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Samenvatting. 

Uit experimenten is gebleken dat het snelle verval van spin gepolari

seerd atomair waterstof gas bij pogingen om het Bose-Einstein condensatie 

regiem te bereiken, deels kan worden toegeschreven aan drie deeltjes bot

singsprocessen. Dergelijke processen staan voorlopig het bereiken van 

Bose-Einstein condensatie in de weg. 

De theoretische drie deeltjes rate, welke berekend is voor het zoge

naamde Kagan dipool-dipool recombinatie mechanisme [KAG81), blijkt niet 

overeen te stemmen met de experimenteel bepaalde waarde [WAL85]. 

Een mogelijke verklaring voor de discrepantie is dat, naast dit di

pool-dipool mechanisme, andere drie deeltjes recombinatie mechanismen van 

invloed zijn. Berekeningen van de rate voor het zogenaamde dipool-ex

change proces (GOE85 en BOU85) ondersteunen dit idee, maar zijn tot nu 

toe niet voldoende betrouwbaar. Met het oog op een meer betrouwbare bere

kening is een exacte uitdrukking afgeleid voor de recombinatie amplitude 

van drie botsende H+-atomen. Een deel van de exacte uitdrukking is nume

riek berekend. 

• 
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HOOFDSTUK 1. Drie deeltjes recombinatie. 

Sinds een tiental jaren worden pogingen ondernomen om atomair water

stof in zodanige omstandigheden van temperatuur en dichtheid te brengen, 

dat het regiem van Bose-Einstein condensatie wordt bereikt [SIL81]. 

Daarbij speelt een sterk uitwendig magneetveld B een belangrijke rol. 

Dit veld richt de elektronspins, waardoor twee botsende H-atomen wissel

werken via de repulsieve triplet-potentiaal. Zolang de totale elektron

spin s gelijk aan 1 blijft, is de vorming van een molecuul (s=O) onmoge

lijk. Om de depolariserende invloed van de protonspin te ontgaan wordt de 

protonspin in een quantisatie toestand parallel aan de elektronspin ge

bracht. Deze situatie, waarbij meer dan 99% van de atomen in de zogenaam

de b-hyperfijn toestand verkeert, wordt vanzelf bereikt omdat atomen in 

andere toestanden preferenti~el recombineren tot H
2

• Een b-atoom, ook wel 

aangeduid met Hf+, is een waterstof atoom met zowel proton- <•> als elek

tronspin (+) down t.o.v. het aangelegde uitwendige magneetveld. Als de 

interne baanbeweging in elk H-atoom wordt "bevroren" (1s toestand), dan 

kunnen we een verzameling van H-atomen behandelen als elementaire deelt

jes met een aantal mogelijke spintoestanden. Deze elementaire deeltjes 

gedragen zich als bosonen [ST085]. 

Het is gebleken dat een gas met b-atomen toch een eindige levensduur 

heeft en dat het verval deels kan worden toegeschreven aan drie deeltjes 

botsings processen. Dergelijke processen zijn ongewenst omdat zij o.a. 

het bereiken van Bose-Einstein condensatie in de weg staan. Dit is het 

voornaamste doel van de experimenten met atomair waterstof. 

Kagan, een Russisch fysicus, veronderstelt dat recombinatie via een 

botsing tussen drie Ht+-atomen plaatsvindt via het zogenaamde Kagan di

pool-dipool mechanisme. We zullen dit verduidelijken m.b.v. figuur 1.1. 

fig.1.1. Het Kagan dipool-dipool recombinatie proces. <I= elektronspin). 
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De protonspins zijn niet van belang omdat de magnetische elektron dipool

dipool interactie verreweg het sterkst is. Er kan alleen een H2-molecuul 

gevormd worden als tenminste één van de elektronspins omklapt. De rol van 

het derde deeltje is daarbij zeer essenti~el. Wanneer drie b-atomen el

kaar naderen, veroorzaakt het magnetisch dipool moment van het elektron 

dat behoort bij het derde deeltje een magnetisch veld op de plaats van de 

twee andere deeltjes. De elektronspins van deze deeltjes beginnen in dit 

veld, i.h.a. verschillend te precederen. Hierdoor krijgt hun golffunctie 

een singlet (s-ü) deel bijgemengd hetgeen recombinatie mogelijk maakt. De 

elektronspin van het derde deeltje kan eventueel omklappen. Dit is niet 

essenti~el. We merken op dat het derde deeltje ook nodig is om de totale 

energie en impuls te behouden. 

Kagan heeft voor het geschetste dipool-dipool proces, voor het geval 

dit plaatsvindt in het volume, de drie deeltjes rate L berekend [KAG81]. 
g 

Deze rate is een maat voor de snelheid waarmee de dichtheid n afneemt, 

als gevolg van drie deeltjes recombinatie processen: 

dn 

1 
3 

dt 3 = - Lg n (1.1-1) 

In figuur 1.2 zijn de theoretische waarden als functie van de sterkte van 

een extern magneet veld weergegeven. De desbetreffende curve is gestip

peld. 
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fig.1.2. Experimentele ~) 10 en ........ x.:._. • theoretische ~·-·i ,. • ." .,.. 
drie deeltjes rate ... 

als functie van een 

extern magneetveld bij 

5 6 7 8 9 B ( T ) T=710 mK (WAL85). 
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Theoretisch neemt de drie deeltjes rate toe wanneer het magnetische veld 

sterker wordt. Dit gedrag verklaart de experimentele resultaten niet. 

Deze zijn gerepresenteerd door de getrokken kromme in figuur 1.2 [WAL85]. 

Experimenteel is, bij een toenemende veldsterkte, juist een afname van de 

rate geconstateerd. 

Het is van belang om enig inzicht te krijgen in de oorzaken van de 

genoemde discrepantie, omdat dan wellicht zinvolle conclusies getrokken 

kunnen worden omtrent de experimentele haalbaarheid van Bose-Einstein 

condensatie. 

Een mogelijke verklaring voor de discrepantie is dat, naast het Kagan

dipool-dipool mechanisme, wellicht meerdere recombinatie mechanismen van 

invloed zijn. Berekeningen van de drie deeltjes rate als gevolg van het 

zogenaamde dipool-exchange proces, [GOE85] en [BOU85], ondersteunen dit 

idee. In figuur 1.3 is dit dipool-exchange proces toegelicht. 

' 
fig.l.3. Het dipool-exchange recombinatie proces. 

Wanneer de drie b-atomen elkaar naderen vindt eerst een elektron dipool

dipool wisselwerking plaats tussen twee deeltjes. De desbetreffende elek

tronspins klappen hierdoor om, daarbij parallel blijvend, waarna ~~n van 

die deeltjes zijn elektronspin uitwisselt met het derde deeltje. De laat

ste twee stappen gebeuren onder invloed van de centrale wisselwerking. 

Berekeningen hebben uitgewezen dat de dipool-exchange rate tussen 5 en 

10 T eenzelfde soort veld afhankelijkheid vertoont als de totale experi

mentele drie deeltjes rate. Het blijkt echter dat de orde van grootte tot 

nu toe niet goed is af te schatten via een eenvoudige berekeningswijze. 
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De meest verantwoorde tot nu toe gebruikte methode komt een orde van 

grootte te hoog uit in vergelijking met het experiment. 

Het is duidelijk dat een exacte berekening van de drie deeltjes recom

binatie amplitude gewenst zou zijn. 

Uit ervaringen op het gebied van de kernfysica blijkt dat de omvang 

van een dergelijke berekening niet onderschat dient te worden. Op de 

eerste plaats blijkt een tamelijk omvangrijk abstract formalisme nodig om 

een, numeriek hanteerbare, uitdrukking voor de recombinatie amplitude op 

te schrijven. Op de tweede plaats is een "normale" computer, zoals bij

voorbeeld de Burroughs, veel te klein voor een exacte berekening. Men zal 

zijn toevlucht moeten nemen tot een zogenaamde super computer, zoals b.v. 

de CD Cyber 205. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een drie deel

tjes systeem relatief veel vrijheidsgraden heeft. Er blijken "veel getal

len" nodig te zijn om de beweging van de deeltjes te discretiseren. 

In dit afstudeerwerk hebben we, in samenwerking met prof. w. GlBckle 

van de Ruhr-Universiteit van Bochum, een exacte uitdrukking afgeleid voor 

de recombinatie amplitude van drie botsende b-atomen. Een deel van deze 

uitdrukking is numeriek berekend. 

We bespreken tot besluit enkele aspecten van de exacte aanpak. Voor 

een gedetailleerde uitwerking verwijzen we naar de desbetreffende hoofd

stukken. 

Het blijkt, om rekentechnische redenen waar we niet op ingaan, in de 

praktijk handiger om het in de tijd omgekeerde proces van drie deeltjes 

recombinatie te bestuderen, zie figuur 1.4. 

l 

fig.1.4. Het opsplits proces. 
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Een waterstof atoom botst op een waterstof molecuul, dat daardoor ge

splitst wordt. Dit proces zullen we in het vervolg aanduiden als het 

opsplits proces. De opsplits amplitude blijkt de complex geconjugeerde te 

zijn van de recombinatie amplitude, zodat de kans op beide processen even 

groot is. 

Bij het opsplits proces blijken botsingen tussen twee atomen, met 

centrale wisselwerking, een belangrijke rol te spelen. In hoofdstuk twee 

zullen we dergelijke twee deeltjes processen bestuderen. 

In hoofdstuk drie leiden we een eerste orde benadering in V' af voor 

de opsplits amplitude, waarbij de magnetische elektron dipool-dipool 

wisselwerking V' als storing op de centrale wisselwerking tussen twee 

waterstof atomen beschouwd wordt. Dit is een goede benadering voor de 

exacte amplitude omdat de dipool-dipool wisselwerking veel zwakker is dan 

de centrale wisselwerking. We zullen zien dat het opsplits proces geïn

terpreteerd kan worden als een reeks van twee deeltjes botsingsproces-

sen. 

Bij een numerieke berekening van de gevonden uitdrukking voor de op

splits amplitude blijkt het oplossen van de zogenaamde Faddeev vergelij

king het bottle-neck probleem te zijn. In hoofdstuk vier zullen we hier 

enige aandacht aan besteden. 
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HOOFDSTUK 2. Twee deeltjes verstrooiing. 

2.0.Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt, als voorbereiding op het drie deeltjes pro

bleem, de verstrooiing van twee deeltjes besproken. Om enig inzicht te 

krijgen zullen eerst enkele aspecten van de quantummechanische verstrooi

ingstheorie worden gerecapituleerd. In het volgende hoofdstuk zal deze 

theorie worden uitgebreid voor drie deeltjes. 

We merken op dat het gebruikte formalisme een nogal sterk wiskundig 

karakter draagt. Strikt genomen dient bijna iedere bewering, onder een 

aantal stringente voorwaarden, uitvoerig bewezen te worden. Op dergelijke 

technische, wiskundig gezien interessante, details zullen we niet ingaan. 

Daarvoor wordt verwezen naar bijvoorbeeld [NEW82] en [JAU77J. 

We beperken ons tot een formele, soms plastische, beschrijving. Ver

ondersteld wordt dat alle voorkomende manipulaties met operatoren, toe

standen en limieten gerechtvaardigd zijn. 

Zoals we zullen zien, kan de kans op een bepaald twee deeltjes bot

singsproces berekend worden m.b.v. de zogenaamde T-matrix. Deze matrix 

blijkt te voldoen aan een integraalvergelijking, de Lippmann-Schwinger 

vergelijking, die in principe numeriek oplosbaar is. 

De berekening van de T-matrix, voor twee waterstofatomen met centrale 

wisselwerking, vormt het belangrijkste doel van dit hoofdstuk. Deze mat

rix hebben we namelijk nodig om het drie ~eeltjes probleem op te kunnen 

lossen. Dit zal duidelijk worden in hoofdstuk vier. We zullen enige re

sultaten presenteren in de vorm van drie dimensionale plaatjes. 
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2.1. Van klassieke naar quantummechanische verstrooiing. 

We recapituleren enkele aspecten van de twee-deeltjes verstrooiings

theorie. 

Een twee-deeltjes verstrooiingaproces kan worden gereduceerd tot een 

effectief één-deeltjes probleem. Bij een botsing wordt namelijk de mas

samiddelpuntsbeweging niet beinvloed, zodat alleen de relatieve beweging 

van belang is. 

We stellen de massa's van de deeltjes gelijk aan 1. Verder worden de 

eenheden zodanig gekozen dat ~-1. De gereduceerde massa ~ wordt hiermee: 

~m2 1 
~ -~ + m2 

.. '! . (2.1-1) 

+ 
De relatieve impuls p is gelijk aan 

+ + 
+ mzk1- ~k2 .l (k - k2) , p - m1 + m2 2 1 (2.1-2) 

+ + 
uitgedrukt in de afzonderlijke impulsen k1 en k2 • 

We gaan de elastische verstrooiing van een (gereduceerd) deeltje nader 

bekijken. Verondersteld wordt dat het deeltje wisselwerkt met een sfe

risch symmetrische potentiaalput, waarvan het centrum zich in de oor

sprong bevindt. De potentiaal heeft een eindige dracht of gaat voor grote 

afstanden r "snel genoeg" naar nul. 

-----------.t--- _ .... -----

0 
fig.2.1.1. Klassieke verstrooiing van een massapunt. 

In de klassieke mechanica beschouwen we een massapunt bewegend langs 
+ 

een botsingabaan r(t) (zie fig.2.1.1). Deze is dan een oplossing van de 

bewegingsvergelijking van Newton. 
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2 + 
J.l d r(t). F(r) 

dt2 (2.1-3) 

Asymptotisch voor t~ beweegt het deeltje, met constante snelheid, langs 

een rechte lijn in de richting van het potentiaalgebied. Na de wisselwer

king, voor t++m, wordt weer een vrije baan gevolgd. Deze baan ligt volle-
+ + 

dig vast wanneer de beginsnelheid vi en de hotsingaparameter b gegeven 

zijn. 

Wanneer we de botsing quantummechanisch willen beschrijven treedt er 

een complicatie op. Het (gereduceerde) deeltje gedraagt zich in dit geval 

als een golfpakketje met een eindige uitgebreidheid. 

Een invallend golfpakket kan a.h.w. worden opgesplitst in afzonderlij

ke delen die ieder een eigen botsingsparameter b hebben. Deze delen zul

len daarom i.h.a. verschillend verstrooid worden. 

De quantummechanische botsingsbaan ~~(+~t)> voldoet aan de tijdafhan

kelijke Schr3dinger vergelijking 

(fl=1) (2.1-4) 

Wanneer we aannemen dat ~~(+~t)> voor t+~ een vrij bewegend invallend 

golfpakket ~~(t)> voorstelt, dus 

l~(+~t)> - l~(t)> - , (2.1-5) 
t~ 

kan afgeleid worden [TAY72] dat de verstrooiingstoestand, na de interac

tie met de potentiaal, is opgebouwd uit een onverstrooid golfpakket en 

een uitlopend bolgolfpakket 

(2.1-6) 

De bolgolf omvat dus eigenlijk alle klassieke botsingsbanen, waarlangs 

het massapunt wordt afgebogen. 
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Bij een botsings-experiment is men vaak geintereseerd in de kans op 

een bepaalde eindtoestand (voor t~), b.v. 

(2.1-7) 

Bij deze toestand beweegt het deeltje na de botsing in de richting (a,~) 

t.o.v. de bewegingsrichting van het invallende golfpakket. 

De gezochte waarschijnlijkheidsamplitude A is gelijk aan de overlap van 

de gewenste eindtoestand en de verstrooiingstoestand. 

(2.1-8) 

We leggen er de nadruk op dat alle experimentele gegevens hierin kunnen 

worden uitgedrukt. De amplitude kan worden berekend m.b.v. tijdonafhan

kelijke verstrooiingstheorie. Daarover meer in de volgende paragraaf. 

2.2.Tijdonafhankelijke verstrooiingstheorie. 

2..2.1. De verstrooiingstoestand. 

Tot dusver hebben we tijdafhankelijke verstrooiingstheorie bedreven. 

De tijdafhankelijkheid kan echter formeel eenvoudig worden afgesplitst. 

(2.2-1) 

en H • H0 + V 

Een vrij bewegend invallend golfpakket ~~(t)> is een oplossing van de 

Schr~dinger vergelijking zonder potentiaal, zodat 

(2.2-2) 

+ 
Het is gebruikelijk om als begintoestand een vlakke golf jp>, met 

+ (relatieve) impuls p, te kiezen. Deze toestand is een (oneigenlijke) 

eigenvector van de vrije hamiltoniaan H
0

• 
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( p•l en ii=1 ! ) (2.2-3) 

Strikt genomen heeft alleen de verstrooiing van een golfpakket 

I 
+ + + 

1,> - dp t{p) lp> (2.2-4) 

+ fysische betekenis. Hierbij is '(p) de fouriergetransformeerde van de 

begintoestand. Wanneer echter het verstrooiingsgedrag van de vlakke gol

ven bekend is kan het verstrooiingsgedrag van een fysisch golfpakket 

gevonden worden door superpositie. In het geval van een voldoend scherpe 

fouriergetransformeerde domineert er zelfs maar (bij benadering) één 

vlakke golf. De keuze 

+ 
jP =lp> (2.2-5) 

is dus zinvol. We maken deze keuze van hier af. 

De verstrooiingstoestand wordt, bij gegeven begintoestand, volledig 

vastgelegd door de asymptotische voorwaarde (2.1-5) waaruit volgt 

(+) iHt -iH t (+) 
1~ > • lim e e 0 I'> = n I'> • (2.2-6) 

t+-oo 

Hierbij is n(+) de zogenaamde ~óller operator. M.b.v. de eigenschap 

0 
lim f{t) • lim E I dt eEt f(t) 
t+-oo E~O -oo 

blijkt de t-limiet geschreven te kunnen worden als een E-limiet 

~~(+)> • lim ie: G(E + ie:) lP , 
E~O 

waarbij de resolvent operator gedefini~erd is door: 

G(z) _ 1 
z - H 

Het argument E is de energie van de vlakke golf ,,>. 

(2.2-7) 

(2.2-8) 

(2.2-9) 

(2.2-10) 
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(+) 
De verstrooiingatoestand 1~ > is een eigentoestand van H bij dezelfde 

energie. Dit verifi~ren we door E - H te laten werken op het rechterlid 

van vergelijking 2.2-8. Nadat de €-limiet genomen is kunnen we conclude-

ren: 

(2.2-11) 

Men neemt aan dat de verstrooiingatoestanden (E>O) samen met de gebonden 

toestanden ~~b> (Eb<O) de gehele (relatieve) twee-deeltjes Hilbert-ruimte 

opspannen C[TAY72] en [GR085]). 
(+) (-) 

Het is gebruikelijk om naast 1~ > ook een toestand 1~ > te defini-
(-) 

~ren. Deze 1~ > kan geinterpreteerd worden als de verstrooiingatoestand 

van het in de tijd omgekeerde proces uitgaande van een toestand ~~(t)> 

voor t~. Analoog aan het voorafgaande volgt met t+-= vervangen door 

t~: 

'~(-)> "" lim eiHte-iH0tjp - o<-> I~> (2.2-12) 
t~ 

en 

~~(-)> • lim i€ G(E - i€) I~> • (2.2-13) 
€~0 

We gaan, tot besluit van deze subparagraaf, de zogenaamde Lippmann

Schwinger vergelijkingen voor de verstroofingstoestanden afleiden. Deze 

vergelijkingen zullen van groot praktisch nut blijken te zijn. Daartoe 

defini~ren we eerst de vrije resolvent operator G
0

(z): 

1 
Go(z)- -~H~ 

z - 0 

Uit de operatorgelijkheid 

1/G
0

(z) - 1/G(z) "" v 

volgt de resolvent vergelijking 

G(z) • G0 (z) + G(z) V G0(z) • 

(2.2-14) 

(2.2-15.a) 

(2.2-15.b) 

We substitueren dit samen met de Schrtldinger vergelijking (2.2-10) in 
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2.2-8 resp. 2.2-13. Als resultaat vinden we één van de Lippmann-Schwinger 

vergelijkingen (z • E + iE)· 

We hebben hierbij de volgende verkorte schrijfwijze gehanteerd: 

G(±)(E) • lim G(E ±iE) • 
E+O 

Er bestaat nog een tweede Lippmann-Schwinger vergelijking, 

die volgt uit (2.2-16) door gebruik te maken van 

G(z) • G0(z) + G0(z) V G(z) • 

(2.2-16) 

(2.2-17) 

(2.2-18) 

(2.2-19) 

In principe kan vergelijking 2.2-18, in een zekere representatie nume

riek worden opgelost. We gaan hier niet nader op in, maar merken op dat 

bij het te onderzoeken drie deeltjes probleem de berekening van een drie 

deeltjes verstrooiingstoestand een essenti~le rol zal spelen. De Lipp

mann-Schwinger vergelijking 2.2-18 is in dat geval niet bruikbaar, omdat 

deze slechts geldig is voor twee deeltjes. Zoals we zullen zien in hoofd

stuk drie bestaan er echter ook drie deeltjes Lippmann-Schwinger verge

lijkingen, welke analoog aan het voorafgaande afgeleid kunnen worden. 

2.2.2. De T-matrix. 

In deze subparagraaf bespreken we de relatie tussen de waarschijnlijk

heidsamplitude (2.1-8) 

(2.2-20) 

en de T-matrix. We zullen ook een T-operator introduceren. Ter herinne

ring, de berekening van T-matrix elementen is het belangrijkste doel van 

dit hoofdstuk. 
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(-) 
Gebruik makende van de definitie van IVf >, 

e-iHtiVf(-)>- e-iHOtj~f> 
t++oo 

vinden we 

J (2.2-21) 

(2.2-22) 

Hierbij is de verstrooiingsoperator S (!cattering operator) gedefini~erd 

door: 

(2.2-23) 

De amplitude kan nog wat verder herschreven worden m.b.v. de Lippmann

Schwinger vergelijking (2.2-16) voor jvf(-)>, welke een eigenvector is 

van H met eigenwaarde Ef. 

(2.2-24) 

M.b.v. de analoge Lippmann-Schwinger vergelijking voor IV i(+)>, eigenvec

tor van H met eigenwaarde Ei, volgt: 

De eerste term in het rechterlid hangt samen met de kans op een onver

strooide golf. 

(2.2-26) 

In de tweede term kan êên van de standaardrepresentaties van de deltafun

ctie herkend worden. 

(MES61,A15.C) (2.2-27) 

Deze deltafunctie representeert het behoud van energie. 
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Als eindresultaat krijgen we 

(2.2-28) 

waarbij de T-matrix (!ransition matrix) gedefini~erd is door: 

(2.2-29) 

Deze amplitude kan beschouwd worden als een on-shell matrix-element van 

de T-operator, gedefini~erd door: 

T(z) _ V + V G(z) V • (2.2-30) 

M.b.v. de Lippmann-Schwinger vergelijking 2.2-16 kan worden geverifi~erd 

dat inderdaad geldt: 

als z=E +ie • i (2.2-31) 

Met "on-shell" bedoelen we dat het argument z van de T-operator gelijk is 

aan de energie van de begin- en eindtoestand (Ef+iE • z • Ei+iE)• Wanneer 

dit niet het geval is spreken we van "off-shell". 

Off-shell T-matrix-elementen blijken een belangrijke rol te spelen bij 

het drie-deeltjes probleem. Zoals we zullen zien is het dan niet noodza

kelijk dat de energie van twee botsende deeltjes behouden blijft vanwege 

de aanwezigheid van een derde deeltje. 

Uit definitie 2.2-31 en de resolvent vergelijking 2.1-15.b volgt de 

Lippmann-Schwinger vergelijking voor de T-operator: 

T(z) = V + V G0(z) T(z) • (2.2-32) 

Wanneer we deze vergelijking itereren zien we dat we het verstrooi

ingaproces a.h.w. opgebouwd kunnen denken uit een aantal afzonderlijke 

processen, welke zich van elkaar onderscheiden door het aantal V-interac

ties. De factoren G0 (z) representeren een vrije beweging. Het is handig 

om de aldus verkregen reeks grafisch weer te geven. 
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-4~.----~.~·- ~·~.~~--~.~( 
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-c ..... '----&.1 ··- •' '• 

fig.2.2.1. Grafische representatie van de T-matrix. 

2.3. Schets berekening T-matrix. 

We willen de T-matrix numeriek gaan berekenen. Voordat op details 

wordt ingegaan volgt eerst een korte schets. 

Laten we voor het gemak aannemen dat de twee-deeltjes Rilhert-ruimte 

wordt opgespannen door, nog onbekende, basisvectoren lb> met volledig

heidsrelatie 

I I b> <bI .. 1 , 
b 

waarbij I een sommatie en/of integratie kan voorstellen. 

(2.3.1) 

De Lippmann-Schwinger vergelijking 2.2-31 voor de T-operator wordt in 

deze representatie: 

<biT(z)lb'> = <biVIb'> +I I <biVIb'><b'IG(z)lb"><b"IVIb'> • 
b'b" 

In matrix notatie: 

T=V+,Y~.Y - - ---

(2.3.2) 

(2.3.3) 

Hieruit volgt dat ·de T-matrix gevonden kan worden m.b.v. eenvoudige 

matrixvermenigvuldiging en -optelling wanneer de matrixelementen van V 

en G(z) bekend zijn. Voor de berekening van de G-matrix dienen we echter 

alle eigenfuncties van de totale hamiltoniaan H te kennen, hetgeen in 

principe wel mogelijk doch niet eenvoudig is. 
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De Lippmann-Schwinger vergelijking 2.2-32 in matrixvorm blijkt van 

groter praktisch nut. 

(2.3.4) 

Indien de basisvectoren lb> eigenfuncties zijn van de vrije hamiltoniaan 

H
0

, is de G
0
-matrix diagonaal. Het enige probleem is dan nog de bereke

ning van de V-matrix. Het gewenste resultaat, de T-matrix, kan d.m.v. 

matrixinversie verkregen worden. 

(2.3.5) 

In de resterende paragrafen wordt bovenstaande schets nader uitgewerkt. 

2~4.Impulsmomentbasis. 

We gaan geschikte basistoestanden lb> kiezen. 
+ Een vlakke golfbasis jp> heeft het voordeel dat een fysisch golfpakket 

+ + 
als een superpositie van toestanden jp> geschreven kan worden, met p-

waarden die weinig verschillen. In dat geval hebben we echter te maken 
+ 

met drie continue parameters (px,py,pz) of IPI en twee hoeken. Het blijkt 

bij niet te hoge energie profijtelijk om i.p.v. de twee hoeken de kano

niek geconjugeerde beschrijving te gebruiken: een impulsmoment basis met 

discrete parameters. Dit is extra gunstig als bij de verstrooiing het 

impulsmoment behouden blijft. We kiezen daarom als basis de toestanden 

lptm>· Dit zijn eigentoestanden van H0 , t 2 resp. Lz met eigenwaarden p2, 

t(t+1) resp. m, met t de impulsmoment vector. 

Om de relatie tussen de toestanden lptm> en de vlakke golf toestanden 

jp> aan te geven, geven we eerst de parti~le golf ontwikkeling van de 

een vlakke golf in de plaatsrepresentatie [MES61, B-105,p.495]. 

(2.4-1) 

. 3/2 + WaarbiJ de factor 1/(2w) is toegevoegd om jp> een normering volgens 
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+ + + + 
<p'jp>- ~(p'- p) (2.4-2) 

A A + + 
te geven. De argumentenpen r representeren eenheidsvectoren p/IPI resp. 
+ + + 
r/jrj. We beschouwen nu het deel van de toestand jp> dat impulsmoment 

quantum getallen 1 en m heeft. De plaatsrepresentatie hiervan is. volgens 

2.4-1. 

+I 1+ 1 4 ... i 1 J. (pr) y* ("') Y (r~~o) • <r (tm deel van p>) • I " P nm 
(2,..)3 2 t tm ~ 

(2.4-3) 

We defini~ren de toestand lptm> nu via zijn plaatsrepresentatie. 

(2.4-4) 

Inderdaad is dit een toestand met impulsmoment quantumgetallen 1 en m. 

Uit 2.4-1 en 2.4-4 volgt kennelijk 

+ * A jp> • L Yn (p) jptm> 
tm ~m 

(2.4-5) 

en 

A 

met dp - sin9 d9 d~ • (2.4-6) 

+ Ter controle kan van beide vergelijkingen het inprodukt met Ir> genomen 

worden. Uit 2.4-6 en 2.4-2 volgt verder 

• I f ,. ,.. • • <p' ptm> a dp ytm(p) ~(p' - p) • 

De delta functie kan worden geschreven als 

~(p'- p) - ~(p'; p) ~(p'- p) 
p 

zodat 

+ 2 A 
( dp - p dp dp ) , 

(2.4-7) 

(2.4-8) 



<p'jptm> • 6(p'; p) Ytm(p) • 
p 
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(2.4-9) 

Tot dusver is de spin van de deeltjes buiten beschouwing gelaten. Een 

willekeurige twee deeltjes spintoestand kan ontwikkeld worden naar eigen-
+2 

vectoren jsms> van S resp. Sz met eigenwaarden s(s+1) resp. ms waarbij s 

de totale spin van de deeltjes voorstelt. We kunnen nu de basis uitbrei

den met een spinafhankelijk deel. 

(2.4-10) 

De aldus gedefini~erde basis vectoren zijn genormeerd volgens 

<p'a'jpa> • 6 6(p'- p) 
~· 2 

(2.4-11) 
p 

en voldoen aan de volledigheidsrelatie 

2 I f p dp lpa><pal - 1 • (2.4-12) 
a 0 

2.5. De V-matrix in impulsmoment representatie. 

We zijn geinteresseerd in de pa-representatie (impulsmomentrepresen

tatie) van de centrale wisselwerking Vc tussen twee waterstofatomen. Bij 

een dergelijke interactie blijven het baanimpulsmoment en de totale spin 

afzonderlijk behouden zodat 

<paiVcjp'a'> • 6 ,V (p,p'). aa a (2.5-1) 

Het totale elektronspin quantumgetal is gelijk aan s. De kernspin kan 

buiten beschouwing gelaten worden. Deze speelt alleen een rol bij het 

symmetrieeren van de totale twee-deeltjes golffunctie. 

De centrale potentiaal is lokaal en bolsymmetrisch zodat in de plaats

representatie geldt: 

+I c + + + c <r V Ir'> • 6(r- r') V (r) 
+ 

met r • jrj. (2.5-2) 
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T.g.v. de elektronen voelen de atomen een effectieve potentiaal die be-
dir ex staat uit een direct deel V (r) en een exchange deel V (r). De exchan-

ge potentiaal is het gevolg van de symmetrisatie van de totale elektronen 

golffunctie. De totale centrale potentiaal is afhankelijk van het spin 

quantumgetal s. 

(singlet) (2.5-J.a) 

(triplet) (2.5-J.b) 

De singlet- en triplet-potentiaal zijn bekend als functie van de afstand 

r. Dit is in figuur 2.5.1 weergegeven. In het geval van een willekeurige 

totale elektronspin toestand wordt de centrale potentiaal geschreven als: 

Hierbij is P een projectie operator. 
s 

-> 
QJ -

-ca ·-..... c 
QJ ..... 
0 
Q. 

4 

2 

-2 

-4 
-4.3 

-4. 75• 

S=O 

fig.2.5.1. Singlet- en triplet potentiaal. 

(2.5-J.c) 
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We gaan de elementen <paiVciP'a'> berekenen. De volgende methode is de 

meest voor de hand liggende omdat de potentiaalmatrix in de plaatsrepre

sentatie bekend is. We voegen twee maal een volledige (ruimtelijke) basis 

toe. 

c I +I + + + c+ + <pajV jp'a'> • dr dr'<palr><rjV jr'><r' jp'a'> 

I + + c + 
• dr <pajr> V (r) <rjp'a'> 

(2.5-4) 

M.b.v. de eigenschap 

(2.5-5) 

met j
1

(pr) een sferische besselfunctie, volgt 

ao 

<paiVcjP'a'> • 6 , ~ I r 2dr ja(pr) Vc(r) ja(p'r) • 
aa n 0 ~ s ~ 

(2.5.-6) 

De gezochte V-matrix elementen zijn blijkbaar onafhankelijk van de quan

tumgetallen m en m • 
s 

(2 .5-7) 

De integraal in het rechterlid van vergelijking (2.5-6) kan numeriek 

berekend worden. Vanwege het oscillerende karakter van de besselfunctie 

( als z + ao ) (2.5-8) 

zijn er veel discretisatie punten nodig. Dit heeft een grote rekentijd 

tot gevolg. 

Er bestaat een veel snellere methode om de V-matrix te berekenen. 

Deze methode lijkt in eerste instantie tamelijk omslachtig. 
+ + 

I.p.v. plaatsvectoren jr> voegen we impuls eigentoestanden jq> toe 

c + + + + c+ + 
<pajV jp'a'> • I dq I dq' <pajq><qjV jq'><q'jp'a'> (2.5-9) 
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Het eerste probleem is de berekening van 

+I c + I +I + + + + c + + + <q V jq'> • dr dr'<qlr><rjv jr'><r' jq'> • 

Een vlakke golf wordt in de plaatsrepresentatie gegeven door: 

+ + 1 
<rjq> • 

(21T )3/2 

+ + 
iq.r 

e • 

Na enig elementair rekenwerk vinden we het volgende resultaat. 

+ c + c 1 
<qiV lq'> =V (Q) • 2 

21T Q 

CD 

c I dr r V (r) sin(Qr) 
0 

(2.5-10) 

(2. 5-11) 

(2.5-12) 

Dit matrixelement is alleen afhankelijk van de grootte Q van de impuls

overdracht. 

+ + 
Q- jq'- qj (2.5-13) 

De integrand in het rechterlid van vergelijking (2.5-12) bevat een 

sinus. Deze oscillerende functie leidt in dit geval niet tot een 

tijdrovende numerieke integratie. De integraal kan namelijk berekend 

worden m.b.v. een snel standaard algoritme (Filon,[ABR65]) dat speciaal 

geschikt is voor integranden met een sinusfunctie als factor. 

In figuur 2.5.2 zijn de resultaten weergegeven voor singlet en triplet 

afzonderlijk. 
-1 2 Het blijkt dat de beide curves voor Q>50 a

0 
evenredig zijn met 1/Q • 

Dit gedrag kan verklaard worden m.b.v. het 1/r deel dat de singlet-en 

tripletpotentiaal, bij kleine r, gemeenschappelijk hebben. Wanneer we de 

centrale potentiaal zouden vervangen door een Yukawa potentiaal 

(2.5-14) 

zou de getransformeerde potentiaal analytisch te berekenen zijn. 

(2.5-15) 

2 
Dit resultaat illustreert, voor een ander voorbeeld, dat het 1/Q -gedrag 

afkomstig is van de 1/r-term. 
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M.b.v. de voorgaande resultaten kunnen we nu de V-matrix in de impuls

moment representatie berekenen. In appendix.A wordt afgeleid dat 

+ + De parameter x is de cosinus van de hoek tussen de impulsenpen p'. We 

merken op dat de Legendre polynomen afwijkend genormeerd zijn. 

+1 
J dx Pk(x) P1(x) • 6kt (2.5-17) 

-1 

De integraal in vergelijking 2.5-16 kan worden berekend m.b.v. Gauss- of 

Simpson-integratie. 

In figuur 2.5.3. zijn de resultaten weergegeven in enkele drie dimen

sionale plaatjes. Het maximum is daarbij steeds op 10 geschaald. We zijn 

alleen geinteresseerd in de V-matrix voor twee waterstof atomen met tota

le kernspin i. Omdat de totale golffunctie symmetrisch moet zijn onder 

de verwisseling van de beide atomen (identieke bosonen) kan men laten 

zien dat in dat geval voldaan moet worden aan 

t + s + i • even • (2.5-18) 

We geven enig commentaar bij de plaatjes. De V-matrix is symmetrisch in p 

en p', hetgeen rechtstreeks volgt uit 2.5-6. De grootste waarden zijn 

geconcentreerd bij p•p'. Voorts is de V-matrix, voor t>O, gelijk aan nul 

als p en/of p' nul is. Dit kan worden ingezien m.b.v. het gedrag van de 

besselfuncties in 2.5-6 voor kleine argumenten. 

(2.5-19) 

Tot slot constateren we dat er een verschil in overwegend teken is tussen 

de triplet- en de singlet V-matrix. Dit heeft vermoedelijk te maken met 

het verschil tussen repulsief en aantrekkend. 
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2.6. De T-matrix in impulsmomentrepresentatie. 

2.6.1. Afleiding discretisatie formule. 

In de voorgaande paragraaf is de V-matrix (met succes) berekend zodat 

we nu de T-matrix vergelijking kunnen gaan oplossen. Deze vergelijking 

ziet er in de pa-representatie alsvolgt uit: 

2 . 
<paiT(z)lp'a'> • <paiVIp'a'> +I IP" dp"<paiV G0(z)lp"a"><p"a"IT(z)IP'a'>• 

a" (2.6-1) 

Hierbij is gebruik gemaakt van volledigheidsrelatie (2.4-12). 

De baanimpulsmoment toestanden zijn eigentoestanden van de vrije ha

miltoniaan welke geen spinafhankelijke delen bevat, zodat 

1 
G0(z)lp"a"> • 2 IP"a"> • 

z - p" 
(2.6-2) 

We hebben, in figuur 2.2.1, gezien dat de T-operator beschouwd kan 

worden als een reeks van V-interacties. Wanneer tijdens één wisselwerking 

de impulsmomenten behouden blijven, 

<palVIp"a"> = ~ " V (p,p") , aa a 

is dit ook het geval voor de reeks, zodat 

<p"a"IT(z)IP'a'> • ~a"a' Ta,(p",p',z) • 

(2.6-3) 

(2.6-4) 

In de Lippmann-Schwinger vergelijking worden hierdoor de matrixelemen

ten met verschillende a van elkaar ontkoppeld. 

~ 

T (p,p',z) • V (p,p') +I p"2dp" V (p,p") 1 T (p",p',z) 
a a 0 a z _ p"2 a 

(2.6-5) 

Bij vaste a, z en p' is dit een integraalvergelijking van het Fredholm 

type. 

t(p) • v(p) +I K(p,p") t(p") dp" 
0 

(2.6-6) 

Men kan aantonen dat deze vergelijking een eenduidige oplossing heeft 

wanneer de integraalkern K(p,p") van het Hilbert-Schmidt type is. Dit 

houdt in dat de kern kwadratisch integreerbaar moet zijn [SMI58]. 



-27-

Voor negatieve waarden van z is de kern regulier op het p"-integratie 

interval. De integraal in het rechterlid van (2.6-6) kan dan rechtstreeks 

gediscretiseerd worden. 

( z<O ) (2.6-7) 

met {p.} =verzameling van n integratiepunten 
J 

(Gauss of Simpson) 

en {w .} = verzameling van n integratiegewichten 
J 

Voor positief re~le waarden van z treedt er een complicatie op. De 

kern K(p,p") bevat dan een pool voor p"=k, 

k = lz (2.6-8) 

op het p"-integratie interval. Het blijkt handig te zijn om in dit geval 

de poolfactor af te splitsen. 

K(p,p") • K(p,p"~ 
z - p" 

(2.6-9) 

De integratie door de pool kan nu worden vermeden m.b.v. de volgende 

truc. 

00 00 

t(p) = v(p) + J 
0 

K(p,p")t(p") - K(p,k)t(k) dp" + J K(p,k)t(k) dp" 
"2 0 "2 z - p z - p (2.6-10) 

In de tweede term van het rechterlid wordt de teller van de integrand 

gelijk aan nul voor p"•k zodat de pool a.h.w. gecompenseerd wordt. De 

integraal is regulier en kan gewoon gediscretiseerd worden. 

De derde term is analytisch te berekenen m.b.v. complexe functietheo

rie. We dienen ons daarbij te realiseren dat in de Lippmann-Schwinger 

vergelijking eigenlijk G
0 

(+) staat i.p.v. G0 • Dit brengt een extra term 

i€ en een €-limiet met zich mee. Het resultaat is: 

00 

J 1 i~ 
lim -----""'::'2 dp" =- ïk 
€+0 0 z + i€ - p 

(2.6-11) 

.Wanneer we aan de set van n integratiepunten de pool k als n+1-de compo

nent van het lineaire stelsel toevoegen (géén integratiepunt) 
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pn+1 = k ' (2.6-12) 

krijgt de gediscretiseerde T-matrix vergelijking een eenvoudige structuur 

die analoog is aan 2.6-7. 

( z>O ) (2.6-13) 

Het is eenvoudig af te leiden dat de co~ffici~nten nj gegeven worden 

door: 

als 1 < j < n 

(2.6-14) 

als j = n+1 • 

De discretisatieformules voor z<O en z>O laten zich samenvatten in één 

formule waarbij de afhankelijkheid van de parameters a,z en p' weer is 

toegevoegd. 

T (z) = V + V A(z) T (z) 
::a ::a ::a = =x 

2 
met A .. (z) = !Si. n .(z) pJ. 

~J J J 
en 

(2.6-15) 

1 ( j ( n voor z < 0 

1 ( j ( n+1 voor z > 0 

Voor negatieve waarden van z hebben de kolommen van de T-matrix een 

lengten, corresponderend met het aantal integratiepunten pi. De rijleng

te ligt niet vast omdat we een willekeurige set van p'-punten mogen kie

zen. In het geval dat z>O is de kolom n+1 elementen lang, omdat de pool 

pn+1a z toegevoegd moet worden aan de set van discretisatie-punten. Let 

op, de pool mag zelf géén integratiepunt zijn. 

De matrixvergelijking (2.6-15) laat zich eenvoudig oplossen m.b.v. 

matrixinversie. We zullen de resultaten in de volgende (sub)paragraaf 

bespreken. 
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2.6.2. Resultaten. 

Bij het oplossen van het drie-deeltjes probleem hebben we in eerste 

instantie allêên T-matrix-elementen nodig met een negatief energie argu

ment z. Dit zal blijken in het volgende hoofdstuk. We zullen ons in deze 

paragraaf beperken tot de resultaten voor z<O. Wellicht ten overvloede 

merken we op dat de betreffende T-matrix elementen geen directe fysische 

betekenis hebben i.v.m. twee-deeltjes verstrooiing. 

We beginnen met de triplet T-matrix. In fig.2.6.1 zijn enkele T-matrix 

oppervlakken getekend (t=O, sm1). De z-waarde behorende bij êên plaatje 

wordt van boven naar beneden minder negatief. De maxima zijn op 10 ge

schaald. 

In het eerste plaatje (z--1000 Kelvin) is de potentiaal structuur nog 

duidelijk zichtbaar, vergelijk met fig.2.5.3. Dit is in overeenstemming 

met het feit dat T(z)+V voor z+-m zoals volgt uit de Lippmann-Schwinger 

vergelijking voor de t-operator. Naarmate z in waarde toeneemt wordt de 

piek in de oorsprong scherper en neemt de amplitude af zoals aan de 

schaalfactoren te zien is. Het blijkt dat een set van 75 Gauss integratie 

punten pi' voldoende is om de triplet T-matrix te berekenen met een on

nauwkeurigheid kleiner dan 1%. 

z. -1000 k. 

... 
, .. r 1' 

T{SF t 

1 

fig.2.6.1 T-matrix triplet (s=1, ' 

t-<>),voor twee energie~n z. o 

-I 

.. 
Let op de overeenkomst 

met de triplet V-matrix 

(s=1, t=O), zie fig.2.5.3 

z. -100 k 
10 
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In figuur 2.6.2 zijn enkele resultaten van de singlet T-matrix bereke

ningen weergegeven (1•1,s•O). Ook in dit geval zien we dat voor de meest 

negatieve z-waarden (-60.000·K) een potentiaalachtige structuur aanwezig 

is. Vergelijk met fig.2.5.3. Het blijkt dat de V-matrix structuur voor 

minder negatieve z sneller verdwijnt dan in het triplet geval. Het op

pervlak, rond de piek, begint steeds heftiger in beroering te komen wan

neer z het potentiaalminimum, Vmin(r) • -55.000 K, gepasseerd is. Ter 

vergelijking, het tripletminimum is ongeveer gelijk aan -10 K. Er zijn 

steeds meer oscilaties met een hogere frequentie waarneembaar. Bovendien 

breidt het gebied, waar de T-matrix niet meer de verwaarlozen is, zich 

verder uit. 

Dit gedrag laat zich enigzins vergelijken met het gedrag van gebonden 

toestanden. De golffunctie van een gebonden toestand vertoont ook meer 

structuur naarmate de energie hoger is (!=constant). 

Na de voorgaande beschouwing is het niet verwonderlijk dat voor het 

berekenen van de singlet T-matrix i.h.a. meer integratiepunten nodig zijn 

dan in het triplet geval. In praktijk blijkt dat, in het slechtste geval 
-1 

ztO, volstaan kan worden met 120 Gauss integratiepunten (pmax = 30 a 0 ). 

De onnauwkeurigheid is dan ongeveer 1%. Verder moet het centrale punt 

waar omheen de integratiepunten geconcentreerd zijn beduidend groter zijn 

dan in het triplet geval. 

T/SFZ5 
0 

1 -1.26 

-2 .s 

-J.lS 

-5 

-6-25 

-l.S 
2 ,..- bO·OOO J< 

-a.J5 
SF • JS" 

-10 

fig.2.6.2. T-matrix singlet (s•O, 1•1). 

1.25 

-z.s 

-3.75 

-5 

-6.215 

-l.S 

-10 

+ Let op de overeenkomst 

met de V-matrix (s=O, 

t•1), zie fig.2.5.3. 
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·• 
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T .~ 

• 
1 

_, 

fig.2.6.3. Poolgedrag T-matrix (s=O,t=3), in de 

buurt van een gebonden toestand. 

10 

·I 

·2 

·l 

Er is een interressant verschijnsel waar te nemen wanneer z in de 

buurt komt van de energie Eb van een gebonden toestand. In figuur.2.6.3 

is dit weergegeven voor Eb= -50.943 K (singlet,t=3, v=O). De parameter v 

is het vibratie quantumgetal van de gebonden toestand. De plaatjes hebben 

nu allemaal dezelfde schaalfactor. W~nneer z nadert naar Eb lijkt het 

alsof de T-matrix gaat exploderen. Als de bindingsenergie gepasseerd is 

worden de matrix elementen weer kleiner en blijkt het teken omgeklapt te 

zijn. We zullen trachten dit gedrag te verklaren. 

Als uitgangspunt nemen we de definitie 2.2-30 van de T-operator. 

T(z) c V + V G(z) V (2.6-16) 
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We voegen een volledig stelsel eigenvectoren van H en dus ook van G(z) 

toe. 

(2.6-17) 

Wanneer z nadert naar Eb vinden we het volgende gedrag. 

T(z) ~ (2.6-18) 

M.a.w., de T-matrix heeft een pool zp-Eb als functie van de energie. 

2.7. Controle V- enT-matrix. 

In deze paragraaf geven we aan op welke manier de T-matrix elementen 

getest zijn. Omdat de T-matrix berekend wordt m.b.v. de V-matrix brengt 

dit automatisch een controle van de V-matrix met zich mee. 

Het poolgedrag van de T-matrix in de buurt van een bindingsenergie, 

zie de voorgaande paragraaf, stelt ons in staat om de volgende controles 

uit te voeren. 

Op de eerste plaats kan de ligging van de polen bepaald worden m.b.v. 

een nulpuntzoekproces dat toegepast wordt op de functie 1/T ( •• z) • . 
In tabel 2.1 is bij wijze van voorbeeld het resultaat van een dergelijk 

zoekproces weergegeven, voor vaste a, pen p'. 

z (K) 1/T ( •• z) 
0 

-68 -49 
-66.20 3.8 

10-2 -66.221 2.5 
-66.2221 -2.4 10-2 

-66.22201328 -3.6 10-6 

-66.22201327 3.4 10-6 
tabel.2.1 

In dit geval correspondeert het nulpunt van 1/T ( •• z) met de gebonden . 
toestand t•3, v•14 en s•O. De bindingsenergie kan worden opgezocht in een 

(andere) tabel en blijkt gelijk te zijn aan -66.12 K. De afwijking is dus 

0.1 K. Wanneer het aantal integratiepunten wordt opgevoerd van 120 naar 

200 blijkt de onnauwkeurigheid zelfs kleiner te worden dan 0.01 K. 
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Wanneer de pool z voldoende nauwkeurig bekend is kan de volgende 
p 

limiet numeriek bepaald worden. 

R (p,p') • lim (z- z ) T (p,p') 
a z+z p a 

(2.7-1) 

p 

Uit vergelijking 2.6-18 volgt dat het residu R (p,p') gelijk dient te 
a 

zijn aan 

(2.7-2) 

Deze gelijkheid kan worden geverifi~erd m.b.v. 

(2.7-3) 

De getransformeerde van de gebonden toestand kan eenvoudig worden bere

kend wanneer de (ruimtelijke) radi~le golffunctie J 0 (r)/r bekend is. 
~,v 

Het verband volgt uit 2.4.4. 

(2.7-4) 

Het is gebleken dat de resultaten van 2.7-1 en 2.7-2, in zeer goede bena

dering, met elkaar overeenstemmen. 

Bovenstaande controles kunnen alleen worden uitgevoerd in het geval 

van singlet wisselwerking omdat de triplet potentiaalput geen gebonden 

toestanden bevat. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat de triplet 

resultaten correct zijn daar de berekening op dezelfde wijze geschiedt. 

Strikt genomen dienen we voor het triplet geval nog een controle uit te 
2 

voeren. We vermelden dat m.b.v. T (k,k,k ) de faseverschuiving 6(k) van 
a 

s-golven berekend is en dat de resultaten overeenstemmen met eerdere 

berekeningen [EIN84J. 
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Hoofdstuk 3. Drie deeltjes verstrooiing. 

3.0.Inleiding. 

We willen de verstrooiingaamplitude gaan berekenen voor bet volgende 

drie deeltjes proces. 

' 
fig.3.0. Het opsplitsproces. 

Een waterstof atoom botst op een waterstof molecuul dat daardoor ge

splitst wordt. Na de interactie verwijderen de drie losse atomen zich van 

elkaar en voeren een vrije beweging uit. 

In dit hoofdstuk zal een eerste orde benadering voor de opsplits am

plitude afgeleid worden waarbij de elektron dipool-dipool wisselwerking 

als storing op de centrale wisselwerking tussen twee waterstof atomen 

· beschouwd wordt. 

Voordat een dergelijke berekening uitgevoerd kan worden zullen we 

eerst de twee deeltjes verstrooiingatheorie moeten uitbreiden voor drie 

deeltjes. We zullen zien dat de opsplits amplitude eenzelfde structuur 

bezit als de twee deeltjes verstrooiingaamplitude 

(3.0-1) 

(+) 
De twee deeltjes toestanden <~fl en l'i > worden vervangen door over-

eenkomstige drie deeltjes toestanden. Op de plaats van de potentiaal V 

komt de som van alle twee deeltjes wisselwerkingen te staan. Drie deel

tjes wisselwerkingen worden buiten beschouwing gelaten. 

De drie deeltjes verstrooiingatoestand blijkt berekend te kunnen wor

den m.b.v. de zogenaamde Faddeev vergelijking, welke in principe numeriek 

oplosbaar is in de drie deeltjes impulsmoment representatie• 
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3.1. Drie deeltjes verstrooiingstheorie. 

In deze paragraaf bespreken we enkele aspecten van de drie-deeltjes 

verstroofingstheorie die gezien kunnen worden als uitbreidingen van de 

twee deeltjes theorie. 

1 

fig.3.1. Relatieve impulsen 

We beschouwen eerst het subsysteem (2,3) dat we het paar "1" zullen 

noemen, genaamd naar het derde deeltje "1". De relatieve impuls van deel

tje 2 en 3 is gelijk aan (vergelijk met 2.1-2) 

+ 
p -1 

(3.1-1) 

De relatieve impuls van deeltje 1 t.o.v. paar 1 wordt gegeven door 

+ 
q -1 

De bijbehorende gereduceerde massa's zijn 

resp. 

(3.1-2) 

(3.1-3) 

Als alle massa's gelijk aan 1 gekozen worden geldt dat ~ 1=1/2 en M1=2/3. 
+ + De impulsen p

1 
en q1 leggen de relatieve beweging van de drie deeltjes 

volledig vast. We merken op dat dit ook het geval is voor de sets {p2,q2} 
+ + 

en {p3 ,q3}, die verkregen kunnen worden door cyclische verwisseling. 

Evenals bij de twee deeltjes verstrooiing wordt de beweging van het mas

samiddelpunt buiten beschouwing gelaten. 

Bij een drie deeltjes verstroofingsproces zijn vier verschillende 

soorten begintoestanden mogelijk. Deze begintoestanden worden ook wel 

kanalen genoemd. Zij onderscheiden zich van elkaar door een verschillende 

opdeling in fragmenten. 
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Voor t+-m zijn deze fragmenten ver van elkaar verwijderd en voeren een 

vrije beweging uit. De kanalen met twee fragmenten dragen hetzelfde num

mer als het losse deeltje. In het geval van drie vrije deeltjes krijgt 

het kanaal het nummer "0". Uit iedere begintoestand '' (t)> blijkt zich 

een aparte verstroofingstoestand I' (+)(t)> te ontwikk~len. Een en ander 
a 

is hieronder weergegeven. 

l'o<+>(t)> ~ l'o<t>> : 
t+-m 

,,1 (+)(t)> ~ 1,1 (t)> = 
t+-m 

''2(+)(t)> ~ ,,2(t)>: 
t+-m 

,,3<+>(t)> ~ ,,3(t)>: 
t+-m 

Het kanaal met drie gebonden deeltjes wordt buiten beschouwing gela

ten. Het is energetisch onmogelijk om dit kanaal te bereiken vanuit ~~n 

van de bovenstaande kanalen. 

We veronderstellen dat er alleen twee deeltjes wisselwerkingen V 
a 

aanwezig zijn. Een interactie V vindt plaats binnen het paar a• De to
a 

tale hamiltoniaan is 

(3.1-4) 
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De kanaalhamiltoniaan H is gedefini~erd door: 
a 

H • H +V 
a 0 a 

met V 0 :: 0 • 

Voor later gebruik introduceren we~ m.b.v. 

(a "" 0,1,2,3). 

Dus Va vult V aan tot de totale interactie. 
a 

(3.1-5) 

(3 .1-6) 

Een kanaaltoestand voldoet aan de volgende Schr~dinger vergelijking. 

d 
H I~ (t)> - i--d I~ (t)> a a t a (3.1-7) 

Voor de bijbehorende verstrooiingatoestand geldt: 

HIV (+)(t)> - i~jv (+)(t)> 
a dt a 

(3.1-8) 

De tijdafhankelijkheid kan weer afgesplitst worden. 

(3.1-9) 

De tijdonafhankelijke kanaaltoestanden worden alsvolgt gekozen. 

+ + 
l~o> • IP1> lq1> ( a • 0 ) 

l~a> • ~~ba> jqa> ( a = 1,2,3 ) 
(3.1-10) 

Hierbij is ~~ba> een twee deeltjes gebonden toestand met gebonden toe

standsenergie Eba• We dienen ons weer te realiseren dat de vlakke golven 

als ontwikkelingafuncties voor golfpakketten beschouwd moeten worden (zie 

paragraaf 2.2). 

De op bovenstaande wijze gedefini~erde tijdonafhankelijke kanaaltoe

standen zijn eigenfuncties van de desbetreffende kanaalhamiltoniaan. 

H I~ > - E I~ > a a a a 
met 

(3.1-11) 

en ( a • 1,2 ,3 ) 
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Het verband tussen een tijdonafhankelijke verstrooiingatoestand en een 

kanaaltoestand kan beschreven worden m.b.v. een kanaal afhankelijke Köl

ler operator n • Vergelijk met het twee deeltjes geval 2.2-6. 
a 

(3.1-12) 

Of in termen van een E-limiet: 

(3.1-13) 

Een verstrooiingaamplitude is gelijk aan de overlap tussen de ver
(+) 

strooiingatoestand l~ai > en de gewenste eindtoestand voor t + ~. 

(3.1-14) 

Hierbij is S de drie deeltjes S-operator. Analoog aan het twee deeltjes 
Ba 

geval kunnen we deze amplitude reduceren. We geven slechts het resul-

taat. 

(3.1-15) 

Vergelijk met de twee deeltjes formule 2.2-28. De functie ~fi represen

teert de orthogonaliteit van vlakke golven en/of gebonden toestanden 

binnen ~~n kanaal. 

We merken op dat analoog aan de definitie van de T-operator (zie 2.2-

29) een U-operator gedefini~erd kan worden. 

(3.1-16) 

We laten een bespreking van het U-operator formalisme achterwege. 

Daarvoor wordt verwezen naar [GL083). 
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3.2.0psplits amplitude voor drie identieke deeltjes. 

In het geval van drie identieke deeltjes moet de totale golffunctie 

invariant zijn onder de verwisseling van twee deeltjes (bosonen). 

Wanneer een willekeurige drie deeltjes toestand j!> reeds symmetrisch 

is in êên van de paren kan deze alsvolgt gesymmetriseerd worden. 

(3.2-1) 

Op de normering komen we straks terug. De permutatie operator P is de som 

van twee cyclische verwisselingen. 

(3.2-2) 

De gesymmetriseerde nulde kanaal golffunctie (drie vrije deeltjes) wordt 

hiermee: 

Hierbij is ~~ 0> reeds symmetrisch gekozen in twee deeltjes. Voor de 

bijbehorende verstrooiingatoestand geldt: 

omdat P met H commuteert. 

De drie kanalen met twee fragmenten worden door symmetrisatie geredu

ceerd tot ~~n symmetrisch kanaal. 

(3.2-5) 

Uit dit kanaal blijkt zich slechts ê~n verstrooiingatoestand te ontwik

kelen. 

l~s (+)> • (1 + P) 1~ 1 (+)> • lim iE G(E +iE) l~s> • 
€+0 

- 1~1 (+)> + ,,2<+>> + 1~3(+)> 
(3.2-6) 

De verstrooiing van drie identieke deeltjes kan dus blijkbaar be

schouwd worden als een twee, i.p.v. vier, kanalen probleem. 
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Wanneer we veronderstellen dat de niet gesymmetriseerde toestanden 

Dirac-genormeerd zijn ziet de opsplits amplitude (break-up amplitude) 

voor drie identieke deeltjes er alsvolgt uit: 

1 (-) (+) 1 
0s - 73 <lf'os l's > n 

M.b.v. de eigenschap 

(1 + P)(1 + P) = 3(1 + P) 

vinden we 

Tot slot volgt m.b.v. de S-matrix vergelijking 3.1-15 dat 

(3.2-7) 

(3.2-8) 

(3.2-9) 

(3.2-10) 

We concluderen dat de opsplits amplitude berekend kan worden m.b.v. de 
(+) 

symmetrische verstroofingstoestand l's >. 

3.3. De Faddeev vergelijking. 

(+) 
We zoeken een oplosbare vergelijking voor de toestand l's >. 

Laten we eerst eens inspiratie opdoen bij de twee-deeltjes verstrooiings 

theorie. De verstrooiingstoestand llf'(+)> voldoet in dat geval aan de 

Lippmann-Schwinger vergelijking 2.2-18. 

(3.3-1) 

Deze vergelijking kan in een bepaalde representatie numeriek worden op

gelost. Dit gaat analoog aan het oplossen van de t-matrix vergelijking 

(zie b.v. paragraaf 2.3) • . 
Het lijkt dus verstandig om een drie deeltjes Lippmann-Schwinger ver-

gelijking te gaan zoeken. In vergelijking 3.2-4 hebben we gezien dat 

l's(+)>- lim ie G(E +ie) l~s> • 
e+O 

(3.3-2) 
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Hierin substitueren we de resolvent vergelijking 

a G(z) • G (z) + G (z) V G(z) , (3.3-3) a a 

waarbij de kanaalresolvente G gedefini~erd is door: 
a 

G (z) • 
1 

(3.3-4) 
a z - H 

a 

Dit resulteert in 

(3.3-5) 

De symmetrische kanaaltoestand ~~ 8> bestaat uit drie termen ~~ 6 > (a=1, 

2,3). We beschouwen de werking van de operator 

(3.3-6) 

op ~~a> voor e+O. In het geval dat a-8 is ~~a> een eigenvector van de 

kanaal hamiltoniaan H met energie eigenwaarde E •E. Het re~le deel van 
a a 

de noemer van ieG is daardoor nul zodat ieG werkt als de eenheidsopera-

tor. Als a*S is i~a> géén eigentoestand vanaHa en zal het re~le deel van 

de noemer niet verdwijnen. Effectief gezien blijkt ieG dan te werken als 
a 

de nul-operator (Lippmann identiteit [GL083) en [GR085)). 

Wanneer we ieGa laten werken op ~~ 8> vinden we zo: 

a • 1,2,3 
(3.3-7) 

a = 0 

Ingevuld in de Lippmann-Schwinger vergelijking levert dit 

a "' 1,2,3 

(3.3-8) 

We merken op dat voor a•1 dezelfde Lippmann-Schwinger vergelijking 

gevonden zou zijn, wanneer we, uitgaande van 3.3-2, i.p.v. 
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~~ 8> • ~~ 1> + ~~ 2> + ~~ 3> een kanaal toestand ~~ 1> + al~ 2> + bl~ 3>, met 

a en b willekeurig, gekozen zouden hebben. Hieruit kunnen we concluderen 

dat de Lippmann-Schwinger vergelijking voor a•1 oplossingen l's{+)> • 

IV
1 

(+)> + aiV
2

(+)> + bl~3 (+)> heeft. 

Analoog heeft vergelijking 3.3-8 voor a•2 oplossingen van de vorm 1~2 (+)> 
+ cl~1 (+)> + d!v

3
{+)>, met c end willekeurig. Uit het voorgaande volgt 

dat de oplossing van ~én Lippmann-Schwinger vergelijking niet eenduidig 

vast ligt. 

Door Gl~ckle is bewezen dat de verstrooiingatoestand wel volledig 

wordt vastgelegd door de drie inhomogene Lippmann-Schwinger vergelijkin

gen samen [GL070J. Deze vergelijkingen laten zich in praktijk niet erg 

gemakkelijk oplossen. Zij blijken echter omgezet te kunnen worden in 

zogenaamde Faddeev vergelijkingen, 9ie relatief eenvoudig oplosbaar zijn. 

We laten dit zien. Aan de hand van de homogene Lippmann-Schwinger verge

lijking (3.3-B,a-ü) defini~ren we Faddeev componenten lxa>· 

3 3 
l~s(+)> • G (+)vo 1~ (+)> • I G C+>v 1~ (+)> = I lx > 

0 S a=1 0 a S a=1 a 
(3.3-9) 

We laten in het vervolg voor het gemak de plus index van de resolvente 

weg. M.b.v. de eigenschap 

3 
LV (1 + P)- (1 + P) Vl(1 + P) 

a=1 a 
(3.3-10) 

kan aangetoond worden dat geldt: 

, (3.3-11) 

zodat we maar ~én Faddeev component hoeven te berekenen. 

De Faddeev vergelijking kan worden afgeleid door de inhomogene LS

vergelijking (a=1) te vermenigvuldigen met G0v1 en door gebruik te maken 

van 

(Schr~dinger vergelijking) (3.3-12) 

en 

(resolvent vergelijking). (3.3-14) 
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Resultaat: 

(3.3-15) 

Deze vergelijking bevat nog steeds een lastige kanaalresolvente, waar 

we vanaf kunnen komen door een twee deeltjes t-operator te introduceren. 

(3.3-16) 

M.b.v. de resolvent vergelijking voor G1 en G0 kan men laten zien dat t
1 

inderdaad voldoet aan de t-operator vergelijking (zie 2.2.31). 

(3.3-17) 

Let op, t 1 is een operator in de drie deeltjes ruimte omdat G
0 

en G
1 

ook 

de kinetische energie (operator) van het derde deeltje bevat. 

Samengevat ziet de Faddeev vergelijking er alsvolgt uit. 

(3.3-18) 

Wanneer we deze vergelijking itereren zien we dat, dankzij de permutatie

operator P, alle termen van de kanaaltoestand l's> worden ingekoppeld. 

Dit is h~t grote verschil met de Lippmann-Schwinger vergelijking (a=1). 

We herhalen de relatie met de verstrooiingstoestand. 

(3.3-19) 
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3.4. Opsplits amplitude voor waterstof: 

eerste orde berekening in dipool-dipool interacties. 

fig.3.4.1. Drie waterstof atomen met twee deeltjes wisselwerkingen. 

We beschouwen drie waterstof atomen in een extern magneetveld. De 

interactie van de elektronspins met dit magneetveld kan beschreven worden 

door 

met (3.4-1) 

Het blijkt handig te zijn om een nieuwe vrije hamiltoniaan te defini~ren. 

ext 
Ho • Ho + H (3.4-2) 

Wanneer we veronderstellen dat er alleen twee deeltjes centrale wis
c selwerkingen V zijn, blijft de totale spin van een wisselwerkend deel-

a 
tjespaar behouden. Het opsplits proces, met drie parallelle elektronspins 

in de eindtoestand, is dan niet mogelijk omdat tenminste één van de spins 

moet omklappen, m.a.w. 

(3.4-3) 

Om de spin omklap te bewerkstelligen hebben we dus een extra interac
di tie, de magnetische elektron dipool-dipool interactie V , nodig. De 

a 
dipool-dipool wisselwerking is veel zwakker dan de centrale wisselwer

di king, zodat V als storing V ' beschouwd mag worden. 
a a 

met V ' = V di << V c 
a a a (3.4-4) 
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Het systeem heeft dus de volgende totale hamiltoniaan. 

(3.4-5) 

De dipool-dipool wisselwerking heeft een storing van de verstrooings

toestand tot gevolg. 

(3.4-6) 

De kanaaltoestand ~~ 0> beschrijft drie vrije deeltjes, zodat deze niet 

door V ' wordt beinvloed. 
a 

De opsplits amplitude wordt nu, inclusief dipool-dipool wisselwerking: 

3 3 (+) - (+) 
0s = <~ol< L v c + L v '><l~s >c + l~s >') • 

a=1 a a=1 a 
(3.4-7) 

De nulde orde term is gelijk aan nul, zoals we reeds gezien hebben. In 

eerste orde blijft over: 

3 3 
Os' = <~ I L V 'I~ (+)>c + <~ I L V cl~ (+)>' • 

0 a=1 a S 0 a=1 a S 
(3.4-8) 

De verstrooiingstoestand in de eerste term van het rechterlid kan 

berekend worden m.b.v. 

(3.4-9) 

De Faddeev component is de oplossing van de Faddeev vergelijking 3.3-18. 

(3.4-10) 

Deze integraal vergelijking kan in principe numeriek worden opgelost in 

de drie deeltjes impulsmoment representatie. In hoofdstuk 4 zullen we 

daar nader op ingaan. 

De tweede term in het rechterlid van 3.4-8 bevat een nog onbekende 

storing l~s(+)>' van de verstrooiingstoestand, die we gaan berekenen 

m.b.v. 

(3 .4-11) 
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en de gestoorde Faddeev vergelijking 

(3.4-12) 

Elementaire storingsrekening leert ons dat voor de eerste orde afwij

king E' van de energie van de kanaaltoestand ~~ 1> geldt: 

(3.4-13) 

Bovendien kan de dipool-dipool wisselwerking geen s-o toestand verstoren, 

zodat we mogen stellen: 

(3.4-14) 

In de Faddeev vergelijking treedt een storing t 1• van de t-operator 

op, welke afgeleid kan worden m.b.v. de Lippmann-Schwinger vergelijking. 

(3.4-15) 

Wanneer we het verschil nemen met de ongestoorde Lippmann-Schwinger ver

gelijking volgt in eerste orde: 

t ' = V ' + V 'G t c + V c G t ' 1 1 1 0 1 1 0 1 
(3.4-15) 

ofwel 

(3.4-17) 

Gebruik makende van de eigenschap 

(3.4-18) 

vinden we tenslotte: 

(3.4-19) 



-48-

In figuur 3.4.2 is deze vergelijking grafisch weergegeven. 

+ 

c 
I ' I 
I 

: !' @ : 
+ 

fig.3.4.2. Grafische representatie van t
1

•. 

+ 

We zien dat t
1

' geinterpreteerd kan worden als een som van vier pro

cessen. Eén zo'n proces bestaat uit een dipool-dipool wisselwerking even-
. c 

tueel vooraf gegaan en/of gevolgd door een reeks t 1 van centrale wissel-

werkingen. 

We hebben nu voldoende ingredi~nten om de storing lx1>' van de Faddeev 

component af te leiden. Nadat de Faddeev vergelijkingen 3.4-12 en 3.4-10 

van elkaar afgetrokken zijn resteert: 

(3.4-20) 

Hieruit volgt het resultaat 

(3.4-21) 

Het is eenvoudig na te gaan dat de operator A' gedefini~erd is door: 

(3.4-22) 
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Wanneer we de voorgaande resultaten invullen in vergelijking 3.4-8 

volgt als eindresultaat voor de opsplitsamplitude, na toepassing van 

eigenschap 3.3-10: 

(3.4-23) 

met F' • (1 + P)V1
1 (1 + P) + (1 + P)V

1
c(1 + P)A' • (3.4-24) 

De operator A' is gedefini~erd in 3.4-22. 

De opsplitsamplitude 3.4-23 kan in principe, in een zekere represen

tatie, numeriek berekend worden. Wanneer we veronderstellen dat de drie 

deeltjes Hilbert ruimte wordt opgespannen door discrete/continue basis

vectoren lb> met volledigheidsrelatie 

I lb><bl .. 1 
b 

geldt: 

(3.4-25) 

(3.4-26) 

c Het blijkt dat de berekening van de centrale Faddeev component x1 het 

belangrijkste probleem is. Daarover meer in hoofdstuk 4. 

We merken tot besluit van deze paragraaf op dat in appendix C een andere 

uitdrukking voor de opsplits amplitude wordt afgeleid. We geven slechts 

het resultaat. 

o '• c<v (-)/V '/V (+)>c s os 1 s (3.4-27) 

I.p.v. één moeten er bij deze uitdrukking twee verstrooiingatoestanden 

berekend worden. Door 3.4-23 en 3.4-27 formeel naar machten van de cen

trale t-operator te ontwikkelen, kan men laten zien dat 3.4-26 en 3.4-27 

equivalent zijn. We gaan hier niet nader op in. De. uitdrukking 3.4-27 

sluit directer aan bij het intuitieve beeld van een eerste orde proces 

in v•. In het vervolg zullen we alleen 3.4-23 gebruiken. 
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3.5. Grafische interpretatie. 

In deze paragraaf besteden we enige aandacht aan de interpretatie van 

de gevonden uitdrukking voor de opsplits amplitude Os' van waterstof. We 

merken vooraf op dat deze paragraaf slechts bedoeld is voor het fysisch 

inzicht. Voor een numerieke berekening zullen we weer vergelijking 3.4-23 

gebruiken. We schrijven Os' eerst in een andere vorm. 

(3.5-1) 

De oplossing van de Faddeev vergelijking 3.4-10 kan formeel geschreven 

worden als 

(3.5-2) 

Na substitutie in vergelijking 3.4-23, gecombineerd met 3.4-22, vinden we 

dat de opsplits operator U' voldoet aan 

(3.5-3) 

In deze uitdrukking lijken de interacties alleen plaats te hebben 

tussen de deeltjes 2 en 3. Via alle permutatie operatoren P vinden de 

wisselwerkingen echter ook binnen andere deeltjesparen plaats. Dit wordt 

duidelijk wanneer we alle permutatie operatoren 

(3.5-4) 

systematische elimineren. Daarbij maken we gebruik van·de volgende trans

formatie eigenschappen: 

(3.5-5) 

DV D-1 • V 
1 2 

+ en D-1V D • V 
1 3 + 
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De t-operatoren voldoen aan dezelfde transformatie regels als de V-opera

toren. Bij wijze van voorbeeld elimineren we de P-operatoren voor een 

deelterm van de opsplits amplitude. 

-

(3 .5-6) 

-1 -1 -1 
Hierbij hebben we gebruikt dat DD•D en D D •D. Dit deel van de op-

splitsamplitude is gelijk aan de som van achttien amplitude's. Hiermee 

corresponderen achttien deelprocessen • Bij ieder van die deelprocessen 
c c vindt eerst een reeks t van centrale wisselwerkingen V plaats tussen 

het vrije deeltje en ~~n deeltje van het gebonden toestandspaar. Daarna 

ondergaan twee willekeurige deeltjes een elektron dipool-dipool interac

tie. In figuur 3.5.1 is ~~n zo'n proces grafisch weergegeven. De arcering 

stelt een gebonden toestand voor. 

: 
' 

i I 
i 
I 
I 

00 

fig.3.5.1. Een exchange-dipool proces. 

We beschouwen nu een ingewikkelder deel van de opsplits amplitude, dat 

afkomstig is van de tweede term van vergelijking 3.5-3, bijvoorbeeld 

(3.5-7) 
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Het is, m.b.v. de transformatie eigenschappen 3.5-5, eenvoudig na te gaan 

dat deze term geschreven kan worden als 

(3.5-8) 

In figuur 3.5-2 is het hiermee corresponderende verstroofingsproces gere

presenteerd. 

c fig.3.5.2. Voorbeeld van een vierde orde t -proces. 

Een niet onderbroken lijn stelt de "baan" van een deeltje voor. 

Wanneer we figuur 3.5-2 bekijken zien we dat twee, elkaar direct volgen-
e 

de, t -operatoren nooit binnen hetzelfde deeltjespaar werken. Dit is 

eigen aan de Faddeev aanpak en is vanzelfsprekend als men formeel de 

Neumann reeks voor te naar machten van Vc invult. 

Vergelijking 3.5-1, gecombineerd met 3.5-3, komt dan neer op de som 
c van diagrammen in elk waarvan interacties Vi en slechts één interactie 

Vi' elkaar opeenvolgen, zie figuur 3.5.3. De eerste term van 3.5-3 cor

respondeert met alle diagrammen waarbij de dipool-dipool wisselwerking de 

laatste interactie is tussen twee willekeurige deeltjes. De tweede term 

correspondeert met alle diagrammen waarbij dit niet het geval is. 
c De t -operatoren ontstaan formeel door parti~le sommaties over twee deel-

tjes vc-ladders. 

We kunnen nagaan dat er oneindig veel deelprocessen mogelijk zijn. 
c M.b.v. een exacte berekening van de centrale Faddeev component ~1 zijn 

we in staat om de invloed van al deze verstroofingsprocessen op te tel

len. 
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fig.3.5.3. Het totale opsplits proces. 
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Hoofdstuk 4. De Faddeev vergelijking in de impulsmomentrepresentatie. 

4.0. Inleiding. 

Bij een numerieke berekening van de waterstof opsplits amplitude, zie 

vergelijking 3.4-23, blijkt het oplossen van de Faddeev vergelijking 

een belangrijk deelprobleem te zijn. Een dergelijke vergelijking moet ook 

aan de linkerkant van V', in de uitdrukking voor de opsplits amplitude, 
c 

opgelost worden. In dit hoofdstuk zullen we de component !x1> bereke-

nen. 

De Faddeev vergelijking blijkt, analoog aan de t-matrix vergelijking 

in paragraaf 2.6, gediscretiseerd te kunnen worden. I.p.v. de twee 

deeltjes impulsmoment basis moeten we dan wel een overeenkomstige drie 

deeltjes basis kiezen. Het resultaat is een matrix vergelijking die in 

theorie opgelost kan worden d.m.v. matrix inversie. Door het grote aantal 

vrijheidsgraden krijgt de te inverteren matrix echter zodanig grote afme

tingen, in de orde van lO.OOOxlO.OOO elementen, dat inversie in de prak

tijk uit den boze is. Ter vergelijking, in het geval van de t-matrix 

konden we volstaan met een 120xl20 matrix. 

We zullen proberen de gediscretiseerde Faddeev vergelijking op te 

lossen d.m.v. iteratie. Zelfs wanneer de hierbij verkregen reeks blijkt 

te divergeren, kan deze in principe worden omgezet in een convergente 

rij van meramorfe functies. Dit gebeurt m.b.v. een speciale techniek, de 

zogenaamde Padé aanpak. 
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4.1. Drie deeltjes impulsmoment toestanden. 

1 

fig.4.1.1. Drie deeltjes impulsmomenten. 

Analoog aan de twee deeltjes impulsmoment basis 

lpa> = lp1m> lsml met a • {1,m,s,ms} (4.1-1) 

kiezen we een basis van drie deeltjes impulsmoment toestanden,zie figuur 

4.1.1. 

met a= {1,).,L,M,s,a•i,S,M
8

} (4.1-2) 

+2 +À2, t2 +2 +2 *2 Dit zijn eigenvectoren van H0 , 1 , , L , s , a , ~ resp. S met 
2 2 z z 

eigenwaarden p +3q /4, 1(1+1), ).().+1), L(L+1), M, s(s+1), a(a+1), S(S+1) 

resp. M
8

• 
+ + 

Het impulsmoment 1 van paar 1 wordt samen met het impulsmoment À, van 

het derde deeltje gekoppeld tot een totaal impulsmoment t. 

+ lpq(1À)LM>1 -I I C(1mÀ~LM)Ip1m>jq~À> 
m ~ 

(4.1-3) 

Hierbij is C(1mX~LM) een Clebsch-Gordan co~ffici~nt. De parameters m en 

~' corresponderd met de z-componenten van de impulsmomenten l ent kunnen 

niet samen met L welbepaalde waarden hebben. 
+ + 

Het optellen van de spin s van het paar en a van het derde deeltje 

gaat analoog. 

+ + * s +a • ~ + j(sa)SM8>1 • I I C(sm8a~aSM8)jsm8>ja~a> 
ms ~a 

(4.1-4) 



-56-

Men kan aantonen dat de basisvectoren jPqa>
1 

genormeerd zijn volgens 

6(p-p') 
<pqa I p 'q 'a'> • _..;o:...~-=--1 1 2 

p 

ö(q -q') eS 

q2 aa' 

en voldoen aan de volledigheidsrelatie 

(4.1-5) 

(4.1-6) 

Vergelijk met de overeenkomstige eigenschappen voor de twee deeltjes 

basis IPa> (2.4-11 resp. 2.4-12). 

4.2. De t-matrix. 

In hoofdstuk 2 hebben we twee deeltjes t-matrix elementen in de twee 

deeltjes ruimte , zonder magneetveld, berekend. 

<paiT(z)jP'a'> • eS ,T (p,p',z) aa a 
(zie 2.6-4) (4.2-1) 

We hebben echter twee deeltjes t-matrix elementen in de drie deeltjes 

ruimte, met magneetveld, nodig: 

(4.2-2) 

Wat is het verband tussen beide soorten matrix elementen? 

De energie z van het twee deeltjes subsysteem "1", zonder magneet

veld, is gelijk aan de totale drie deeltjes energie minus de magnetische 

energie minus de kinetische energie van het derde deeltje, dus 

3 2 
z=E-AM- q s 7; (4.2-3) 

Bij centrale wisselwerking blijven alle impulsmomenten behouden, zodat 
c 

we verwachten dat het matrix element van t 1 (E) een factor eS , bevat. De 
a a 

kinetische energie (en de impuls) van het derde deeltje is eveneens een 

behouden grootheid, omdat de t-operator uitsluitend wisselwerkingen bin

nen één paar representeert. We verwachten dus ook een delta functie voor 

q en q'. 
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Samengevat blijkt het gezochte verband tussen de twee soorten t-matrix 

elementen als volgt te zijn. 

(4.2-4) 

Dit resultaat kan ook op nette wijze verkregen worden door de drie deel

tjes impulsmoment toestanden te ontkoppelen volgens 4.1-3 en 4.1-4. 

4.3. De permutatie matrix. 

fig.4.3.1. Werking van de permutatie operator op impulsmoment toestand. 

We beschouwen de werking van de permutatie operator P op de drie deel

tjes impulsmoment toestand lpqa> 1• De deeltjes worden cyclisch verwisseld 

en de quantumgetallen p, q en a blijven gelijk. Hierdoor verandert de 

onderindex i van lpqa>i die aangeeft welk deeltje als toeschouwer fun

geert. Uit figuur 4.3.1 blijkt dat 

(4.3-1) 

Let op, de quantumgetallen zijn onafhankelijk van de deeltjesconfigura

tie en lpqa>2 resp. lpqa>3 is niet dezelfde toestand als jpqa> 1• 

De permutatie matrix kan dus blijkbaar in de impulsmoment representa

tie geschreven worden als de som van twee overlap elementen. 

(4.3-2) 
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We laten zien dat er een eenvoudig verband bestaat tussen de twee termen 

in het rechterlid. Merk op dat het operator produkt P
23

P
13 

dezelfde cy

clische verwisseling oplevert als P
12

P23 en dat P23P
23 

gelijk is aan de 

eenheidsoperator. Hieruit volgt 

(4.3-3) 

M.b.v. deze eigenschap en de symmetrie eigenschappen 

en (4.3-4) 

kan de gezochte relatie afgeleid worden. 

( .t +s+ 1 I I I I I .t I +sI+ 1 = - 1) 1<pqa P13P23 P q a >1(-1) 

.t+s+.t 1+s 1 
= (-1) 1<pqajp 1q 1a 1>3 (4.3-5) 

De berekening van een overlap element is tamelijk gecompliceerd. 

Hiervoor verwijzen we naar [GL083] en [HAS81]. Als resultaat vermelden we 

dat de permutatie matrix geschreven kan worden als 

(4.3-6) 

met n1 •n1(q,q1,x) = /q12 + * q2 + qq1x 

= .{q2 

(4.3-7) 

11"2 .. n2(q,q1,x) 
1 2 qqlx + 4 ql + 

(4.3-8) 
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+ De fysische betekenis van w1 en w2 is in essentie de volgende. Zij q de 

relatieve impuls 

deeltje 2 t.o.v. 

deeltje 2 t.o.v. 

van deeltje 1 t.o.v. (2+3) en q' de relatieve impuls van 
+ 

(3+1). De vector w1 is dan de relatieve impuls van 
+ 3. In dezelfde situatie is w2 de relatieve impuls van 

deeltje 3 t.o.v. 1. Een en ander is weergegeven in figuur 4.3.2 • 

.t 

+ + fig.4.3.2. Fysische betekenis van w1 en w2 • 

In de laatste vergelijking is Pk(x) een legendre polynoom en 
kt 1 1 '1 ' g ~ 2 1 2 de zogenaamde geometrische factor, die een ingewikkelde 
a a 

functie is van Clebsch-Gordan co~ffici~nten en Wigoer 6j-symbolen {••}• 

Uit de geometrische factor volgen een aantal selectieregels voor a en 

a'. We geven daarom de volledige uitdrukking voor drie spin-! deeltjes. 

(4.3-9) 

* 

Ter geruststelling, de lezer hoeft deze vergelijking "niet helemaal" te 

begrijpen. Het is uit deze vergelijking overigens direct duidelijk dat de 

permutatie matrix gelijk is aan nul, als niet voldaan wordt aan de voor

waarden: 
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L • L' M • M' S • S' M -= M 
' ' ' S S' 

(4.3-10) 

en 

1 + s + 1' + s' • even (4.3-11) 

De Wigoer 6j-symbolen bevatten voor de hand liggende driehoeksregels voor 

~(1ÀL), ~(siS), 6(1'À'L) en 6(s'iS). 

In de geometrische factor blijkt slechts ~~n niet triviale selectie

regel,voor a en a', verborgen te zitten. 

1 + À + 1' + À ' • even (4.3-12) 

* Deze regel kan gevonden worden door de pariteitaregels van de vier 

Clebsch-Gordan co~ffici~nten op te tellen. Gebruik daarbij dat 11+12•1 en 

11 '+12 '•1'. 

We zullen in het vervolg veronderstellen dat de permutatie functie 

G ,(q,q',x) bekend is. 
a a 

4.4.Bronterm Faddeev vergelijking. 

In de Faddeev vergelijking komt de kanaaltoestand 

(4.4-1) 

als bronterm voor. Deze toestand is all~~n symmetrisch in paar "1". Het 

ruimtelijk deel kan, volgens 3.1-10, geschreven worden als het produkt 

van een gebonden toestand en een vlakke golf. We voegen daar een spinaf

hankelijk deel aan toe. 
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(4.4-2) 

We hebben in de volgende paragraaf de projectie van de bronterm op de 

drie deeltjes impulsmoment toestand jpqa>
1 

nodig. Door het ruimtelijk 

deel van jpqa> 1 te ontkoppelen volgens 4.1-3 kan afgeleid worden dat 

(4.4-3) 

Een gebonden toestand van waterstof wordt gekarakteriseerd door de baan

impulsmoment quantum getallen io en ma en het Vibratie quantum getal Vo• 

Men kan laten zien dat geldt 

(4.4-4) 

Hierbij is ~a {p) het radi~le deel van de gebonden toestand in de impuls 
~~,,v 

representatie. Het verband met de ruimtelijke radi~le golffunctie wordt 

gegeven door vergelijking 2.7-4. 

De projectie van een twee deeltjes impulsmoment toestand op een vlakke 

golf is afgeleid in paragraaf 2.4, vergelijking 2.4-9, waaruit volgt: 

(4.4-5) 

Substitutie van 4.4-4 en 4.4-5 in 4.4-3 levert de gezochte projectie. 

~a v(p) 
11,0' 0 

(4.4-6) 

Het is handig om de Faddeev vergelijking voor iedere combinatie van 

À0, 1 0 en M0 apart op te lossen met een eenvoudiger bronterm. 
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(4.4-7) 

De afzonderlijke oplossingen kunnen worden opgeteld , nadat zij vermenig

vuldigd zijn met de desbetreffende bolfunctie resp. e.G. co~ffici~nt. 

Bij niet al te hoge temperaturen wordt verwacht dat alleen kleinere 

waarden van À0, L0 en M0 een rol te spelen, zodat de Faddeev vergelijking 

slechts een eindig aantal keren opgelost hoeft te worden. 

4.5. Discretisatie Faddeev vergelijking. 

In deze paragraaf bespreken we de discretisatie van de Faddeev verge

lijking in de drie deeltjes impulsmoment representatie. Voor het "harde" 

rekenwerk verwijzen we naar appendix B. 

De Faddeev vergelijking 

(4.5-1) 

heeft in de drie deeltjes impulsmoment representatie de volgende vorm. 

~ ~ 

2 2 I p' dp' I q' dq' 
0 0 (4.5-2) 

Deze integraal vergelijking is van hetzelfde type als de T-matrix verge

lijking 2.6-1, welke we numeriek konden oplossen nadat de integralen 

waren vervangen door sommaties. 

-De toestand jpqa>1 is een eigenfunctie van de vrije hamiltoniaan Ho, 
zodat 

(4.5-3) 
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We veronderstellen dat de bronterm, de t-matrix en de permutatie matrix 

bekend zijn. 

Men kan, m.b.v. de resultaten van de voorgaande paragrafen, laten zien 

dat 4.5-2 herleid kan worden tot een vergelijking van het type: 

Xa(pq) • c5 aao 1jlao(p) +I 
a' 

00 2 +1 
I q' dq' I dx K ,(pqxq'E) Xa,(1r2q') 

0 -1 aa 
(4.5-4) 

(4.5-5) 

Het streepje boven de Faddeev component en de getransformeerde van de 
R. gebonden toestand betekent dat de desbetreffende grootheid door p ge-

deeld is (zie B-6). De integratie over p' is, t.g.v. de permutatie ma

trix, vervangen door een integratie over x. 

In principe kunnen de twee integralen, in het rechterlid van 4.5-4, 

direct gediscretiseerd worden. De set van discrete p-punten is dan gelijk 

aan de verzameling waarden, die de variabele w2-w 2(q,q',x) bij de discre

tisatie kan aannemen. Dit zijn erg veel punten! 

Teneinde het aantal p-punten te beperken wordt de Faddeev component 

x ,(1r 2q') geïnterpoleerd in de variabele 1r2, m.b.v. spline functies. 
a 

(4.5-6) 

De splines si,(1r 2) zijn derdegraads polynomen, die volledig bekend zijn 

bij een gegeven set van steunpunten {pi,} [GL082]. Ze kunnen, bij vaste 

w2 , geinterpreteerd worden als gewichten, waarmee de steunwaarden 

xa,(pi,q') vermenigvuldigd moeten worden. De som van alle gewichten is 

natuurlijk gelijk aan 1. 

Merk op dat de steunwaarden Xa'(pi,q') nog onbekend zijn. Dit is echter 

niet bezwaarlijk. 

Na substitutie van de interpolatie formule in de Faddeev vergelijking 

volgt: 
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Hierbij blijkt de kern K gelijk te zijn aan 

met T gelijk aan de T-matrix gedeeld door p1~ 1 1 • 

(4.5-9) 

De bronterm in vergelijking 4.5-8 bevat een ~-functie voor q, die 

niet gediscretiseerd kan worden. We introduceren daarom een nieuwe varia

bele X m.b.v. 

x (pq) -
a 

~ 
aao 

~ (p) + x (pq) 
ao a 

(4.5-10) 

Door 4.5-10 in te vullen in de Faddeev vergelijking 4.5-8, kan de 
-integraal vergelijking voor X gevonden worden. 

(4.5-11) 

De nieuwe bronterm ,zie B-16, blijkt wel numeriek bepaald te kunnen 

worden. 

Als laatste stap dienen we nog de q'-integraal te discretiseren. Wan

neer de integrand regulier is kan dit rechtstreeks m.b.v. Gauss kwadra

tuur (zie B-15). Het blijkt echter dat de kern en de Faddeev component 

polen kunnen hebben. Bij de discretisatie van de q'-integraal moet dan de 

integratie door eventuele polen verdisconteerd worden. We hebben een 

dergelijk probleem reeds eerder opgelost in paragraaf 2.6. 

We zoeken de singulariteiten van de kern K, zie 4.5-9. 

Het argument E is gelijk aan de totale energie van een waterstof molecuul 

en een los atoom. Bij het opsplits proces blijft de energie behouden, 

zodat E ook gelijk is aan de energie van drie vrije deeltjes met elektron 

spin down. Bij lage temperaturen en een sterk magneetveld, mogen we de 

kinetische energie van de deeltjes verwaarlozen t.o.v. de magnetische 
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energie, zodat 

(4.5-12) 

Merk op dat de Faddeev kern de totale spin onveranderd laat. De totale 

spin van de bronterm is gelijk aan i ,waardoor M8~l en 

E - .AMS < 0 • (4.5-13) 

Het is hiermee eenvoudig in te zien dat de resolventfactor, die voor 

de x-integraal in de kern staat, voor alle positieve waarden van p en q 

regulier is. De noemer E - p2 -3/4q2- .AM8 is altijd negatief en kan dus 

nooit nul worden. 

Voorts is de kern afhankelijk van de permutatiefunctie G ,(q,q',x) en 
a a 

de spline functie Si 1 (w 2). De permutatiefunctie is een polynoom van q en 

q'. Hetzelfde blijkt te gelden voor Si 1 (w 2). 

Eventuele singulariteiten kunnen blijkbaar alleen afkomstig zijn van 

de T-matrix. In paragraaf 2.6 hebben we gezien dat de T-matrix T (p,p',z) 
a 

polen heeft, als functie van z, wanneer er, voor de betreffende a, twee 

deeltjes gebonden toestanden bestaan. Dit is alleen mogelijk voor het 

singletgeval (s=O). De polen q b' indien aanwezig, kunnen worden gevonden 
a 2 

door het energie argument z, in ons geval E - .AM8 - 3/4q , gelijk te 

stellen aan de bindingsenergie Eab" Resultaat: 

(4.5-14) 

Uit het voorgaande concluderen we dat de Faddeev kern K, afhankelijk 

van a, polen kan hebben als functie van q. Het is, m.b.v. de Faddeev 

vergelijking 4.5-8, eenvoudig in te zien dat een q-pool van de kern aan

leiding geeft tot een q-pool van de Faddeev component x. 
We merken op dat K, en dientengevolge ook X, regulier is als functie van 

p. Dit rechtvaardigt de interpolatie 4.5-6. 

Het blijkt handig te zijn om een nieuwe reguliere kern K resp. Faddeev 

component X te defini~ren door een produkt van poolfactoren P (q,E) (B-
a 

18) af te splitsen. 
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Ka a ' ( pq ' Pi ' q ' ' E) 

p (q,E) 
a 

en Xa(pq) -
xa (pq) 

p (q,E) 
a 

(4.5-15) 

Het poolprodukt is per definitie gelijk aan 1, indien er, bij gegeven a, 

geen polen op de positief re~le q-as liggen. 

De Faddeev vergelijking voor de reguliere component X, volgt eenvoudig 

uit vergelijking 4.5-11 voor de i.h.a. singuliere component X. 

(4.5-16) 

De q'-integratie door de polen, welke bevat zijn in P ,(q',E), 
a 

geschiedt op dezelfde wijze als in paragraaf 2.6, bij de berekening van 

de T-matrix voor z>O. Bekijk 2.6-10. 

Na een aantal pagina's "stug doorrekenen", zie appendix B, blijkt de 

discretisatie formule van 4.5-16 gegeven te worden door: 

met 

{pi} • interpolatie punten 

{qj} • integratiepunten +(eventueel) a-afhankelijke polen 

{n } = complexe "integratie gewichten" 
aj 

(zie B-29) 

Wanneer de polen ontbreken zijn de co~ffici~nten naj gelijk aan de Gauss 

gewichten wj. Vergelijk met de T-matrix formules 2.6-7 en 2.6-13. 

We zullen in het vervolg de gediscretiseerde Faddeev vergelijking ge

bruiken in matrix notatie. 

(4.5-18) 

met 
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(4.5-19) 

Voor de volledigheid vermelden we de relatie tussen de echte Faddeev 

component en!, welke volgt uit een reeks van definities (zie app.B). 

c 
1<pqa lx1> • 6 

aao 

cS(q-qo) 

2 
q 

ljla {p) 
0 

+ 

4.6. Het aantal rijen en kolommen van de Faddeev kern. 

(4.5-20) 

We willen de gediscretiseerde Faddeev vergelijking numeriek oplossen. 

X • x0 
+ K X (4.6-1) 

In deze paragraaf schatten we de afmetingen van de benodigde kernmatrix 

K. 

De in de kern ~ voorkomende resolvente en T-matrix zijn beide diago

naal in alle impulsmoment quantumgetallen. Voorts bevat de kern de per

mutatiematrix, welke slechts diagonaal is in L, M, S en M8• Zoals we in 

paragraaf 4.3 gezien hebben, kan de permutatie matrix alleen impulsmoment 

toestanden koppelen die voldoen aan: 

t + s + t' + s' = even en t + À + t ' + À ' • even (4.6-2) 

De kern kan dus, bij een gegeven bronterm met impulsmoment quantumgetal

len a 0 , alleen Faddeev componenten X i. inkoppelen waarvoor geldt: 
a J 

L = Lo , M = Mo , s - s0 

(3.6-3) 

t + s + t 0 + s 0 = even en t + À + t 0 + À 0 • even 
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Dit heeft de consequentie dat de Faddeev vergelijking bij vaste L, M, S 

en M
8 

opgelost kan worden. 

Wanneer we aannemen dat de Faddeev componenten met een impulsmoment quan-

tumgetal .t groter dan een zekere .t te verwaarlozen zijn, wordt het ma x 
aantal met de bronterm X 0 gekoppelde impulsmoment kanalen a gegeven door: 

.t Lo+.t 1 R. Lo+.t (4.6-4) ma x ma x 
n - I I I I I • I I I aa0 .t-<> À= l1 o-.tl s==O .ts.toso R.ÀR.oÀ o .t=O À=ILo-.t I .tÀ R.oÀ o 

De parameter lijkt is per definitie gelijk aan 1 wanneer de som van de 

vier onderindices even is. In het geval dat deze som oneven is, is lijkt 

gelijk aan 0. 

We beschouwen de opsplitsamplitude 3.4-23. 

(4.6-5) 

Het is te verwachten dat, bij niet al te hoge temperaturen, vooral de 

drie vrije deeltjes eindtoestanden ~~ 0> met quantumgetallen .tf=O, Àf-o, 

Lf-o en Sf•3/2 van belang zijn. Voor dergelijke toestanden is het totale 

impulsmoment quantumgetal Jf gelijk aan 3/2. Bij het opsplitsproces 

blijft J behouden. Het quantumgetal s0 van de begintoestand is gelijk aan 

1/2. Voor J 0=3/2 kunnen dan alleen Faddeev componenten met totaal 

baanimpulsmoment quantumgetal 1 0•1 of 1 0•2 een bijdrage ongelijk aan nul 

leveren aan de opsplits amplitude. In tabel 4.6.1 is het aantal n aan 
aao 

de begintoestand gekoppelde Faddeev componenten uitgezet als functie van 

R. voor L0•1 en 1 0•2 (.t 0+À 0•even). 
ma x 

R. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ma x 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aa 0 1 0 =1 

n 1 3 5 8 10 13 15 18 20 23 aao 

Tabel 4.6.1. Aantal gekoppelde impulsmoment kanalen als functie van R. • 
ma x 

Om de afmetingen van de benodigde Faddeev kern te kunnen afschatten, 

dienen we ook nog het aantal p- en q-punten te kennen. We veronderstellen 
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dat de component ! te verwaarlozen is voor q>q • De maximale p-waarde 
ma x 

blijkt dan vast te liggen, omdat p in de niet gediscretiseerde Faddeev 

vergelijking 4.5-4 alle waarden van n 2 (q,q',x) doorloopt. De functie 

n 2(q,q',x) is gedefini~erd in vergelijking 4.3-7. We kunnen nagaan dat: 

(4.6-6) 

Dit heeft tot gevolg dat het aantal p-punten ruwweg 3/2 maal zo groot is 

als het aantal q-punten. 

(4.6-7) 

De dimensie N van de Faddeev kern ~ is hiermee, bij een gegeven bronterm 

en 1 , gelijk aan: 
ma x 

n aao (4.6-8) 

Voor het geval dat n •20, 1 =7 en L0=2 vinden we m.b.v. tabel 4.6.1 dat 
q max 

N=12.000. De Faddeev vergelijking 4.6.1 kan dan niet worden opgelost 

m.b.v. matrixinversie. 

4.7. Padé aanpak. 

Als de Faddeev kern ~ te veel rijen en kolommen heeft voor matrixin

versie, kunnen we proberen een oplossing van de Faddeev vergelijking te 

vinden door deze te itereren. We introduceren eerst een sterkte parameter 

À in de Faddeev vergelijking. 

X • X(O) + ÀK X 
=- (4.7-1) 

Iteratie levert de Neumann reeks: 

met x<t> • K x<t-1) • 
=- (4.7-2) 
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We onderzoeken onder welke voorwaarde(n) deze reeks convergeert. Daartoe 
" " (0) ontwikkelen we de bronterm ! naar eigenvectoren!k van~ met eigen-

waarden nk• Verondersteld wordt dat deze eigenvectoren een volledig stel

sel vormen. 

Substitutie van deze ontwikkeling in 4.7-2 levert: 

2 2 
x • L ck ( 1 + À n k + À n k + • • • ) !k 

k 

(4.7-3) 

(4.7-4) 

Het is eenvoudig in te zien dat deze reeks alleen convergeert, indien 

voldaan wordt aan de voorwaarde 

+ IÀI < 11/nmaxl (4.7-5) 

HierbiJ' is n de eigenwaarde van K met de grootste absolute waarde. De max = 
formele oplossing van de Faddeev vergelijking, inclusief sterkte parame-

ter À, wordt, indien aan 4.7-5 voldaan is, gegeven door: 

(4.7-6) 

In de praktijk kan de eigenwaarde n gevonden worden als de limiet van 
max (t+1) (t) 

het quoti~nt van twee opeenvolgende termen xi en xi ' zie 4.7-2. 

x (t+1) 
i 

x (t) 
i 

- = nmax (4.7-7) 

We zijn geinteresseerd in het geval dat À•1. Uit 4.7-5 kunnen we conclu

deren dat in dat geval de Neumann reeks divergeert als jnmaxl>1. We zoe

ken een andere benadering dan 4.7-2 voor de oplossing van de Faddeev 

vergelijking, teneinde ook het geval jÀj>j1/nmaxl aan te kunnen. 
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We veronderstellen dat Xi als functie van À alleen polen À*O als sin

gulariteiten heeft, d.w.z. een meromorfe functie is. Zo'n functie is 

altijd te schrijven als het quoti~nt van twee gehele functies. Het nemen 

van een benadering voor die twee gehele functies is de zogenaamde Padé 

aanpak. De Padé benadering van de orde [m,n] ziet er alsvolgt uit: 

(4.7-8) 

Strikt genomen dragen de co~ffici~nten aj en bj nog een index i, die we 

voor het gemak maar hebben weggelaten. Voor alle waarden van À, dus ook 

voor IÀj>jl/nmaxl geldt: 

lim lim X~m,n){À) • Xi{À) (4.7-9) 
Dt+<IO n+oo 

Voor jÀj<jl/nmaxl moet de Taylor ontwikkeling vandePadé benadering 

4.7-8 corresponderen met de Neumann reeks 4.7-2. De co~ffici~nten a. en 

bj kunnen berekend worden uit de co~ffici~nten Xi {t), door de terme~ met 

gelijke machten van À aan elkaar gelijk te stellen. Een bijzondere vorm 

van een meromorfe functie is de kettingbreuk 

x ket[ n] {À) - a + ~À---:--
i o a1 +~À...,...._ 

a2 + ••• 

{4.7-10) 

[ n/2 n/2] De afgebroken kettingbreuk 4.7-10 komt juist overeen met x
1 

' {À) 
[ {n+l)/2 {n-1)/2] . 

als n=even en met Xi ' {À) als n•oneven. De co~ffici~nten 

aj kunnen, bij vaste index i, op recurrente wijze berekend worden uit de 

co~ffici~nten Xi{t). We verwijzen daarvoor naar appendix D. Een rij van 
, ket[ n] opeenvolgende Pade benaderingen Xi {À) convergeert zelfs in het 

geval dat de Neumann reeks 4.7-2 divergeert. Dit is precies wat we 

zoeken. 
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Hoofdstuk 5. Conclusies. 

Met de nodige voorzichtigheid vermelden we dat de Faddeev vergelijking 

().•1) is opgelost voor ~~n triplet impulsmoment kanaal a (s•l). De rij 

van Pad~ benaderingen bleek na 15 iteratieslagen tot op 6 cijfers nauw-

keurig geconvergeerd te zijn. De gevonden n bedroeg -0.4. De Neumann 
ma x 

reeks convergeerde pas na 20 slagen. 

De kern van de Faddeev vergelijking bevat de T-matrix. Wanneer we 

fig.2.6.1 vergelijken met fig.2.6.2, zien we dat de singlet T-matrix als 

functie van p en p' veel meer structuur bezit dan de triplet T-matrix. 

Bovendien geeft de singlet T-matrix aanleiding tot q-polen in de Faddeev 

component, zodat integratie door eventuele polen verdisconteerd moet 

worden. Dit zijn aanwijzingen dat het oplossen van de Faddeev vergelij

king voor een singlet kanaal gecompliceerder is dan in het triplet geval. 

We merken op dat pogingen om de Faddeev vergelijking op te lossen voor 

~~n singlet impulsmoment kanaal tot dusver nog geen resultaten hebben 

opgeleverd. 

Wanneer de oplossing van de Faddeev vergelijking gevonden is, kan men 

controleren of deze voldoet aan de Schrödinger vergelijking. Op deze 

manier kan getest worden of de Faddeev kern juist is. Zolang we echter 

nog geen oplossing hebben zullen we de kern op een andere manier moeten 

testen. 

De fase verschuiving van neutron deuteron verstrooiing is in de lite

ratuur berekend m.b.v. een ~~n kanaais Faddeev component. Dit kunnen we 

als controle middel gebruiken. Momenteel wordt dan ook geprobeerd de 

Faddeev component voor het geval van drie nucleonen te berekenen. 

We schetsen nog een andere controle mogelijkheid. Het blijkt zo te 

zijn dat een drie deeltjes systeem een drie deeltjes gebonden toestand 

heeft, wanneer de Faddeev kern een eigenwaarde 1 bezit. M.b.v. een zoek

proces kan men proberen de bindingsenergie voor drie nucleonen te vinden. 

Deze energie zou vergeleken kunnen worden met een in Bochum berekende 

waarde. 
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We merken op dat, wanneer in het geval van drie waterstof atomen, de 

Faddeev kern een eigenwaarde 1 heeft, men zal moeten gaan nadenken. Het 

is namelijk bekend dat een drie deeltjes gebonden toestand van waterstof 

niet bestaat. Men zal in dat geval de drie deeltjes hamiltoniaan nader 

moeten bezien, omdat er dan wellicht toch, tot nu toe verwaarloosde, drie 

deeltjes interacties in het spel kunnen zijn. 

Het blijkt in de praktijk ondoenlijk om m.b.v. de Burroughs de Faddeev 

vergelijking op te lossen voor meer dan ~~n kanaal. Men zal hiervoor zijn 

toevlucht moeten nemen tot een zogenaamde supercomputer. Alvorens deze 

stap te nemen, is het natuurlijk wenselijk dat het ~~n kanaais probleem 

op de Burroughs volledig onder controle is. 
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Appendix.A. De V-matrix. 

We berekenen de V-matrix in de impulsmoment representatie m.b.v. 

vlakke golven, zie 2.5-9. 

+ + + + + + 
<ptm1VIp'1'm'> • I dq I dq' <ptmlq><q1VIq'><q'lp'1'm'> (A-l) 

Te gebruiken eigenschappen: 

(A-2) 

+ + 
<q I V I q' > - V ( Q) met Q = jq- q'l -fl + q'

2
- 2qq'cosad 

1 
(A-3) 

De hoek tussen de impuls vectoren q en q' is gelijk aan ed (zie fig.A.l). 

i! 

f 

I 
I ,, 
" 

fig.A.l. Ori~ntatie van de 

impulsvectoren. 

Vergelijking A-2 en A-3 invullen in A-1 levert 

"I "' * .. ,. -<ptmiVIp't'm'> • I dq dq' y1m(q) yt'm'{q') V(Q) (A-4) 

De bolfunctie Y , ,(q') heeft de z-as als quantisatie as en kan worden 
1 m + 

uitgedrukt in bolfuncties Yi'm"{q') waarvan de quantisatie as langs de 
+ vector q gericht is. De daarbij behorende loodrechte x-as wordt voor het 

gemak zodanig gekozen dat de bijbehorende derde Eulerhoek [BRI62] gelijk 

is aan nul. 
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+ 
(R.') z "'• 

yi'm"(q') -I D " (~,e,O) Y1 , (q ) + (A-5) nm n n 

+ 
yZ (q') D(.t') I 

q *(.t') 
- I I 

*(.t') •IYz ('•) 6 • Y;,m,(q') y.t' "D ' " D ' " .t'n q nm' m mm .t'n nm" mm m" m" n n 

z <"'') ~ y.t 'm' q • L 
m" 

+ *(.t') q ~ 
D , " (~,e,O) Y0 , "(q') 

mm ""'m 
(A-6) 

Substitueer A-6 in A-4. 

+ 
*(.t') q <"'') Dm'm" (~,e,0) Y1 , .. q 

m (A-7) 

We voeren nu bolhoekeneden ~d van q' t.o.v. het gedraaide assenstelsel 

in. Dat levert op: 

(A-8) 
i ..... 

Alleen m"=O levert een van nul verschillende bijdrage ( e m ~d is de 

enige ~d-afhankelijke factor in de integrand). Voorts geldt [BRI62]: 

(A-9) 

en 

(A-10) 

t Opmerking: we hebben een afwijkende normering voor de Legendre polyno

men gebruikt. 

(A-ll) 
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Eindresultaat: 

(A-12) 
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Appendix.B. Discretisatie formule Faddeev vergelijking. 

In deze appendix wordt de volledige afleiding gegeven van de 

discretisatie formule 4.5-17,voor de Faddeev vergelijking. 

lx> • I~ > + G0(E)t(E)Pjx> 

De indices "1" en "c" zijn weggelaten. 

In de drie deeltjes impulsmoment representatie wordt B-1: 

0 
<pqalx> = <pqal~ > + z 3 2 

E - p - ~ q - AM8 

1 2 2 I fp' dp'fq' dq' 
a' 

(B-1) 

(B-2) 

I fp"
2

dp"fq"
2
dq"<pqalt(E)jp"q"a"><p"q"a"jPjp'q'a'><p'q'a'lx> 

a" 

Het matrix element van de t-operator in drie-deeltjes ruimte kan 

uitgedrukt worden in het matrix-element van de T-operator in de twee

deeltjes ruimte (zonder magneetveld, zie 4.2-4): 

<pqajt(E)jp"q"a"> • 6 "6 (q-2") T (p,p",E- 1 q2- AM) 
aa qq a 4 S 

De permutatie-matrix kan volgens 4.3-6 geschreven worden als: 

+1 6(p"-,r 1) <.'i(p ., 2) 
<p"q"a"IPjp'q'a'> = J dx _______ ..;;... G " ,(q",q',x) 

-1 n1"+2 1'+2 a a 
p p' 

met 
2 1 2 ~ 

w1 • (q' +4 q" + q'q"x)2 

en ( "2+ 1 ,2+ ' " )l w2 • q 4 q q q x 

De Faddeev-vergelijking wordt nu, met bronterm 4.4-7: 

x (pq) - 6 
a aao 

6(q-qo) 
2 ' (p) + 2 

q ao E - P 

1 2 
3 2 I J q' dq 'J dx 

--q -AM a' 4 s 

(B-3) 

(B-4.1) 

(B-4.2) 

(B-4.3) 

(B-5) 
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- Xa (pq) 
xa(pq) • .t 

p 
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1jlao (p) 

1jlao(p) • p.to en 

(B-6) 

en interpoleren de Faddeev-component in de p-variabele m.b.v. Spline

functies: 

(B-7) 

Na substitutie van (B-6) en (B-8) in de Faddeevvergelijking volgt: 

xa(pq) .. ö 
aao 

ö(q-qo) 
2 w (p) + L fq'zdq'L Kaa'(pq,pi' q',E)xa,(pi,q') 

q ao a' . i' 
(B-8) 

met 

K ,(pq,pi,q',E) - 2 
aa E _ P 

Deze kern bevat alléén bekende functies en kan uitgerekend worden m.b.v. 

Gauss-integratie. Het is hierbij handig om de T-matrix m.b.v. spline's te 

interpoleren in de tweede p-variabele: 

De benodigde T-matrix elementen zijn dan onafhankelijk van de 

integratievariabele x. 

De discretisatie formule voor de kern wordt gegeven door: 

(B-10) 

(B-ll) 
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We gaan weer terug naar de Faddeev vergelijking. Definieer: 

Xa(pq) - eS aao (B-12) 

Door B-12 in te vullen in de Faddeev vergelijking B-8, vinden we de inte

graal- vergelijking voor X (pq): 
a 

(B-13) 

met bronterm 

(B-14) 

Indien de kern regulier is op het q'-integratie-interval kan 

vergelijking (B-13) rechtstreeks gediscretiseerd worden m.b.v. Gauss

kwadratuur. 

- - 0 2 
X (piqj) • X (piq.) +I I w.,q., I K ,(piq.pi,q.,,E) Xa,(pi,qJ.,) 
a a J a'j' J J i' aa J J 

(B-15) 

met 

{pi} ={pi,} • verzameling steunpunten voor interpolatie 

{ q j} - {qj,} • verzameling integratiepunten (Gauss) 

{w j'} • verzameling Gauss-gewichten 

De discretisatie verloopt (iets) gecompliceerder wanneer de kern polen 

heeft op het q'-integratie-intervaf. Deze singulariteiten zijn afkomstig 

van de T-matrix • Ter herinnering ,de T-matrix heeft een pool wanneer het 

energieargument gelijk is aan de energie Eab van een twee-deeltjes gebon

den toestand, hetgeen alleen mogelijk is voor het singlet geval. In dit 

geval: 

(B-16) 
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De polen kunnen worden verdisconteerd door de definitie van een 

reguliere kern resp. reguliere Faddeev component: 

Xa(pq) -
x a (pq) 

p (q,E) 
a 

K ,(pq,pi,q',E) 
a a 

p (q,E) 
a 

-0 xa (pq) -

-0 xa (pq) 

p (q,E) 
a 

Het poolprodukt P (q,E) is, bij een gegeven aantal polen N 
a a 

afhankelijk van a, gedefini~erd door: 

P (q,E) • 1 
a 

N 
a 

P (q,E) - n 
a 

als N = 0 
a 

als N > 1 
a 

(B-17 .1) 

(B-17 .2) 

(B-18.1) 

(B-18.2) 

We gaan nu een gediscretiseerde Faddeev-vergelijking afleiden voor het 

geval dat N ) 1. Merk op dat we deze vergelijking voor N • 0 al kennen 
a a 

(zie B-15). 

We beginnen met de ontbinding van het reciproke poolprodukt in een 

aantal enkelvoudige pooltermen: 

1 

p ,(q',E) 
a 

N ' a 
.. I 

b'=1 

~a'b' 
(B-19) 

De co~ffici~nten ~ b kunnen worden gevonden door het linker- en rechter-
a 3 2 

lid van vergelijking
3 
(B-~9) te vermenigvuldigen met E - 4 q' - AM5 - Eab" 

Nadat de limiet E - 4 q' - AM5 + Eab is genomen wordt het gewenste resul

taat verkregen: 

1 

~ --------ab 
(B-20) 

n (E b - E b') 
b'*b a a 
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Terug naar de Faddeev-vergelijking. Omwille van de overzichtelijkheid 

introduceren we eerst een hulpfunctie F(q' •• ): 

F(q ' •• ) • F(aa'pqp'q'E) q'
2 

\ K (pq p q' E) X (p q') 
- · L. aa' ' i' ' a' i' 

i' 
(B-21) 

M.b.v. (B-17), (B-19) en (B-21) wordt vergelijking (B-13): 

0 F(q' •• ) 
x (pq) ·x (pq) +I I ~a'b' Idq'--3--=2~----
a a a' b' E - - q' - AM E 4 S- a'b' 

(B-22) 

We merken op dat er per q'-integraal precies door één pool geintegreerd 

moet worden. In voor zichzelf sprekende notatie blijkt de volgende op

splitsing geschikt voor discretisatie: 

F(q' •• ) F(qa'b'••) 
I dq •·---=~~----- - I dq ·--3--:------ + 

E 3 •
2 

- AM E E •
2 

- AM - E - 4 q S- a'b' - 4 q S a'b' 

F(q' •• )- F(q 'b'••) 
+ I dq' 3 a 

E •
2 

A E -4 q - Ms- a'b' 
(B-23.a) 

met 

(B-23.b) 

De eerste integraal in het rechterlid van (B-23) kan analytisch berekend 

worden. We dienen ons hierbij te realiseren dat de noemer van de inte-

grand een kleine positief imaginaire term iE bevat. Deze noemer is immers 

afkomstig van de T-matrix vergelijking: 

1 
T(z) • V+ lim V V (B-24) 

t:+O z + ie: - H 

De benodigde integraal kan eenvoudig worden uitgerekend m.b.v. complexe 

functie theorie: 

CD dq' 
_ lim I ---=3~~------- • ,.. i 

t:+O 0 E - 4 q'
2 

- AM8 + ie: - Ea'b' 

2ni 
Res •-~ (B-25) 

~'b' qa'b' 

De tweede integraal in het rechterlid van (B-23) is regulier. De tel

ler is gelijk aan nul voor q'= qa'b'' zodat de pool a.h.w. gecompenseerd 
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wordt. De totale gediscretiseerde q'-integraal wordt nu: 

GO F(q' •• ) 
fdq' 3 ,2 • fa'b' F(qa'b'••> + 
0 E- ~ q - AM8 - Ea'b' 

+}: 
w ,(F(q , •• )- F(q 'b'••)) n n a (B-26) 

n' 3 2 
E - "'T qn, - AM - E 

<+ S a'b' 

We verwerken de resultaten in de Faddeev vergelijking en herordenen de 

termen. Resultaat: 

x (pq) a x o(pq) + I I w , I 
a a a' n' n b' E 

IJ. a 'b' F(q , •• ) + 
n 

(B-27) 

Het blijkt handig te zijn om, bij vaste a', een nieuwe verzameling q'

punten te defini~ren waarin zowel de integratiepunten als de polen bevat 

zijn: 

(B-28) 

In de q-vector komen de polen achter de integratiepunten te staan. De 

êérste pool staat dan op de positie Ni+l, met N1 het totaal aantal 

integratiepunten. 

Aan de hand van vergelijking (B-27) defini~ren we co~ffici~nten naj: 

als (B-29) 

als 

Als er geen polen zijn is naj gelijk aan wj. 
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De Faddeev vergelijking krijgt nu een eenvoudige structuur: 

0 x (pq) • x (pq) +I I na'j' F(qj, •• ) 
a a a' j' 

(B-30) 

Na eliminatie van de hulpfunctie F (zie B-21) volgt tenslotte: 

(B-31) 
Wanneer de oplossing van deze vergelijking bekend is rest nog de bereke-

ning van de échte Faddeev component, welke volgt uit een reeks van gege

ven definities. 

2 
q 

ljlao(p) + 

R. 
p Xa(pq) 

p (q,E) 
a 

(B-32) 
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Appendix.c. Alternatieve uitdrukking voor de opsplitsamplitude. 

In deze appendix leiden we af: 

0 I • c<1f (-)IV I I'~' (+)>c s os 1 s (C-1) 

We zoeken eerst een Lippmann-Schwinger vergelijking voor de verstrooi

ingatoestand l'~'a <!>>, die slechts symmetrisch is in één van de paren. De 

relatie tussen een verstroofingstoestand en een kanaaltoestand wordt 

gegeven door: 

(a -= 0,1,2,3) (C-2) 

Invullen van de resolvent vergelijking 

(C-3) 

levert de gewenste Lippmann-Schwinger vergelijking. 

(a .. 0,1,2,3) (C-4) 

Hiermee gaan we de storing van de verstrooiingstoestand, als gevolg van 

de dipool-dipool wisselwerkingen berekenen. We doen dit alleen voor a*O· 

We hebben hierbij reeds gebruik gemaakt van eigenschap 3.4-14. In het 

vervolg wordt de plus index van de resolventes weggelaten. 

De storing van de totale resolvente kan gevonden worden m.b.v. de resol

vent vergelijking 

3 
G • Ge + Ge L V 1 G 

e-1 e 
(C-6) 

Substitutie in vergelijking C-5 levert nadat de ongestoorde Lippmann-



-85-

Schwinger vergelijking is afgetrokken: 

(C-7) 
(a • 1, 2, 3) 

De laatste term in het rechterlid van deze vergelijking is gelijk aan 

nul, omdat de dipool-dipool wisselwerking geen singlet toestand kan ver

storen. C-7 kan verder vereenvoudigd worden tot 

(+) c 3' (+) c 
l'~'a >' = G L V 'l'~'a > 

'Y =1 'Y 
(C-8) 

Voor de eerste orde storing van de gesymmetriseerde twee fragmenten 

verstrooiingatoestand l'~'s(+)> geldt dan: 

(C-8) 

Dit substitueren we in vergelijking 3.4-8 voor de opsplits amplitude. 

(C-9) 

Hiermee is vergelijking C-1 afgeleid. 
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Appendix.D. Berekening co~ffici~nten kettingbreuk. 

In deze appendix berekenen we de co~ffici~nten aj van de kettingbreuk 

xket[ n] (),) - a + _À __ _ 
0 a1+ À 

(D-l) 

----

We nemen aan dat de eersten termen van de Taylor reeks (voor kleine À) 

gegeven zijn. 

+ a À n + 0 (À n+ 1 ) 
n 

(D-2) 

We kunnen de kettingbreuk (D-l) ook op recurrente wijze opschrijven. 

F [ n) (À ) • a + À 
V V F [n](À) 

v+l 

(O<;v<; n-1) (D-3) 

F [ n) (À) .. a 
n n 

Hoe kunnen bij gegeven co~ffici~nten a. de co~ffici~nten a bepaald 
J V 

worden? Bij wijze van voorbeeld berekenen we a0 en a 1 m.b.v. D-3. 

Xket[n)(À) • F [n)(À) .. a + 1 .. a +a À+ • 
0 0 F [ n J (À) 0 1 O(À) 

1 

(D-4) 

Wanneer we deze reeks vergelijken met D-2 zien we dat 

(D-5) 

2 De overige a 's kunnen gevonden worden door O(À ) in het laatste lid van 
V 

D-4 verder uit te werken. Wanneer alle co~ffici~nten a bekend zijn moev 
ten zij ingevuld worden in de kettingbreuk D-1. 
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De hierboven geschetste methode om de B 's te bepalen blijkt in de 
V 

praktijk niet erg handig te zijn. We beschrijven nu een betere methode. 

Daartoe schrijven we eerst de meramorfe functies F [n](À) als het 
V 

quoti~nt van twee gehele functies U (À) en U 1(À)• 
v v+ 

(D-6) 

De recurrente relatie D-3 wordt dan: 

(D-7) 

We kiezen nu (voor À voldoende klein) 

(D-8) 

zodat 

(D-9) 

Omdat de functies U (À) regulier zijn voor À-o volgt uit D-7 dat voldaan 
V 

moet worden aan 

U +1(0) • U (0)/B 
V V V 

(D-10) 

We schrijven nu de functies U (À) voor v)2 als volgt: 
V 

(D-11) 
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en gaan proberen de co~ffici~nten c (0(t(n+1-v, 2(v(n+1) te berekenen 
t,v 

uit de co~ffici~nten aj (O(j(n). Uit voorwaarde D-10 volgt dat Bv bere-

kend kan worden zodra cO,v en cO,v+1 bekend zijn. 

c 
B • O,v 

c V O,v+1 
(D-12) 

Uit 

n 
at À t + O(À n+1) u0(À) . I en u1 (À) = 1 

t=O 
(D-13) 

volgt direct dat s0 K a0• M.b.v. D-13 en de recurrentie relatie D-7 voor 

v=O 

(D-14) 

kunnen we nu de eerste n termen van u
2

(À) bepalen. Wanneer we de co~ffi

ci~nten van de gelijke machten van À links en rechts aan elkaar g~lijk 

stellen, vinden we m.b.v. D-10: 

c • a 
t,2 .t+1 

zodat 
c 

B .. 0,1 
1 co 2 , 

1 -- (D-15) 

in overeenstemming met D-5. 

Op analoge wijze worden de co~ffici~nten c.t,v+2 berekend voor v>O 

+ c = c · - B c 
t,v+2 .t+1,v v .t+1,v+1 (D-16) 

c 
a O,v+1 

+... ------v+1 cO,v+2 
(D-17) 

De co~ffici~nten in het rechterlid van D-16 zijn reeds berekend in een 

voorgaande slag. Om B , de "laatste" B, te bepalen moeten we de co~ffi
n 

cient c0 ,n+1 als laatste co~ffici~nt berekenen. 
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We kunnen m.b.v. onderstaande tabel en de recurrente betrekking D-16 

nagaan dat we hiervoor de eerste n+l termen van de Taylor reeks D-2 moe

ten kennen. 

u0 (À) ao al a2 a 1 n 

u1 (À) 1 0 ... 0 À 

u2{À) 
.. À2 

co 2 ... c n-1,2 (D-18) 
' . . . • • "n+1 

un+l {À) cO,n+1 À 

De opeenvolgende Padé-benaderingen kunnen worden berekend door de 

gevonden 8 's in te vullen in vergelijking (D-1). Het is echter eleganter 

om xket[n]~À) op recurrente wijze te bepalen. Hiertoe defini~ren we poly

nomen A (À) en B (À): n n 

A (À) 
xket[ n] (À) - _n~-

B {À) 
n 

( n>O ) 

Voor de kettingbreuk met n=l geldt: 

ÀA_1(À) + s1A0(À) 

---------ÀB_l(À) + 81B0(À) 

Blijkbaar geldt: 

(D-19) 

(D-20) 

(D-21) 

(D-22) 

(D-23) 
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(D-24) 

op een constante factor na. M.b.v. volledige inductie kan bewezen worden 

dat, ook voor n>l, 

(D-25) 

(n>l) (D-26) 

gekozen mag worden. We hebben reeds gezien dat deze relaties voor n=l 

juist zijn. Veronderstel dat D-25 en D-26 waar zijn voor zekere n>l. 

Alsden-de kettingbreuk xket[n](À) bekend is kan de n+l-de kettingbreuk 

gevonden worden door de volgende substitutie uit te voeren. 

À 
B + B +-6 n n n+l 

(D-27) 

Dan vinden we: 

An+l (À) • ÀA 2 (À) + (B + -BÀ )A l (À) 
n- n n+l n-

(D-28) 

Voor Bn+l(À) vinden we eenzelfde relatie. De factor 1/Bn+l is niet rele

vant omdat deze bij het nemen van de n+l-de Padé benadering wordt wegge

deeld (zie D-19), zodat we mogen stellen dat 

en (D-29) 

(D-30) 

ook voldoen, hetgeen te bewijzen was. 
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