~P) (4.26) 

P=~~ (5.11) 
h 

waarin b de bostingsparameter en E de kinetische energie zijn 
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t.o.v. een bepaald niveau. De maximaal benodigde P-waarde is dus 

evenredig met vE. 
Voor iedere P-waarde worden er Clebsch-Gordan coëfficiënten 

gebruikt, o.a. ter berekening van de werkzame doorsnedes. Bij de 

berekening van de Clebsch-Gordan coëfficiënten wordt gebruik 

gemaakt van de routine W3JS die Wigner 3j symbolen berekend. Deze 

symbolen zijn via de relaties 

(5.12) 

en 

(5.13) 

met de Clebsch-Gordan coëfficiënten verbonden. Hierin zijn het 

linkerlid van (5.12) en (5.13) respectievelijk een 3j symbool en 

een Clebsch-Gordan coëfficiënt. Deze zijn te bepalen d.m.v. een 

quotiënt van producten van faculteiten [VAR88] . Een tabel van 

berekende natuurlijke logarithmen was beperkt tot ln(400!). Dit 

gaf voor de som P+J+N de restrictie 

P+J+N s 400 

waardoor Ps19 6. Voor de berekeningen in dit hoofdstuk is dit 

voldoende, maar voor energieën groter dan 2 eV is het noodzakelijk 

deze tabel uit te breiden. Ter controle kunnen dan de berekende 

waarden vergeleken worden met een aymptotische ontwikkeling 

[VAR88]. Voor J 1 ,J3>>J2 geldt voor de Clebsch-Gordan coëfficiënt 

(P,N>>J): 

waarin: 

5 max 
I: 
s=O 

~=J -J 3 1 

(5.14) 
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" [J +M +!]1/2 3 3 2 cos- = 2 2J3+1 
cos,) 

. " [J -M +!]1/2 3 3 2 s1n- = 2 2J3+1 

De convergentie van de berekende coëfficiënten kan gemakkelijk 

gecontroleerd worden door bv. de berekende waarde van de 

coëfficiënt 

(1 0 P-1 OIP 0) 

bij iedere P te vergelijken met de waarde gebaseerd op de 

asymptotische ontwikkeling. 

§ 4 SPECIFIEKE OVERGANGEN 

In deze paragraaf worden de specifiek gekozen overgangen 

besproken. Gekozen is vnl. voor overgangen die gezien de 

lokalisatie van het betrokken :R-matrix element vermoedelijk een 

grote kans op een Landau-Zener overgang maken en daardoor in goede 

benadering beschreven kunnen worden met het Landau-Zener modèl. 

Dit zijn de overgangen binnen het multiplet 4,5,6,7, zie§ 4.1 t;m 

4.4. 

In § 4.5 en 4.6 worden overgangen behandeld die experimenteel 

(nog) niet meetbaar zijn; dit zijn de a3~4 en a 1<->a 3 overgangen, 

waarvoor J.=O. 
1 

§ 4.1 

is bestudeerd voor het energiebereik De overgang 

lO<E5<1000meV. In de figuren 7 en 8 Z1Jn de gepolariseerde 
0 

werkzame doorsnedes en de bijbehorende polarisatie effecten, Ql' 
Q 

uitgezet als functie van de ingangsenergie. Er geldt AE57=80.7 

meV. In de figuren 9a,b en lOa,b zijn de differentiële werkzame 

doorsnedes AQ(b) uitgezet voor "lage" energieën E7=140 (9a), 

E7=200 (9b) en "hoge" energieën E7=500 (lOa) en E7=SOO (lOb) mev 

voor de a~a5 overgang. 
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Figuren 7 en 8: De gepolariseerde werkzame doorsneden 

Q
0 
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de energie, samen met het polarisatie effect, 

bovenaan. 
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Figuur 9: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor E7=120 

(a) en 200 (b) mev 
voor cxrcxs. 

Figuur 10: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor E7=soo 
(a) en 800 (b) mev 



In de figuren 7 en 8 zien we een stijging van Q0 als functie 

van E, tot E~200 meV (dus E5~120 meV in figuur 8), en een daling 

in Q0 als functie van E vanaf E7~4oo mev. De Q1 curve is in beide 

gevallen vrijwel monotoon stijgend, met een als functie van E 

afnemende helling. In figuur 8 is voor E5~175 meV een opvallende 

oscillatie zichtbaar. In de figuren 9a en b (differentiële 

werkzame doorsnedes) is te zien dat over een energietoename van 60 

meV het participerende botsingsparameter gebied toeneemt van 5 tot 

6 a
0

• Voor hogere energieën (lOa en b) blijft de bijdrage beperkt 

tot b~7a0 terwijl in figuur lOb de Q0-bijdrage slechts twee 

significante Stückelberg oscillaties vertoont. 

De avoided crossing 

n =O heeft een hoge 

tussen de a
5 

en a 7 potentiaalcurven bij 

referentie snelheid van 2900 mjs. Het ac 0 stijgende gedrag van Q als functie van E voor E7 < 200 meV is 

hiermee te verklaren. Ook het dalende karakter voor E7> 400 mev 

komt overeen met een Landau-Zener overgang [HOE87] : de radiële 

snelheid wordt veel groter dan de snelheid waarbij de 
vref 

overgangskans maximaal is: v = ln2 
snelheid in de omgeving van R~RC bij 

bedraagt 4350 mjs, waarmee het maximum 

begrijpelijk is. 

~ 4200 mjs. De radiële 

E7~400 meV en b=O (N=O) 

in Q0 als functie van E 

Het vrijwel monotoon dalende karakter van het polarisatie 

effect 8 is in overeenstemming met de 

grotere b-waarden die 

participeren, zie figuren 9a en b voor de differentiële werkzame 

in beide figuren 7 en 

van rotatiekoppeling bij toename 

0 
doorsnedes. De klaarblijkelijke convergentie van Ql naar 1 in het 

0 Q 
Q geval a~a7 en -y - 2 voor a~a5 is vooralsnog een onbegrepen maar 
Q 

interessant gegeven. 

De beperktheid van het bijdragende botsingsparameter gebied 

(figuren 9a en b) en de uitbreiding hiervan voor toenemende 

energie (figuren lOa en b) is in overeenstemming met de hoge 

referentie snelheid voor de Landau-Zener overgang. Ook de 

restrictie b <7a
0 

bij de hoge energieën (figuren lOa en b) is in 

overeenstemming met het Landau-Zener criterium b~Rc=7a0 • De twee 

significante oscillaties bij E7=BOO meV (figuur lOb) lijken de in 

figuur 7 in de Q0-curve zichtbare hobbels te kunnen verklaren (zie 
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figuur 3). Dat deze grote bijdragen in de omgeving van b""6.5a 
0 

(b""Rc) plaatsvinden is echter niet met de directe a 5<-->a7 
overgang verklaarbaar aangezien er voor deze botsingsparameters 

een draaiing van "" ~ van de internucleaire as, en dus bijna 

volledige inversie van 0=0 en 0=1 optreedt. Een mogelijke 

verklaring zou kunnen zijn een meervoudige curve-crossing 

a 7 (MJ=0)-7a7 (0=1)~a6 (0=1)~a5 (0=1) waarbij dus de a::pa
6

, Oac=1, en 

a~a5 (nac=1) crossings met referentie snelheden resp. 165 en 2150 
mjs worden doorlopen. 

§ 4.2 

In de figuren 11 en 12 zijn de gepolariseerde werkzame 

doorsnedes als functie van de ingangsenergie uitgezet voor de voor 

de a~a4 resp. a~a5 overgang. Het energiebereik loopt van 

10<E4<600 mev waarbij ~E45=10.7 mev. In figuur 12 is tevens het 

polarisatie effect uitgezet. De differentiële werkzame doorsnedes 

bij E5""40 meV voor a~a4 en E4=209 mev voor a~a5 zijn resp. in de 

figuren 13 en 14 gegeven. 

In de figuren 11 en 12 voor de werkzame doorsnedes als functie 

van de energie is een sterke stijging zichtbaar voor Ei<100 mev, 

zowel voor Q0 als Q1 (als Q2). In de a~a4 overgang blijft Q1 

vervolgens constant als functie van de energie, terwijl Q
0 een 

zwakke daling ondergaat. Het polarisatie-effect is voor E5>100meV 

ongeveer gelijk aan 1. Bij de a~a5 overgang (figuur 12) dalen de 

bijdragen Q1 en Q0 voor E4>90meV terwijl de Q2 bijdrage zwak 

verder stijgt. 

De differentiële werkzame doorsnede in figuur 13 voor a~a4 
levert de grootste bijdrage in het intermediaire gebied b""5-6 a

0
• 

De differentiële werkzame doorsnede in figuur 14 laat voor alle 

bijdragen Q0 , Q1 en Q2 een grote bijdrage voor Ssbs12a zien. 
0 

Wanneer het crossing punt energetisch bereikbaar is, 

H -E(a )=9 c 4 meV, dan is de referentie snelheid ook bijna 

onmiddelijk bereikbaar omdat 

kinetische energie van 6.6·10-3 

polarisatie-effect in figuur 

vref=20mjs overeenkomt met een 

meV. Dit kan het snel verdwijnende 

11 verklaren. Door deze lage 

referentie snelheid vinden er al gauw overgangen bij grote b 
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plaats, zie figuur 13 waarin de grootste bijdrage aan cx~cx4 bij 

b~6a0 plaatsvindt. Hierdoor verdwijnt het onderscheid tussen een 

MJ=O en MJ=l botsing. 
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Figuur 11: De gepolariseerde werkzame doorsneden Q0 en 

Q
1 voor CX_s+a4 als functie van de energie, samen met 

het polarisatie effect. 
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Figuur 13 De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor E 5=40 

meV voor cx~cx4 . 

Figuur 14: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor M.=O 
~ 

(a ),1 (b) en 2 (c) 

voor 0:~0:5 bij E4=209 

mev. 



Het polarisatie-effect in het cxgicx4 geval blij ft, ook voor 

E5~100 meV ongeveer 1. Het grote polarisatie-effect voor de cx~cx 5 
overgang in figuur 12 lijkt in tegenspraak met het voorgaande. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan gegeven worden aan de hand van 

figuur 15 waarin de ontwikkeling van een oorsronkelijke MJ=0,1 of 

2 toestand is geschetst naar M5=0,1 of 2 toestanden bij draaiing 

van de internucleaire as over ~~66° (b~0.9RC). 

M =0 
J 

I 
I 

He' 
Figuur 15: Rechts de asymptotische toestanden met 

M3=0,l of 2 en links de toestanden voor R=Rc. 

Aan figuur 15 is te zien dat een asymptotische MJ=2 toestand 

op een M5=1 toestand "lijkt" voor b~RC dan een asymptotische 

toestand, en deze weer meer dan een MJ=O toestand. De 

toestand kan radiële koppeling aangaan, beschreven door 

Landau-Zener model. 

meer 

M =1 
J 

MJ=1 
het 

De grote bijdrage voor Ssbs12a in figuur 14 is niet te rijmen 
0 

met het Landau-Zener model. Om na te gaan in hoeverre dit aan 

Demkov-koppeling toe te schrijven kan zijn, zijn in figuur 16 de 

hoeken tussen de asymptotische adiabatische toestand I cxkJ kMk>R=oo 

en de toestand lcxkJkMk>R uitgezet voor k=4,5 en Mk=1 

[MAN88],[MAN89]A. In figuur 16 is te zien dat de hoek r voor k=4,5 

van R=15a ~ R=9a nadert tot !!.4 , waarna in de omgeving van R=Rc 
o o rr 

( 8. 6a
0

) een sprong optreedt naar r-2 • Dat betekent dat Demkov 

koppeling tot R~9a een bijdrage zou kunnen leveren, maar dit is 
0 

geen duidelijk geval van pure Demkov koppeling. 
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Figuur 16: De hoek -r 
adiabatische eigentoestanden 

voor k=4,5 en Hk=l. 

§ 4.3 

tussen de asymptotische 

lakJkHk>R=~ en lakJkHk>R 

In figuur 17 Z1Jn de gepolariseerde werkzame doorsnedes en het 

polarisatie effect gegeven, voor 90<E7<700 mev. De differentiële 

werkzame doorsnedes voor E7=120,200,500 en 625 meV zijn gegeven in 

figuur 18. 

Het polarisatie-effect in figuur 17 neemt gestaag af als 

functie van E7 , van ~o naar 1. Verder vertoont Q1 als functie van 

E7 een breed maximum in de omgeving van E7~400meV. De 

differentiële werkzame doorsnedes laten voor b<Rc (~7. 35a
0

) een 

groot polarisatie effect zien, terwijl de bijdrag voor b>Rc sterk 

toeneemt als functie van E7 en vrijwel geen polarisatie-effect 

toont. 

Het maximum in de Q1 curve duidt op Landau-Zener gedrag; de a 7 
en a 6 potentialen vertonen een avoided crossing bij Oac=1 met een 

lage referentie snelheid vref=165mjs. Ondanks deze lage referentie 

snelheid is het polarisatie effect pas bij E7~700 meV verdwenen, 

i.t.t. bijvoorbeeld de a~a4 overgang, waar het veel eerder 
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Figuur 18: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor a. -;:pa. 6 
bij de energieën 

E7=120 (a), 200 (b ), 

500 (c) en 625 (d) 

mev. 



verwenen is. Het verwijnende polarisatie-effect lijkt voor een 

groot deel het gevolg te zijn van de opkomende bijdrage voor b>Rc 

bij toeneroene energie, die bijna geen polarisatie-effect vertoont. 

Om te onderzoeken of er voor de b>Rc bijdrage gedacht kan worden 

aan Demkov koppeling is opnieuw de hoek 7 tussen de toestanden 

lakJkMk>R=oo en lakJkMk>R voor k=6,7 en Mk=l uitgezet, zie figuur 
19. 
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Figuur 19: De hoek 7 tussen de lakJkHk>R=oo en 

lakJkHk>R voor k=6,7 en Hk=l. 

In deze figuur is tevens het globale Landau-Zener gedrag getekend. 

Het blijkt dat, net als in het a
4

<-->a
5 

geval, het Demkov-achtige 

gedrag zich manifesteert in de omgeving van R=8.5a
0

, terwijl voor 

R~7.5a0 de hoeken 1 doorschieten naar~· Ook hier kan over het al 

dan niet optreden van Demkov koppeling geen harde uitspraak gedaan 

worden. 
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§ 4.4 

De gepolariseerde werkzame doorsnedes voor deze overgang staan 

in figuur 20, samen met het polarisatie effect als functie van E
7 

uitgezet. In de figuren 21 en 22a en b zijn differentiële werkzame 

doorsnedes voor E7=255 (21), 725 (22a) en 825 (22b) meV uitgezet. 
0 

Uit figuur 21 blijkt dat 0
1 toeneemt als functie van de 

Q 
energie en nadert tot ~o.6. Aan de werkzame doorsnedes is te zien 

dat deze tot E7~350 mev sterk stijgen en dat voor E7>400 mev Q1 

vrijwel vlak loopt als functie van E7 terwij 1 Q
0 juist 

significante hobbels vertoont. In de Q0 (E7 ) curve zijn voor 

E7=600, 650, 725, 825 en 950 meV minima en maxima met een maximaal 

top-dal verschil van 0. 5Ä 2 te zien. De differentiële werkzame 

doorsnedes in de figuren 21 en 22 laten zien dat voor E7=255 meV 

de bijdrage beperkt is tot b<6a
0 

en voor de hoge energieën in 

figuur 22 tot b~7a0 • Voor deze laatsten, E7=725 en 825 mev, treedt 

een significante oscillatie op bij b=6.5a
0

, ofschoon in het 

intermediaire gebied, 3~b~5 a
0 

veel Stückelberg oscillaties 

optreden. 

In het Landau-Zener model kan deze overgang slechts tot stand 

komen doordat meerdere avoided crossings achtereenvolgens 

diabatisch en adiabatisch worden doorlopen, zie figuur 23. Hierin 

is het botsingsbeeld geschetst waarbij een a 7 deeltje de avoided 

crossing tussen V~ en v! potentialen diabatisch doorloopt, 

vervolgens de a~a5 crossing één keer diabatisch, en één keer 

adiabatisch doorloopt, waarna de ag+a
4 

overgang wordt gemaakt. 

De oscillaties in 

experimentele opstelling 

time-of-flight metingen). 

Q0 (E) Z1Jn waarschijnlijk 

MINIBUNDEL I oplosbaar 

Hiervoor zal gebruik moeten 

met de 

(met 

worden 

gemaakt van de geïnstalleerde holle kathode boog (plasmabron) voor 

* de productie van metastabiele Ne atomen. Deze oscillaties kunnen 

moeilijk verklaard worden uit de significante Stückelberg 

oscillaties in figuur 22a en b voor b~6a0 (E7=725 en 825 meV) 

omdat, i.t.t. bij de a~a5 overgang, hier de oscillaties in het 

intermediaire gebied veel significanter zijn. Deze laatsten zijn 

niet met een nac=1 crossing verklaarbaar omdat er (aangenomen dat 
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Figuur 20: De gepolariseerde werkzame doorsneden Q0 en 

Q1 voor cx-rcx4 als functie van de energie, samen met 

het polarisatie-effect. 
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Figuur 21: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor ex :rex 4 

bij E7=255 mev 

Figuur 22: De 

differentiële werkzame 

doorsneden voor c:x:rc:x
4 

bij de energieën 

E7=725 (a) en 825 (b) 

me V. 
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Figuur 23: De avoided crossings voor llet "4, 5, 6, 7" 

multiplet bij Oac=l. Het de dikke lijn is aangegeven 

hoe een mogelijke a~a4 overgang tot stand kan komen. 

de relevante crossings in de omgeving van R~7a liggen) een bijna 
0 

volledige inversie van Mi=l naar 0=0 optreedt. Mogelijkerwijs 

speelt een meervoudige curve-crossing in de 0=0 klassen een rol. 

Dit moet nader onderzocht worden. Merk op dat deze grote 

oscillaties overeenkomsten vertonen met die in het a~a5 geval. 

§ 4.5 DE OVERGANG a
3 

( J'=O) ~a 
4 

( .1=2) 

De toestand a
3

(J=O) is experimenteel met een één-foton 

overgang niet te maken vanuit de metastabiele J=O en J=2 

toestanden wegens de dipoolselectieregels. 
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In figuur 24 is de werkzame doorsnede als functie van de 

energie gegeven, zoals berekend door Henneeart [HEN82], Martens 

[MAR85], en in dit werk. Bovendien is een energiepunt gegeven van 
A Manders [MAN88],[MAN89]. 

De berekeningen van Henneeart zijn gebaseerd op een 

twee-toestands model in een adiabatische basis (moleculaire 

toestanden). In deze berekening is geen rekening gehouden met 

rotatiekoppeling. Bovendien is geen rekening gehouden met radiële 
82 

koppelingen t.g.v. de ---2 -operator [MAR85]. Martens heeft met het 
8R 

diabatische (atomaire toestanden) gekoppelde kanalen programma de 

berekening van Henneeart herhaald, eveneens zonder 

rotatiekoppeling, maar met meeneming van drie diabatische 

toestanden: c:x 3 ,c:x4 en c:x 6 . In dit werk zijn gekoppelde kanalen 

berekeningen gedaan waarbij alle tien diabatische toestanden en 

rotatiekoppeling zijn meegenomen. De drie berekeningen in figuur 

24 laten zien dat de werkzame doorsnedes van Martens redelijk goed 

overeenkomen met die van Henneeart, maar dat deze systematisch 

lager zijn dan die uit dit werk. De laatsten vertonen bovendien 

een maximum bij E3~110 mev. 

De veel grotere werkzame doorsnedes in dit werk kunnen toe te 

schrijven zijn aan extra koppelingen, evt. meervoudige overgangen, 

door de extra meegenomen toestanden. 

De rotatiekoppeling speelt voor een zuivere J=O toestand geen 

rol, waardoor het effect hiervan op een moleculaire c:x 3 - toestand 

waarschijnlijk eveneens van weinig betekenis zal zijn. 

In figuur 25a t;m c zijn de differentiële werkzame doorsnedes 

voor E3=34,94 en 344 meV uitgezet. Hieraan is enerzijds te zien 

dat er nog grote bijdragen tot b=l4a
0 

optreden, en verder dat de 

oscillaties bij toenemende energie steeds frequenter worden. De 

verklaring voor het eerste punt is te vinden in figuur 4 voor de 

~R-matrix elementen. Deze zijn nog significant ongelijk aan 0 tot 

R=l4-15a
0

• Bovendien blijkt dat de potentiaalcurven voor c:x3 en c:x4 
(0=0+) in figuur 4b goed voldoen aan het typische Demkov gedrag 

(§2.2): ze lopen voor groteR over een groot bereik parallel en 

splitsen voor kleinere R op. In de figuren voor de differentiële 

werkzame doorsnedes {25a t;m c) is inderdaad een soort 

"Demkov-staart" voor b>lOa
0 

waar te nemen. Ook door de hoeken '1 
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Figuur 24: De werkzame doorsnede voor aya4 van de 

adiabatische berekening van Hennecart, de diabatische 

drie-toestands berekening van Hartens zonder 

rotatiekoppeling en de vaarden uit dit verk. Bovendien 

is een energiepunt van Handers toegevoegd. 
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Figuur 25: De differentiële werkzame doorsneden voor 

a~a4 bij E7=140 (a), 200 (b) en 450 (c) mev. 
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tussen de adiabatische toestanden I <XkJkMk>R=oo en I akJkMk>R voor 
k=3,4 en Mk=O+ wordt een tamelijk zuivere vorm van Demkov 

koppeling gesuggereerd, zie figuur 26. De hoeken 7 naderen 

inderdaad tot i· In deze figuur is tevens de hoek (3 tussen de 

asymptotische (diabatische) toestand lakJkMk>R=oo en de 

adiabatische toestand la1J 1M1>R uitgezet voor k,l=3,4. Uit deze 

tweede figuur blijkt voor R~9a0 d:t inderdaad de twee toestanden 

opmengen, voor de som geldt: 7+(3~2 . Voor R~9a0 mengen ook andere 

toestanden bij: 7+(3~. 

A 

El EJ 
(;) El 

0 0 ' 
0 

ll ll 
11 

Figuur 26: De hoeken 7 en (3 tussen de toestanden 

I akJkHk>R=oo en I akJkHk>R voor k=3, 4 resp. I akJkHk>R=oo 

en de adiabatische toestand la1J 1H1>R uitgezet voor 

k, 1=3, 4. 

Deze overgang lijkt veel beter met zuivere Demkov-koppeling 

beschrijfbaar te zijn dan bijvoorbeeld de a 4<->a5 en a 6<->a7 
overgangen, die meer tussen de Landau-Zener en Demkov limieten in 

blijken te zitten. 
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§ 4.6 

De toestanden a 1 en a 3 zijn beide niet experimenteel te maken 

(§ 4.5). We zullen hier alleen de a~a3 overgang beschrijven. De 

werzame doorsnedes voor a~a1 zijn op grond van detailed balancing 

(voor totale werkzame doorsnedes) hiermee gecorreleerd via de 

relatie (gelijke totale energie): 

(5.15) 

waarin k1 en k 3 de asymptotische golfgetallen voor de a
1 

resp. a
3 

toestanden zijn. Er geldt 

(5.16) 

zodat vgl.(5.15) wordt 

(5.17) 

In figuur 27 is de totale werkzame doorsnede voor apcx 3 als 

functie van E1 gegeven. Hierin zijn een plotselinge stijging van 

de werkzame doorsnedes voor E1>300 meV, en een aantal grote 

oscillaties zichtbaar. In figuur 28a t;m c zijn de differentiële 

werkzame doorsnedes voor E1=397, 647 en 1897 mev uitgezet. Hieruit 

blijkt de bijdrage tot de werkzame doorsnedes beperkt te blijven 

tot b~4a , langzaam oplopend als functie van de energie. Opvallend 
0 

is ook de langzame toename van het aantal Stückelberg oscillaties 

als functie van de energie. 

De potentiaalcurven voor de a 1 en a 3 toestanden in figuur 4b 

in de rl=O- klasse, vertonen iets dat op een avoided crossing 

lijkt, bij R~3.9a0 , en met een referentie snelheid van vref~3600 

m;s. Dit kan de zeer scherpe stijging van de werkzame doorsnede 

als functie van de energie voor E1>300 mev goed verklaren. De 

beperking van de differentiële bijdragen uit figuur 28 tot 
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Figuur 27: De werkzame doorsnede voor de ay+a3 
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Figuur 28: De differentiële werkzame doorsneden voor 

a~a3 bij E1=397 (a), 647 (b) en 1897 (c) meV. 
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b<4a0 (~Rc) is eveneens met Landau-Zener gedrag in overeenstemming. 

De langzame toename van het aantal oscillaties in 6Q(b) als 

functie van de energie is verklaarbaar op grond van de kleine 

indringdiepte voor R<Rc i.v.m. de zeer hoge centrifugaalbarrière 

voor kleine R-waarden. De oscillaties in de werkzame doorsnedes 

als functie van de energie zijn verklaarbaar met het geringe 

aantal Stückelberg-oscillaties, zie ook figuur 3 in § 2.1. 
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zijn 

HOOFDSTUK 6 

DREMPEL EFFECTEN 

§ 1 INLEIDING 

Met het oog op de toenemende belangstelling voor laserkoeling 

** drempel effecten in het Ne -He geval bestudeerd. Met 

laserkoeling zullen in de toekomst atoombundels met zeer langzaam 

bewegende atomen kunnen worden geproduceerd, die met de huidige 

bron niet te maken zijn. De drempel effecten treden op als de in 

één of meer kanalen de deBroglie golflengte vergelijkbaar wordt 

met de dracht van de interatomaire interactie. 

In dit hoofdstuk worden de drempeleffecten bij de overgangen 

a
5

<-->a
7 

en a
4

<-->a
5 

bestudeerd, met name aan de hand van 

gekoppelde kanalen berekeningen. Hierbij is gekeken naar het 

polarisatie effect, het gedrag van de werkzame doorsneden en van 

afzonderlijke s-matrix elementen als functie van de 

botsingsenerg ie. 

De theorie waarmee de effecten verklaard zullen worden, wordt 

kort beschreven in § 2. Vervolgens worden overgangen exotherme en 

endotherme overgangen besproken in § 3 resp. § 4. 

In § 5 zullen tenslotte eventuele aansluitproblemen in de 

koppelpunten tussen links- en rechtsintegratie t.g.v. de grote 

deBroglie golfengte besproken worden. 

Bij het onderzoek in de groep van Verhaar (theoretische 

natuurkunde) spelen eveneens drempel effecten een rol. Voor 

details zie de proefschriften [EIJ84],[KOE88] en [ST089]. 

§ 2 ALGEMENE THEORIE 

Achtereenvolgens worden in deze paragraaf het drempelgedrag 

van de s-matrixelementen en van de werkzame doorsneden als functie 

van de energie besproken. 
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§ 2.1 LIMIETGEDRAG VAN S-MATRIX ELEMENTEN 

In het artikel van L.Fonda in [SHA66] wordt het volgende 

gedrag voor inelastische s-matrix elementen afgeleid 

(6.1) 

in de nabije omgeving van een drempel in één van de kanalen. 

Hierin is kd (=ki of kf) het golfgetal van het betrokken kanaal en 

Nd (Ni of Nf) het daarmee corresponderende quanturngetal voor de 

kernrotatie. De constante HfN 'N is onafhankelijk van de energie 
f

,l. . 
l. p 

en bepaalt de fase van het s-matrix element SfN 'N in de 
f' 1 i 

omgeving van de drempelenergie. 

§ 2.2 LIMIETGEDRAG VAN WERKZAME DOORSNEDEN 

We beschouwen allereerst de situatie waarin een deeltje zich 

met een zeer lage snelheid voortbeweegt. Deze snelheid 

veronderstellen we zo laag dat voor de golfvector k geldt 

1 
k << 0 (6.2) 

waarin D de "dracht" van de potentiaal is. In ons geval geldt 

D~10a01 . Voor snelheden waarbij aan vgl.(6.2) is voldaan wordt de 

werkzame doorsnede voornamelijk bepaald door s-matrix elementen 

met Ni=O, zie vgl. (6.1). Semiklassiek impliceert dit een kopse 

botsing. Voor Ni>O zal er van interactie geen sprake meer Zl.Jn 

omdat de hiermee semiklassiek corresponderende botsingsparameter 

van de orde À is, en dus veel groter dan de dracht van de 

potentiaal, vgl. de semiklassieke correspondentie relatie (4.26). 

Uit het drempelgedrag van de S-matrix elementen volgt dat van de 

werkzame doorsneden. 
IM·I 

De uitdrukking voor Qfil. luidt (vgl. (3.5)): 

1
voor k~î 0o- 1 geldt gNe-He ~ 3.6i en gNe-Ne ~ 1.2i. 
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= rr2 r r r r (2P+1) (J.M.P -M. IN.O) (J.M.P 
k. p NfN.N! 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

N.-N! p p * 
i 1 1 Sf 'N (SfN 'N') 

Nf' 1 i f' 1 i 

-M. IN!O) 
1 1 

(6.3) 

We concentreren ons, zoals gezegd, nu eerst op het exotherme 

geval, waardoor de Ni=Nf=O termen dichtbij de drempel zullen 

overheersen. 

Voor N.=N!=O luidt de Clebsch-Gordan coëfficiënt (J.M.P-M.IOO} 
1 1 1 1 1 

[VAR88]: 

(J.M.P -M.IOO) 
1 1 1 

Het kwadraat hiervan 

eS J. -M. J; ,P 
= (-) 1 1-;:::=·=== 

/ 2J .+1 
1 

(6.4) 

is onafhankelijk van M .. Tevens zijn de s-matrix elementen 
1 

onafhankelijk van Mi waardoor het polarisatie effect verdwijnt. 

Omdat verder dus moet gelden J.=P reduceert (6.3) tot 
1 

(6.6) 

waarin het quantumgetal Nf moet voldoen aan 
Nf 

(-) = 1 wegens 

Nf Ni 
(-) =(-) = rr = 1. 

Aangezien voor de s-matrix elementen in de lage energie limiet 

geldt (vgl.(6.1)} 

(6.7) 

geldt voor de werkzame doorsnede, vergelijk vgl.,(6.3) 
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2N.-l 
uiN. k. ~ krlO ~ 

~ ~ 

en dus 

wat het uit de kernfysica bekende ~-gedrag voor 

overgang is [WIG48]. Dit geeft aanleiding tot 

inelastische werkzame doorsnede bij dalende 

(6.8) 

een exotherme 

een stijgende 

energie. Dit 

schijnbaar vreemde gedrag kan op semiklassieke gronden worden 

verklaard door de grote deBroglie golflengte die met deze deeltjes 

correspondeert: 

h À=---

~ 
(6.9} 

en samenhangt met k via Àk=2rr. In essentie wordt de werkzame 

doorsnede niet langer bepaald door de dracht D van de potentiaal, 

maar door de golflengte À-~ van de radiële beweging. 

Tot nu toe is het exotherme geval behandeld. Een analoge 

redenering is mogelijk voor het endotherme geval. Startpunt is 

opnieuw vgl. (6.3). Dit leidt tot 

waarin kf wederom het golfgetal van het deeltje in de hoogste 

toestand (maar nu eindtoestand, f=final) is, en Nf het rotationele 

quantumgetal, eveneens in dit kanaal. Bij de drempel is Nf=O de 

enige partiële golf die meedoet, zodat de werkzame doorsnede hier 

-kf is. 

§ 3 VOORBEELDEN VAN EXOTHERME OVERGANGEN 

In deze paragraaf beschouwen we exotherme drempel effecten 
IM·I 

d f
. . ~ 

voor de overgangen a~5 en a~a7 • In e ~guren 1 en 2 ~s Qfi 

als functie van de initiële energie (E4 en E5 ) dubbellogarithmisch 

89 



uitgezet. We kunnen aan deze figuren vier dingen opmerken: 
-2 - Het lineair dalende gedrag voor Ei~ 10 meV. 

- Het afwezige polarisatie effect voor hetzelfde energie 
0 

bereik: Q 1 = 1. 

Q -1 1 
- Het oscillerende gedrag voor 10 ~ Ei~lO meV. 
- De sterke stijging van Q(E) voor Ei~lO mev. 

IM·I , 
Q ~(At) 
5~ 

1 
I 

10 

I d' 

_, 
ID 
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10 -'1 
(0 

0 
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0 lHJ =0 
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o I MJ ==2 
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ó s 8 0 
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ec:> c x x 

EJ 
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E)0 
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() 
() 

1 o" 

Figuur 1: Het gedrag van de gepolariseerde werkzame 

doorsneden voor a~a5 als functie van E4 . 
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Het eerste punt is direct met de ~-wet uit § 2 te verklaren: de 

hoofdbijdrage aan de werkzame doorsneden is afkomstig van de N.=O 
l. 

s-matrix elementen. Hierdoor geldt 

IMJ •1) 

Q7~ (A 

I 

(6.11) 

I 
10 

~a 

o IMi.l-0 a 
E ~ 

K 

x I Md= I x 

tl 

10 
)( 

• -I 
10 • 

-1 
10 

11 

• tl 

Figuur 2: Het gedrag van de gepolariseerde werkzame 

doorsneden voor a~a7 als functie van E
5

. 
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In het geval a~af blijft de helling in figuur 1 tot 

E4~1o-2mev gelijk aan - 2 , terwijl in figuur 2 te zien is dat er 

bij E5~5 · 10-4meV reeds een afwijking optreedt. De verklaring 

hiervoor is nog niet voor handen. Het afwezige polarisatie effect 

is in overeenstemming met § 2.2 Een eenvoudige interpretatie van 

het afwezige polarisatie effect in dit energiebereik is het 

bolsymmetrische karakter (over het interactie gebied) van de 

inkomende ruimtelijke golffunctie door zijn grote deBroglie 

golflengte (À(Ekin,asympt.=10-
4 

meV) ~960 a
0
). Hierdoor verdwijnt 

de enige voorkeursrichting (= invalsrichting} uit het probleem ten 
~ 

opzichte waarvan Ji kan worden gerefereerd. Merk op dat door 4rr 

detectie geen enkele voorkeursrichting wordt gedefinieerd. 

In het energiebereik 10-1~E.~10 1 meV treden er oscillaties op 
!Mil 1 

in Qfi als functie van Ei. In beide overgangen kunnen de 

semiklassieke avoided crossing punten He nog net niet bereikt 
45 57 . worden: He -E(a4 } = 9 meV en He -E(a5 ) = 6 meV. Nu 1s het door 

tunneling mogelijk dat het crossing punt toch wordt bereikt, en 

een inelastische overgang optreedt. Door interferentie effecten 

tussen uitgaande golven kunnen dan deze oscillaties ontstaan 

[NIK68]. Voor energieën Ei>He is het crossingpunt He bereikbaar en 

dit is in de figuren 1 en 2 duidelijk te zien door de plotselinge 

stijging van de werkzame doorsneden. 

§ 4 TOEPASSING OP ENDOTHERME OVERGANGEN 

De endotherme overgangen Z1Jn experimenteel, zelfs in de 

toekomst zeer moeilijk te realiseren. Dit komt door de eis van 

zeer lage snelheid (3-4 mjs, zie § 2.1) van de deeltjes wanneer 

het Ne** zich in de drempel-(eind)toestand bevindt. De initiële 

snelheid moet dan zeer goed bepaald zijn. In het a~a5 geval geldt 

nl. AE57=80. 65 meV wat overeenkomt met 2210 mjs terwij 1 voor 

ag4a4 , AE45=10.71 meV, geldt g~ao2 mjs, met spreiding uv=3-4 mjs. 

Experimenteel is het bijna onmogelijk een bundel met gemiddelde 

snelheid ca.2210m/s en uv~3m/s te realiseren. Voor de endotherme 
I Mil 

overgangen ara5 en ag+a4 is Qfi als functie 

eindenergieën E4 en E5 dubbellogarithmisch uitgezet. 

figuren kunnen we vier effecten waarnemen: 

92 

van 

In 

de 

deze 



1 o' I'J Ç I 

)( 
lH L \ o2 o IHd:: o (;) 

0~5 (A ) ><IHd=l x 

I -I 
A Q lot. 

0 
10 

)( ~ 
x A El 
Cl 

x. 
-3 6 

0 
10 

! 0 
1( 

!~ 

-f 
c 

10 

0 

IÖ1+---~~-----~~--~----~--~----~~--~~ 
10-'1 IO 10° /01 

~E~(~ev) 

Figuur 3: Het gedrag van de gepolariseerde verkzame 

doorsnedes voor a~4 als functie van E4 . 

1 

- Een lineair stijgend gedrag Q - E'2 E 5 10-3 
f voor f -6 · voor 

-1 b'. a~a5 en Ef~ 10 1J as+a4 . 
- Een voor de as+a4 overgang zeer groot polarisatie effect tot 

E4::.:1 meV en een afwezig polarisatie effect voor ara5 tot 

E
5

::.:1 mev. 
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- Oscillaties in Q voor a~a5 bij l~E5~10 mev. 

- Een scherpe stijging van Q als functie van Ef voor Ef~lO meV. 

I 11· I 
af;rÁt) 

I 
I 

10 

_, 
10 

-3 
10 

-S' 
10 

e e 
)( 

){ 

lo IM,I = o I 
I x lH, I = I I 

-7 . 
JO +-_-u---+-----+_~1----~----~0----~----~1----~--~~ 

I 0 , I 0 I 0 I 0.. I 0-. 

~E5(meV) 
Figuur 4: Het gedrag van de gepolariseerde werkzame 

doorsnedes voor a~a5 als functie van E5 . 
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1 

Het eerste punt, Q~~t - E~ is in overeenstemming met het in § 2 

gegeven gedrag voor de werkzame doorsnede als functie van Ef bij 

voornamelijk Nf=O bijdragen. Het tweede punt, de polarisatie 

effecten die voor de twee gevallen sterk verschillen wordt 

verklaard op grond van selectieregels die volgen uit 

Clebsch-Gordan coëfficiënten. In het geval cx_:;-+cx
5 

bezitten beide 

toestanden J=1. Dit betekent dat dezelfde S-matrix elementen (S is 

symmetrisch) bijdragen, en met dezelfde Clebsch-Gordan 

coëfficiënten, als in het exotherme geval. We gaan er hierbij van 

uit dat het energieverschil l1E
57 

zo klein is (hoewel groot in 

vergelijking met l1E
45

) dat ook slechts N
7

=o de belangrijkste 
0 

bijdrage levert-.Dus hier geldt net als in het exotherme geval g_ = 
Q1 

1. In het geval cxgtcx4 geldt Ji=1 en Jf=2. We zullen laten zien dat 

dit aanleiding geeft tot het grote polarisatie effect. Voor lage 

energieën E
4

, levert het Nf=O (N
4

=o) element de hoofd (enige) 

bijdrage (zie ook§ 3). Daaruit volgt (pariteitsbehoud) dat wegens 

N 
n = <-> f 

N. 
= 1 = (-) l. 

N. even moet zijn. Er geldt voor P: 
l. 

~ -4 ~ 

p = J + N 

zodat met Nf=O volgt dat P=Jf=2. 

Voor Ni (=N5 ) geldt (voor P~Ji) 

N. = P-J, •.• P+J. 
l. l. l. 

= P-1 ... P+1 = 1 .•. 3 (6.12) 

Met N.=even geldt N.=2. 
l. l. 

We hebben, bij dit s-matrix element, te maken met de volgende 

Clebsch-Gordan coëfficiënten in formule (6.5): 

(J.M.P.-M.IN.O) 
l. l. l. l. l. 

en 

= (1 1 2 -112 0) 

= (1 0 2 012 0) = 
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voor M.=1 
l. 

0 voor M.=O 
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Dit verklaart het grote polarisatie effect: de Mi=O bijdrage is 
. P=1 . 

afkomstJ.g van het S N =1 N =1 matr1.x element, wat een veel 
cx4 4 ,cx5 5 

kleinere bijdrage levert. Voor grotere energieën neemt de 

significantie van de N4~o matrixelementen toe, zodat het 

polarisatie effect voor cx~cx4 als functie van E4 minder groot 

wordt. Voor energieën 1~E5~10 meV begint, net als in het exotherme 
IM·I 

geval, de werkzame doorsnede Q57 
1 enigszins te oscilleren als 

I Mil 
functie van E5 • Dit in tegenstelling tot Q45 die een vlak 

verloop als functie van E4 laat zien. 

Voorbij de crossing energie He stijgen in beide gevallen de 

werkzame doorsneden sterk ten gevolge van de mogelijkheid tot een 

Landau-Zener overgang. 

§ 5 DE AFSTAND TUSSEN DE KOPPELPUNTEN 

Bij de berekening van de s-matrix worden de oplossingen uit de 

links- en rechts-integratie in de koppelpunten aan elkaar 

geknoopt. In feite is dit een probleem van twee vergelijkingen met 

twee onbekenden, die voor een nauwkeurige numerieke oplossing zo 

onafhankelijk mogelijk dienen te zijn. Wanneer nu de golffunctie 

tussen de koppelpunten nauwelijks verandert, dan ligt het voor de 

hand dat er problemen kunnen ontstaan, d.w.z. wanneer 

À >> ARcoupling (6.13) 

De fase en amplitude van de sinus-achtige oplossingen uit de 

rechts-integratie Zl.Jn dan tamelijk willekeurig te kiezen, 

waardoor de oplossing slecht bepaald wordt. 

Om een indruk te krijgen van de afhankelijkheid van de 

werkzame doorsneden van AR 1 . in de buurt van een drempel coup J.ng 
zijn een aantal testberekeningen gedaan bij ARcoupling ~ 0.21 en 

0.32 a
0

, zie tabel I. In deze tabel zijn werkzame doorsneden voor 

cx
5

<->cx7 gegeven in beide situaties. Het blijkt dat de relatieve 

verschillen in werkzame doorsneden voor een verhouding van 
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.dR 1' coup 1.ng > 0 _02 
~ a 5 ,asymp. 

kleiner dan 1% worden, en dat de afwijkingen voor toenemende 

verhouding van deze grootheden systematisch afneemt. De 
0 

polarisatie effecten Q1 blijken voor elke bekeken verhouding 
Q 

aanvaardbare verschillen op te leveren (<3.5%). 

Tabel I: De relatieve afwijkingen van werkzame 

doorsneden en polarisatie effecten bij twee 

verschillende waarden voor .dRcoupling ten opzichte van 

elkaar. 

Qo 

.dRCOUEling Qo Qo .dQf . 
.d-

E5 (meV) Qtot Qtot __ l.(%) Q1 
~ Q1 Q1 Qfi Qo a 5 ,asymp. 

Q1 

.dR . = coupl1.ng 0.21a
0 

.dR . = coupl1.ng 0.32a
0 

a5"a7 

10-4 2. 2 ··10 -4 0.215 1.0 0.195 1.0 9.6 0.05 
10-3 6.9 -10-4 0.077 0.99 0.070 0.99 9.1 0.12 
10-2 2. 2 ··10 -3 0.043 0.93 0.040 0.93 8.0 0.26 
10-1 6.9-10-3 0.036 0.93 0.034 0.95 4.6 2.3 

0.35 0.013 9.5-10-3 1.86 9.6-10-3 1.87 0.69 0.53 

10 0.069 5.6-10-3 1.56 5.6-10-3 1.56 0.26 0.0 

a:pa5 

10-4 2.2-10-4 2.7-10-7 0.83 2.4-10-7 0.82 9.4 2.4 
10-3 6.9-10-4 9.5-10-7 0.83 8.7-10-7 0.81 9.0 2.0 
10-2 2.2-10-3 5.4-10-6 0.76 4.9-10-6 0.77 7.8 0.45 
10-1 6.9-10-3 4.4-10-5 0.76 4.2-10-5 0.78 4.5 3.3 

0.35 0.013 4.1-10-5 2.1 4.1-10-5 2.1 0.9 0.0 

10 0.069 6.2-10-4 5.3 6.2-10-4 5.3 0.1 0.14 
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HOOFDSTUK 7 

** DE MODELPOTENTIAALMETHODE VOOR Ne -Ne 

§ 1 INLEIDING 

Experimenteel is er tot nu toe geen verschil waargenomen 

tussen werkzame doorsneden in de botsingen ~Ne**- ~Ne (identieke 

k 22 ** ~ . . . ernen) en Ne - Ne (n~et ~dent~eke kernen). 

Het theoretische verschil tussen de gevallen met identieke en 

niet-identieke kernen treedt pas op indien binnen het kader van de 

gebruikte modelpotentiaalmethode een zogenaamde valentie elektron 

inversie overlapintegraal berekend kan worden. Er is gekozen voor 

een modelpotentiaal aanpak omdat deze enerzijds veel minder 

rekenintensief is en anderzijds meer fysisch inzicht verschaft dan 

een zgn. ab-in i tio berekening. In deze laatste wordt het hele 

veel-elektronen probleem opgelost (benaderd). De 
** modelpotentiaalmethode is door Henneeart toegepast op het Ne -He 

systeem; de moleculaire elektronenwisselwerkingen zijn hiermee 

berekend. 
** In het Ne -Ne geval hebben we te maken met ladingssymmetrie 

van de neon kernen. Hierdoor is er inversiesymmetrie voor de 

elektronen bij spiegeling van de elektronenposities in het 
. ~ ** 20 

massam~ddelpunt van het totale systeem. Voor Ne - Ne is deze 
• 22 ** 20 • • • 

symmetr~e exact, en voor Ne - Ne geldt h~J ~n goede 

benadering. 

quantumgetal 

moleculaire 

opgelost 

[B0087]. 

op 

Deze symmetrie leidt tot de invoering van een goed 

voor de totale elektronen pariteitsoperator ne. Het 
20122Ne ** - 20Ne kan met gebruikmaking hiervan worden 

een wijze analoog aan het bekende ** Ne -He geval 

Het theoretische verschil in werkzame doorsneden tussen de 

gevallen met identieke en niet-identieke kernen treedt pas op als 

er verschil is tussen de ne=±l (geradejungerade) potentialen 

waarmee de s-matrices berekend zijn. Dit verschil wordt bepaald 

door de genoemde overlap integraal, ~~(R). Hierin is À de absolute 

waarde van de projectie van het baanimpulsmoment van het valentie 

elektron op de internucleaire verbindingsvector, met grootte R. 
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Deze integraal geeft de overlap weer van valentie elektron 

golffuncties die oplossing Zl.Jn van de valentie elektron 

Schrödingervergelijking waarbij de Ne+-core gesitueerd is bij A of 

B, zie figuur 1. 

I TI 

• 
B(N e) A( Ne) 

Figuur 1: De vaarschijnlijkheidsdichtheid van het 

valentie elektron in geval dat het Ne+ zich bij kern A 

(I) en B (II) bevindt (schematisch). 

De overlap is op zijn beurt weer een maat voor de 

waarschijnlijkheid dat het valentie elektron door de attractie van 

het neon grondtoestand atoom zich in de omgeving van dit atoom 

bevindt. De golffuncties, en ook de moleculaire potentialen kunnen 

worden berekend met een uitbreiding van de modelpotentiaalmethode 

van Henneeart [HEN82]. 

In het verleden zijn 

berekeningen uitgevoerd aan 

overlapintegraal gelijk aan 

numerieke waarden van de 

beschikbaar waren. Hierdoor 

door Manders gekoppelde kanalen 

** het systeem Ne -Ne, waarbij de 

nul werd gesteld omdat er geen 

valentie elektron golffuncties 

was het onmogelijk theoretische 

verschillen tussen de botsingsprocessen met identieke en 

niet-identieke kernen aan te tonen wegens de gelijkheid van ne=±l 

potentialen. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de 

modelpotentiaalmethode en op de wij ze waarop die toegepast kan 

worden om de overlap integraal te berekenen. 

Modelpotentiaalberekeningen Zl.Jn in het verleden door 
. ** . Henneeart u1.tgevoerd aan het Ne -He, en 1.n mindere mate aan het 
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** ** Ne -Ne systeem. Ook Ar -Ne/He potentialen zijn op het ogenblik 

beschikbaar. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst, 
** voortbordurend op de Ne -He en Ne gevallen, ook zelf 

modelpotentiaalberekeningen te doen aan andere systemen. 

In § 2 wordt de modelpotentiaalmethode in het algemeen en 
** zoals toegepast op het Ne -Ne systeem beschreven. In § 3 wordt 

het atomair neon, en in § 4 het moleculaire probleem besproken. 

§ 2 DE MODELPOTENTIAALMETHODE 

Een modelpotentiaalmethode berust erop dat op grond van 

fysische kenmerken van een systeem, op een eenvoudige wijze 

acceptabele benaderingen van oplossingen van een veel 

elektronen probleem worden gegeven, door dit probleem te reduceren 

tot een één elektron probleem. 
** In ons Ne -Ne systeem hebben we te maken met een twintig 

elektronen probleem, nl. twee kernen met ieder tien elektronen. De 

door Henneeart gebruikte modelpotentiaalmethode berust er nu op 

dat dit systeem wordt vereenvoudigd tot een één elektron, twee 

core probleem: een 3p valentie elektron, een Ne+-ion en een 

grondtoestand neon atoom die ruimtelijk van elkaar gescheiden 

zijn. De eis van ruimtelijke gescheidenheid tussen valentie 

elektron en Ne+-ion betekent in feite dat de golffuncties van het 

Ne+ -ion, het neon atoom en het valentie elektron weinig overlap 

vertonen ([HAB82],[MAR85]). De toepasbaarheid van de methode wordt 

nu juist door deze laatste aanname beperkt tot internucleaire 

afstanden R groter dan 5a
0

• Voor kleinere R zijn de genoemde 

golffuncties niet langer strikt ruimtelijk gescheiden en de 

afzonderlijke wisselwerkingen niet langer onafhankelijk. 

Uitgangspunt van de methode is de Born-Oppenheimer 

veronderstelling op basis waarvan het zinvol is de 

elektronen-beweging te beschrijven bij elke vaste kernconfiguratie 
** afzonderlijk. De totale elektronen hamiltoniaan voor het Ne -Ne 

systeem luidt volgens de modelpotentiaalmethode: 

Hmol = Hat + VI 

= H~t + Hl + Vso + VI (7.1) 
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Hierin is Hat de atomaire hamiltoniaan en VI de moleculaire 

elektronen wisselwerking. De atomaire hamil toniaan Hat bevat de 

elektrostatische interacties van elektronen met de kern en 

onderling, en de spin-baan wisselwerking Vso· De elektrostatische 

wisselwerking is op te splitsen in een sferisch symmetrisch deel 

H
0

, en de zgn. Coulomb-restwisselwerking H1 , waarvoor de relatieve 

oriëntatie van het 2p-l gat en het valentie elektron van belang 

is. Het atomaire probleem is opgelost door Henneeart [HEN82]. De 

moleculaire interactie VI bevat de core-core wisselwerking tussen 

het Ne+ -ion en het neon atoom, de elektron neon-atoom 

wisselwerking en een drie-deeltjes term: de wisselwerking van de 

door het elektron in het neon-atoom geinduoeerde dipool met het 

N + . . 1 e -1on en v1ce versa . 

Het atomaire probleem, inclusief de twee-deeltjes 

wisselwerkingstermen H1 en Vso is opgelost door Henneeart [HEN82]. 

Bij de oplossing van het moleculaire probleem met hamiltoniaan 

(7.1) wordt gebruik gemaakt van het feit dat de moleculaire 

wisselwerking VI enerzijds, en de atomaire wisselwerkingen H1 en 

Vso anderzijds op ruimtelijk verschillende gebieden werken 

([HEN82)). Dit maakt het mogelijk ze als twee onafhankelijke 

eerste orde storingen te behandelen [KUC88],[B0087). Verder wordt 

de moleculaire interactie VI verondersteld splitsbaar te zijn in 
** . . . . een deel dat van het Ne -atoom expl1c1et u1tslu1tend de 

vrijheidsgraden van het valentie elektron bevat en een deel dat 

uitsluitend de core van dit atoom bevat ([B0087)): 

(7.2) 

Op dezelfde manier kan ook de nulde orde atomaire hamil toniaan 

gesplitst worden: 

H
0 

= H + H ( 7 . 3 ) o,v o,c 
1oe feitelijke vorm van deze drie-deeltjes term bevat voorzover 

het de elektronvrijheidsgraden betreft alleen het valentie 

elektron. De cores treden alleen op in de vorm van de 

kernposities. 
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In [B0087] staat beschreven hoe, uitgaande van de gegeven 

** veronderstellingen, de Ne -Ne wisselwerkingspotentialen kunnen 

worden verkregen. Wij zijn echter slechts geïnteresseerd in de 

oplossing van de eerste orde valentie elektron Schrödinger 

vergelijking 

(7. 4) 

Deze één elektron Schrödingervergelijking, waarbij het Ne+ -ion 

gelokaliseerd is bij één van de twee kernen, kan worden opgelost 

voor de mogelijke waarden voor ~= o en 1. Dit levert de 

eigenwaarden E~~~(R) = E0 +vv,u(R) en E~~~(:) = E0 +vv,rr(R) waarin 

vv,u(R) en vv,rr(R) de bij het Ne -Ne systeem horende 

modelpotentialen zijn. Deze potentialen zijn onafhankelijk van de 

onderlinge oriëntatie van de impulsmomenten van het valentie 

elektron en het 2p-l gat, en ook onafhankelijk van de projectie 

van de spin op de internucleaire as. 

De overlap integraal ~~(R) is nu gedefinieerd door ([B0087]) 

~À(R) = <IJI~(A) I'~'~(B)> 
V V V 

(7. 5) 

en geeft de overlap tussen twee moleculaire fysisch identieke 

golffuncties IJI~(A) en IJI~(B). Omdat de golffuncties IJl~ in de 

directe omgeving van het neon-atoom van de nulde orde atomaire 

golffuncties, horende bij de hamil toniaan H
0

, afwijken, is deze 

integraal ongelijk aan nul, en zullen er verschillen optreden in 

moleculaire rre=±l potentialen. 

§ 3 ATOMAIR NEON IN NULDE ORDE 

§ 3.1 INLEIDING 

In deze paragraaf beschouwen we het sferisch symmetrische 

model van het neon atoom, waarin de elektronen bewegen in de 

velden ten gevolge van het sferisch symmetrische deel van hun 

onderlinge interacties en de kernen. 
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We beschouwen een elektron in dit gemiddelde veld en lossen 

de Schrödingervergelijking voor dit één elektron probleem op. Deze 

methode staat bekend als de Hartree methode. Hierin wordt niet 

expliciet rekening gehouden met exchange effecten, hoewel deze wel 

in de effectieve potentiaal zitten verwerkt. 

Voor de potentiaal t.g.v. de negen andere elektronen en de 

kern wordt de volgende potentiaal gekozen: 

U(r) = 

waarin 

e
2 

[ 
4m:: ra 

0 0 

(ls) (2s) 

~1=12.10807, ~2=8.55326, ~3=3.51927 

(2p) 

(7. 6) 

( [FEN70]) 

en r gegeven in a
0 

( = 0.529 10-10 m ). De eenheid van U(r) is dan 

Joule. De drie g-termen stellen de gemiddelde wisselwerking voor 
. ** met de negen overJ.ge elektronen van het Ne -atoom. De 

coëfficiënten (2,2,5) voor de functies g en g zijn de aantallen 
0 1 

elektronen in de drie betrokken subschillen 1s2 , 2s2 en 2p5 . De 

indices van de functies g(~r) zijn de betrokken quantumgetallen t. 
De laatste -1- in vgl. (7. 6) dient voor het juiste asymptotische 

gedrag van de potentiaal in het oneindige: het elektron voelt dan 

nog slechts de -~ Coulombpotentiaal van de kern, afgeschermd door 

de negen elektronen. Dicht bij de kern lijkt de potentiaal op de 

Coulombpotentiaal van de naakte kern, evenredig met - 1~. (In ref. 

[HEN85] staat deze potentiaal verkeerd weergegeven: de -1- in 

vgl.(7.6) is daar een -10-}. 

De totale nulde orde atomaire Schrödingervergelijking wordt 

met potentiaal (7.6) 

~ 2 2 t 
( __ u_ 'iJ + U (r) ) IJ!a 

2m onl (7.7) 
e 
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De hamiltoniaan is sferisch symmetrisch en onafhankelijk van de 

spin. Daardoor zijn de energie eigenwaarden slechts afhankelijk 

van de quantumgetallen n en t. De één elektron 

Schrödingervergelijking (7.7) wordt nu opgelost door de 

golffuncties 'lf~~l te ontwikkelen naar een zekere basis en de 

resulterende matrixvergelijking op te lossen: 

He = ESc (7.8) 

Hierin is c de kolomvector waarin de ontwikkelingscoëfficienten 

van de basisfuncties gerangschikt zijn. De matrix s is de 

inproduktmatrix van de basisfuncties in de niet orthogonale basis 

en H is de (eveneens symmetrische) matrix van de hamiltoniaan ten 

opzichte van deze basis. 

§ 3.2 KEUZE VAN DE COÖRDINATEN 

Alle potentiaaltermen in de Schrödingervergelijking (7.7) 

hangen af van de afstand r tot de Ne+-ion kern. In de eerste orde 

moleculaire Schrödingervergelijking (7.4) komen echter in de 

potentiaal V I ook termen ten opz i eh te van de kern van het neon 

grondtoestandatoom voor. Hierdoor is het voordelig om in het 

moleculaire probleem basisfuncties te kiezen in confocale 

sferoïdale coördinaten (elliptische coördinaten): in essentie de 

som Ç en het verschil ~ van de afstanden van het elektron tot de 

twee kernen, en een hoek ~ rondom de internucleaire as. 

Vooruitlopend op het moleculaire probleem zal ook het atomaire 

probleem nu in elliptische coördinaten geformuleerd worden. 

De elliptische coördinaten (Ç,~,~) worden gedefinieerd m.b.v. 

het xyz assenstelsel met de kernen in z=±~. De z-as valt dus samen 

met de internucleaire as, zie figuur 2. Deze internucleaire as, en 

de afstand R hebben natuurlijk slechts in het moleculaire geval 

betekenis. 

De coördinaten Ç en ~ worden gedefinieerd als 

ç = (7.9A) 

104 



r- r 
71 = 

A B 
R 

waardoor de volgende transformatie regels gelden 

en 

ç = ~{ ( p2 + (~ 
2 

~{ ( p2 + (~ 71 = 2 

~ = arctan(~) 

met 2 = x2+y2; r2 p 
A 

{

x= ~~ ~ cos~ 
y= ~~ ~ sin~ 2 

z= ~Ç71 

Z)2 ) 1/2 + ( p2 + (~ + 
2 

Z)2 

+ Z)2 ) 1/2 ( p2 R 2 + (- - z) 2 

) 1/2 } 
) 1/2 } 

= (~ + z) 2 + p2 en r2 R 2 = (- - Z) + 
B 2 

2 

2 p • 

(7.9B) 

(7.10A) 

(7.10B) 

(7.10C) 

(7 .11A) 

(7.11B) 

(7 .11C) 

Het benodigde volumeëlement bij een transformatie van een 

integraal van (xyz) naar (Ç71~) coördinaten luidt 

3 
dxdydz = ~ (Ç2 -71 2 )dÇd71d~ (7.12) 

De Laplace operator is in elliptische coördinaten: 

Met de uitdrukkingen (7.12) en (7.13) kunnen, wanneer de 

basisfuncties gegeven zijn, de in vgl.(7.8) genoemde hamiltoniaan 

en inproduktmatrix berekend worden. 

2 In [OVE81] is deze 

(form.(12)). De(+) en 

waardoor 71[0VES 1 ]= -71. 

formule voor 71 verkeerd weergegeven 
R (-) tekens in 2 ± z zijn verwisseld 
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z 
t 

R 
l 

/ /// --..y 

Figuur 2: Het carthesische coördinatenstelsel xyz~ 

waarin de "brandpunten" van de elliptische coördinaten 

liggen bij z=-~ (kern van Ne+-ion) en z=+~ (kern van 

neon-atoom). De hoeken it en rp zijn de gebruikelijke 

bolhoeken. De vectoren r en r lopen van de 
A B 

brandpunten naar het eindpunt van de vector r. 

§ 3.3 DE BASISFUNCTIES 

Als basisfuncties in het atomaire geval worden nu 

gegeneraliseerde Slater-orbitalen gecentreerd rond A (het Ne+-ion) 

genomen: 

(7.14) 

-+ 
Hierin is m de projectie van het baanimpulsmoment tv van het 
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valentie elektron op de z-as. Omdat het sferisch symmetrische 

nulde orde probleem ontaard is naar m, kan hiervoor de waarde o 

worden genomen. In het moleculaire geval wordt de symmetriegroep 

beperkt doordat de interactie VI niet rotatie- maar 

cylindersymmetrisch is rond de internucleaire as. Daardoor is t 

geen goed quantumgetal meer, echter m nog wel. De ontaarding naar 

m wordt opgeheven. Het getal /3i bepaalt de gepiektbeid van de 

functie rond r.=o ( jR(Ç+~)=rA ). Het aantal basisfuncties horend 

bij i (oftewel /3i) wordt bepaald door het natuurlijke getal n
1

, 

i.e. 

o s pJ s ni-1-lml 

o s qJ s ni-1-lml 
De complete basisset wordt dus gedefinieerd door de paren { (3 , n } , 

l i 

waarbij ni de omvang van de basis bepaalt. 

De waarden van {(3i,ni} zijn variationeel bepaald [HEN82], 

zodat de beste overeenkomst tussen energie eigenwaarden verkregen 

met ontwikkeling van 

numerieke oplossing 

t .. 
't~nt naar de e~J basisfuncties en directe 

(Numerov-methode, Aymar) verkregen is. De 

numerieke waarden van de paren {(3i,ni} staan in tabel I. 

Tabel I: De definitie van de atomaire basis. 

(3i n (3i ni i 
18 2 0.555 3 

8 2 0.333 3 

4 3 0.250 4 

1. 33 3 0.165 1 

0.85 3 0.1 3 

De omvang van de basis met deze tien {(3l,nl} paren is: 

Aantal functies m=O I: n2 = 79 i i 
n2 m=1 I: = 35. l 

§ 3.4 ANALOGIE MET DE WATERSTOFGOLFFUNCTIES 

Deze subparagraaf kan als een intermezzo worden beschouwd. De 

bedoeling is uitsluitend de keuze van de basisfuncties te 

verduidelijken. 
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De basisfuncties (7.14) zijn geïnspireerd op de 

waterstofgolffuncties 

{7. 15) 

waarin Pn-t-1 (r) een polynoom van de graad n-l-1 in ris, nis het 

hoofdquantumgetal, z is de atoomlading en a
0 

is de Bohr straal. 

In de nu volgende ruwe afschatting wordt getoond dat de 

basisfuncties (7.14) uit de functie (7.15) te verkrijgen zijn. 

De bolfuncties Ytm (t1q>) Z~Jn voor m~o te schrijven in termen 

van geassocieerde Legendre polynomen 

(m~O) (7.16) 

en voor m<O zijn ze te definiëren via de relatie 

(m<O) (7.17} 

die overigens voor alle m geldt. 

De bolfuncties zien er dus in essentie als volgt uit 

De cost1 en sint) zijn uit te drukken in de elliptische coördinaten 

Ç en Tt: 

R -+z 
.!._ ~(1 co st) 2 + ÇTt} = = r r 2 

(7.19A) 
A A 

sint) e._ 1 R I ç2 -1 I 1-Tt2 = = 2 r rA A 
(7 .19B} 

We vullen (7.19} in in (7.18} en (7.15}. De r machten in de 
A 

noemer vallen weg tegen factoren r in de teller (zie factor rt). 
A A 

De overblijvende r machten in de teller kunnen als polynoom in Ç 
A 

en Tl geschreven worden. De maximale machten Ç en Tl worden daardoor 
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inderdaad gelijk aan n-1-lml: 

n-1-lml 
~ E 

p =0 
j 

(7.20) 

De factor -* in de e-macht, die de afname van de golffunctie voor 

toenemende rA bepaalt, moet in ons geval aan het neon-atoom worden 

aangepast. Deze factor wordt vervangen door ~13 1 , waarbij deze 

factor variationeel wordt bepaald. Dit alles samengevat leidt tot 

de conclusie dat de waterstofgolffunctie tPH o (r ) benaderd kan 
1 n(.m A 

worden door een combinatie van functies als in vgl.(7.20) die op 

hun beurt aanleiding geven tot de basisfuncties voor het neon 

geval ( 7. 14) • Er moet nog worden opgemerkt dat het getal n
1 

in 

deze basisfuncties niet meer correspondeert met het 

hoofdquantumgetal in de waterstofgolffunctie. 

§ 3.5 STABILITEIT VAN DE BASIS M.B.T. R 

De bedoeling van het oplossen van vgl. (7. 8) is een lineaire 

combinatie van gegeneraliseerde Slater orbitalen e!j<~~~~~) te 

vormen zodat de exacte nulde orde golffunctie van een elektron in 

het sferisch symmetrische veld zo goed mogelijk benaderd wordt. 

In feite zijn de gegeneraliseerde Slater orbitalen in het 

atomaire geval enigszins gekunsteld; dit wordt het beste 

weerspiegeld door de "internucleaire afstand" R. Het is duidelijk 

dat de oplossing van vgl. (7. 8) onafhankelijk dient te zijn van 

deze parameter. De mate waarin die onafhankelijkheid gewaarborgd 

wordt hangt echter van de waarden van R en r zelf af. Voor grote 
A 

waarden van R en kleine r vertonen de basisfuncties lineaire 
A 

afhankelijkheid in numerieke zin. Daar is rA relatief klein t.o.v. 

R 1 d.w.z. ~+~ongeveer 0 (klein t.o.v. 1) 1 dus~ en~ hebben de 

neiging afhankelijk te zijn. Dit betekent dat basisfuncties met 

dezelfde waarde van 13 en verschillende machten p en qJ 1 maar 
1 j 

gelijke p +q toch vrijwel gelijk zijn. 
j j 

In het werk van Henneeart [HEN82] is te zien dat de basis 
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bevredigende resultaten geeft tot R::::15a
0

, en in [PHI79] wordt 

opgemerkt dat de daar gebruikte analoge basis numerieke 
instabiliteiten veroorzaakt voor R>14a

0
• 

§ 4 ATOMAIRE MATRIXVERGELIJKING EN METHODE VAN OPLOSSEN 

Zoals in § 3.1 vermeld, zie ook appendix B, leidt de 

ontwikkeling van de golffunctie i'at , naar de gegeneraliseerde o, n<-
Slater orbitalen tot het gegeneraliseerde eigenwaarde probleem 

He = ESc (7.8) 

waarin H en S symmetrische (en S ook positief definiet) matrices 

zijn. 

Met de definitie van de basisfuncties (gegeneraliseerde Slater 

orbitalen e!J (Ç,l},q>) ) en de uitdrukkingen voor de v2 operator 

(7.13) en het volume element (7.12) in elliptische coördinaten is 

het mogelijk de inproduktmatrix S en de hamiltoniaan t.o.v. deze 

basis te berekenen: 

21l 1 CXI 
R

3 
2 2 * s .. = J drp J dTJ J dÇ a-<Ç -TJ )ei(ÇTJrp)ej(ÇTJrp) 1J 0 -1 1 

(7.21) 

en 
2n 1 CXI 

R
3 

2 2 * H .. = J drp J dl} J dÇ a-<Ç -71 )ei(Ç71rp)Hej(Ç71rp) 1J 0 -1 1 
(7.22) 

waarin H gegeven wordt door 

n2 2 
H = - 2m V + U(r) (7.23) 

e 

zie vgl.(7.7). 

De matrixelementen kunnen alle worden uitgedrukt in de 

integralen 

en 

A(p,a) = JCXIdÇ çP-1e-aÇ 
1 

B(q,/3) 
1 

P-1 -aTJ = J dl} 11 e 
-1 
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die recurrent berekend kunnen worden, zie appendix c. 
Het direct oplossen van een gegeneraliseerd eigenwaarde 

probleem met een matrix S die slecht geconditioneerd is m.b.t. 

inversie kan aanleiding geven tot numerieke instabiliteiten. 

Daarom kiezen we ervoor een nieuwe orthogonale (zelfs 

orthonormale) set van basisfuncties te construeren met behulp van 

de eigenwaarden en vectoren van S: 

s b = À b 
-1 1-1 

(7.25) 

Hierin stelt b de 1 de eigenvector van de matrix s voor. De 
-1 

eigenvectoren b zijn ortenormaal in de zin dat 
-1 

Met elk van de 

Eb b = ~ 
k kl kj 1 j 

vectoren b 
-1 

correspondeert 

(7.26) 

een nieuwe 

basis-golffunctie. De relatie (7. 26) suggereert dat deze 

golffuncties orthonormaal zijn. Dit is echter niet 

vanzelfsprekend, omdat de coëfficiënten bk 

ontwikkelingscoëfficiënten zijn naar een niet orthogonale 

basisset, zodat een echt inprodukt van nieuwe basis-golffuncties 

ook kruistermen bevat. Als we echter de nieuwe basis-golffuncties 

definiëren via 

(7.27) 

dan is te bewijzen, m.b.v. (7.25) en (7.26), dat deze wel 

orthonormaal zijn: 

(7.28) 

Dit volgt uit 
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1 r r b b (ek(Ç~~),e1(Ç~~)) = V'À À 
1 J k 1 kl 1J 

1 r r b b s = V'À À 
1 J k 1 kl 1 J k1 

1 r b r sk1b1J = V'À À kl 
1 J k 

1 r b À b ~ (7.29) = V'À À = kl J 1J ij 
1 J k 

Met behulp van de transformatie (7.27) is de 

Schrödingervergelijking nu om te schrijven naar de orthonormale 

set vi (Çl)~): 

H' 
i J 

1 
= <vi I Hiv> = L L YÀ À bikbJ1Hkl 

J k 1 i J 
(7.30) 

waarin {H:J> de nieuwe H-matrix en {Hk
1

} de oude H-matrix 

voorstelt. 

Opmerking: Bij de methode van oplossen van Henneeart [HEN82] wordt 

gesproken over de eliminatie van nieuwe basisfuncties 

met een norm <10-10 • Mogelijkerwijs wordt hier de 

eigenwaarde À
1 

in formule (7.27) bedoeld. 

** § 5 MOLECULAIR Ne -Ne IN EERSTE ORDE 

Zoals al in de inleiding vermeld, Z1Jn de golffuncties nodig 

voor de berekening van de overlapintegraal ~~(R) oplossing van het 

eerste orde eigenwaarde probleem (7. 4). Deze vergelijking wordt 

voor de waarden À=O en 1 opgelost. Voor À=O levert dit de 

eigenwaarden en golffuncties die voor asymptotische R de atomaire 

orbitalen 1s,2s,2pu,3s en 3pu opleveren. Voor À=1 zijn dit 2pn, 

3pn etc. Hiervan zijn voor ons slechts de 3pu en 3pn oplossingen 

van belang. Deze leveren ons de potentialen E 3 +v (R) en o, p v,u 
E 3 +v (R). De modelpotentialen v (R) en v (R) worden o, p v,n v,u v,n 
verkregen door vgl.(7.4) voor verschillende waarden van de 

internucleaire afstand R op te lossen. 

112 



In het nu volgende wordt nader op de details bij het oplossen 

van deze vergelijking ingegaan. Hierbij wordt de 

interactiepotentiaal VI nader toegelicht, in het bijzonder de 

wisselwerkingsterm tussen elektron en grondtoestand neon atoom die 

aanleiding geeft tot een deel van de waarschijnlijkheids-verdeling 

van het valentie elektron bij dit neon atoom (zie figuur 1). 

Verder wordt de matrixvergelijking die resulteert afgeleid, en 

wordt de set van basisfuncties uitgebreid met functies gecentreerd 

rond het neon atoom. 

§ 5.1 DE MOLECULAIRE WISSELWERKING VI 

Deze wisselwerking bestaat, zoals reeds vermeld, uit drie 

termen: De e--neon atoom wisselwerking, de core-core interactie, 

en de drie-deeltjes term. Omdat het core-core probleem al door 

Cohen en Schneider [COH74] is opgelost wordt deze term hier niet 

meegenomen. De oplossingen van het core-core probleem hebben een 

welbepaalde pariteit n~ore: het gat is als het ware uitgesmeerd 

over de twee kernen. De Schrödingervergelijking (7 .4) is echter 

een vergelijking waarbij het valentie elektron een welbepaalde 

lokalisatie "voelt" van de Ne+-core bij één van de kernen. 

De elektron-neon atoom wisselwerking 

De wisselwerking tussen een elektron en een edelgasatoom 

(neon) is door [PHI79] bestudeerd in het geval van Na-Ne. Het 

natrium atoom heeft een gevulde 2p schil, en één valentie 

elektron ( 11 elektronen) • Voor de wisselwerking tussen valentie 

elektron en neon atoom is het verschil tussen een open of gesloten 

2p schil van geen belang. 

De elektron-neon potentiaal Ve-Ne(r
8

) wordt gegeven door 

[HEN82] 

(7.31) 

waarin de eerste term de dipool interactie tussen elektron en neon 

atoom, met ad=2.66a~ [DAL61] de dipoolpolariseerbaarheid van het 
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r 
B neon atoom; en 0 6 {r-) een afsnijfunctie is. Deze afsnijfunctie 
c 

6 t-1 
0 {x) = 1 - e-x 't"' ""7"xr--:~ 

6 t=1{t-1)! 
(7.32) 

zorgt voor een eindig gedrag van deze dipoolterm voor r
8 

o. 
De tweede term in vgl. {7. 31) representeert een afgeschermde 

Coulombpotentiaal van de Z=10 Ne-kern. De parameter 7 beschrijft 

de afscherming. De door vergelijking met het experiment bepaalde 

waarden voor re en 7 luiden: 

re= 0.7482 a 
21 

7 = 2.7274 a
0 

[PHI79] 

Wanneer de radiële Schrödingervergelijking 

(7.33) 

waarin t het quanturngetal voor het baanimpulsmoment en k het 

(asymptotische) golfgetal van het elektron zijn, wordt opgelost 

blijken er gebonden toestanden 1s', 2s' en 2p' te bestaan. Deze 

toestanden blijken goed overeen te komen met de Double-Zeta 

orbitalen in Clementi & Roetti [CLE74]. Nu zijn deze 1s',2s' en 

2p' oplossingen onfysisch omdat de 1s,2s en 2p orbitalen in het 

neon atoom reeds bezet zijn. Het blijkt [PHI79] in het Na-Ne geval 

echter niet strikt noodzakelijk om een expliciete 

orthogonaliteitseis op deze toestanden aan de elektrongolffunctie 

op te leggen omdat de fysische oplossingen van het totale valentie 

elektron probleem, inclusief alle interacties, een hogere energie 
. ** hebben dan de v~rtuele 1s' 2s' en 2p' toestanden .. In het Ne -Ne 

geval zal de fysische toestand van het valentie elektron echter 

door de aantrekkende Ne+ -core (open schil) een lagere energie 

hebben, waardoor het noodzakelijk wordt een orthogonaliteitseis op 

de 2s' en 2p', ofwel 2s en 2p Clementi&Roetti orbitalen aan de 

valentie elektron golffunctie op te leggen. De 1s neon toestand 

heeft een zo lage energie (-32.8 a.u. tegenover -1.92 (2s) en 

-0.841 (2p) dat het niet nodig is een expliciete 

orthogonaliteitseis op deze orbital op te leggen. 
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Hieronder volgen de Clementi&Roetti Double-Zeta orbitalen voor 

de genoemde 2s en 2p neon orbitalen: 

Ne(2s): '(2s) (7.34) 

(7.35) 

waarbij de coëfficiënten c
1 

in tabel II gegeven zijn, 

Tabel II: De coëfficiënten voor de x functies ( c ) en 
1 1 

de exponenten in de e-machten van de x functies (a ) • 
1 1 

~ c a 1 1 
1 0.01729 -11.42160 

2 -0.31229 -8.50182 

3 0.65864 -3.56883 

4 0.4341 -2.19285 

5 0.36818 -4.68773 

6 0.71746 -2.05684 

en de functies x gegeven zijn door 1 

0 -ar 
N 1 B 

YooC",cp) x1 = ra e 1 voor 1=1, 2 (7.36A) 

r1 
-ar 

N 1 B 
YooC",cp) x1 = e 1 B 

voor 1=3, 4 (7.36B) 

r1 
-ar 

(]' 
N 1 B 

y10('1),cp) x1 = e 1 B 
voor 1=5, 6 (7.36C) 

r1 
-ar rr N 1 B 

y11('1),cp) x1 = e 1 B 
voor 1=5, 6 (7.36D) 

Hierin zijn (r
8

,'1),cp) de bolcoördinaten t.o.v. de kern van het neon 

atoom. De bolfuncties Y tm ('l)cp) voor l=O, 1 zijn: 

Yoo<"'cp) 
1 (7. 37A) = V'4rr 

y10('1)cp) = ~ cos 'I) (7.37B) 4rr 
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(7.37C) 

en de constanten N1 ••• N6 Z1Jn normeringsconstanten. De hier 

gegeven golffuncties spannen de ruimte op waarop de oplossing van 

vgl.(7.4) orthogonaal moet staan. 

De drie-deeltjes term 

Deze term wordt gegeven door de wisselwerking van het door het 

valentie elektron in het neon-atoom geïnduceerde elektrische 
cxde + 

dipoolmoment --- met de Ne -monopool: 
r2 

B 

= -iî . Ë = 
cxde

2
cos(rpt) 

4m:: r 2R2 
0 B 

(7.38) 

waarin cxd de dipoolpolariseerbaarheid van het neon atoom is en rpt 

de hoek is tussen de vectoren r
8 

en R, zie figuur 3. 

z 
t 

i' 
Ne 

e 

Figuur 3: De definitie van de hoek rpt. 

Voor deze hoek geldt: 
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= R - (Ç-Tl) 2 

= 1 - (Tl 
ç - Tl (7.39) 

Hiermee krijgt deze term in elliptische coördinaten de vorm 

ade
2

{1-Çll) 

7lCO(Ç-Tl)3 
(7.40) 

De volledige potentiaal, zoals die in vgl.(7.4) wordt gebruikt 

bevat de termen die hiervoor zijn gedefinieerd. In elliptische 

coördinaten wordt het totaal gegeven door 

= 

§ 5.2 UITBREIDING VAN DE BASISSET 

ade
2

(1-Çll) 

7lCO(Ç-Tl)3 

(7.41) 

In het moleculaire geval in nulde orde hebben we te maken met 

twee aspecten uit vorige paragrafen die een uitbreiding van de 

atomaire basisset nodig maken. 

- In verband met de orthogonaliteitseis (§ 5.1) moeten de neon 

2s en 2p orbitalen met de basis beschreven kunnen worden. 

In verband met een eindige waarschijnlijkheid van het 

valentie elektron bij het neon atoom wordt de e-basis 

uitgebreid met de f-basis rond het neon atoom. 

Het eerste punt lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, maar 

wordt door het volgende aannemelijk gemaakt. Het tweede punt 

vereist een extra aantal basisfuncties rond het neon atoom. Deze 

basisfuncties, gedefinieerd in (7.42) staan niet loodrecht op de 

orbitalen in (7.36 en 7.37). Omdat we het probleem gaan oplossen 

door de operatoren in matrices ten opzichte van onze basisfuncties 

te schrijven hebben we een projectieoperator in matrixvorm nodig, 
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die, werkend op een willekeurige basisfunctie een combinatie van 

basisfuncties moet leveren die exact gelijk is aan een neon 2s of 

2p orbitaal. Dit maakt het noodzakelijk deze orbitalen met onze 

basisfuncties exact te kunnen beschrijven. 

We definiëren de moleculaire basisfuncties als: 

(7.42} 

Deze functies zijn identiek aan de functies (7 .14} met 

uitzondering van het - teken in de e-macht, dat de centrering rond 
1 B waarborgt ( 2R(~-~)=r8 ). 

In het nu volgende wordt aangegeven hoe we de parameters 

( (3 i , ni} van de basisfuncties die de 2 s en 2p orb i talen moeten 

beschrijven moeten kiezen. 

Het geval À=O 

In dit geval hebben we te maken met de volgende 6 functies 

waaruit de '(2s} en '(2p) golffuncties zijn opgebouwd (§ 5.1). 

r~ 
-ex r 

N 
l B Yoo<",cp} x i = e 

l 
voor 1=1, 2 ( 7. 36A) 

1 -ex r 
N 

i B Yoo<",cp} x i = r e i B 
voor 1=3, 4 (7.36B} 

r1 
-ex r 

CT 
N 

l B 
y10(1),q>} xl = e i B 

voor 1=5, 6 (7.36C} 

De bij de gegeven nodige waarden voor ex1 (Tabel II) horende 

waarden n , die de omvang van de f-basis bepalen, worden nu 
i 

afgeleid. 

Voor de bolfuncties geldt: 

1 = \74rr 
(7. 37A} 

= n=-
4rr 

(7.37B) 

waarin cos,) gegeven is ten opzichte van het neon atoom, zie figuur 

4. Er geldt dus 
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Dus de functies 

(]' 

x1 

cos" 
R 

= 2rs (Çll - 1) 

(]' 

x1 met 1=5,6 

=~ 
41l 

Ne 

N 1 

z 

R 
2 

.!R 
2 

kunnen geschreven worden 

R -a -(Ç-1)) 
(Çl) - 1) e 12 

e 

Figuur 4: De definitie van de hoek "'· 

(7.43) 

als 

(7.44) 

waaruit blijkt dat voor 1=5, 6 exponenten van maximaal 1 in de 
p q 

factoren Ç Jl) J nodig zijn. Dus n =2 voor 1=5, 6. 
1 

Voor de orb i talen x met 1=3, 4 is n 1=2 eveneens voldoende 
1 R 

1 

wegens de factor r
8 

= 2 cç-7J). Voor de orbitalen x
1 

met 1=1,2 is 

n =1 voldoende; hier komt geen macht van Ç of 1) in voor. 
1 

Het geval À=1 

Hier hebben we slechts te maken met de orbitalen 

voor 1=5, 6 (7.36D) 

met 

(7.37C) 
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De factor sin~ kan eveneens uit figuur 4 worden afgeleid: 

sin~ (7.45) 

dus 

voor 1=5, 6 (7.46) 

en deze functie kan exact worden beschreven met een waarde n =2 
i 

(p =q =n -1-À). 
J J l 

Opmerking: 

Dit is tegenspraak met de waarde horend bij het xrr orbitaal in 

tabel 2 van het artikel [HEN85], waar de onmogelijke waarde 

van 1 wordt gegeven. Ookden waarde bij a=9.642 is onmogelijk 

wegens de eis: o:s p , q :s n -1-À. 
J J l 

Om de flexibiliteit van de basis rond het neon atoom te 

bereiken zijn verder nog de basisfuncties met a 1=20 en 1 (beide 

met n 1=3) toegevoegd aan de beide bases (À=O en 1). Dit samen met 

de basisfuncties waarvan de parameters gebaseerd z~Jn op de 

Clementi&Roetti 2s en 2p orbitalen levert de in tabel III gegeven 

f-basis. 

Tabel III: Definitie van de parameters voor de 

basisfuncties fij rond het neon atoom. 
À 

À - 0 À - 1 

correspond- correspond-

erend met a nl erend met a n 
i 1 i 

11.4216 1 rr 4.68773 2 x1 x5 
8.50182 1 rr 2.05684 2 x2 x6 

x3 3.56883 2 additioneel 9.642 2 

x4 2.19285 2 " " 20.0 3 
(]' 

4.68773 2 " " 1.0 3 x5 
(]' 

x6 2.05684 2 " " 
additioneel 20.0 3 

" " 1.0 3 

120 



Het aantal basisfuncties in het geval A=O bedraagt 36, en in het 

geval A=1: 11 (aantal functies=~ (n
1
-A) 2 ). 

De basis gecentreerd rond het Ne+-ion blijft ongewijzigd. Dit 

is logisch aangezien de atomaire golffuncties vrijwel niet 

gewijzigd worden door de aanwezigheid van het neon atoom. Bij 

oplossing van de Schrödingervergelijking (7.4) dient echter voor 

A=1 wel de e!!1 basis te worden genomen; het bolsymmetrische 

karakter van het probleem is niet langer aanwezig, het blij ft 

echter cylindersymmetrisch. 

§ 5.3 MATRIXREPRESENTATIE EH ORTHOGOHALITEITSEIS 

In § 5.1 hebben we gezien dat de moleculaire golffuncties 

loodrecht op de neon ~(2s), ~(2pu) en ~(2prr) orbitalen dienen te 

staan. Om gemakkelijk de matrixrepresentatie van de 

projectieoperator op deze orbitalen te kunnen construeren, zijn de 

basisfuncties zodanig gekozen dat ze de orbitalen exact kunnen 

weergeven ( § 5. 2) . Verder maakt het feit dat de orb i talen zelf 

orthonormaal zijn (oplossing van dezelfde Schrödingervergelijking) 

de constructie van deze matrix nog eenvoudiger. 

In deze paragraaf wordt de Schrödingervergelijking gegeven met 

de genoemde bijvoorwaarde en zijn matrixrepresentatie ten opzichte 

van de gebruikte basis. 

De matrixrepresesentatie van de Schrödingervergelijking 

De Schrödingervergelijking met bijvoorwaarde luidt: 

( I p ) (H + V ) (I _ P )~mol = Emol(I _ P )~mol 
- À o,v I,v À A À À À (7.47) 

waarin PÀ de projectieoperator is op de 2s en 2pu (À=O) of 2prr 

(A=1) neon orbitalen is. 

met 

Na ontwikkeling van de golffunctie 

~mol = 
À 

en f 
J' À 

de rond het Ne+ 
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en neon gecentreerde 



basisfuncties met absolute waarde van het magnetische quanturngetal 

À, luidt de matrixrepresentatie van (7.40) in deze basis 

{(I- PÀ) (Ho,v + VI,v) (I- PÀ)}c = E~01 {(I- PÀ)SÀ(I- PÀ)}~ 
(7.49) 

Hierin is c de kolomvector waarin de ontwikkelingscoëfficiënten 

k en d uit (7.48) zijn gerangschikt. De matrix s ... is de 
1 j 1\. 

inproduktmatrix tussen alle basisfuncties van de klasse À, en 

H + VI de hamiltoniaan ten opzichte van deze functies. o,v ,v 
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APPENDIX A 

BEWI3S DAT DRCOUP < 0.4 a
0 

VOOR E9>o 

Er moet gelden 

h 
DRCOUP = 0. 4 -;=:=:=:=::::::=:=:=:=:~ 

121-L (E10 - (P-1) (P-2) h
2 

21l(l5a
0

)
2 

Dit levert 

en dus is een strengere afschatting voor P: 

Wanneer we gebruiken 

p = 
15a

0 1 
---h- v 21l(E10 - 173 meV) 

{Al) 

{A2) 

{A3) 

(A4) 

dan vinden we dat ongelijkheid {A3) altijd geldt, zodat voor 

energieën t.o.v. a 9 groter dan nul en P-waarden waarvoor (A4) 

geldt altijd aan {Al) voldaan is. 



APPENDIX B 

AFLEIDING VAN DE NULDE ORDE ATOMAIRE MATRIXVERGELI3KING 

ontwikkel de golffunctie naar de basis van 

(e~j (Ç,71)): 

Uit de Schrödingervergelijking 

volgt dan 

HL 
j 

H~ = E~ 

c e 
j j 

Linksvermenigvuldiging met e
1 

en integratie levert 

(e 1 ,H I: cJeJ) = E (e 1 ,I: cJeJ) 
j j 

functies e 
1 

(B. 1) 

(B.2) 

(B. 3) 

(B.4) 

I: eH .. = EI: c s .. 
j j l.J j j l.J 

voor alle i (B. 5) 

De coëfficiënten cJ in een kolomvector rangschikkend vinden we de 

matrixvergelijking 

He = ESc (B.6) 



APPENDIX C 

DE MATRICES H EN S IN HET ATOMAIRE GEVAL 

De matrixelementen van de 

inproduktmatrix S kunnen 

combinaties van de integralen 

worden 

hamiltoniaan 

geschreven 

en 

A(p,a) = I~ dÇ çP-1e-aÇ 
1 

B(q,~) 
1 q-1 -DTj 

= I d71 Tl e ,., 
-1 

Ho 
als 

en de 

lineaire 

(C. 1) 

(C. 2) 

Deze integralen kunnen recurrent worden berekend: Er geldt 

(partiëel integreren) 

A(p+1) = E A(p) + l e-a a a A( 1) 
1 -a = - e a (C. 3) 

(C. 4) 

waarin de a en ~ afhankelijkheid voor het gemak weggelaten is. 

Wanneer de A(p) en B(p) integralen worden geschreven als 

(Boom) 

A(p) 1 -a Ä(p) = - e a (C. 5) 

en 
e~ -~ 

B(p) - B 
e = B+(P)f3 <P>T - (C. 6) 

dan worden de recurrente betrekkingen (C. 3) en (C.4) vereenvoudigd 

tot 

Ä (p+1) = E Ä(p) a + 1 pi!::1; Ä(1) = 1 (C. 7) 

B+ (p+1) = ~ B+ (p) + (-)p pi!::1; B+ (1) = 1 (C. 8) 

B_ (p+1) = E B (p) 
~ - + 1 pi!::1; B+ ( 1) = 1 (C. 9) 

Hierbij kan worden opgemerkt dat B_ (p+1) voldoet aan dezelfde 

recurrente betrekking als Ä(p+1). 



In het nu volgende worden de matrix elementen van s 
gegeven in termen van A(p,a) en B(q,~). In deze integralen 

1 1 i.p.v. de opgegeven a en ~ de waarden 2Ra en 2~ te 

ingevuld. 

en H 
0 

dienen 

worden 

2rr 1 m RJ 2 2 P~ q~- ~~:(Ç+~) 
= J d~ J d~ J dÇ a-CÇ -~ )Ç ~ e 

0 -1 1 

= ~R3 [ A(p+J,~)B(q+1,~) - A(p+1,~)B(q+3,~) ] 
4 

met p = p'+p en q = q'+q 
J J J J 

(C.10) 

De term v2 in de matrix van H
0 

(kinetische energie van het 

elektron) wordt: 

.,., 2 .. { 2 2 
(e~ J (Ç~) ,V e~J (Ç~)) = rrR (pJ+pJ-qJ-qJ)A(p+1,~)B(q+1,~) + 

~1 [ (qJ+1)A(p+1,~)B(q+2,~) - (pJ+1)A(p+2,~)B(q+1,~) ] 

A(p+1,~)B(q+3,~) ] 

Opmerkingen: 

1- Ondanks het op het oog asymmetrische karakter van deze 

uitdrukking, er komen in de voorfactoren van de A en B 

integralen uitsluitend coëfficiënten voor uit de e~j(Ç~) 
functie, is hij toch symmetrisch (ook numeriek). Dit hoort 

ook zo: elke hermitische operator heeft t.o.v. elke 

willekeurige basis (met normeerbare basisfuncties) een 

symmetrische matrixrepresentatie. 

2- Er komen geen integralen voor van het ongedefiniëerde type 

A(O,~), A(-1,~), B(O,~) of B(-1,~) omdat de coëfficiënten 

hiervan nul zijn. 



De termen die uit de potentiaal U(r) voortkomen luiden: 

= ~R2 [A(p+2,~)B(q+l,~) -

A(p+l,~)B(q+2,~)] 

(e~'j' (~~),e-~r ~ e~j(~~)) = ~R2 [ A(p+2,~+~)B(q+l,~+~) -

A(p+l,~+~)B(q+2,~+~) ] 

A(p+l,~+~)B(q+4,~+~) + 

A(p+3,~+~)B(q+2,~+~) - A(p+2,~+~)B(q+3,~+~) ] 

(e~'j' (~~),r2e-~r e~j(~~)) = ~6R5 [A(p+5,~+~)B(q+l,~+~) -

A(p+l,~+~)B(q+5,~+~) + 

2A(p+4,~+~)B(q+2,~+~) - 2A(p+2,~+~)B(q+4,~+~) ] 

(C.l2) 

(C.l3) 

(C.l4) 

(C.l5) 

(C.l6) 



APPENDIX D 
** DE ADIABATISCHE POTENTIALEN VOOR HET NE -HE SYSTEEM 
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Figuur 1, bij hoofdstuk 5: De adiabatische potentialen 
- + voor 0=0 (a), 0=0 (b), 0=1 (c), 0=2 (d) en 0=3 (e) 

** voor het Ne -He systeem. 


