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SAMENVATTING 

Er is een onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden 

van het Interacting Boson Model bij inelastische verstrooiing. De 

koppelingsmatrixelementen, benodigd voor een gekoppelde kanalen 

berekening, worden gewoonlijk berekend in het collectieve model 

van Bohr en Mottelson. Dit model biedt echter alleen voor de vi

brator- en rotatorlimiet een handzaam formalisme om deze matrix

elementen te bepalen. In de gekoppelde kanalen berekeningen voor 

de beschrijving van de inelastische verstrooiing aan kernen, die 

niet beschouwd kunnen worden als pure limietgevallen, zijn deze 

matrixelementen in principe vrij aan te passen parameters. 

Door middel van analogieredeneringen tussen respectievelijk de 

vibrator-, de rotator- en de y-instabiele limiet in het geometri

sche model en de SU(S)-, de SU(3)- en de 0(6) limiet in het Inter

acting Boson Model, is het equivalent van de overgangsoperatoren 

in het Interacting Boson Model met hun corresponderende vormfac

toren bepaald. Ook is aangetoond dat de gereduceerde koppelings

matrixelementen, die het Interacting Boson Model ons levert, ge

bruikt zouden mogen worden in gekoppelde kanalen berekeningen. 

Het blijkt echter dat in de zuivere vibratorlimiet de directe aan-
+ slag van de twee-fanon 4 -toestand met eerste orde overgangsopera-

toren in het Interacting Boson Model niet op kan treden. 

Het Interacting Boson Model is toegepast op de reeks isotopen 
116 - 12 ~Sn. Het blijkt dat de gereduceerde matrixelementen van de 

overgangsoperatoren uit het Interacting Boson Model het verloop 

van de fenomenologische deformatieparameter voor de 27-toestand 

zeer goed beschrijven. 

3 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 Strekking van dit verslag 

In de experimentele kernfysica wordt een systematisch onderzoek 

verricht naar de structuur en de spectroscopie van middel zware en 

zware kernen met behulp van kernreacties en in het bijzonder met behulp 

van gepolariseerde deeltjesbundels. Een belangrijke klasse van kern

reacties vormen de elastische en inelastische verstrooiing. Bij de 

elastische verstrooing verandert de inwendige energie van de target

kern niet, terwijl bij de inelastische verstrooiing een discrete hoe

veelheid excitatie-energie overgedragen wordt aan de targetkern, die 

dan in een aangeslagen toestand achterblijft. 

De inelastische processen nu kunnen beschreven worden met behulp 

van het gekoppelde kanalen formalisme. In dit formalisme wordt de ver

strooiing beschreven door een set differentiaalvergelijkingen, die 

gekoppeld zijn door de gereduceerde matrixelementen van operatoren, die 

overgangen tussen twee kerntoestanden kunnen bewerkstelligen. Deze over

gangsmatrixelementen, welke fungeren als koppelingssterkten, zijn model

afhankelijk en worden gewoonlijk berekend in het collectieve model van 

Bohr en Mottelson. Dit model biedt echter alleen voor pure vibratie- en 

rotatiekernen een handzaam formalisme om deze matrixelementen te bepalen. 

De meeste kernen nu kunnen slechts globaal door deze limietsituaties 

beschreven worden, zodat de werkelijke overgangsmatrixelementen in het 

algemeen zullen afwijken van de resultaten die dit model geeft. In de 

practijk nu kan meestal niet bij voorbaat iets gezegd worden over de 

waarden van de overgangsmatrixelementen en worden daarom in de gekoppelde 

kanalen berekeningen als vrij aan te passen parameters beschouwd. 

Nu is recentelijk door Arima en Iachello [Ari75] een nieuw kernmodel, 

het l~teracting Boson Model (IBH), ontwikkeld, dat de kern beschrijft in 

termen van wisselwerkende bosonen. Dit model is enerzijds eenvoudig genoeg 

om practische berekeningen mogelijk te maken en Eîedt anderzijds tegelijke-r.,.. 

tijd voldoende vrijheid om de verschillende situaties, die men in zware 

even-even kernen tegenkomt, te beschrijven. In liet Interacting Boson 

Model (IBM) spelen de symmetrieën van de algemene boson-hamiltoniaan een 

grote rol, Het blijkt dat de algemene Hamiltoniaan in het IBM drie zogenaamde 
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dynamische symmetrieën bezit, die corresponderen met de vibrator-, de 

rotator- en de y-instabiele limiet in het collectieve model vàn Bohr en 

Mottelson. 

Het idee was nu om, met behulp van deze drie correspondenties tussen 

het collectieve model en het IBM, te onderzoeken of het bosonformalisme 

van Arima en Iachello toegepast mag en kan worden voor de berekening van 

de gereduceerde overgangsmatrixelementen voor een gekoppelde kanalen 

berekening. Dit zal het hoofdonderwerp van dit verslag vormen. 

We introduceren nu eerst enige begrippen uit de groepentheorie en de 

impulsmomentalgebra. In hoofdstuk 2 geven we dan een beschrijving van het 

collectieve model van Bohr en Mottelson. We zullen achtereenvolgens de 

drie limietgevallen in dit model beschrijven te weten de vibrator-, de 

rotator- en de y-instabiele limiet. In hoofdstuk 3 wordt het Interacting 

Boson Model voor collectieve kerntoestanden uitvoerig besproken. In 

hoofdstuk 4 zullen we beknopt weergeven hoe de inelastische verstrooiing 

met behulp van het het gekoppelde kanalen formalisme beschreven wordt. 

De nadruk zal komen te liggen op hoofdstuk 5 waarin we de toepassings

mogelijkheden van het IBM bij de beschrijving van inelastische verstrooiing 

met behulp van het gekoppelde kanalen formalisme en het belang hiervan 

zullen onderzoeken. In hoofdstuk 6 tenslotte zullen we het IBM toepassen 

op de reeks isotopen 116 -
124 Sn. 

1.2 Introductie van enige begrippen uit de groepentheorie en de 

impulsmomentalgebra 

Daar in het Interacting Boson Model de groepentheorie een hele belang

rijke rol speelt zullen we hier voor de volledigheid enige begrippen uit 

de groepentheorie introduceren, die misschien iets minder bekend zijn. We 

pretenderen echter geenszins volledig te zijn en exacte mathematische 

definities te geven, maar introduceren de begrippen op een meer indicatieve 

wijze. Voor een uitvoerige behandeling van de groepentheorie wordt de lezer 

verwezen naar enige uitstekende leerboeken en overzichtsartikelen [Tin64, 

Lip66,McV65]. 

Verder worden in het verslag vrij frequent resultaten uit de impuls

momentalgebra gebruikt. Voor de volledigheid en het gemak zijn enkele 

veelgebruikte relaties in§ 1.2.2 opgeschreven. 
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Beschouw een fysich systeem beschreven door een Hamiltoniaan H, dat 

symmetrie vertoont onder een transformatie R. De Hamiltoniaan H is dan 

invariant onder de transformatie R. De operator R is een transformatie

operator werkend in de coÖrdinaatruimte. De corresponderende transforma

tie in de toestandsruimte wordt aangegeven met PR. 

We beschouwen nu een groep G van symmetrie-operaties, zoals bijvoorbeeld 

de groep van rotaties in de drie-dimensionale ruimte 80(3) of de groep 

van unitaire transformaties in een zes-dimensionale ruimte U(6). Over 

het algemeen zullen de groepselementen gespecificeerd worden door een 

set parameters {ak}' zoals bijvoorbeeld de Eulerse hoeken {81,82,83}, 

In zo'n geval, als alle groepselementen verkregen kunnen worden door een 

continue variatie van de parameters, wordt de groep continu genoemd. De 

groep 80(3) nu is behalve continu ook oneindig hetgeen inhoudt dat het 

oneindig veel groepselementen bevat. De reden nu dat deze groep Überhaupt 

handelbaar is, is gelegen in het feit dat elke transformatie een functie 

is van slechts drie basisoperatoren: de carthesische componenten van de 

impulsmoment operator J ,J ,J , Iedere transformatie van de groep 80(3) x y z 
kan namelijk geschreven worden als 

( l. 1) 

Hierin specificeren de a.'s de draaihoeken om de drie coÖrdinaatassen.De - ~ . 

commutatieregels van de componenten van de impulsmomentoperator leggen 

volledig de structuur van de groep 80(3) vast. 

Dit kan worden gegeneraliseerd tot een willekeurige Lie-groep. Lie-groepen 

zijn continue groepen van transformatie-operatoren, die afhangen van r 

parameters (al,a2,•••,a ), De Lie-groepen onderscheiden zich van andere 
r 

continue groepen door de eis dat de operatoren onbeperkt differentieer-

baar moeten zijn naarder parameters a .. De transformaties van de drie
~ 

dimensionale draaigroep, gegeven door vgl.(1.1), worden nu gegeneraliseerd 

tot een willekeurige r-parameter Lie-groep volgens 

p = e 
R 

( 1 0 2) 

De r operatoren ~ worden de generatoren van de Lie-groep genoemd en 

voldoen aan zekere commutatieregels: 

[X.,X.] =i~ t c~. xk 
~ J k ~J 

( 1 • 3) 
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k De constanten c .. zijn de structuurconstanten van de Lie-groep. Deze 
l.J 

commutatieregels van de generatoren van de Lie-groep vormen een Lie-

algebra en leggen de structuur van de groep volledig vast. Zo zijn 

dus de componenten van de impulsmomentoperator J ,J ,J , de generatoren x y z 
van de groep S0(3) en bepalen de welbekende commutatieregels van deze 

operatoren de corresponderende Lie-algebra. 

Voor elke Lie-algebra bestaan er ook één of meer Casimir-operatoren 

e., welke hermitische uitdrukkingen zijn in de generatoren X., zodanig 
l. l. 

dat iedere operator ei met alle ~ cammuteert 

voor elke k ( 1.4) 

Het aantal onafhankelijke easimir-operatoren wordt de rang van de Lie

groep genoemd. De onderindex i van de easimir-operatoren geeft de graad 

van ei in de generatoren xk aan. 

Een paar andere begrippen en resultaten uit de groepentheorie zullen 

we op de plaats waar we ze nodig hebben introduceren. 

De groep van draaiingen in de drie-dimensionale ruimte S0(3) speelt 

een belangrijke rol in de natuurkunde. Afgezien van niet pariteits

behoudende interacties in een systeem van wisselwerkende deeltjes heeft 

de natuur geen voorkeursrichting, zodat de drie-dimensionale draaigroep 

symmetriegroep van het systeem zal zijn. De golffuncties ~(j) van het 
m 

systeem zijn 

j (j+l )11 2
, en 

dan gelijktijdig eigentoestanden van j 2 , met eigenwaarde 

van J , met ·z 
impulsmoment ~(j) zullen 

m 
transformeren volgens 

eigenwaarde m~. Deze eigentoestanden van het 

onder rotaties in d~ drie-dimensionale ruimte 

Dj (R) ~(j) 
m'm m' ( 1 • 5) 

In deze vergelijking is R weer een element van ~0(3) en PR de representatie 

hiervan in de Hilbertruimte. De coëfficienten DJ, (R), die de transformatie 
mm 

van de impulsmoment eigenvectoren onder rotaties beschrijven, zijn de 

zogenaamde Wigner D-functies. De matrices Dj(R) voor alle groepselementen 

R vormen een irreducibele representatie van de groep 50(3). Als de groeps

elementen gekarakteriseerd worden door de drie Eulerhoeken (81,8 2 ,8 3 ) dan 

kunnen de WignerD-functies ook gezien worden als functies Dj, (8
1
.) van mm 
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deze hoeken. Het zal duidelijk zijn,dat de bolfuncties Ytm(6,~) onder 

een rotatieR ook transformeren volgens vgl.(l.S). De bolfuncties vormen 

dus een basis voor de irreducibele representaties van de groep S0(3). 

Behalve het transformatiegedrag van de golffuncties speelt ook het 

transformatiegedrag van operatoren onder rotaties een grote rol. Zo 

wordt een operator T(j) een irreducibele tensoroperator van rang j 
m 

genoemd, indien hij onder een rotatie R transformeert volgens 

P T
(j) -1 \' 

R m PR = L 
m' 

Dj (R) T(j) 
m'm m' (1. 6) 

In de practijk nu komen we heel vaak producten tegen van bijvoorbeeld 

twee golffuncties ~(j 1 ) en ~(j 2 ) of van twee irreducibele tensoroperatoren 
(. ) (. ) m1 m2 (. ) -

T J 1 enT J 2 of van een irreducibele tensoroperator T J 1 werkend op 
m1 m2 . ) m1 

een golffunctie ~(J 2 , welke transformeren volgens respectievelijk de 

irreducibele repr:~entaties D(jl) en D(j 2) van de groep S0(3). Onder 

de groep S0(3) zullen deze producten transformeren volgens de jlxj2-

dimensionale directproduct representatie D(j 1)x D(j 2). Deze representatie 

van S0(3) is echter in het algemeen reducibel en kan in irreducibele 

representaties ontbonden worden volgens 

De basis bestaande uit bijvoorbeeld de j1xj2 productfuncties ~(j 1 )~(j 2 ) 
ml m2 

is in het algemeen niet aangepast aan de invariante subruimten correspon-

derend met de irreducibele representaties D(J) uit vgl.(1.7). De product

functie ~(j 1 )~(j 2 ) zal namelijk in het algemeen een geprojecteerde 
ml m2 J) 

component langs alle irreducibele representaties D( uit vgl.(l.7) hebben 

Als we nu een basis introduceren, die aangepast is aan elk van de deel

ruimten D(J), bestaande uit de functies ~~J), waarin J dezelfde waarden 

doorloopt als in vgl.(l.7), dan kunnen we van de originele basis N(jl)~(h)} 
{
11/(J)} ml m2 

naar de aangepaste basis r gaan via de basistransformatie 
M 

~(J) = r (j 1md 2m2l JM) ~(jl)~(ü) M ml m2 mlm2 

=: [~(j 1) x~(h)] (J) 
m1 m2 M ( 1 • 8) 

De coëfficienten van deze transformatie staan bekend als de Clebsch-Gordan 

of Wigner coëfficienten. Ze worden ook wel de vectorkoppelingscoëfficienten 

genoemd, daar ze twee impulsmomenten j1 en j 2 koppelen tot een totaal 
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impulsmoment J. Door van de Clebsch-Gordan coëfficienten een geschikt 

gekozen factor af te splitsen is het mogelijk een zogenaamd Wigner 3j

symbool te verkrijgen, dat erg plezierige eigenschappen bezit onder 

verwisseling van de drie impulsmomenten. Het 3j-symbool wordt gedefinieerd 

volgens: 

(1.9)_ 

Tot slot vermelden we hier nog enige relaties, die in het vervolg 

meerdere malen gebruikt zullen worden. De complex geconjugeerden van de 

matrixelementen van de irreducibele matrixrepresentatie van S0(3} worden 

gegeven door 

( 1 • 1 0} 

Verder zijn de Wigner D-functies orthogonaal in alle indices 

21T 1T 21T 
. * 81T2 

= Jd81 Jsin8z d82 Jd83 DJ 1 (8.) 
mim1 1. 

Djz (8.) 
mim2 1. 

0 ' ,a 0 .. m1m2 m1m2 J1J2 2J 1 + 1 
0 0 0 

(1.11) 

De integraal over het product van drie D-functies luidt 

21T 1T 21T 

Jd81 Jsin82 d82 Jd83 DJ} (8.) Dj~ (8.) Dj: (8.) = 81T2 (ü h j;)e1 h 
m1 m1 l. m2m2 l. m3m3 l. m' m' m3 m1 mz 1 2 

0 0 0 
(I . 1 2) 

Het product van twee bolfuncties met dezelfde hoeken als argument, kan 

geschreven worden als een som over bolfuncties volgens 

= I 
LM 

(~1 ~2 1 ) (0~1 ~2 
m1 m2 -M 0 

(1.13) 

Hierin is~ een verkorte notatie voor 12~+1. 

Een uitvoerige behandeLing van de Clebsch-Gordan coëfficienten en de 

Wigner D-functies met hun eigenschappen kan gevonden worden in onder 

andere het boek van Edmonds [Edm57]. 

j3) 
m3 
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HOOFDSTUK 2 HET COLLECTIEVE KERNMODEL 

2.1 Inleiding 

Het voorkomen van laagliggende collectieve toestanden is een karak

teristiek verschijnsel in de spectroscopie van even-even kernen met 

massagetal A ~ 80. Een bijzondere eigenschap van de waargenomen spectra 

is, dat er in nagenoeg alle kernen meerdere banden voorkomen waarvan de 

eigenschappen en de relatieve posities van kern tot kern veranderen. In 

principe kan men voor het beschrijven van zulke toestanden van de atoom

kern het schillenmodel gebruiken. Berekeningen met het schillenmodel 

zijn echter vanwege het grote aantal deeltjes in open schillen en vanwege 

het grote aantal beschikbare configuraties zeer moeizaam uit te voeren 

Dit is de reden dat men modellen wil construeren, die eenvoudig genoeg 

zijn om practische berekeningen mogelijk te maken, maar tegelijkertijd 

voldoende vrijheid laten om de verschillende situaties die men in zware 

even-even kernen tegenkomt te beschrijven, 

Eén van deze modellen is het zogenaamde collectieve model of geome

trische model van Bohr en Mottelson. Dit collectieve model is een feno

menologische aanpak, waarin de vorm en de oriëntatie van het kernoppervlak 

centraal staan. Kernen die vibreren maar niet roteren worden beschreven 

door vibraties om een sferisch-symmetrische evenwichtsvorrn. Voor kernen 

120 

82 126 1!:1-1 
+-----+-----+126 

00~~~~~~~~~~~~--~_J--~ 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Neutron number 

Fig. 1 Schematische weergave in het N~Z-vZak van aZZe kernen. 
De gebieden waar permanent gedeformeerde kernen worden 
aangetroffen zijn aangegeven. De getrokken Zijnen geven 
de magische getaZZen aan. 
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niet al te ver verwijderd van gesloten schillen geeft het harmonische 

vibratiemodel een goede beschrijving. Voor kernen die een rotatiegedrag 

vertonen wordt aangenomen dat de evenwichtsvorm een afwijking van de 

sferische symmetrie bezit. De veranderingen van de oriëntatie van deze 

gedeformeerde evenwichtsvorm zijn dan te interpreteren als kernrotaties. 

Een goed met de experimentele gegevens overeenstemmende veronderstelling 

hierbij is, dat deze evenwichtsvorm een axiale symmetrie bezit. Ver van 

gesloten schillen voor kernen met massagetal A ~n de gebieden 19 < A< 25, 

150 < A< 190 en A> 220 zijn de kernen permanent gedeformeerd (zie figuur 

1). Het is mogelijk de vorm van het kernoppervlak te berekenen, uitgaande 

van een schillenmodelpotentiaal. Het is duidelijk dat er een verband bestaat 

tussen de kernpotentiaal, waardoor de nucleonbeweging wordt beïnvloed, 

en het kernoppervlak. De veronderstelling die wordt gemaakt is dat de 

equipotentiaalvlakken in eerste benadering gelijkvormig zijn met het 

kernoppervlak. Het kernoppervlak nu kan men karakteriseren met een twee-

tal deformatieparameters. De potentiële energie wordt dan als functie 

van deze parameters uitgezet in een hoogtekaart. Het potentiële energie

oppervlak wordt het Potential Energy Surface (PES) genoemd (zie ook figuur 4) 

In dit hoofdstuk zal het collectieve model beschreven worden. Na de 

introductie van de collectieve variabelen worden achtereenvolgens de 

oppervlaktevibraties en de rotaties van kernen behandeld. Als laatste 

onderwerp zal de y-instabiele rotator aan de orde komen. 

2.2 Oppervlaktedeformaties van kernen 

Aangezien de kernmaterie gekarakteriseerd wordt door een lage samen

drukbaarheid, reduceert de collectieve beweging van de nucleonen in 

kernen in hoofdzaak tot deformaties van de vorm van de kernen,zonder 

verandering van het volume. In het geval van sferische kernen corres

ponderen de collectieve excitaties met oppervlaktevibraties van de kern 

om de evenwichtsvorm. 

Beschouw nu een willekeurige deformatie van de kern, beschreven door 

de functie R(8,~,t). De grootheid R(8,~,t) is de afstand van het kern

massamiddelpunt tot het kernoppervlak in de richting (8,~) ten opzichte 

van het laboratoriumassenstelsel. Daar in het algemeen de vorm en de 

oriëntatie van het kernoppervlak zullen variëren zal deze afstand tijd

afhankelijk zijn. Deze functie wordt nu ontwikkeld naar het volledige. 
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stelsel bolfuncties: 

(2. I) 

Hierin is R0 de straal van de bol met hetzelfde volume als de kern en 

zijn aÀ~(t) de deformatieparameters, die de vorm van de kern karakteriseren. 

In de meeste gevallen geldt dat laÀ~(t) I<< I. Daar R(8,<j>,t) reëel is 

moeten de deformatieparameters aan de volgende voorwaarde voldoen 

À11* 11 À-11 a ~"" = (-)~"" a ~"" (2.2) 

Omdat de golflengte van de oppervlakte golven minstens even groot moet 

zijn als de internucleon afstand, breekt de reeks in À af voor À~AI/ 3 , 
Verder kan men laten zien dat op grond van de incompressibiliteit van 

de kernmaterie en op grond van het feit dat het massamiddelpunt van de 

kern niet van plaats verandert tijdens de variaties van het kernopper

vlak, de deformatieparameters a 00 (t) en a 1 ~(t) geen onafhankelijke vrij

heidsgraden zijn en dus geen rol spelen in de dynamica van de kern [Pre75]. 

Het blijkt dat in de practijk de quadrupool- en octupooldeformaties van 

het kernoppervlak, corresponderend met respectievelijk À=2 en À=3, het 

belangrijkste zijn 

Uit de bekende eigenschappen van de bolfuncties (cf. §I.2.2) kan 

het gedrag van de deformatieparameters aÀ~(t) onder rotaties van het 

kernoppervlak afgeleid worden. We beschrijven daartoe hetzelfde fysische 

kernoppervlak ten opzichte van het nieuwe assenstelsel x',y',z', dat 

verkregen wordt door een rotatie ten opzichte van het laboratorium

assenstelsel over de Eulerhoeken (81 ,82 ,83). 

R(8' ,<P' ,t) =Ra (I + L 
À~ 

a'À~(t) YÀ~(8' ,<J>')) (2.3) 

Omdat de kernstraal R een invariante grootheid is voor dezelfde fysische 

richting, R(8' ,<P' ,t) = R(8,<j>,t), vinden we, met vgl,(I.5) en op grond 

van het unitair zijn van de representatiematrices D, het verband tussen 

de coëfficienten aÀ~(t) van het oppervlak vóór de draaiing en die van 

het gedraaide oppervlak a'À~(t) 

a'À~(t) = Î DÀ*(8.) aÀV(t) 
V=-À V~ 1 

(2.4) 

Dit transformatiegedrag van de coëfficienten aÀ~ heet contragredient. 

Het is nu handig om nieuwe parameters in te voeren die covariant trans-
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formeren, dat wil zeggen die onder rotaties op dezelfde manier trans

formeren als de basisfuncties YÀ~(8,~). Daartoe definiëren we nieuwe 

coëfficienten aÀ~(t) volgens 

a (t) := (-)~ aÀ-~(t) = (aÀ~(t))* 
À~ 

Met vgl.(2.4) is heel eenvoudig in te zien, dat dit de covariante 

definitie van de deformatieparameters ~s 

(2.5) 

(2.6) 

In analogie met de tensorrekening worden de indices van de covariante 

coëfficienten beneden geschreven. Voor het collectieve model zal in het 

hele verslag de conventie gelden dat coëfficienten met bovenindices 

contragredient en coëfficienten met benedenindices covariant transformeren. 

2.3 Oppervlakte-vibraties van sferische kernen 

De potentiële energie van de kern voor niet al te grote afwijkingen 

van de sferische evenwichtsvorm wordt in de harmonische benadering gegeven 

door de volgende kwadratische, rotatie-invariante combinatie van de 

deformatieparameters aÀ~ 

V(a, ) = ! L C, aÀ~a = ~ L c, la, 12 

/\~ À~ 1\ À~ À~ 1\ /\~ 
(2. 7) 

De positieve parameter CÀ, die wel de stijfheidsparameter genoemd wordt, 

is onafhankelijk van ~ daar de potentiële energie invariant onder rotaties 

moet zijn. De meest eenvoudige rotatie-invariante vorm voor de kinetische 

energie T, in termen van de tijdafgeleiden van de deformatieparameters is 

(2.8) 

De parameter BÀ is de massaparameter, die op grond van dezelfde redenen 

als voor CÀ onafhankelijk is van ~. De dynamische variabelen,waarin de 

potentiële- en kinetische energie zijn uitgedrukt zijn de parameters aÀ~ 

en äÀ~' welke gezien kunnen worden als respectievelijk gegeneraliseerde 

coÖrdinaten en gegeneraliseerde snelheden. Met behulp van de gegeneraliseer

de snelheden kunnen canoniek geconjugeerde impulsen gedefinieerd worden 

volgens 

(2.9) 
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waarbij ook voor de impulsen geldt dat (TIÀ~)* = TIÀ~· De klassieke uit

drukking voor de Hamiltonfunctie wordt nu 

H = \ ( ! c NÀ~N + 1 À~ ) 
l 2 À ~ ~À~ 2B, TI TIÀ~ 
À~ I\ 

(2.10) 

De Hamiltonfunctie wordt nu gequantiseerd door de variabelen als operatoren 

op te vatten: de variabelen aÀ~ en aÀ~ als vermenigvuldigingsoperatoren 

en de variabelen TIÀ~ en TIÀ~ als differentiaaloperatoren naar hun canoniek 

geconjugeerde variabelen. Deze Hamiltoniaan (2.10) nu heeft de vorm van 

een som van Hamiltonianen voor ontkoppelde harmonische oscillatoren. Met 

elke waarde van (À,~) correspondeert een gequantiseerde harmonische oscil

lator met eigenfrequentie WÀ = (CÀ/BÀ)!. Door deze overeenkomst met de 

harmonische oscillator kunnen vele bekende begrippen van de harmonische 

oscillator hier overgenomen worden. Zo kunnen de energie-eigenwaarden van 

de oppervlakte-vibraties van de kern geschreven worden in de vorm van een 

som van energieën van afzonderlijke harmonische oscillatoren 

( 2. 11) 

Hierin ~s nÀ~ het quanturngetal van de ééndimensionale harmonische oscil

lator, dat de waarden 0,1 ,2, .•. kan aannemen. Het is duidelijk dat de 

grootheid nÀ~ het aantal elementaire excitaties bepaalt van het type (À,~), 

die gekarakteriseerd worden door de energie ~wÀ. Deze oppervlakte vibratie

quanta noemen we fononen en zijn wat betreft hun statistische eigenschappen 

bosonen. Door de aantallen fononen nÀ~ van een zeker type (À,~) aan te 

geven wordt de toestand van het systeem volledig gekarakteriseerd. 

Volledig analoog aan de harmonische oscillator kunnen ook nu,in plaats 

van de operatoren aÀ~ en TIÀ~ 1 creatie- en annihilatie operatoren gedefini

eerd worden 

die 

bÀ~ := w 1'1 
().À~ + ·~ 1.- 2fiBÀWÀ 

+ =W ·~ b' C1. - 1.-
À~ 211 À~ 211BÀWÀ 

voldoen aan de commutatieregels 

À~ t 
[b J bÀ 1~ 1] = 

[bÀ~ ,bÀ I~ I] = 

ÖÀÀIÖ~~' 

t t 
[b)._~ ,bÀ 1~ 1] = 0 

TI À~ 

(2.12) 

TIÀ~ 

(2.13) 
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Door de definitie (2.12) zijn deze operatoren sferische tensoroperatoren 

De werking van deze operatoren op een golffunctie luidt 

bÀfl lnÀfl> = vn;:; lnÀfl-1> 
(2.14) 

btfl I nÀfl> = /nÀfl + t' I nÀfl +I> 

Door het tensorkarakter van de operatoren heeft elke elementaire excitatie 

van het type (À,f.[), dus elk fonon, een welbepaald impulsmoment À met een 

component fl langs een nader gespecificeerde as. 

In de practijk beperkt men zich meestal tot quadrupool- en octupool

deformaties met respectievelijk À=2 en À=3. Uit het bovenstaande volgt dan 

al meteen dat voor quadrupooldeformaties de éénfonon golffunctie lt >= 
2f.[ 

b;fliO> een kernspin I=2 heeft. Een twee-fonon toestand met een welbepaalde 

waarde voor de kernspin wordt geconstrueerd met behulp van de vectorkop

p~lingsregel (1.8) uit de tweedeeltjes golffuncties bt
2 

bt
2 

IO>. Op 
1J1 1J2 

grond van de symmetrie van de golffunctie onder verwisseling van de 

fononen, het zijn namelijk identieke bosonen, en de symmetrie-eigen

schappen van de Clebsch-Gordan coëfficienten volgt dat alleen de even 

waarden voor het impulsmoment zijn toegestaan: I=0,2,4. Voor een drie

fonen toestand beperken de symmetrie-eisen de waarden voor de kernspin 

tot de waarden 0,2,3,4,6 [Sit75]. In figuur 2 is schematisch een gedeelte 

van het spectrum van een harmonische vibratie-kern getekend. 

Jllw2 

2hw, 

""'2 

harmOr'lic 
osc1Uator 

2i 

0 

Fig. 2 Het taagste gedee Zte van het niveau
schema van de isotrope vijf-dimensio
nate harmonische oscittator. 

2.4 Rotaties en oppervlaktevibraties van permanent gedeformeerde kernen 

De algemene uitdrukking voor de kernvorm uit vgl.(2.1) is uitermate 

geschikt voor het beschrijven van vibraties van sferische of bijna 

sferische kernen. Als echter een permanent niet-sferische kern roteert 
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Àll veranderen de deformatieparameters a , die de veranderingen van de 

kernvorm ten opzichte van een vast laboratoriumassenstelsel beschrijven, 

in de tijd hoewel we niet geneigd zijn te zeggen dat de kernvorm ver

andert. We geven er daarom de voorkeur aan om andere parameters te in

troduceren, die de vorm van de kern ten opzichte van een lichaamsvast 

assenstelsel beschrijven en de oriëntatie van de kern in de ruimte. 

Een voor de hand liggende keuze voor de assen van het lichaamsvaste 

assenstelsel zijn de hoofdassen van de gedeformeerde kern. De oriëntatie 

van het lichaamsvaste assenstelsel ten opzichte van het laboratorium

assenstelsel wordt gegeven door de Eulerhoeken (81,82,83). De ontwikkeling 

voor de kernstraal (2.1) wordt in het lichaamsvaste assenstelsel gegeven 

door 

R(8' ,~') = Ro (1 + L a"11YÀ
11

(8' ,~')) 
Àll 

(2.15) 

waarin de coëfficienten aÀll de deformatieparameters in het lichaamsvaste 

coÖrdinatenstelsel zijn. De relatie tussen de parameters aÀll en aÀll 

wordt weer gegeven door vgl.(2.4): 

N"ll = \ " 8 ) Àll u. t.. DVll (8 1 , 2, 8 3 a 
ll 

(2.16) 

We beperken ons nu weer tot quadrupooldeformaties. De relatie (2.16) geldt 

nog voor een willekeurige rotatie. De eis dat de nieuwe coÖrdinaatassen 

moeten samenvallen met de hoofdassen van de kern heeft als consequentie 

voor de deformatieparameters dat [Eis70] 

22 2-2 
a = a 

Daar de kernstraal reëel is geldt nog steeds vgl.(2.2) 

2-v 
a 

(2.17) 

zodat de parameters a 20 en a22 reëel zijn. Hier is dus geen verschil 

tussen parameters met bovenindices of onderindices. De uitdrukking voor 

de kernstraal R(8' ,~') wordt nu in het lichaamsvaste assenstelsel 

gegeven door 

R(8',~') 

(2.18) 

d .. f k 1' 'k . 'h 'd d 2 ll d h In plaats van e V~J oorspron e ~J e vr~J e~ sgra en a war t et 

kernoppervlak nu beschreven door de drie Eulerhoeken ( 81, 82, 8~, die 

de oriëntatie van het lichaamsvaste coÖrdinatenstelsel ten opzichte van 

het laboratoriumassenstelsel beschrijven, en de parameters a 20 en a22 , 
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die de vorm van de kern in het lichaamsvaste assenstelsel beschrijven. 
' Het is nu handiger om in plaats van de parameters a

20 
en a

22 
twee 

nieuwe parameters , de deformatieparameters S en y,te introduceren 

a20 = Scosy 1 Cl • a 22 = l't ~->smy (2.I9) 

Op grond van de unitariteit van de D-rnatrices geldt 

Deze invariante grootheid S is dus een maat voor de totale deformatie 

van de kern. De parameter y geeft de afwijking van de axiale symmetrie 

van de kern aan zoals blijkt uit de afwijking van de kernstraal van de 

waarde Ro, oR. = R(8' ,~')-Ro, langs de lichaamsvaste assen x' ,y' ,z', 
1 

Worden de assen x',y' ,z' aangegeven door respectievelijk I ,2,3 dan kan 

de verandering van de kernstraal met behulp van de vergelijkingen (2.I8) 

en (2.I9) als volgt uitgedrukt worden in termen vanS en y 

cRi = \[{; Ra B cos (y - i ~rr) 1 = I , 2, 3. (2.20) 

Met ieder punt 1n het polaire S,y-vlak correspondeert dus een bepaalde 

kernvorm (zie figuur 3). Met de waarde y=O correspondeert een "prolate" 

ellipsoide (sigaarvormig) met één lange as en met de 3-as als symmetrie

as. Voor y=rr/3 is de kern een "oblate" ellipsoide (schijfvormig) met 

twee lange assen en met de 2-as als symmetrie-as (zie ook figuur 4). 

Merk echter op dat de oriëntatie van het assenstelsel langs de hoofd-

assen volkomen willekeurig is. Uit symmetrie-overwegingen volgt dan [Pre75], 

dat een 60° wig in het S,y-vlak, zoals in figuur 3, volstaat om alle 

asymmetrie (three axes 

wilh different lengths) 

~--~-....__..---
prolate Cc•gars) 

Fig. 3 Kernvormen aZs functie van de deformatieparameters 
a20 en a22 . De vorm .buiten de .60° wig v~n het a20~ 
l2 a22-vrak volgt u~t symmetr~e-overweg~ngen. 
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mogelijke quadrupoolvormen te specificeren. De potentiële energie van 

de kérn wordt nu in het B,y-vlak uitgezet in een hoogtekaart. Het 

potentiële energie oppervlak wordt het Potential Energy Surface (PES) 

genoemd. In figuur 4 zijn voor vier verschillende vormen van de kern, 

te weten de sferische, prolate, tri-axiale en oblate kernvorm, schema

tisch het PES, de vorm, de dwarsdoorsnede en het energiespectrum van de 

kern weergegeven, 

De coÖrdinaten (81,82,83,B,y) worden geÏntroduceerd om de rotaties 

van de kern als geheel en de vibraties van het kernoppervlak onafhanke

lijk te kunnen bestuderen. Hiertoe dient dan wel de uitdrukking voor de 

... ... 
~ 

i 

+ c 

-·· 
-z· 

ft;;;p• -t•s-o.•,•OI 

-e• 

-s• 

- .. 
-zo 
-o• 

-·· 
-2· 

~....,_;;p• 

f•.s..O.•y•O) 

-s• -· -3· 
-2· 

Fig. 4 Vier verschillende typen potentiële energie oppervlakken met 
bijbehorende kernvormen en spectra. Figuur a correspondeert 
met een kern met een sferische evenwichtsvorm beschreven door 
het vijf-dimensionale harmonische oscillator model~ figuur b 
met een sigaarvormige (prolate) kern~ figuur c met een tri
axiale kern en figuur d met een schijfvormige (oblate) kern. 
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kinetische energie, gegeven door vgl.(4.8), getransformeerd te worden 

naar de nieuwe coördinaten: (a 2~ + 81,82,83,B,y). Door vgl.(2.16) naar 

de tijd te differentiëren en deze vervolgens in (2.8) te substitueren 

kan de uitdrukking voor de kinetische energie geschreven worden als een 

som van een vibratie-energie, uitgedrukt in termen van B en y, en een 

rotatie-energie [Sit75]. Om nu de golffunctie in termen van de gegenera

liseerde coÖrdinaten (81,82,83,B,y) te kunnen schrijven is het nodig 

deze klassieke uitdrukking voor de energie van de collectieve beweging 

van de kern te transformeren naar de quanturnmechanische Hamiltonoperator, 

werkende in de ruimte van de coÖrdinaten (81,82,83,B,y). Pauli nu heeft 

een algemene uitdrukking voor de kinetische energie operator (Laplace 

operator), werkende in een ruimte van gegeneraliseerde coÖrdinaten, af

geleid in termen van de coëfficienten van de fundamentaaltensor van deze 

ruimte. Het resultaat voor de kinetische energie operator in de ruimte 

van de coÖrdinaten (81,82,83,B,y) is [Sit75] 

3 ri_ 112 [ I a 4 a I 1 a . a ) 
T = f=I 2J i - 2B2 B4 äB B äB + s; sin3y ay SJ.n

3Y ay . (2.21) 

Hierin is I. een component van de impulsmomentoperator langs de hoofdas ~ 
~ 

en J. een component van het traagheidsmoment om de i-as 
~ 

I i = -i'fl ~cj>. 
~ 

J 4B B2 • 2 ( • 2TI) i = 2 s~n y-~ ~ 

(2.22) 

(2.23) 

Het volume-element in deze ruimte volgt ook uit de fundamentaaltensor en 

wordt gegeven door 

dT = B4 
lsin3yl sin82 d81d82d83dBdy (2.24) 

Hierin is 
(2.25) 

het volume-element van de Eulerhoeken. De eerste drie termen van de 

kinetische energie operator T vormen het rotatiegedeelte en de laatste 

twee termen het vibratiegedeelte. Merk op dat uit vgl.(2.23) volgt, dat 

een sferische kern (B=O) in de quanturnmechanische beschrijving niet kan 

roteren. 

De totale Hamiltoniaan voor de collectieve bewegingen van de kern wordt 

gegeven door 

3 
H = L 

i=3 

r7 
~ 

2J. 
~ 

112 [ - '2'B; 
1 a 64 a 1 I a . 

3 
a 

-B4 o;;;-B """B + - . 3 -::;;- s ~n y "'y o o B2 s~n y oy o 
V(S,y) 

(2.26) 
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De potentiaalfunctie V(S,y), die weergegeven kan worden met behulp van 

het PES, bepaalt in hoge mate de aard van het energiespectrum. De rota

tie- en vibratievrijheidsgraden van de kern zijn gekoppeld door de 

afhankelijkheid van het traagheidsmoment van zowel Bals y: Ji = Ji(B,y). 

Toch is er in goede benadering een ontkoppeling mogelijk als V(S,y) een 

scherp gelocaliseerd en diep minimum heeft bijS=S 0 , y=y 0 • Daar experi

menteel blijkt dat vele permanent gedeformeerde kernen een axiale sym

metrie hebben, beperken we ons nu even tot potentiaalfuncties V(B,yl 

met een welbepaald minimum voor S=B 0 , y=O,rr/3, zoals in de figuren 4b 

en 4d is weergegeven. In deze gevallen kunnen we dus een grondtoestand

rotatieband van een axiaal symmetrische rotator verwachten zonder dat er 

vibratiequanta aangeslagen zijn. Het is natuurlijk duidelijk, dat er in 

het lichaamsvaste assenstelsel ook twee vibratiemodes mogelijk zijn die 

corresponderen met de twee vrijheidsgraden B en y, de zogenaamde B- en 

y-vibraties. De B-vibraties kunnen gezien worden als oscillaties van de 

kernvorm met behoud van axiale symmetrie, terwijl in de y-vibraties de 

kern zijn axiale symmetrie verliest. Als het aantal fononen van het S-type 

aangegeven worden met n6 en het aantal fononen van het y-type met ny,dan 

is in de grondtoestand rotatieband n6=ny=O. Op de vibratietoestanden met 

n6=1, ny=O en n8=o, ny=l kunnen ook weer laagliggende rotatiebanden ge

bouwd zijn, de zogenaamde B- respectievelijk y-band. Dit soort spectrum 

is in de figuren 4b en 4d schematisch weergegeven. In figuur Sa is een 

voorbeeld van een PES van een axiaal symmetrische prolate kern gegeven. 

Tot slot merken we nog op dat de eigenfuncties voor het rotatiegedeel

te van de Hamiltoniaan (2.26) voor een symmetrische tol gegeven wordt door 

de complex geconjugeerden van de Wigner D-functies: D~(8i) [Eis70]. 

Hierin stelt de representatie-index I het quanturngetal van het totale 

impulsmoment voor en M respectievelijk K de quanturngetallen van de projectie 

yanhet totale ~pul~o~ent o~ de la~oratorium z-as respectievelijk de 

0.4 
0.3 

a. 

Fig. 5 Voorbeelden van po
tentiële energie op
pervlakken van al 
een axiaal symmetri
sche proZate kern en 
b) een kern die de 
y-instabiZiteit rede
Zijk benadert. [HesBOJ 
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lichaamsvaste z'-as. 

2.5 De y - instabiele rotator 

Een andere extreme situatie treffen we aan als de potentiaal V(B,y) 

in vgl.(2.26) onafhankelijk is van y. In dit geval wordt het potentiële 

energie-oppervlak gekarakteriseerd door een diep minimum voor een bepaal

de waarde van B onafhankelijk van y. Een dergelijke kern wordt dan ook 

een y-instabiele rotator genoemd, Deze limietsituatie in het geometrische 

model staat opnieuw in de belangstelling sinds de ontwikkeling van het 

Interacting Boson Model van Arima en Iachello. In figuur Sb is het PES 

getekend voor 194 Ft, een kern die de y-instabiliteit vrij goed benadert 

en in het IBM dan ook bekend staat als een 0(6)-kern. In het geval dat 

de potentiaal onafhankelijk is van y kan de SchrÖdinger-vergelijking 

gesepareerd worden. De SchrÖdinger-vergelijking wordt gegeven door 

[T + V(S)] ~(S,y,8.) = E ~(S,y,8.) 
1 1 

(2.27) 

waarinT de kinetische energie operator is uit vgl.(2.21). Splitsen we 

het 6-afhankelijke deel van de golffunctie ~(S,y,8.) af volgens 
1 

~(B,y,8.) = f(S) ~(y,8.) 
1 1 

dan kan de SchrÖdinger-vergelijking 

vergelijkingen: 

[- 1 a . 3 a ! 
sin3y äY S1n Y ay + 4 

gesplitst worden 

3 Q~ 
I 1 

· 2( .2TI) i=1 S1n y-1--
3 

in de twee 

A] ~(y,8.) 
1 

(2.28) 

volgende 

= 0 

(2.29) 

(2.30) 

Hierin is,Qi de dimensieloze lichaamsvaste component van de impulsmoment

operator (2.22). De separatieparameter A kan de waarden 

A = ~(~+3) , ~ = 0,1,2, ••. (2.31) 

aannemen [Wil56]. 

In het verleden zijn meerdere pogingen ondernomen om deze differen

tiaalvergelijkingen op te lossen. Voor de meest triviale y-instabiele 

potentiaal V(S) = !C2S2, de potentiaal voor een kern met een sferische 



evenwichtsvorm, worden de oplossingen van vgl.(2.30) gegeven door 

confluente hypergeometrische functies [Jan59]. De oplossingen van 

vgl.(2.29) zijn echter een heel stuk ingewikkelder. Voor de laagste 

waarden van het impulsmoment I heeft Bès de oplossingen voor het y

afhankelijke deel gegeven in termen van machtreeksen in cos3y [Bès59]. 

Jankovic geeft voor de laagste I waarden de oplossingen als gonio

metrische functies [Jan59]. Enkele jaren geleden echter zijn Chacón 

en Moshinsky [Cha77] en Corrigan et al. [Cor76] vrijwel gelijktijdig 

erin geslaagd de exacte, algemene oplossingen van vgl.(2.29) met be

hulp van groepentheoretische overwegingen te construeren. We hebben 

hier gekozen voor de uitdrukkingen gegeven door Corrigan et al.,aan

gezien die handzamer zijn dan de oplossingen van Chacón en Moshinsky. 

De eigenfuncties van vgl.(2.29) worden geschreven als 
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[
2I+l 1 ]! [ I* I I* ] -- I DMK(8. )+(-) DM-K(8.) 
l~TI 2 1+(-) 8 1 1 

KO 

K even (2.32) 

De functies ~ ~(8i) zijn de gesyrrnnetriseerde golffuncties van de axiaal 

symmetrische rotator en vormen een orthonormaal stelsel, zoals nagegaan 

kan worden met vgl.(l.ll) 

( ~ K,K'? 0 (2.33) 

Het normeren van de functie ~~VIK(y,8i) is hierdoor gereduceerd tot het 

op één normeren van de integraal 

2TI 

J L g~VTK(y) I sin3y I dy 
O K~O 

(2.34) 

Het quanturngetal K wordt éénduidig gefractioneerd volgens K=4m+2p~O met 

m=O,I,2, ••. en p=O,I. De functie g~viX(y) wordt dan gegeven door 

[(~-p)/2]-m 
( ) ( ) ~ ~ (n ) ( )2f+K/2 

g~VIK Y = cosy L Af ~viK tany 
f=O 

(2.35) 

De vierkante haakjes in de sommatie geven aan dat het gehele deel van 

(~-p)/2 genomen dient te worden. De uitdrukking voor de coëfficienten 

Af(~VIK), welke een sommatie is over producten van binomiaalcoëfficien-
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TabeZ 1 De geörthono~aZiseerde functies gi IK(y) 
+ + ~ + V 

voor de 01-J 21- en de 22-toestand. 

quanturngetallen giviO(y} giVI2 (y) 

i=O, V=O, I=O I 
2 

i=I, V=O, I=2 {6 cosy Vf· s1.ny 

i=2, V=O, I=2 \[f cos2y -\[fsin2y 

ten en hypergeometrische functies, zal de lezer hier bespaard worden 

(vgl.(85c) uit (Cor76]). Het quanturngetal i wordt wel de senioriteit 

genoemd. We merken hier alvast op, dat de quanturngetallen i en v 

corresponderen met de quanturngetallen T en v~ uit de 0(6) limiet van 

het IBM. 

Door de resultaten van Wilets et al. [Wil56], Jankovic (Jan59] en 

Corrigan et al. (Cor76] met elkaar te vergelijken kunnen voor de laagste 

I waarden de functies giviK(y) eenvoudig bepaald worden. In tabel I 

zijn voor de oi-, 2i- en de 2i-toestand de functies giVIK(y) gegeven. 

De functies zijn onderling orthogonaal en genormaliseerd volgens (2.34). 

In hoofdstuk 5 zullen we deze functies gebruiken om enige overgangs

matrixelementen te berekenen. 
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HOOFDSTUK 3 HET INTERACTING BOSON MODEL VOOR COLLECTIEVE KERNTOESTANDEN 

3.1 Inleiding 

Met het collectieve model van Bohr en Mottelson, zoals we dat in 

het vorige hoofdstuk zijn tegengekomen, kunnen de eigenschappen van 

met name vibratie- en axiaal symmetrische rotatiekernen vrij goed be

schreven worden. Nu wordt de collectieve kernbeweging echter vaak ge

karakteriseerd door vibratie- en rotatiefrequenties van gelijke orde 

van grootte, zodat er geen duidelijke scheiding tussen de twee typen 

kernbeweging gemaakt kan worden. Verder kunnen zich in kernen andere 

tussenliggende situaties voordoe~ die bijvoorbeeld corresponderen met 

een asymmetrische rotator of met een kern die noch een vibratie noch 

een rotatie karakter heeft. De draagkracht van het geometrische kern

model van Bohr en Mottelson is niet zodanig dat het in al deze situa

ties een handzame oplossing geeft. 

Om deze bezwaren tegemoet te treden is recentelijk door Arima en 

Iachello een nieuw kernmodel ontwikkeld [Ari75], dat een geünificeerde 

beschrijving van de collectieve kernbeweging geeft in termen van een 

systeem van wisselwerkende bosonen. De beide opstellers van het model 
> 

proberen in wezen geen afleiding te geven van de bosonhamiltoniaan uit 

de fermion basis, maar benadrukken twee aspecten te weten het verschaf

fen van een geünificeerde beschrijving van de collectieve kerntoestanden 

ongeacht hun gedetailleerde aard (bijvoorbeeld vibratie-achtig, rotatie

achtig, etc.) en het geven van eenvoudige limietsituaties die analytisch 

opgelost kunnen worden. 

In verband met dit laatste aspect spelen de symmetrieën van het boson

systeem een grote rol. Eén van de belangrijkste voordelen van dit model 

is namelijk, dat aangetoond kan worden dat het model, onder bepaalde 

voorwaarden, analytische oplossingen heeft die corresponderen met de 

vibratie-, de axiaal symmetrische rotatie- en dey -instabiele rotatie 

limiet in het collectieve model. 

Dit kernmodel, het zogenaamde Interacting Boson Model (IBM), is nog 

niet verschenen in de leerboeken en is voor mensen die niet zo vertrouwd 

zijn met de groepentheorie moeilijk toegankelijk. We hebben daarom de 

vrijheid genomen om de weerslag van onze bestudering van dit model in 

dit hoofdstuk te presenteren. 
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3.2 Het Interacting Boson Model 

In het Interacting Boson Model (IBM) worden de collectieve eigen

schappen van even-even kernen beschreven in termen van een systeem van 

wisselwerkende bosonen. Een boson kunnen we opvatten als een gecorre

leerd nucleonpaar, zonder intrinsieke spin, dat zich in een s-toestand 

(1=0) met energie Es of in een d-toestand (1=2) met energie Ed kan be

vinden. Het verschil in energie tussen beide toestanden is E=Ed-Es (zie 

figuur 6) 

Daar we laagliggende toestanden van de kern beschouwen hebben we 

alleen te maken met de valentienucleonen en is het aantal bosonen gelijk 

aan het aantal nucleonparen buiten de gesloten schillen. Als echter de 

schil meer dan halfvol is moet het aantal gat-paren genomen worden. Een 

zeer belangrijke consequentie van dit beeld van de kern is, dat het aan

tal bosonen behouden blijft. Door het bestaan van het s-boson namelijk 

blijft het aantal bosonen behouden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

het geometrische model waar de vibratie- en rotatie-excitatiequanta onbe

perkt kunnen toenemen. Een ander aspect,waarin het IBM wezenlijk verschilt 

van het collectieve model van Bohr en Mottelson, is de eindige dimensio

naliteit van de bosonruimte. Deze eindige dimensionaliteit van de boson

ruimte samen met het eindig aantal bosonen maakt het mogelijk de Hamil

toniaan te representeren als een eindige matrix, waaruit de eigenwaarden 

en eigenvectoren door diagonalisatie bepaald kunnen worden. 

E 
s 

t 
E 

XXX d 1=2 

s 1=0 

Fig. 6 De configuratie s~d 3 in het Interacting 
Boson Model 

Het model verenigt dus in zich zowel aspecten van het geometrische 

model als van het schillen-model en ondanks de afknotting van de toe

standsruimte behoudt het model een algemeenheid, die de beschrijving 

mogelijk maakt van kernen met sterk uiteenlopende structuren in één 

enkele benaderingswijze. Daar de bosonen gezien worden als gecorreleerde 

nucleonparen zijn er natuurlijk twee soorten bosonen te weten proton-
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en neutronbosonen, In het IBM-2 wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen 

proton- en neutronbosonen, Wij zullen ons hier echter beperken tot IBM-1, 

in het vervolg kortweg IBM genoemd, waarin geen onderscheid tussen pro

ton- en neutronbosonen gemaakt wordt, 

Het hele IBM is geformuleerd in termen van een Fock-ruimte, Zo worden 

de boson creatie- (st,dt) en annihilatie- (s,dl.l) operatoren geÏntroduceerd 
l.l ' 

die aan de gebruikelijke commutatieregels voldoen (cf.(2,13)) 

t t 
ol.ll.ll [s,s ] = [d ,d 1] = 

l.l l.l 

t t [d t d t ] 
(3. 1) 

[s,s] = [ s 's ] = [d ,d 1] = = 0 
l.l l.l l.l J l.l I 

Daar de annihilatie-operatoren in tegenstelling tot de creatie-operatoren 

geen sferische tensoren zijn (cf.(1.6)) maar contragredient transformeren, 

worden op de welbekende manier gemodificeerde annihilatie-operatoren 

geïntroduceerd, die wel als sferische tensoren transformeren 

Hoewel het niet nodig is om een operator s te introduceren, daar s=s, 

is hier toch voor gekozen om de uitdrukkingen symmetrisch te houden, 

De notatie is hier niet consistent met die uit het vorige hoofdstuk, waar 

het verschil in transformatiekarakter is uitgedrukt door middel van de 

plaats van de indices. Dit levert echter geen verwarring op indien men 

maar bedenkt dat dt covariant end contragredient transformeert en dat 
l.l l.l 

de transformatiekarakters verwisseld worden door de definitie (3.2) 

In termen van deze bosoncreatie- en annihilatie-operatoren kan de 

meest algemene Hamiltoniaan voor het systeem van wisselwerkende bosonen 

opgeschreven worden. Er worden echter nog een tweetal extra eisen aan de 

Hamiltoniaan opgelegd. Allereerst moet de Hamiltoniaan het totale aantal 

bosonen behouden, hetgeen inhoudt dat er evenveel creatie- als annihilatie

operatoren dienen voor te komen in iedere term van H. Bovendien wordt 

de beperking opgelegd, dat de Hamiltoniaan alleen maar ééndeeltjes- en 

tweedeeltjes termen mag bevatten. Met deze eisen wordt de Hamiltoniaan 

H = s sts + E I dtd + I ~(21+1)! c [(dtdt)(1 )(dd)(1 )](0) 
s d l.l l.l l.l 1=0,2,4 1 

+ 72 v2 [(dtdt)(2)cas)(2) + (dtst)(2)caa)(2)](o) 

+ !vo [(dtdt)(O)(ss)(O) + (stst)(O)(àà)(O)](O) 

(3.3) 



In deze uitdrukking voor de Hamiltoniaan geven zowel de ronde als de 

rechte haakjes impulsmomentkoppeling aan. De operatoren sts en (dt·d) 

tellen respectievelijk het aantal s (ns) en het aantal d (nd) bosonen. 

De Hamiltoniaan bevat twee ééndeeltjestermen (Es,Ed) en zeven twee

deeltjestermen (c
1

(L=0,2,4), v
1

(L=0,2), u
1

(L=0,2)). Aangezien het to

tale aantal bosonen N=ns+nd constant is kunnen de vrijheidsgraden van 

het s-boson geëlimineerd worden, waaruit volgt dat slechts één van de 

ééndeeltjestermen en vijf van de tweedeeitjestermen onafhankelijk 

zijn [Sch80]. 

De Hamiltoniaan uit vgl.(3.3) zou in een geschikt gekozen basis 

gediagonaliseerd kunnen worden. De charme van het IBM schuilt echter 

hierin, dat voor sommige waarden van de parameters de Hamiltoniaan H 

een zodanige vorm krijgt dat er analytische oplossingen gevonden kun

nen worden. Om deze oplossingen te vinden moeten we de groepsstructuur 

van de Hamiltoniaan onderzoeken en uitbuiten. Dit zal dan ook ons vol

gende onderwerp vormen. 

3.3 Dynamische s~etrieën 
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Daar de groepsstructuur van de IBM Hamiltoniaan een belangrijke rol 

speelt, zullen we hier iets langer bij blijven stilstaan. Bij het be

studeren van de groepsstructuur van het IBM is de eerste stap het iden

tificeren van de corresponderende tie-algebra [Iac80]. Aangezien de vijf 

componenten (~=0,:1,~2) van het d-boson samen met het s-boson een zes

dimensionale ruimte opspannen is de groepsstructuur van het model de 

groep U(6). Deze maximale symmetrie treedt op als in de Hamiltoniaan (3.3) 

de parameters Es en Ed aan elkaar gelijk zijn en als alle andere parameters 

nul zijn. In deze situatie zijn de toestanden voor de s- en cl-bosonen 

ontaard en is de meest algemene symmetriegroep in deze zesdimensionale 

ruimte de unitaire groep U(6), unitair daar de norm van een toestands

vector (i.e. het aantal bosonen) een invariante grootheid is. Als Es niet 

gelijk is aan Ed en/of de andere parameters zijn ongelijk nul dan blijken 

er, afgezien van de triviale symmetriegroep 80(3), bij bepaalde parameter

sets toch symmetrieën mogelijk. Zo heeft het systeem de groep van trans

formaties in de vijfdimensionale d-boson ruimte U(S) als symmetriegroep 



als E ~ Ed en als alle andere parameters nul zijn. 
s -

De volgende stap nu is het bepalen van alle mogelijke ketens van 

subgroepen van de groep U(6). Dit gaat het eenvoudigst, niet door te 

kijken naar de groepselementen van U(6), maar naardeLie-algebra 

hiervan. Van de volledige algebra A van de groep U(6) worden dus alle 

mogelijke subalgebra's bepaald. Een subalgebra is een deelverzameling 

van de elementen van A, die gesloten is onder commutatie. Deze nieuwe, 

kleinere set generatoren, die lineaire combinaties kunnen zijn van de 

generatoren van G, vormen dan de Lie-algebra van een subgroep van de 

groep G. Om het belang van het bepalen van de subgroepen van U(6) te 

kunnen onderkennen zullen we nu eerst enige begrippen uit de groepen

theorie introduceren. 

Als een systeem een bepaalde symmetrie S bezit dan komt dit tot 

uiting in de Hamiltoniaan H. De Hamiltoniaan commuteert dan met alle 

elementen van de corresponderende symmetriegroep G
5

, hetgeen equiva

lent is met de eis dat H commuteert met elke generator X. van deze 
L 

groep 
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[H,x~] = o 
L 

(3.4) 

Het bestaan van de symmetrie S impliceert dus dat de generatoren be

houden, maar in het algemeen niet commuterende,fysische observabelen 

zijn. Ook de Casimir-operatoren van de symmetriegroep commuteren dus 

met de Hamiltoniaan H 

[H,C.] = 0 
L 

(3.5) 

zodat ook elke C. een behouden fysische observabele is. Aangezien de 
L 

operatoren C. ook onderling commuteren, zo zijn ze namelijk gedefini-
L 

eerd, zijn de eigenwaarden van de Casimir-operatoren simultaan goede 

quanturngetallen van het systeem waarmee de toestandsvectoren van het 

systeem geclassificeerd kunnen worden. 

Voor de oplossing van fysische problemen beschikken we graag over 

een volledige set basisfuncties, die onder meer kan dienen voor het 

diagonaliseren van de Hamiltoniaan. Uit groepentheoretisch oogpunt 

gezien komt het bepalen van een volledige basis neer op het bepalen 

van een volledige keten van groepenG ~ G' ~ G'' ~ •..• De irredu-
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cibele representaties van de groepen G,G' ,G'', ••• leveren dan de quantum-
' getallen waarmee de toestanden volledig geclassificeerd kunnen worden, 

Als deze quanturngetallen bekend zijn is het helemaal niet meer nodig 

om bijvoorbeeld in de plaatsrepresentatie te werken. De toestanden kun

nen gewoon weergegeven worden door deze quantumgetallen. Om nu deze 

quanturngetallen te vinden is het nodig om de representaties te bepalen 

van de groep G' bevat in een representatie van de groep G. Als namelijk 

de symmetrie van een systeem verlaagd wordt door de symmetriegroep G te 

reduceren tot een subgroep G', dan wordt een irreducibele representatie 

van de groep G reducibel onder de groep G' en valt uiteen in een aantal 

irreducibele representaties van de groep G'. Fysisch gezien komt dit neer 

op het opsplitsen van de multipletten van het systeem. De labels van de 

irreducibele representaties van de subgroep G', bevat in een representa

tie van de groep G, dienen dan als quanturngetallen waarmee de toestanden 

gekarakteriseerd worden. Dit wordt zo gedaan voor elke relevante represen

tatie van alle groepen in de ketenG ~ G' ~ G'' ~ ••• ,zodat alle quanturn

getallen bekend zijn waarmee de toestanden van het systeem éénduidig ge

karakteriseerd worden. We merken nog op, dat sommige irreducibele repre

sentaties van bijvoorbeeld de groep G'' meer dan éénmaal bevat kunnen 

zijn in een irreducibele representatie vanG'. De groep G' wordt dan 

niet volledig reducibel genoemd met betrekking tot de groep G''. In zo'n 

geval is er een extra quanturngetal nodig om de gelijke irreducibele re

presentaties vanG'' te onderscheiden. 

Ter verduidelijking illustreren we hier dit proces voor de construc

tie van een volledige basis aan de hand van de rotatiegroep S0(3). De 

volledige keten van groepen is in dit geval S0(3) ~ S0(2). De represen

taties van de groep S0(3) worden gekarakteriseerd door het impulsmoment 

i en de representaties van de groep S0(2) door m. De representaties m 

bevat in een representatie van S0(3) zijn -i'm~i met m een geheel getal, 

waarbij elke representatie m maar éénmaal voorkomt. De toestanden worden 

dus volledig geclassificeerd door jim> en vormen een volledig stelsel. 

Hieruit blijkt welk een krachtig instrument de groepentheorie is. 

Het wordt echter allemaal nog veel leuker als de Hamiltoniaan een dyna

mische symmetrie bezit. Stel nu dat er een hele keten van Lie-groepen 

bestaat G ~ G 1 ~ G" ~ ••• , zodanig dat de Casimir-operatoren van G,G 1 ,G", •• 

een volledig stel cammuterende operatoren vormen, dat wil zeggen dat de 

eigenwaarden van de Casimir-operatoren een toestandsvector volledig vast

leggen. Een fysisch systeem nu vertoont een dynamische symmetrie als de 



Hamiltoniaan H uitgedrukt kan worden in de Casimir-operatoren van zo'n 

keten van subgroepen. De groepentheorie levert dan een elegante oplos-
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sing van het eigenwaarde probleem. Een Casimir-operator van een bepaal-

de groep werkt namelijk op alle toestandsvectoren van een irreducibele 

representatie van deze groep als een constante. Als de Hamiltoniaan een 

dynamische symmetrie bezit is hij dus diagonaal in de basis G ~ G' ~ G" ~ ••• 

De basisfuncties, geclassificeerd door de groepsketen G ~ G' ~ G" ~ ••• , 

zijn dus meteen de eigenfuncties van de Hamiltoniaan en de verwachtings

waarden van de verschillende Casimir-operatoren in de gegeven represen

tatie de eigenwaarden. De Hamiltoniaan bezit in zo'n geval dus analy

tische oplossingen voor de eigenwaarden. 

Merk op dat een dynamische symmetrie niet gelijk is aan een gewone symme

trie. De groepen G,G',G", ••• hoeven namelijk geen symmetriegroepen van de 

Hamiltoniaan H te zijn. In het algemeen zullen namelijk de generatoren 

van bijvoorbeeld de groep G niet cammuteren met de Casimir-operatoren 

van de groep G'. Als de groepsketen slechts bestaat uit één enkele groep 

reduceert de dynamische symmetrie tot een gewone symmetrie. 

Voor het uitreduceren van representaties van unitaire groepen U(n) 

en unimodulaire groepen SU(n) bestaan speciale regels en theorema's, 

die hier niet herhaald zullen worden [Kap75]. Ook voor de verwachtings

waarden van de Casimir-operatoren in de representaties van unitaire en 

othogonale groepen bestaan algemene uitdrukkingen [Iac80]. In de volgende 

paragraaf zullen we slechts de resultaten geven van dit constructieproces 

voor een classificatieschema voor toestanden voor de groepsketens van de 

IBM Hamiltoniaan. 

Om nu na te gaan of de IBM Hamiltoniaan (3.3) een dynamische symme

trie bezit, dienen eerst alle mogelijke subgroepen van de groep U(6) 

bepaald te worden. Met behulp van deze ketens van subgroepen kunnen 

dan volledige classificatieschema's voor de toestanden bepaald worden. 

Als nu de IBM Hamiltoniaan geschreven kan worden in termen van de Casimir

operatoren van zo'n keten van subgroepen dan bezit hij een dynamische 

symmetrie. Onder de beperking dat het impulsmoment L een goed quanturn

getal is (i.e. _de groep 0(3) moet bevat zijn in de groepsketen) zijn er 

drie ketens van subgroepen van de groep U(6) mogelijk te weten [Iac80] 
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I U(6) ~ U(S) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2) 

II U(6) ~ SU(3) ~ 0(3) ~ 0(2) (3.6) 

III U(6) ~ 0(6) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2) 

Het grappige van de meest algemene IBM Hamiltoniaan is nu dat deze, on

afhankelijk van de keuze van de parameters, geschreven kan worden in 

termen van de Casimir-operatoren van alle groepen die voorkomen in de 

drie ketens van subgroepen: 

H = e:ClU(S) + cx.C2U(5} + [3C20(5) + yC20(3) + ÖC2SU(3) + nC20(6) (3.7) 

Hierin geeft ClU(S) de lineaire Casimir-operator, c2U(S) de kwadratische 

Casimir-operator aan van U(S), etc •• Deze Hamiltoniaan uit vgl.(3.7), die 

volkomen equivalent is met de Hamiltoniaan uit vgl.(3.3), is niet dia

gonaal in één van de groepsketens I, II of III en bezit dus geen dynami

sche symmetrie. Zoals duidelijk zal zijn uit vgl.(3.7) zijn de dynamische 

symmetrieën, die in het algemeen worden aangeduid als de limietgevallen 

van de IBM Hamiltoniaan, te realiseren door bepaalde coëfficienten nul 

te stellen. Deze limietgevallen, die worden aangegeven met de eerste 

subgroep in de keten van groepen, zijn 

I SU(S) limiet: ö = n = 0 

II SU(3) limiet: (). = B = e: = n = 0 (3.8) 

III 0(6) limiet: (). = ö = e: = 0 

Hoewel de onderliggende groepsstructuur 1n de SU(S) limiet de groep U(S) 

is wordt deze limiet gewoonlijk met SU(S) aangegeven. 

In de practijk wordt echter meestal een andere vorm van de Hamilto

niaan dan (3.7) gebruikt namelijk de zogenaamde multipoolontwikkeling, 

welke wordt verkregen door het invoeren van de volgende operatoren 

nd = (dt.éi) 

p = !IS [éiéi] (O) - ! [sslco> 

L = /ïö [dtéi](l) 
m m 

~ = [dts + stéi]( 2) - !/7 [d téi] (2) (3.9) 
m m 

T3 = [dtéi](3) 
m m 

T4 = [dtéi](4) 
m m 



De operatoren P, L en Q ZLJn de pairing-, impulsmoment- en quadrupool

operator. De operatoren T3 en T
4 

zijn de boson octupool- en hexadeca

pool operatoren. In termen van deze operatoren kan de meest algemene 

Hamiltoniaan (3.3) geschreven worden als 
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t H =End+ ao(P •P) + al(L·L) + a2(Q•Q) + a3(T
3

•T
3

) (3.10) 

Het inwendige product van twee operatoren U(k) en V(k) 

gebruikelijke manier gedefiniëerd: 

is hierin op de 

(u(k).v(k)) =I(-)~ u<~)v~~) = (-)k 12k+I [u(k)v(k)](O) (3.11) 
~ 

De conversiecoëfficienten tussen de parameters van de Hamiltoniaan uit 

vgl.(3.3) en deze multipoolontwikkeling (3.10), evenals nog enkele an

dere practische relaties tussen de coëfficienten onderling staan in 

appendix A. In deze parametrisering van de Hamiltoniaan corresponderen 

de dynamische symmetrieën met het wegvallen van de volgende termen [Iac79] 

I SU(S) limiet: ao = a2 = 0 

II SU(3) limiet: ao = a3 = alt = E = 0 (3.12}_ 

III 0(6) limiet: a2 = alt e:: = 0 

De vorm (3 .1 0) voor de Hamiltoniaan is iets practischer dan de vorm (3 .3t 

daar empirisch blijkt dat van deze Hamiltoniaan vaak één of twee ter-

men voldoende zijn om het spectrum accuraat te beschrijven. We zullen 

nu de dynamische symmetrieën van het IBM iets nader bekijken. 

3.4 De limietgevallen van het IBM 

3.4.1 De SU(S) limiet (anharmonische vibrator) -----------------------------------------
De SU(S) limiet (Ari76] correspondeert met de groepsreductie via 

keten I van vgl.(3.6): U(6) ~ U(S) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2). Voor de bepa

ling van een volledig classificatieschema voor de toestanden volgen 

we een redenering zoals die gegeven is in§ 3. 3. 2. 

De volledige set van 36 generatoren van de groep U(6) luidt Jiac80J 

{ ( t-)(0) 
s s 0 ' (d ts) C2l , 

m 
(stél)(2) ' 

m 
(3.13) 

+' (d (l) 60) (dtél)(1) 
' m ' 



Uit deze set generatoren van de groep U(6) kan een deelverzameling van 

alleen maar d-boson creatie- en annihilatie-operatoren gekozen worden, 

die gesloten is onder commutatie. 

G = ~(dtà)O(O) 
U(5) l 
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Deze 25 generatoren vormen deLie-algebra van de groep U(5). Een deelver

zameling van 10 operatoren uit de verzameling generatoren van U(5) vormt 

de tie-algebra van de groep 0(5) 

(3.15) 

De groep 0(5) bevat de impulsmomentgroep 0(3) als subgroep waarvan de 

generatoren gegeven worden door 

(3.16) 

Van deze drie generatoren vormt de operator met m=O de generator van de 

groep 0(2). Door dit reductieproces zijn alle subalgebra's van de volle

dige algebra A van de groep U(6) en daarmee de volledige groepsketen be

paald. Geschreven in termen van deze generatoren ziet de meest algemene 

SU(5) Hamiltoniaan er als volgt uit: 

t: (3. 1 7) 
m L=0,2,4 

Daar we te maken hebben met een systeem van N identieke bosonen ZLJn 

alleen de totaal symmetrische representaties van de groep U(6), aange

geven door [N], toegestaan. De representaties van U(5) worden gekarakte

riseerd door het quantumgetal nd' dat het aantal cl-bosonen aangeeft. Met 

het quantumgetal v, de boson-senioriteit, worden de verschillende repre

sentaties van de groep 0(5) onderscheiden. De senioriteit v kan geïnter

preteerd worden als het aantal niet tot nul gepaarde cl-bosonen. De groep 

0(5) bevat de groep 0(3) als subgroep. De groep 0(5) is echter niet vol

ledig reducibel met betrekking tot de groep 0(3). We hebben dus een extra 

quantumgetal nó nodig dat geïdentificeerd kan worden met het aantal d-bo

sontriplets gekoppeld tot L=O. De toegestane waarden van de quantumgetal

len nd en v zijn: nd=0,1,2, ••• N, v=nd,nd-2, ••• 1 of 0. De waarden van de 

quantumgetallen L en nó, die bevat zijn in een representatie (nd) van de 

groep U(5) zijn niet op eenvoudige wijze aan te geven [Iac80] 
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Het volledige classificatieschema voor de toestanden van de groeps

keten I 1s dus nu 

(3.18) 

Deze set toestanden nu vormt een volledig stelsel basisfuncties. De Hamil

toniaan is nu diagonaal in deze basis en de eigenwaarden worden in deze 

representatie gegeven door de analytische uitdrukking 

+ y[L(L+l)-6nd] (3. 19) 

De parameters a,S,y zijn niet dezelfde als die in vgl.(3.7) en zijn ge

relateerd aan c0 ,c 2,c4 volgens de relaties 

co = a + 

c2 = a -

c4 = a + 

lOB - 12y 

6y 

8y 

a = (4c
2 

+ 3c
4
)/7 

B = (7c0 - 10c
2 

+ 3c
4
)/70 

y = (c
4

- c
2
)/14 

(3.20) 

Een karakteristiek spectrum met SU(S) symmetrie is gegeven in figuur 7. 

Dit spectrum vertoont een erg sterke overeenkomst met dat van een anhar

monische vibrator vandaar dat naar de SU(S) limiet ook vaak verwezen 

wordt als de vibrator-limiet. Een opmerkelijke eigenschap van het spec

trum is het herhaald voorkomen van de banden. In figuur 7 zijn namelijk 

de twee banden met senioriteit v=nd-2 een herhaling van de banden met 

v=nd. Tengevolge van de gekoppelde cl-bosonen tot L=O verschuift het 

spectrum (met 2E+c
0

) en lijkt het alsof de kern bestaat uit N-2 bosonen. 

Het grote verschil van deze spectra met bijvoorbeeld de spectra uit het 

Bohr-Mottelson model is dat hier alle banden afbreken vanwege het be

houd van het eindige aantal bosonen, Een andere markante eigenschap van 

3 

2 s·- • 
4-3·-

1 4·-2._ 

2·-

o o·-

ICVI 1 .. 0 

o·-

0._ 

SU(5) 

Fig. 7 Een typisch spectrum met U(5f symmetrie en N = 6. 
Tussen haakjes staan de waarden van v en nb. 
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het energiespectrum in deze limiet is het triplet van toestanden met 
~ + 

nd=2 en kernspins 1=0,2 en 4 op ongeveer tweemaal de energie van de 2
1
-

toestand, welke nd=1 heeft. Merk op dat de 1=0 toestand een senioriteit 

v=O heeft, aangezien beide d-bosonen tot nul gekoppeld zijn. Met behulp 

van vgl.(3.19) kunnen de energiêën van deze toestanden exact bepaald 

worden en zijn, uitgedrukt in de parameters van vgl.(3.17) 

E2+(nd=1) = E 
1 

E +(n =2) = 2E + c
2 22 d 

E0+(nd=2) = 2E + c0 2 

E4+(nd=2) = 2E + c4 
1 

(3.21) 

De sterke overeenkomst nu tussen het fonenformalisme van Bohr en Mottel

sen voor de harmonische vibrator en het bosonformalisme van Arima en 

Iachello in de SU(S) limiet heeft ons ertoe aangezet deze analogie toe 

te passen op het gekoppelde kanalen formalisme en door te trekken tot 

de andere limietgevallen. 

De SU(3) limiet [Ari78] correspondeert met de groepsreductie via 

keten II van vgl.(3.6): U(6) ~ SU(3) ~ 0(3) ~ 0(2). Ook nu weer wordt 

uit de verzameling generatoren van U(6) een deelverzameling gekozen, 

die gesloten is onder commutatie. De set van acht generatoren van de 

groep SU(3) is 

(3.22) 

waarin de SU(3) quadrupool- en impulsmomentoperatoren gedefiniëerd zijn 

in vgl.(3.9). Deze set generatoren bevat weer als deelverzameling de 

generatoren van de groepen 0(3) en 0(2). De meest algemene SU(3) Hamil

toniaan luidt nu, in termen van deze generatoren 

H = -2K (Q•Q) - K1 (1•1) (3.23) 

Om de notatie in overeenstemming te brengen met de in de literatuur ge

bruikte notatie zijn de parameters K en K' ingevoerd 

Om de basisfuncties behorende bij deze groepsketen op een éénduidige 

wijze te kunnen karakteriseren worden weer de labels van de irreducibele 

representaties van de groepen in kwestie bepaald. De representaties van 

SU(3) worden gekarakteriseerd door de quanturngetallen (À,~). De stap van 
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Fig. 8 Een typisch spectrum met SU(3} symmetrie en N = 6 
Tussen haakjes staan de waarden van À en ~. 

SU(3) naar 0(3) is echter niet volledig reducibel, zodat ook hier weer 

een extra quanturngetal nodig is om de verschillende representaties met 

dezelfde L-waarde bevat in één enkele SU(3) representatie te onderschei

den. Voor dit quanturngetal wordt het getal K gekozen, dat sterk verwant 

is met het quanturngetal K in het geometrische model (§2.4) waar het de 

projectie van het impulsmoment L langs de lichaamsvaste z'-as aangeeft. 

De toegestane waarden voor de quanturngetallen (À,~) worden gevonden 

door de totaal symmetrische representatie [N] van U(6) uit te reduceren 

in de representaties (À,~) van SU(3). De waarden van (À,~) bevat in de 

representatie [N] worden gegeven door [Ari78] 

fN-3B 
(À,~) = (2N-2~-6B ' ~) ~ = 0,2,4, ... l,N-3B-1 

voor 

met B } 0, geheel 

De waarden van L bevat in een representatie (À,~) 

L = K, K+1, K+2, ••• , K+max{À,~} 

waarin K = min{À,~}, min{À,~}-2, ••• , 1 of 0 

Voor K=O worden de L-waarden echter gegeven door 

L = max{À,~}, max{À,~}-2, ••. , 1 of 0 

zijn 

{
N=even 
N=oneven 

(3.24) 

(3.25) 

(3. 26) 

(3. 27) 

In de SU(3) groepsketen worden de toestanden dus volledig gekarakteri

seerd door 

I~>= I[N],(À,~),K,L,M> (3. 28) 

Ook deze toestanden vormen een volledig stelsel. De eigenwaarden van de 

SU(3) Hamiltoniaan worden in de representatie ![N],(À,~),K,L,M> gegeven 

door 

E([N],(À,~),K,L,M) = (~K-K 1 )L(L+1) - KC(À,~) (3.29) 



waarin C(À,~) de eigenwaarden zijn van de kwadratische Casimir-opera

tor van SU (3) 
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(3. 30) 

De operator (L•L) is zoals bekend de Casimir-operator van de groep 0(3). 

In figuur 8 is een karakteristiek spectrum met SU(3) symmetrie gegeven. 

Het spectrum vertoont een sterke overeenkomst met het spectrum van een 

axiaal symmetrische rotator uit figuur 4b in die zin, dat de energie

niveaus in elke band een evenredigheid met 1(1+1) vertonen (cf.vgl.(3.29)). 

Vandaar dat de SU(3) limiet ook vaak de rotatie-limiet genoemd wordt. 

Een opmerkelijk verschil met de axiaal symmetrische rotator zijn de 

"zij-banden" met (À,].l)rf (2N,O), die hier op een natuurlijke wijze uit 

het model volgen, terwijl ze in het collectieve model meer op een ad hoc 

manier ingevoerd worden als B- en y-vibraties. In analogie met het col

lectieve model worden de banden j[N],(À=2N-4,~=2),K=O,L> en 

j[N],(À=2N-4,~=2),K=2,L> dan ook aangeduid als respectievelijkB-en 

y-band. Merk op dat de toestanden met hetzelfde impulsmoment in beide 

banden dezelfde energie hebben, daar de energie-eigenwaarden onafhanke

lijk zijn van het quanturngetal K. 

Het is niet verwonderlijk dat de Hamiltoniaan (3.23) permanent gedefor

meerde kernen beschrijft. De term met E in vgl.(3.10), welke het energie

verschil tussen de s- en d-bosonen beschrijft, is namelijk nul. Ener

getisch gezien kunnen er dus d-bosonen in de grondtoestand voorkomen. De 

verwachtingswaarde van het aantal d-bosonen in de grondtoestand voor de 

SU(3) limiet is dan ook ongelijk nul (zie vgl.(3.38)). Daar de d-bosonen 

niet bolsymmetrisch zijn kan de grondtoestand van de kern dus permanent 

gedeformeerd raken. 

Als laatste limietgeval van de IBM Hamiltoniaan wordt nu de 0(6) 

limiet beschouwd [Ari79], welke correspondeert met de groepsreductie 

via keten III van vgl.(3.6): U(6) ~ 0(6) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2). De 

15 generatoren van de groep 0(6) zijn 

(3.31) 

Uit de vergelijkingen (3.15) en (3.16) volgt meteen dat deze set gene

ratoren de generatoren van de groepen 0(5), 0(3), 0(2) als deelverza-
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meling heeft. De Hamiltoniaan (3.10) neemt de dynamische symmetrie cor

responderend met deze groepsketen aan als E=a2=a 4=0 

(3.32) 

De algemene 0(6) Hamiltoniaan wordt echter meestal in een iets andere 

vorm geschreven door over te gaan op een lineaire combinatie van de 

operatoren uit vgl.(3.32) 

t 1 1 
H = A(P •P) + 3B {ÏÖ(L•L) + (T

3
·T

3
)} + C(L•L) (3.33) 

De operator t{To(L•L) + (T3 ·T
3

)} is de kwadratische Casimir-operator van 

de groep 0(5), zodat de Hamiltoniaan in verkorte notatie geschreven kan 

worden als 
t 

H = A(P •P) + B c20 (5) + C C20 (3) (3. 34) 

t We merken nog op dat de operator (P •P) op een N-afhankelijke term na 

gelijk is aan de Casimir-operator van 0(6) [Ari79, Iac81] 

t 1 1 
(P •P) = 4 N(N+4) - B c20 (6) 

In de limietsituatie van een 0(6) symmetrie zijn er, behalve het 

totale aantal bosonen N, vijf extra labels nodig om de totaal symmetri

sche irreducibele representaties [N] van de groep U(6) op een éénduidige 

manier te classificeren. De totaal symmetrische representaties van de 

groep 0(6) worden gekarakteriseerd door het quanturngetal cr, en met het 

quanturngetal T worden de representaties van 0(5) onderscheiden. Zoals 

we al gezien hebben in de SU(5) limiet is de groep 0(5) niet volledig 

reducibel met betrekking tot de groep 0(3) en is er een extra quanturn

getal V~ nodig dat het aantal d-bosontriplets gekoppeld tot een impuls

moment nul telt. De representaties van de groepen 0(3) en 0(2) worden 

gekarakteriseerd door impulsmoment L en de z-component M hiervan. 

Aangezien de groepsketen in de SU(5) limiet,U(6) ~ U(S) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2) 

een gemeenschappelijk stuk bevat met de onderhavige groepsketen 

U(6) ~ 0(6) ~ 0(5) ~ 0(3) ~ 0(2), te weten 0(5) ~ 0(3), hadden dezelfde 

quanturngetallen ven n~ als in §3.4.1 gebruikt kunnen worden om de 

irreducibele representaties van de groepen 0(5) en 0(3) te karakteri

seren. In de 0(6) limiet zijn echter de nieuwe symbolen T en v~ inge

voerd om de. twee limietgevallen duidelijk te kunnen onderscheiden. De 

interpretatie van de quanturngetallen is uiteraard in beide gevallen 

hetzelfde. De toegestane waarden voor de quanturngetallen cr en T zijn 



Fig. 9 Een typisch spectrum met 0(6) symmetrie en N = 6. 
Tussen haakjes staan de waarden van a en v~. 

a = N, N-2, ... ' 0 of 1 

T = a, a-l, 0 (3.35) ... ' 
De L-waarden die bevat zijn 1n een representatie T van de groep 0(5) 

worden verkregen door de waarden van het quanturngetal T op een speciale 

manier te verdelen [Ari79]. 

In de 0(6) groepsketen is dus het volledige classificatieschema voor de 

toestanden 

(3.36) 

Deze set functies vormen ook weer een volledig stelsel. De eigenwaarden 

van de algemene 0(6) Hamiltoniaan (3.34) in de representatie 

I[N],a,T,V~,L,M> zijn 

E([N],a,T,V~,L,M) = !A(N-a)(N+a+4) + iBT(T+3) + C 1(1+1) (3.37) 

Een karakteristiek spectrum met 0(6) symmetrie is gegeven in figuur 9 

De banden met a=N komen door de andere toegestane waarden van a herhaald 

voor. ~et name het herhaald voorkomen van de reeks van toestanden be

staande uit een 0+-,2+- en het doublet van een 2+- en een 4+- toestand 

is een opmerkelijke eigenschap van deze limiet. De niveaudichtheid van 

een 0(6) spectrum ligt tussen de niveaudichtheden van een SU(J) en een 

SU(5) spectrum in. Hoewel het 0(6) spectrum overeenkomsten vertoont met 

het SU(S) spectrum zijn er toch wezenlijke verschillen. Het belangrijkste 

verschil is wel, dat er in de SU(5) limiet een triplet van toestanden 

(0+,2+,4+) is bij een aanslagenergie E ~2E terwijl er daarentegen in de 
x 

0(6) limiet slechts een doublet van toestanden (2+,4+) is. Het 0+- niveau 

1s naar een veel hogere energie verschoven. 

De twee voorgaande IBM limietgevallen, de SU(5) en de SU(3) limiet, 

corresponderen met respectievelijk de anharmonische vibrator en de axiaal 

symmetrische rotator uit het geometrische model. De 0(6) limiet, zoals 
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geÏntroduceerd door Arima en Iachello, was echter geheel nieuw. Onder

tussen zijn nu door Casten et al. experimentele aanwijzingen gegeven 

voor de 0(6) limiet [Cas79] en is aangetoond, dat de y-instabiele rota

tor de geometrische beschrijving is, die de meeste overeenkomsten ver

toont met de 0(6) limiet [Mey79a]. De 0(6) limiet wordt dan ook vaak 

als de y-instabiele limiet aangeduid. 

3.5 Fase-overgangen; d-boson condensatie 

In de vorige paragraaf zijn de drie limietgevallen van de IBM Hamil

toniaan tamelijk uitvoerig aan de orde geweest. Nu zal het in de practijk 

echter zelden voorkomen dat een kern zich laat vangen in één van de drie 

limietgevallen. De algemeenheid van het IBM is echter zodanig, dat in 

principe iedere kern bestudeerd kan worden. 

Eén van de meest aantrekkelijke aspecten van het IBM nu is zijn ver

mogen om complexe overgangsgebieden zoals SU(S) ~ SU(3) of 0(6) ~ SU(S) 

relatief eenvoudig te behandelen. Zulke overgangen, die zich in een 

reeks isotopen kunnen voordoen, worden fase-overgangen genoemd. Elke 

limiet van de Hamiltoniaan (3.10) correspondeert met het dominant zijn 

van een voor die limiet karakteristieke parameter: de nd-term voor de 

SU(S) limiet, de Q-term voor de SU(3) limiet en de T
3
-term voor de 0(6) 

limiet. Het karakter van een kern in een overgangsgebied kan dan gespe

cificeerd worden in termen van de verhouding van de coëfficienten van de 

karakteristieke termen in de Hamiltoniaan (3.10) voor de twee limieten 

te weten K/E voor de SU(S) ~ SU(3) overgang, K/a3 voor de 0(61 ~ SU(3) 

overgang en s/a3 voor de 0(6) ~ SU(S) overgang 

Een ander belangrijk gegeven in het analyseren van de IBM spectra 

is het aantal cl-bosonen in de grondtoestand. De verwachtingswaarde voor 

het aantal cl-bosonen <nd> in de grondtoestand van de drie IBM limiet

gevallen zijn [Mor80a, Die80] 

<nd>SU(S) = 0 

<nd>SU(3) = 
4N(N-1) ~ 3(2N-1) - 3 (3.38) 

<nd>0(6) 
N(N-1) 1 
2(N+1) ~ 

In de overgangsgevallen van een SU(S) naar een SU(3) of een 0(6) limiet 

zal er dus op een gegeven moment een condensatie van cl-bosonen in de 
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grondtoestand optreden. Ook in de laaggelegen toestanden zullen er dan 
', 

cl-bosonen condenseren. Dit is een indicatie dat de kern permanent gede-

formeerd raakt. 

Het elegante facet van het IBM is dat deze overgangsgebieden, welke 

gekarakteriseerd worden door vele coëxisterende vrijheidsgraden, vrij 

eenvoudig en redelijk beschreven kunnen worden met dit model. Het model 

is in staat om vele kernen binnen één en hetzelfde kader te behandelen 

met parameterwaarden die voor alle kernen onderling vergeleken kunnen 

worden. 

3.6 Overgangsoperatoren in het IBM 

Vele observabelen kunnen in het IBM berekend worden door de matrix

elementen van de geschikte operatoren te bepalen. Zo kunnen onder andere 

electramagnetische overgangswaarschijnlijkheden bepaald worden. Aannemende 

dat de evergangsoperatoren hoogstens ééndeeltjes operatoren zijn, wordt 

de algemene hermitische EZ-operator gegeven door 

T(EZ) = q~ [dts + std](Z) + q~ [dtà](Z) (3.39) 

De 
2 

parameters q kunnen gezien worden als effectieve bosonladingen. De 

monopooloperator EO en de hexadecapooloperator E4 worden op een gelijke 

manier als de quadrupooloperator E2 gedefiniëerd: 

T(EO) = q~ [sts](O) + q~ [dtct](O) 

T(E4) = q: [dtà](4) 

(3 .40) 

(3.41) 

Nu de evergangsoperatoren bekend zijn kunnen de electramagnetische over

gangswaarschijnlijkheden tussen een begin- en eindtoestand bepaald worden. 

De B(E~) waarden worden op de gebruikelijke manier uit de gereduceerde 
. (E~) 

matrixelementen van de operatoren T verkregen 

B(~·J.-+ J) = 1 I<J 11 T(E~) !IJ.>I2 
' 1 f 2J.+1 f 1 

(3. 42) 
1 

Gewoonlijk moeten de electramagnetische overgangswaarschijnlijkheden 

numeriek bepaald worden. Evenals bij de energie-eigenwaarden kunnen echter 

in de drie limietgevallen (3.6) de berekeningen analytisch uitgevoerd wor

den mits de operatoren T(E~) generatoren zijn. De dynamische symmetrieën 

manifesteren zich dan in het bestaan van selectieregels. Dat de operatoren 

T(E~) generatoren zijn is echter niet dwingend voor de vereiste symmetrie. 

Tot slot merken we op,dat dit operatoren zijn in laagste orde in boson

operatoren. 



HOOFDSTUK 4 THEORETISCHE BESCHRIJVING VAN VERSTROOIINGSPROCESSEN 

4.1 Inleiding 

In kernfysische experimenten bij lage en middelhoge energie vindt 

verstrooiing of overdracht van projectieldeeltjes, zoals protonen, 

deuteronen en ~deeltjes, plaats aan trefkernen, welke zich meestal 
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in een dun targetfolie bevinden. Transferreacties waarbij het inval

lende deeltje nucleonen overdraagt aan de trefkern zullen hier buiten 

beschouwing blijven. Alleen die reacties waarbij het uitgaande deeltje 

van dezelfde soort is als het invallende deeltje zullen hier beschreven 

worden. Deze verstrooiingsprocessen kunnen nog onderscheiden worden in 

twee soorten te weten elastische- en inelastische verstrooiing. Bij 

elastische verstrooiing verandert de inwendige energie van de target

kern niet en bij inelastische verstrooiing wordt een discrete hoeveel

heid excitatie-energie overgedragen op de targetkern, die dan in een aan

geslagen toestand achterblijft. In de nu volgende paragrafen zal het 

formalisme om beide processen te beschrijven behandeld worden. 

4.2 Globale beschrijving van het gekoppelde kanalen formalisme voor 

inelastische verstrooiing 

Een verstrooiingsprobleem wordt beschreven door de tijdonafhankelijke 

SchrÖdingervergelijking 

H ~ = E~ tot (4.1} 

De eigenfunctie ~ van de Hamiltoniaan H beschrijft het totale sys-tot 
teem van de kern plus het daaraan verstrooide deeltje en heeft een con-

tinu spectrum van eigenwaarden E. Nemen we voor het gemak de oorsprong 

van het assenstelsel in het zwaartepunt van de targetkern dan is de 

golffunctie ~ een functie van de interne variabelen van de targetkern ~, 

en van de coÖrdinaten van het projectiel f. De Hamiltoniaan H uit 
tot 

vgl.(4.1) kan nu gesplitst worden in drie delen volgens 

(4.2) 

+ 
Hierin is T(r) de kinetische energie operator van het projectiel,die 
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alleen 9P de coÖrdinaten van het projectieldeeltje werkt,en is H0 (~) de 

Hamiltoniaan van de interne beweging van de kern. De potentiaal V(~,~) 
beschrijft de interactie tussen het inkomende deeltje en de targetkern. 

Veronderstel nu dat de operator H0 (~) een set bekende eigenfuncties 

heeft 
HO(~) ~ (~) = E ~ (~) n n n (4.3) 

e De functie ~ (~) is de golffunctie van de targetkern in de n -toestand 
n 

met energie E • We ontwikkelen nu de totale golffunctie ~ naar de functies 
n 

~ (~) 
n (4.4) 

Substitutie van deze ontwikkeling in vgl.(4.2) geeft 

\ + + + + + 
L {~.(~)T(r)x.(r) + E.~.(~)x.(r) + V(r,~)~.(~)x.(r)} = 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 

(4.5) 

Vermenigvuldigen we vgl.(4.5) met de bra-vector <~.(~)I dan verkrijgen 
J 

we, omdat de kerngolffuncties een orthonormaal stelsel vormen, het vol-

gende stelsel vergelijkingen 

+ + + 
(T(r) + E. - E)x.(r) =-I <jlvli>x.(r) 

J J . ~ 
~ 

(4.6) 

Merk op dat de term <jlvli> in vgl.(4.6) een operator is die· nog van~ 
afhangt en op de functies x.(~) werkt. De verschillende i-waarden nu 

~ 

worden kanalen genoemd. Meer concreet wordt dus een volledige specifi-

catie van projectiel en targetkern, hun impulsmoment, hun aangeslagen 

toestanden, etc. een kanaal genoemd. De functies X·(~) heten kanaalgolf-
~ 

functies. De matrix <jlvli> in het rechterlid van vgl.(4.6) koppelt de 

verschillende kanaalgolffuncties en wordt koppelingsmatrix genoemd. Van 

de koppelingsmatrix wordt nu het diagonale gedeelte in het rechterlid 

van vgl.(4.6) opgenomen 

(T(;) + <jlvlj> + E. - E)x.(~) =-I <jlvli>x.(;) 
J J i"j ~ 

(4. 7) 

Deze vgl.(4.7) vormt een stelsel gekoppelde vergelijkingen in de functies 
+ 

x.(r), dat een exacte beschrijving van het verstrooiingsproces geeft in
~ 

dien alle termen in de ontwikkeling (4.4) zouden worden meegenomen. Als 

de termen in het rechterlid van vgl.(4.7) nul zouden zijn, dus als er 

geen koppelingstermen zouden zijn,die overgangen tussen de verschillende 

kerntoestanden bewerkstelligen, zou vgl.(4.7) elastische verstrooiing 

beschrijven en wel elastische verstrooiing aan de grondtoestand voor zo

ver j een kern in de grondtoestand voorstelt. De diagonale matrixelementen 



<j lvlj> uit vgl.(4.7) spelen de rol van effectieve interacties die de 

golffuncties x.(~) bepalen [Aus70]. Voor <jiVIj> zullen we in de vol-
] + 
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gende paragraaf een fenomenologische optische potentiaal U.(r) invoeren. 
J 

Het meest eenvoudige niet elastische proces is inelastische ver-

strooiing. Voor de beschrijving van de inelastische verstrooiing be

staan er meerdere methoden. De meest vereenvoudigde beschrijvingswijze 

is de Distorted Waves Barn Approximation (DWBA) [Aus70]. In de DWB

benadering wordt verondersteld, dat de interactie die aanleiding geeft 

tot de inelastische processen zwak is ten opzichte van de interactie 

die de elastische verstrooiing bewerkstelligt, zodat een eerste orde 

storingsrekening een goede benadering is. Het wezen van eerste orde 

DWBA bestaat nu hierin, dat alleen de koppeling van de grondtoestand 

naar één aangeslagen toestand meegenomen wordt. Alle koppelingen van 

deze aangeslagen toestand met toestanden anders dan het grondniveau 

worden verwaarloosd. Verder wordt de koppeling slechts één kant op ge

nomen, dat wil zeggen dat alleen de koppeling vanuit de grondtoestand 

met dit niveau wordt meegenomen. 

Beschouwen we als voorbeeld het inelastische kanaal k en geven we het 

elastische kanaal de index 0 dan krijgen we in deze benadering volgens 

vgl.(4.7) het volgende stelsel ontkoppelde vergelijkingen (zie figuur 10) 

In vele gevallen echter is het DWBA-formalisme niet toereikend. 

Het gekoppelde kanalen formalisme van vgl.(4.7) geeft dan een veel 

betere beschrijving van het verstrooiingsproces [Aus70]. In gekoppelde 

kanalen berekeningen namelijk worden. hoewel het aantal kanalen beperkt 

wordt tot een eindig aantal, de koppelingen binnen de beschouwde kanalen 

exact behandeld. Bovendien is het in een gekoppelde kanalen berekening 

mogelijk om alle toegestane koppelingen tussen de verschillende kanalen 

onderling en in een kanaal zelf expliciet mee te nemen. Zo kunnen bij

voorbeeld excitaties, die in eerste orde verboden zijn, in een gekoppelde 

kanalen berekening wel beschreven worden en de excitaties, die toegestaan 

Fig. 10 Koppelingsschema voor de DWB~benadering 
met het inelastische kanaal k. Het pijl
tje geeft aan dat alleen het matrixele
ment <k!VIO> voorkomt; de koppeling is 
dan één kant op. 
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Fig. 11 VoorbeeZd van een koppeZingssche
ma voor een gekoppeZde kanaZen 
berekening met een mogeZijke inter
ferentie tussen de excitatiemecha
nismen. 

zijn in eerste orde kunnen hierdoor gemodificeerd worden. Als voorbeeld 
+ van een hogere orde excitatie merken we op dat een 4 -toestand van een 

+ even-even kern bereikt kan worden vanaf de 0 -grondtoestand als een di-

recte overgang of als een tweestapsproces via de 1=2+-toestand, zoals in 

figuur 11 is getekend. De geko~pelde kanalen vergelijkingen nemen al deze 

excitatiemechanismen mee en staan toe dat ze kunnen interfereren. De 

relatieve fasen en sterkten van de koppelingsmatrixelementen spelen dan 

een belangrijke rol. 

Uit vgl.(4.6) volgt, dat het koppelingsschema volledig bepaald wordt 

door de matrixelementen <jiVIi>. Het is daarom van belang om deze nader 
-+-+ 

te bekijken. De interactiepotentiaal V(r,~) kan ontwikkeld worden naar 

multipalen en luidt, enigszins symbolisch geschreven 

(4.8) 

De coÖrdinaat t, die we in het voorgaande gemakshalve met ~ hebben aan

gegeven, staat voor alle interne coÖrdinaten van de trefkern; met ~ 
" wordt de radiële afhankelijkheid en met ~ de hoekafhankelijkheid van deze 

verzameling coÖrdinaten aangegeven. De quanturngetallen L,S en J staan 

voor respectievelijk het overgedragen baan-, spin- en totaal impulsmoment, 

terwijl TI de overgedragen pariteit aangeeft. De bovenindex t onderscheidt 

termen van verschillend karakter maar met dezelfde tensorrang J. De 
" -+ operator OLSJ(r,cr) beschrijft het hoek- en spinafhankelijke gedeelte 

van de wisselwerking met betrekking tot het projectiel. De operator 

Q~~)(g) werkt alleen op het hoekafhankelijk deel van de interne coÖrdi

naten en het is juist deze operator die overgangen tussen verschillende 

kerntoestanden veroorzaakt. Substitutie van de multipoolontwikkeling (4.8) 

in de koppelingsmatrixelementen van vgl.(4.6) levert ons 

<~ .!v!~.> = 
J 1 

(4.9.-). ___ 
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De radiale integraal in het matrixelement <~jlvi~~~~i>d~ wordt de vorm
(t) 

factor F183(r) genoemd: 

(t) I (t)l f * (t) FLSJ(r) := <~j vLSJ ~i>= ~j(~) vLSJ(r,;) ~i(~) d~ (4.10) 

Het is nu gebruikelijk om, niet zoals in vgl.(4.7) het diagonale deel 

van de koppelingsmatrix, maar het sferische 1=0 deel van de wisselwerk

ingspotentiaal (4.8) in het linkerlid op te nemen. Op deze manier komen 

alleen de koppelingsmatrixelementen in het rechterlid te staan. De dia

gonale niet sferische koppelingsmatrixelementen, dat wil zeggen (LSJ)~O

van de wisselwerkingspotentiaal, worden reörientatietermen genoemd. 

Door van de golffuncties x.(;) uit vgl.(4.6) het bekende hoek- en spin-
1 

afhankelijke deel af te splitsen en hiermee inwendig te vermenigvuldigen 

kan de set gekoppelde vergelijkingen (4.6) vervangen worden door een stel

sel gekoppelde gewone differentiaalvergelijkingen in de radiële coördi

naat r. De matrixelementen van de koppelingspotentiaal uit vgl.(4.9) kun

nen dan geschreven worden als [Tam65] 

F(t)() <'11 Q(t) I!'> A LSJ r J JIT 1 LSJ (4. 11) 

Hiermee is de geometrie en de dynamica van de interactie volledig gesepa

reerd. De factor ~SJ namelijk, welke een uitdrukking is in termen van 
. A+ 

Racah W-symbolen, is volledig geometrisch. Hierin is de operator o183 (r,cr) 

verdisconteerd. De gereduceerde matrixelementen <IIl Q~~) llr'> bevat-

ten alle dynamica van de targetkern. De producten van dit matrixelement 

en de vormfactor Fi~~(r) bevatten een volledige beschrijving van het 

reactiemodel van de inelastische verstrooiing, gebaseerd op de structuur 

van de targetkern en het projectiel en hun interactie. 

De bepaling van deze gereduceerde matrixelementen vormt het meest cruciale 

punt van de hele gekoppelde kanalen berekening en is een standaardpro

bleem in de theorie van de kernstructuur. De berekening wordt bepaald 

door aannamen over de kernstructuur en is dus modelafhankelijk, Als 

overgangsoperatoren Q~) zouden bijvoorbeeld best de IBM bosonoperatoren 

genomen kunnen worden. Welke operatoren echter met welke vormfactoren 

corresponderen en of deze dan een goede beschrijving van de inelastische 

verstrooiing geven zal uitgebreid in hoofdstuk 5 besproken worden. We in

troduceren echter nu eerst de optische potentiaal en zullen, door de op

tische potentiaal te deformeren, de multipoolontwikkeling van de koppelings

potentiaal in het collectieve model bepalen. 



4.3 De optische potentiaal 

4.3.1 ~~~~~Efi~!~S-~~~-~~-~!~~~f~~~~-~~E~~E~~fi~S-~~~-~~~~lE_~~~-~~ 

~E~i~~~~-E~~~~~i~~! 
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De elastische verstrooiing van nucleonen aan kernen kan worden be

schreven met het optisch model [Hod71]. Daar er in ieder fysisch ver

strooiingsexperiment wel inelastische processen voorkomen wordt in deze 

beschrijvingswijze de kern voorgesteld als een complexe potentiaal, de 

zogenaamde optische potentiaal 

U(r) = V(r) + iW(r) + f(r) a.! (4.12) 

Het reëele gedeelte V(r) van de centrale potentiaal geeft aanleiding 

tot de elastische verstrooiing van de inkomende deeltjes. Het imagi

naire gedeelte W(r) beschrijft de mogelijkheid dat de invallende deel

tjes in wisselwerking treden met de targetkern en een gedeelte van hun 

energie afstaan of opgenomen worden in de kern. Het niet hermitisch 

zijn van deze sferische potentiaal beschrijft dus het niet behouden 

blijven van de deeltjesflux in het elastische kanaal. Verder zijn van 

het projectiel de spinvector a en het baanimpulsmoment t ten opzichte 

van de targetkern gekoppeld door de spin-baan interactie cr·t met als 

vormfactor f(r). 

Voor <jjVjj> in vgl.(4.7) wordt nu de optische potentiaal uit vgl.(4.12) 

ingevuld. Daar bij de beschrijving van de elastische verstrooiing met 

behulp van het optisch model alle koppelingstermen uit vgl.(4.7) ver

disconteerd worden in het imaginaire gedeelte van de potentiaal redu

ceert vgl.(4.7) tot 

+ + 
(T(r) + U(r) + E. - E) x.(r) = 0 

- J J 
(4.13) 

+ 
De functie x.(r) beschrijft de relatieve beweging van projectiel en tar

J 
getkern. Voor zover j een kern in de grondtoestand voorstelt (E.=O) be-

J 
schrijft vgl,(4.13) de elastische verstrooiing, In alle andere gevallen 

beschrijft deze vergelijking de elastische verstrooiing van deeltjes 

met een energie E-E .• 
J 

Voor de optische potentiaal wordt de volgende vorm genomen: 

1 a + 7 
V --- f(r·R a ) cr·~ so r ar ' so' so (4.14) 



Hierin is mrr de pion-massa. Voor de radiële afhankelijkheid wordt vaak 

een Woods-Saxon vorm genomen 
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f(r;R ,a ) 
0 0 

r-R0}-1 
exp --a 

(4. 15) 
0 

Deze functie f(r;R ,a ), die parametrisch afhangt van R en a , beschrijft 
0 0 0 0 

een potentiaalput met afgeronde hoeken. De parameter a is een maat voor 
0 

de diffuusheid van de potentiaal en R geeft de straal aan. Om over een 
o-

meer kernonafhankelijke parameter te beschikken wordt de parameter r 
0 

. • .. d 1 13 . h 1 . f gedef1n1eer volgens R = r A , waar1n A et massageta 1s. De a ge-
o 0 

leide van de Woods-Saxon vorm heeft een oppervlak-gepiekte vorm. 

Voor de bepaling van de Coulombpotentiaal VCoul(r) wordt verondersteld 

dat de kern een homogeen geladen bol is met lading Ze en straal R • De 
c 

potentiaal wordt dan gegeven door 

VCoul(r) 
Zze 2 r2 

= '2"il (3- -) 
c R2 

c 

Zze2 
= r 

Hierin is ze de lading van het projectiel. 

r~R c 

r~R c 

(4.16) 

Het imaginaire gedeelte van de potentiaal bestaat uit twee termen 

WVf(r;R.,a.) staat voor de volume-absorptie en -4a.W f3f(r;R.,a.)/3r 
1 1 1 s 1 1 

voor de oppervlakte absorptie. 

De potentiaalparameters voor de optische potentiaal worden bepaald door 

de theoretisch bepaalde werkzame doorsneden, verkregen met behulp van de 
-+ 

functies X(~) uit vgl.(4.13), aan te passen aan de experimentele werk
o 

zame doorsneden voor elastische verstrooiing en aan de polarisaties. 

Zoals reeds gezegd is een gekoppelde kanalen berekening alleen dan 

vereist als de koppelingen tussen de grondtoestand en meerdere aange

slagen toestanden en tussen de aangeslagen toestanden onderling sterk 

zijn. Over het algemeen is dit het geval als de laagste energieniveaus 

van een kern een sterk collectief karakter hebben. Zulke collectieve 

bewegingen kunnen goed beschreven worden in termen van deformaties van 

de kernvorm, zoals beschreven in hoofdstuk 2. De koppelingspotentiaal 

wordt dan ook gebruikelijkerwijs uitgedrukt in termen van deze collec

tieve variabelen. 
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De gehele interactie van het inkomende deeltje met de targetkern 

wordt beschreven met behulp van de optische potentiaal U(;) uit vgl.(4.14) 

Deze potentiaal is in het algemeen niet sferisch, daar de kern in het 

algemeen niet sferisch is. De kernstraal R in de optische potentiaal 

wordt hoekafhankelijk gemaakt door voor R de ontwikkeling uit vgl.(2.1) 

in te vullen. Op deze manier neemt de potentiaal dezelfde vorm aan als 

de kern. Aangezien het niet doenlijk is om het verstrooiingsprobleem 

op te lossen met de optische potentiaal (4.14), waarin voor R de ont

wikkeling uit vgl.(2.1) is ingevuld, wordt de potentiaal benaderd door 

een Taylorreeks tot op tweede orde in machten van L~ a2~Y2~ 
U(r,8,~) ~ U(r;R) + R <I a2~Y2 )~u~ + !R <I a2~Y2 ) 2a

2
u (4.17) 

o o ~ oR R o ~ 3R2 R 
~ 0 ~ 0 

Gebruikmakend van de relaties (1.8) en (1.13) kan de tweede orde term 

geschreven worden als 

(4.18) 

Uit de vergelijkingen (4.17) en (4.18) volgt, dat de potentiaal geschre

ven kan worden als 

U(r,8,~) 
+ 

= ud . ( r) + u 
1 

( r , a) 1.ag coup (4.19) 

waarin 

ud. := U(r;R ) (4.14) 
J.ag 0 

en 
v( 1)(r) a2~Y + u coupl 

:= I 2 2~ 
~ (4.20) 

v( 2)(r) [ 2 2](À) I I a xa YÀ~ 
À À 

~ 
~ 

Zoals we zien heeft deze potentiaal precies dezelfde vorm als die in 

vgl. (4.8). De multipoolont"t-rikkeling van de optische potentiaal, gedefor

meerd volgens het collectieve model, luidt dus nu 

(4.21) 

De functies v(t)(r) zijn de vormfactoren en bestaan uit afgeleiden van 
À 

de optische potentiaal en uit Coulombtermen [Tam65]. De À-afhankelijk-

heid van de functies v~2 )(r) bestaat uit de À-afhankelijkheid van het 

3j-symbool uit vgl.(4.18). Merk op dat de index À in vgl.(4.21) over

eenkomt met de indexJin vgl.(4.8). De potentiaal Vd. (r;R) is niets 1.ag o 
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anders dan de gebruikelijke sferische optische potentiaal (4.14) en is 
+ 

dus diagonaal met betrekking tot de kerntoestanden. U 
1
(r,a) daaren-

(t) coup 
tegen koppelt door middel van de operator QÀ (a) de verschillende kern-

toestanden en het zijn juist de matrixelementen van deze potentiaalterm, 

die de vergelijkingen (4.6) koppelen. De matrixelementen van de koppe

lingspotentiaal kunnen op de manier van.vgl.(4.11) geschreven worden als 

(4.22) 

De gereduceerde kernmatrixelementen zijn modelafhankelijk. Het geome

trische model van Bohr en Mottelsen nu geeft ons alleen eenvoudige uit

drukkingen voor de vibrator- en rotatorlimiet. Voor het bepalen van 

deze matrixelementen hoeven we ons echter geenszins te beperken tot dit 

model. Als evergangsoperatoren kunnen ook de evergangsoperatoren uit 

het IBM genomen worden. Hoe nu de correspondentie gelegd moet worden 

tussen het IBM en het gekoppelde kanalen formalisme zullen we door 

middel van analogieredeneringen tussen het geometrische model en het 

IBM in het volgende hoofdstuk laten zien. 



HOOFDSTUK 5 
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CORRESPONDENTIES TUSSEN HET GEOMETRISCHE MODEL EN HET IBM 

VOOR DE TOEPASSING VAN HET IBM OP HET GEKOPPELDE KANALEN 

FORMALISME 

5.1 Het belang van de toepassing van het IBM op het gekoppelde kanalen 

formalisme 

In het vorige hoofdstuk hebben we het gekoppelde kanalen formalisme 

voor inelastische verstrooiing behandeld. In zo'n berekening wordt de 

sleutelpositie ingenomen door de producten van de vormfactoren v~t}(r)_ 
en de gereduceerde matrixelementen <III Q~t) llr'> 

(5. 1) 

Deze producten (5.1) bevatten een volledige beschrijving van het reactie

model voor de inelastische verstrooiing, gebaseerd op de structuur van 

de targetkern en de interactie tussen de targetkern en het projectiel, 

De bepaling van deze kanaalkoppelingsfuncties, in het bijzonder van

uit het oogpunt dat ze van kern tot kern veranderen, vormen een belang

rijk probleem in de analyse van inelastische verstrooiingsprocessen. 

De vormfactoren v~t)(r) moeten in principe voor elke overgang afzonder

lijk bepaald (c.q. uitgerekend) worden. In het geometrische model worden 

deze v~t)(r) berekend met behulp van de optische potentiaal. Ook de ge

reduceerde overgangsmatrixelementen worden dan (uiteraard) met het geo

metrische model berekend. Deze overgangsmatrixelementen, die dus model

afhankelijk zijn, worden dan voor de vibratie- en rotatielimiet uitge

drukt in termen van één deformatieparameter s. Deze limietgevallen zijn 

echter geÏdealiseerde situaties waarmee vele kernen slechts globaal be

schreven kunnen worden, De werkelijke overgangsmatrixelemente~ zullen 

dus in het algemeen afwijken van de resultaten, die het geometrische 

model ons in deze gevallen geeft, Over de waarde van de koppelings

sterkten voor kernen, die niet als pure limietgevallen beschouwd kunnen 

worden, doet het geometrische model geen uitspraak [Tam65J, Deze variatie 

van de matrixelementen binnen één kern en binnen een reeks van nabij 

gelegen kernen wordt in een gekoppelde kanalen berekening opgevangen 

door het bijstellen van de deformatieparameter 6 voor iedere overgang 

in elke kern. Zo correspondeert dus met elke overgang in iedere kern een 
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andere deformatieparameter S~, 1 • De betekenis van de indices ~s duidelijk 

uit vgl.(S.I). 

Voorspellingen omtrent bepaalde trends in de gereduceerde matrixele

menten zouden onder andere verkregen kunnen worden door de overgangen in 

microscopisch raamwerk te behandelen. Hier wordt echter meestal van af

gezien, daar microscopische berekeningen ontzettend omvangrijk zijn. 

Bijgevolg worden de gereduceerde matrixelementen van de twee limietge

vallen uit het geometrische model gebruikt in een gekoppelde kanalen be

rekening zodat de toepassing van de gekoppelde kanalen methode op de 

analyse van experimentele gegevens in principe een aanpassing van de 

grootte van de koppelingsmatrixelementen voor elke overgang binnen iedere kern 

vereist om tegelijkertijd een goede aanpassing aan de differentiële werk-

zame doorsneden te krijgen voor alle toestanden die sterk gekoppeld zijn. 

Het feit nu dat alle koppelingssterkten in principe vrij aan te pas

sen parameters blijven voor iedere kern en dat deze variatie opgevangen 

wordt door de deformatieparameters S1 , 1 aan te passen, zodat deze niet 

meer geÏnterpreteerd kunnen worden als een maat voor de deformatie maar 

slechts fitparameters zijn, is een vrij onbevredigende situatie. Het 

idee is nu, gebaseerd op een suggestie van Morrison [Mor80], dat het 

bosonformalisme misschien niet alle maar dan toch een gedeelte van deze 

bezwaren kan ondervangen en dus een belangrijk hulpmiddel kan vormen bij 

inelastische verstrooiingsberekeningen. De rechtvaardiging van de toe

passing van het IBM op het gekoppelde kanalen formalisme is gelegen in 

het feit, dat de interne structuur van een boson niet zou mogen verande

ren voor naburige kernen, zodat de overgangsrnatrixelementen, die voor de 

verschillende situaties verkregen worden met het IBM, met elkaar verge

leken kunnen worden. Het IBM formalisme heeft bovendien een dusdanige 

flexibiliteit dat met dit model de experimenteel bekende spectroscopie 

van een kern op een relatief eenvoudige rnanier beschreven kan worden door 

de modelparameters aan te passen. Daar de gereduceerde overgangsmatrixele

menten in een gekoppelde kanalen berekening alleen maar spectroscopische 

informatie bevatten zou het IBM de trends binnen één kern en binnen een 

reeks van kernen goed moeten kunnen beschrijven. De kanaalkoppelings

functies kunnen dan gefactoriseerd worden in een vormfactor, een koppe

lingscanstante en een gereduceerd matrixelement, dat de variatie die 

zich in de verschillende kernen voordoet zou moeten kunnen opvangen 

(5. 2) 



De par~meter SÀ dient nu geÏnterpreteerd te worden als een koppelings

canstante voor inelastische verstrooiing, die (nagenoeg) constant is 
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voor een heel massagebied. Het gekoppelde kanalen formalisme is op deze 

manier dus een goede test van het IBM, zeer zeker daar de relatieve sterk

ten en fasen van de overgangsmatrixelementen een zeer belangrijke rol 

spelen bij de interferentie die mogelijke excitatiemechanismen kunnen 

hebben, Het doel van dit onderzoek is dan ook om na te gaan of het IBM 

inderdaad de juiste voorspellingen geeft van de relatieve waarden en 

fasen van de overgangsmatrixelementen waarmee dan de inelastische ver

strooiing zou kunnen worden beschreven, zodat het toepassingsgebied 

van het IBM niet beperkt blijft tot alleen maar kernspectroscopie en 

twee-nucleon transfer. 

Om het IBM toe te kunnen passen op het gekoppelde kanalen formalisme 

moet het equivalent van de overgangsoperatoren, Q~t) uit vgl.(5.1), in 

het IBM, de operatoren Q~t) uit vgl.(5.2), bepaald worden en in het bij

zonder de functie v~t)(r). Dit zal het onderwerp van dit hoofdstuk vormen. 

Zoals reeds gezegd is het idee om het IBM toe te passen op inelas

tische verstrooiing afkomstig van Morrison [Mor80, Mor80a], die het IBM 

toepast op de DWBA analyse voor inelastische verstrooiing. Morrison nu 

legt een correspondentie tussen de oppervlaktefanenen uit het geometri

sche model en de bosonen uit het IBM en poneert voor de vormfactor in 

de overgangsamplitude een eerste afgeleide van de optische potentiaal. 

Dit laatste is onzes inziens niet correct. Wij zullen hier gefundeerder 

te werk gaan en uit analogieredeneringen tussen het geometrische model 

en het IBM in de drie limietgevallen het equivalent van de evergangs

operatoren Qit) in het IBM met de bijbehorende vormfactoren bepalen. 

Het zal blijken dat niet alleen eerste maar ook tweede afgeleiden van 

de optische potentiaal optreden als vormfactoren 

5.2 De SU(S) -harmonische vibrator analogie 

De interactie tussen het projectiel en de targetkern wordt weer be

schreven door de optische potentiaal uit vgl.(4.14). De deformaties van 

het kernoppervlak worden voor vibratiekernen het gemakkelijkste beschre

ven in het laboratoriumassenstelsel volgens vgl.(2.1). De optische po

tentiaal, gedeformeerd volgens deze ontwikkeling van de kernstraal, 

wordt weer, zoals in de vergelijkingen (4.17) en (4.19), tot op tweede 

orde ontwikkeld in machten van E~ a2~Y2~ 



54 

(5.3) 

Hierbij hebben we ons weer beperkt tot quadrupool-deformaties. We zullen 

trachten om onze notatie zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen 

met die van Tamura [Tam65]. Met behulp van de vergelijkingen (2.12) kun-
2ll . d k d . d . . h . 1 • nen de operatoren a u~tge ru t war en ~n e creat~e- en ann~ ~-at~e-

operatoren voor de oppervlaktefanenen 

Met behulp 

kwadratisch 

creatie- en 

a2ll = '\ ~ (b2ll + (-)llbt ) 
v2~ 2-ll 

(5.4) 

van deze relatie en vgl.(4.18) kunnen de termen lineair en 

in L a 2lly
2 

expliciet uitgeschreven worden in de fonon 
ll ll 

annihilatie-operatoren: 

(5.5) 

(5.6) 

We hebben hier gebruik gemaakt van het feit dat 8
2 

gelijk is aan (5fi/2B 2w2 )~ 
Door de sterke overeenkomst tussen de vibratielimiet in het geometrische 

model en de SU(5) limiet in het IBM identificeren lve de fononen met de 

bosonen 

(5. 7) 

Met deze correspondenties kunnen de uitdrukkingen uit de vergelijkingen 

(5.5) en (5.6) na enig rekenwerk geschreven worden als 

+ a+~] (2) 
ll ll 

~ ~) x 

(5.8) 

(5.9) 



In deze formules zijn weer op de manier van vgl.(3.2) gemodificeerde 

creatie-operatoren geÏntroduceerd. De factor êÀO volgt uit het feit 

dat de commutato'r [d ,d t,] een scalar is. Het is van belang hier op 
].1 ].1 t (À) t 

te merken dat de eerste orde operatoren [d d]ll en s s uit de tweede 

orde term in de Taylorontwikkeling volgen. Bedenkende dat het totale 

aantal bosonen N=n +n constant is, kunnen de vrijheidsgraden van 
s d 

s-boson geëlimineerd worden. Vgl.(5.9) reduceert dan tot 

( \ 2].1 2 \ s~ (2 2 À) 
[. Ct. y2].1) ++ [. 74-Tf 0 0 0 x 
].1 À=0,2,4 

[!~Ylp{[(ats)(Jts)l~l) + [(s+d)(std)l~l) + 

het 
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(2(N-nd)+1)[àtd]~À)} + Y00 ~(N-nd)] (5.10) 

De koppelingspotentiaal wordt nu in het IBM formalisme gegeven door 

u = coupl 

6
2 au! 

Ro l'S' ()R R 
( y 2 • ( st d +d t s)} + 

0 
B2 

(~ 2 ~) !R2 2 ~~ l: 0 
x 

o maR R À=0,2,4 
0 

(YÀ·(rcats)(ats)](À) + [(std)(std)]ÇÀ) + (2(N-nd)+1)[otd](À) 

IS(N-nd)oÀ0) J (5.11) 

De potentiaal heeft nu dezelfde vorm als in vgl.(4.21) 

u coupl = l: 
tÀ 

V ( t) ( r) (Y • q" ( t) ) 
À À À 

(5. 12) 

De matrixelementen van deze koppelingspotentiaal kunnen weer op de manier 

van vgl.(4.22) gefractioneerd worden in een vormfactor, een gereduceerd 

overgangsmatrixelement en een geometrische term. De bepaling van de ge

reduceerde matrixelementen is natuurlijk modelafhankelijk. Normaliter 

wordt voor de bepaling van deze matrixelementen het geometrische model 

gebruikt. Voor pure vibratiekernen geeft dit model, toegepast op inelas

tische verstrooiing, goede resultaten. Om nu na te gaan of het IBM 

Überhaupt toepasbaar is op inelastische verstrooiing zullen de gereduceer

de matrixelementen van de evergangsoperatoren uit vgl.(5.11) in het IBM 

voor de harmonische situatie in de SU(Sl limiet, moeten corresponderen 

met de matrixelementen die het collectieve model ons levert. 

De gereduceerde overgangsmatrixelementen van de fonon creatie- en anni-
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hilatie operatoren tussen verschillende kerntoestanden in het collec

tieve model van Bohr en Mottelsou zijn berekend door Tamura [Tam65]. De 

matrixelementen van de operatoren [std+ots]( 2) en [otd](À) in het IBM 

kunnen berekend worden met het programma FBEM [Sch79]. In figuur 12 

zijn de verhoudingen gegeven van de gereduceerde matrixelementen van de 

eerste orde operator uit vgl.(5.5) en van de operator [ots+std]( 2), be

rekend voor de harmonische situatie in de SU(S) limiet voor N=8. Hierin 

is de overgang van de 07- naar de 27-toestand op één genormeerd. We 

z1en hieruit dat de verhoudingen van de matrixelementen in het IBM zeer 

goed overeenkomen met die in het geometrische model. De afwijkingen zijn 

te wijten aan het eindige aantal bosonen. Hieruit blijkt dus dat, wat de 

gereduceerde matrixelementen van deze operator betreft, toepassing van 

het IBM op het gekoppelde kanalen formalisme in de SU(S) limiet gerecht

vaardigd is. Deze evergangsoperator heeft als vormfactor in een gekop

pelde kanalen berekening een eerste afgeleide van de optische potenti

aal, zoals volgt uit vgl.(S.II) 

De overgangen van bijvoorbeeld de o;- naar de 2;- of van de o;- naar de 

47-toestand in een stap kunnen in de SU(S) limiet niet beschreven worden 

met de eerste orde operatoren Jdtd](À), omdat juist in de SU(S) limiet 

geen cl-bosonen in de grondtoestand aanwezig zijn (cf. vgl.(3.38). Deze 

overgangen kunnen bewerkstelligd worden door de tweede orde operator 

[(dts)(dts)+(std)(std)](À). Als wij nu de operator [dts]( 2) opvatten 

als een deeltje-gat excitatie dan corresponderen met deze tweede orde 

operator twee deeltjes-twee gat excitaties. Deze overgangen kunnen bij 

inelastische yer~trooiing alleen tot stand komen, in een één-staps proces, 

o· 2" 
~ 

0.671 

b 

,. 
h 

.457 

0.592 1.323 1.775 

o·-1_ 

2.419 

sutsl 
N=8 

Fig. 12 Verhoudingen van overgangsmatrixelementen van aL de eerste orde 
overgangsoperator ~n het geometrische model (BMI en bl van de 
operator [dts+sta] in de·su(5) limiet van het IBM voorN= 8. 
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door drie-deeltjes wisselwerkingen, Daar aangenomen wordt, dat de wissel

werking bij inelastische protonverstrooiing (p,p') een tweedeeltjes wis

selwerking is, kunnen deze toestanden niet direct aangeslagen worden, zo

dat we deze tweede orde operatoren mogen (moeten) verwaarlozen. We zien 

dus dat er in dit opzicht een essentiëel verschil bestaat tussen de be

schrijving van inelastische protonverstrooiing met het geometrische 

model en met het IBM. Onder de beperking namelijk dat alleen eerste 

orde overgangsoperatoren een rol spelen bij inelastische protonver

strooiing kan een directe aanslag van bijvoorbeeld de 2;- en de 47-

toestand met het IBM niet beschreven worden. 

Laten we nu, ons bewust van deze beperking, de eerste orde IBM over

gangsoperatoren uit vgl.(5.11) gelden voor inelastische verstrooiing 

dan hebben we als overgangsoperatoren met hun corresponderende vorm

factoren 

met vormfactor au' 3RR 
0 (5.13) 

À = 0,2,4 met vormfactor 

We laten dus de evergangsoperatoren (3.39), (3.40), (3.41) niet alleen 

voor een intern veld, zoals in het IBM gebeurt, maar ook voor een 

extern veld gelden. De effectieve bosonladingen van de overgangsopera

toren worden hier bij de beschrijving van inelastische verstrooiing 

vervangen door vormfactoren. De sferische optische potentiaal U(r;R ) 
0 

uit vgl.(5.3) bevat ook de effecten van de core van de kern. Daar dit 

een soort s-bosonen zijn kunnen we voor U(r;R ) de volgende correspon
o 

dentie leggen 
[sts](O) vormfactor U(r;R ) 

0 
(5.14) 

We merken tenslotte op dat het programma FBEM de gereduceerde matrix

elementen berekent van de operatoren [dts+sta](Z) en [dta](À) uit de 

vergelijkingen (3,39-41). Aangezien het overgedragen impulsmoment 

slechts de waarden 0,2,4 aanneemt zijn de gereduceerde matrixelementen 

van deze operatoren identiek aan die van de operatoren (5.13). In het 

vervolg gebruiken we dan ook voor de evergangsoperatoren de notatie 

van §3.6 
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5.3 De SU(3) - axiaal s~etrische rotator analogie 

De ontwikkeling van de kernstraal R(8',~') wordt voor een axiaal 

symmetrische rotator in het lichaarosvaste assenstelsel gegeven door 

R(8' ~') = R {I + SY (8')} 
' 0 20 

(5.15) 

De axiale symmetrie correspondeert namelijk roet y=O of y=~. De prolate

oblate effecten zijn nu verdisconteerd in het teken van S. We ontwikkelen 

de optische potentiaal weer tot op tweede orde in de deformatie van de 

kern 

U(;) • U(r;R0 ) + SR0 ~lR Y20(6') + !6'R~ ::~~ (Y20(6'))' 
o R 

(5.16) 

0 

Aangezien we ons steeds tot quadrupooldeforroaties beperken kan vgl.(1 .13) 

voor het product van twee bolfuncties verkort genoteerd worden als 

(5. 1 7) 

roet = (-)M 5 L (2 2 L) (2 2 L) 
14~ 0 0 0 m1 m2 -M, 

De coëfficienten c~m2 kunnen met de tabellen van Rotenberg et al. (Rot59] 

uitgerekend worden en staan in appendix B getabelleerd. Substitueren 

we vgl.(5.17) in vgl.(5.16) en ordenen we de termen naar L-transfer dan 

luidt vg1.(5.16) 

-+ 
U(r) = U(r;R ) 

0 
+ 

(5.18) 

Deze potentiaal kan weer in de vorm van vgl.(4.21) gebracht worden als 

we bedenken dat de argumenten van de bolfuncties gegeven zijn ten opzich

te van het lichaamsvaste assenstelsel 

<s2Ro ~~R + ~S~R~ c~8 
0 
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(5.19) 

De koppelingspotentiaal is nu 

-+ 
U = U(r) - U(r·R ) 

coupl ' o (5.20) 

Als overgangsoperatoren fungeren in het geometrische model de Wigner 

D-functies. In het IBM formalisme worden deze weer gevormd door de boson 

creatie- en annihilatie-operatoren. We verwachten nu, analoog aan de 

vibratorlimiet, de volgende correspondenties 

[sts](O) met vormfactor 

[d ts + s t<n <2) met vormfactor 

[d t,n (À) À = 0,2,4 met vormfactor 

U(r;R ) 
0 

au I 
3R R 

0 

(5.21) 

De correspondentie tussen de axiaal symmetrische rotator uit het 

geometrische model en de SU(3) limiet uit het IBM verschaft ons weer 

een mooie en relatief eenvoudige situatie om na te gaan of we het IBM 

mogen toepassen op inelastische verstrooiing en zo ja of de correspon

denties uit vgl.(5.21) correct zijn. Daartoe bepalen we weer de gere

duceerde overgangsmatrixelementen tussen de verschillende kerntoestan

den in de grondtoestand rotatieband voor de operatoren van vgl.(5.19) 

uit het geometrische model en van de operatoren (5.21) uit het IBM. 

Voor de grondtoestand rotatieband (K=O,cf.§2.4) worden de geörtho

normaliseerde eigenfuncties van de axiaal symmetrische rotator gegeven 

door [Eis70] 

(
2I+1)! DI*ce.) 

S'IT2 MO ~ 
(5.22) 

De gereduceerde matrixelementen van de D-functies voor de verschillende 

kerntoestanden kunnen nu met vgl.(1.12) en de tabellen van Rotenberg et 

àl. [Rot59] rechtstreeks berekend worden. We zien al meteen dat voor de 
0 grondtoestand rotatieband de operator D van de koppelingspotentiaal 

(5.20) alleen diagonale bijdragen levert. De resultaten van de geredu-

cl ' 1 d D2 ' 1' 'k D4 " ceer e matr~xe ementen van e operatoren respect~eve ~J z~Jn 

weergegeven in de figuren 13a respectievelijk 13b. De gereduceerde over

gangsmatrixelementen van de operatoren (5.21) kunnen weer met het pro

gramma FBEM berekend worden. In de exacte SU(3) limiet zijn deze matrix

elementen voor de grondtoestand rotatieband parameteronafhankelijk en 
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alleen maar een functie van het totale aantal bosonen N [Ari78]. De re

sultaten voor de operatoren [dts+sto](Z}, [dto](Z), [dto](4) voor N=12 

zijn gegeven in figuur 14. De overgang van de 07- naar de 27-toestand 

is hierin weer op één genormeerd. 

Zoals blijkt uit de figuren 13 en 14 zijn de verhoudingen van de gere

duceerde IBM matrixelementen in uitstekende overeenstemming met de cor

responderende verhoudingen van de matrixelementen in het collectieve 

model van Bohr en Mottelson. De kleine discrepanties zijn te wijten aan 

het eindige bosonaantal. Voor N + oo 1s de overeenstemming namelijk exact. 

Het feit dat er kleine verschillen bestaan in de verhoudingen met het 

geometrische model doet niets af aan de geldigheid van onze vernonder

stelling. Het is alleen zo dat het eindige bosonaantal zich, naast de 

vele andere dingen, nu ook manifesteert in de inelastische processen. 

Fig. 14 

s· s· ,.T-
! I 
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I ! I 

I I. 747 
6' 6' o' 

1 I , ", ,.,./ -1.332 
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2' I 
SU(3) i 

I I I 
o· o' o· N=12 

[d ts • /a] (2) fd taJ <z> fd tal <4> 
a b ' 

Verhoudingen van Koppelingasterkten van af de operator 
[dts+sta]l21, b) de operator [dtaJ(2) en c) de operator 
[dta](2) in de SU(3) limiet van het IBM voorN= 12 
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We kunnen dus concluderen dat voor de SU(3) limiet de corresponden

ties (5.21) correct zijn en dat het IBM gebruikt mag worden voor het be

palen van de koppelingsmatrixelementen voor een gekoppelde kanalen bere

kening. Voor afwijkingen van een zuivere axiaal symmetrische rotator zul

len de koppelingsmatrixelementen in het algemeen veranderen. Het collec

tieve model van Bohr en Mottelsen nu levert ons geen eenvoudig forma

lisme om deze veranderingen te bepalen. Om in deze gevallen toch een 

goede aanpassing te verkrijgen aan de experimentele werkzame doorsne-

den wordt de parameter S
2 

voor iedere overgang aangepast. In het kader 

van het IBM echter kunnen afwijkingen van de SU(3) symmetrie en fase

overgangen relatief eenvoudig behandeld worden. Deze verschuivingen in 

de kernstructuur komen natuurlijk tot uiting in onder andere de gere

duceerde overgangsmatrixelementen. We mogen nu verwachten, dat de gere

duceerde overgangsmatrixelementen, berekend in het IBM, het verloop van 

de koppelingsmatrixelementen voor een gekoppelde kanalen berekening be

schrijven en dat het IBM ons dus een goed formalisme verschaft om deze 

koppelingsmatrixelementen te bepalen. De parameter S
2 

kan dan inderdaad 

gezien worden als een koppelingsconstante. 

Zoals uit vgl.(5.19) volgt, is de verhouding van de eerste en tweede 

orde overgangen, bewerkstelligd door de operator D2, constant. De vraag 

werpt zich nu op of we,uit de correspondentie tussen het geometrische 

model en het IBM,iets kunnen zeggen over de verhouding in sterkte van 

de operatoren [dt~] (Z) en [dts+std} (Z). Om hierover iets te kunnen zeg

gen moeten we ons realiseren, dat deze operatoren electramagnetische 

evergangsoperatoren kunnen voorstellen, waarmee B(E2) waarden berekend 

kunnen worden. De algemene EZ-operator in het IBM wordt gegeven door 

vgl.(3.40) 

(5.23) 

met x=qd/qs. Door nu het IBM toe te passen op inelastische verstrooiing 

laten we deze operatoren gelden voor een extern veld met dezelfde tran

sition densities als voor elctromagnetische overgangen. Met behulp van 

de integratie over het radiële gedeelte in de uitdrukking voor /B(Ei) 

kan de sterkteverhouding x van de operatoren [dtà]( 2) en [dts+sta]( 2) 

bepaald worden. De radiële integraal in de definitie van /B(Ei) luidt 

[Don71] oo 

q ~ f ri+Z T(r) dr 

0 

(5.24) 

waarin T(r) een transition density voorstelt. Op grond van de correspon-
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een eerste denties (5.21) correspondeert met de operator [dts+sta]( 2) 

afgeleide en met de operator [dta]( 2) een tweede afgeleide van de kern-

dichtheidsfunctie als transition density. Nemen we voor de kerndicht

heidsfunctie een Woods-Saxon vorm (4.15), dan worden de radiële inte

gralen (5.24) ,op grond van vgl (5.19) ,voor de operatoren [dts+stà]( 2) 

en [dtà]( 2) gegeven door respectievelijk [Hod63] 

00 

= e R5 {1 + 2('ITa)
2 

+ L(Tia)\ 
2 o R 15 R 

0 0 

(5.25) 

00 

(5.26) 

De sterkteverhouding X, welke gegeven wordt door de verhouding van deze 

radiële integralen, is dus voor zware kernen 

(5. 27) 

Over de verhouding in sterkte van de operatoren [dts+stà]( 2) en 

[dtd]( 2) kunnen we niets anders zeggen dan dat deze verhouding, volgens 

bovenstaande eenvoudige redenering, in het collectieve model gegeven 

wordt door vgl.(5.27). In de zuivere SU(3) limiet heeft de parameter X 

in de electramagnetische evergangsoperator (5.23) de waarde !17. De 

evergangsoperatoren gelden hier echter voor een extern veld, dat ~e SU(3) 

symmetrie niet hoeft te bezitten, zodat de waarde voor x niet !/7 hoeft 

te zijn. Over de sterkteverhouding X valt dus à priori niets te zeggen.Deze 

verhouding is via inelastische verstrooiing experimenteel toegankelijk 

en zal dan ook experimenteel bepaald kunnen worden. 

In de verhouding X in vgl (5.27) staat de deformatieparameter S2• 

De verwachting en de hoop is nu, dat de verhouding van de gereduceerde 

matrixelementen van de operatoren [dta]( 2) en [dts+sta]( 2) het verloop 

van de deformatieparameter opvangt zodat de sterkteverhouding x, bij 

de beschrijving van de inelastische verstrooiing aan kernen uit een 

heel massagebied, constant is. 

5.4 De 0(6) - y-instabiele rotator analogie 

Voor een y-instabiele kern is het potentiaaloppervlak (PES) onaf

hankelijk van y en kan de kern een willekeurige tri-axiale vorm aannemen. 
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De optische potentiaal wordt nu ontwikkeld voor de meest algemene kern

vorm. Omdat de kern echter geen voorkeur heeft voor een bepaalde waarde 

van y, moeten we achteraf over y integreren. De algemene uitdrukking voor 

de kernstraal in het lichaamsvaste assenstelsel is volgens de verge

lijkingen (2.18) en (2.19) 

R(8',~') ~ R
0 

{1 +~2cosy Y20 (8',~') +82~~nY(Y22 (8',~') + Y2_2 (8',~'))} 
(5.28) 

Substitutie in de optische potentiaal geeft weer tot op tweede orde 

U(;) = U(r;R
0

) +82R
0 

~~IR cosy Y20 C8') + 

0 

8 R aul ~ (Y (8' ~') + Y2_2(8' ,~')) + 
2 0 ~ R Y2 22 ' 

0 

(5.29) 

!B2R2 a2
u 

2 o 3R2 
{cosY Y20 (8') + ~(Y (8' ~') + y (8' ~'))} 2 

Y2 22 ' 2-2 ' 
R 

0 

Met behulp van de vergelijkingen (1.5) en (5.17) en enige formules uit 

de goniometrie, kan deze uitdrukking geschreven worden als 

{8 R auj ~)nr + 
2 o oR R 2 

0 

2 cos2y} L D 0 (8.)Y
2 

(8,~) + 
ll ll ~ ll 

(5.30) 

••ff • • Ill1 m2 • • De coe ~c~enten c
1
M staan ~n append~x B getabelleerd. Deze formule 

wordt uiteraard teruggebracht tot vgl.(5.19) voory =0. De koppelings-



potentiaal die overgangen tussen verschillende kerntoestanden bewerk

stelligt is 
-+ 
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U l = U(r) - U(r;R ) coup o (5.31) 

Deze koppelingspotentiaal heeft weer de vorm van vgl.(4.21) 

U = \ V ( t) ( r) (o ( t) • Y J 
coupl ~À À ·À À (5.32) 

waarin de index t weer alle verschillende termen van dezelfde tensorrang 

À onderscheidt. De bolfuncties beschrijven de geometrie van de interactie 

en kunnen op de manier van vgl.(4.22) afgesplitst worden. Er resteren 

dan nog de gereduceerde matrixelementen van de overgangsoperatoren Q~t}, 
die gevormd worden door de producten van de D-functies met de geometri

sche functies. Daar we het 8.- en y-afhankelijke gedeelte van de golf-
~ 

functies voor een paar laaggelegen toestanden van de y-instabiele rotator 

reeds in §2.5 bepaald hebben, kunnen deze matrixelementen rechtstreeks 

bepaald worden. Voor de o;-, 27- en 2;-toestand luiden deze functies 

volgens de vergelijkingen (2.32) en (2.35) respectievelijk 

(5.33) 

De matrixelementen van de overgangsoperatoren Q~t) tussen deze toestan

den kunnen bepaald worden door het berekenen van de volgende integralen: 

2TT 

J J ~~'v'I'M'(y,8i)Q~t)(y,8i)~~VIM(y,8i) [sin3y[ dydn 
0 

(5.34) 

Merk op dat de y-instabiliteit juist tot uitdrukking komt door de inte

gratie over de y-coördinaat. Het resultaat van de gereduceerdè matrix

elementen van de potentiaal uit vgl.(5.32) is 

l v(t)(r) 
tÀ À 

<~I02(y,ei) 11 Q~t) (y,ei) ll~ooo<y,ei)> = [~ VfJ aul 3 + 6 B2Ro aR R 
0 

l v(t)(r) <~202(y,Si)!l Q~t)(y,Si) ~~~102(y,Si)> [ 1 5 {f;Jfu au 1 = -6 + 10 Tif tsB2Ro aR R 
tÀ À 

I v(t)(r) <~202(y,ei) 11 q~1=) (y,ei) ll~ooo<y,ei)> = ! ({I+ (Gjf;r x 
tÀ À 

(5.35) 

0 
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vormfactor en b) de operatoren rats+sta](2) en [dtà](2) in de 
0(6) Zimiet van het IBM voor N = 12 

Deze resultaten zijn nog eens weergegeven in figuur 15a.We leggen nu 

weer analoog aan de SU(5) en de SU(3) limiet de volgende corresponden

ties 
[d ts + s t<n (2) met vormfactor 
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aul 
()R R 
azu o 

(5.36) 

À = 0,2,4 met vormfactor 
óR21R 

0 

De gereduceerde matrixelementen van deze IBM overgangsoperatoren, be-

rekend in de zuivere 0(6) limiet met het programma FBEM voor Nal2, zijn 

gegeven in figuur lSb. Het meest treffende is de exacte correspondentie 

in de selectieregels. Jammer genoeg beschikken we verder maar over één 

overgangsmatrixelement dat ongelijk nul is van een evergangsoperator 

met een tweede afgeleide van de optische potentiaal als vormfactor, zo

dat we de verhouding van de gereduceerde matrixelementen van de opera-

[ t~](2) . "f"-tor d o nLet kunnen verL Leren. 

We dienen hier echter nog enige kanttekeningen te plaatsen. In de 

berekening van de gereduceerde matrixelementen wordt het B-afhankelijke 

deel van de golffuncties buiten beschouwing gelaten. De vraag is nu of 

dit wel correct is, omdat de integralen over het S-afhankelijke gedeel

te van de golffuncties de verhoudingen van de matrixelementen aanzien

lijk kunnen wijzigen. In de zuivere y-instabiele limiet nu wordt de 

8-vrijheidsgraad geëlimineerd door de waarde voor S te fixeren:B=B • 
0 

Dit correspondeert met een oneindig diepe en oneindig smalle potentiaal 

voor de waarde B in het B,y-vlak. Meyer-ter-Vehn nu heeft aangetoond 
0 

(Mey79, Mey79a], dat juist deze situatie correspondeert met de represen-

tatie cr=N van 0(6) voor N~. De zuivere y-instabiele limiet, waarin geen 

B-vrijheidsgraad aanwezig is, correspondeert dus met de representatie 



cr=N van de groep 0(6) zodat onze resultaten, verkregen door alleen de 

integralen over 8. en y uit te voeren, inderdaad vergeleken mogen wor-
1 
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den met de IBM matrixelementen. De kleine discrepanties van de resulta-

ten uit het geometrische model met die uit het IBM zijn weer te wijten 

aan het eindige bosonaantal. 

Afwijkingen van de y-instabiliteit manifesteren zich, zoals blijkt 

uit vgl.(2.30), 1n een 8-afhankelijk gedeelte van de golffunctie. Deze 

afwijkingen zullen ook tot uiting komen in de gereduceerde IBM matrix

elementen. Daar in het IBM de modelparameters voor iedere kern gemak

kelijk te bepalen zijn, is de verwachting dat de gereduceerde matrix

elementen van de operatoren (5.36) met hun corresponderende vormfactoren 

de inelastische verstrooiing met behulp van het gekoppelde kanalen for

malisme voor iedere kern goed beschrijven. 

5.5 Resumé 

In de voorgaande paragrafen hebben we voor enkele laagliggende col

lectieve toestanden, door middel van analogieredeneringen tussen de drie 

limietgevallen van het geometrische model en de drie limietgevallen van 

het IBM, laten zien dat in deze gevallen de gereduceerde matrixelementen 

die het IBM ons verschaft gebruikt zouden mogen worden in een gekoppelde 

kanalen berekening. Het blijkt dat als evergangsoperatoren met als cor

responderende vormfactoren optreden: 

met vormfactor U(r;R ) 
0 

met vormfactor (5.37) 

met vormfactor 

We inter- en extrapoleren dit resultaat nu voor een algemene kern, dat 

wil zeggen we laten de evergangsoperatoren (5.37) gelden voor alle 

kernen, die met het IBM beschreven worden, dus ook bij bijvoorbeeld 

een vibrator-rotator overgang. 

We hebben nu, via de drie limietgevallen in het IB~ en het geometri

sche model, de relatie gelegd tussen het gekoppelde kanalen formalisme 

en het IBM. Aangezien de variatie van de koppelingsmatrixelementen voor 

verschillende kernen en voor een reeks isotopen in het IBM formalisme 
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op een relatief eenvoudige manier bepaald kan worden, mogen we stellen 

dat het IBM veel beter dan het collectieve model van Bohr en Mottelson 

aansluit bij het gekoppelde kanalen formalisme. Het IBM kan dus een be

langrijk hulpmiddel vormen bij gekoppelde kanalen berekeningen en omge

keerd kan het gekoppelde kanalen formalisme dienen als een goede test 

van het IBM. 

Bij het leggen van deze relaties zijn tegelijkertijd de vormfactoren be

paald, of liever gezegd plausibel gemaakt. We kunnen hiervoor afgeleiden 

van de optische potentiaal nemen. 

Eigenlijk worden de vormfactoren gegeven door (cf.vgl.(4.10)) 

F(r) = J T(r) VNN(r) dr 

waarin T(r) de transition density is en VNN(r) de nucleon-nucleon inter

actie. Deze interactiepotentiaal F(r) nu wordt voor de beschrijving van 

de inelastische verstrooiing meestal benaderd door afgeleiden van de 

optische potentiaal. De vraag is nu of deze benadering nog wel correct 

is daar de interactie geen nucleon-nucleon maar een nucleon-boson 

interactie is. 



HOOFDSTUK 6 TOEPASSING VAN HET IBM OP EVEN Sn - ISOTOPEN 

6.1 Inleiding 

Het IBM van Arima en Iachello blijkt uitermate geschikt te zijn om 

de spectroscopie van collectieve laagliggende toestanden in even-even 

kernen te beschrijven. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben laten 

zien, mogen we verwachten dat het IBM ook goede voorspellingen geeft 

wat betreft de relatieve sterkten en fasen van de gereduceerde over

gangsmatrixelementen, benodigd voor een gekoppelde kanalen berekening. 
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Als kernen waarop we het IBM willen toepassen, hebben we gekozen 

voor de reeks van even Sn-isotopen met massagetal variërend van 116 tot 

en met 124. In eerste instantie is voor deze reeks isotopen gekozen, om

dat hierover binnen de werkeenheid "Experimentele Kernfysica", door het 

werk van Wassenaar [Was82], nauwkeurige metingen beschikbaar zijn van 
+ de 21-toestanden. 

We zullen nu allereerst een beschrijving geven van de berekeningen 

in het IBM aan de Sn-isotopen. Vervolgens zullen we enige resultaten 

geven en deze interpr~teren en vergelijken met de experimentele gege

vens. We besluiten met enige conclusies en suggesties. 

6.2 Berekeningen in het IBM aan 116 - 12 ~Sn 

De Sn-isotopen hebben Z=SO en hebben dus een gesloten protonschil. 

De valentienucleonen bestaan alleen uit neutronen, zodat het niet nodig 

is om onderscheid te maken tussen neutron- en proton-bosonen en wij ons 

hier kunnen beperken tot het IBM-1. 

Het spectrum van 12 ~Sn is vrij vibratie-achtig, terwijl in de spectra 

van 116 Sn en 118 Sn naast de vibratietoestanden ook rotatie-achtige 

banden voorkomen. Op grond van deze eigenschappen van de spectra en van

wege het feit dat de neutronenschil van de valentienucleonen meer dan 

halfvol is, nemen we als bosonen de neutron gat-paren. Het totale aan

tal bosonen variëert dan van 8 voor 116 Sn tot 4 voor 12 ~Sn. 

Voor de berekeningen aan de Sn-isotopen is de representatie in multipa

len van de Hamiltoniaan (3.10) gebruikt, aangezien de spectra zowel 



Tabel 2 Waarden van de IBM-parameters voor de beschrijving 
van de spectra van de Sn-isotopen. 

11ssn 11ssn 12osn 122Sn 12'+sn 

e: I. 76 1. 76 1. 76 1. 76 I. 76 

a1 +0.0227 -0.0043 -0.0089 -0.0158 -0.0105 

a2 -0.0008 -0.0008 -0.0008 -0.0008 -0.0008 

a3 -0.110 -0. 110 -0.110 -0.110 -o. 11 o 
a'+ -0.2250 -0.2250 -0.2250 -0.2250 -0.2250 

vibratie- als rotatie-achtige aspecten bezitten. 
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(6. 1) 

De parameters e: en a. zijn vrije parameters, die in het algemeen een 
1. 

functie zijn van het totale aantal bosonen N. De eigenwaarden en eigen-

vectoren van de Hamiltoniaan (6.1~ worden numeriek bepaald met het pro

gramma PRINT. Om een goede aanpassing aan de experimentele gegevens te 

verkrijgen moeten de parameters voor iedere kern aangepast worden. Als 

startwaarden voor de parameters van de Hamiltoniaan (6.Itvoor de Sn

isotopen hebben we de parameters van Morrison genomen [Mor80], die 

met behulp van de relaties van Otsuka [Ots78] omgerekend kunnen worden 

in de IBM parameters uit vgl(6.1L. Om de inzich.telijk.heid en de syste."... 

matiek te bevorderen, proberen we voor de bes-dirijving van de spectros

copie van de reeks Sn-isotopen zoveel mogelijk parameters constant te 

houden. Een belangrijk gegeven in de experimentele energiespectra van 
+ de isotopen is het feit dat de aanslagenergie van de 2
1
-toestand voor 

alle isotopen nagenoeg gelijk is en met toenemend aantal boaonen zelfs 

iets toeneemt (zie figuur l6äJ. Verder is de verhouding van de energieën 

van de 4+-niveaus en het 2+-niveau voor alle kernen nagenoeg constant 

(ongeveer 2 en niet 10/3). We hebben hier dus niet met een SU(5)+SU(3) 

overgang te maken in de gebruikelijke zin (cf.§3.5 en [Sch78]). De 

parameters e: en a2 uit vgl.(6.1) mogen we dus in eerste instantie con

stant veronderstellen. Door diagonalisatie 

Door diagonalisatie van de Hamiltoniaan (6.1) voor verschillende para

metersets kan de gevoeligheid van de energie-eigenwaarden en de electro

magnetische overgangswaarschijnlijkheden voor alle parameters bepaald 



worden. Met deze gegevens kunnen dan de parameters zodanig gevariëerd 

worden, dat er een goede overeenstemming tussen de theoretische en ex

perimentele resultaten bereikt wordt. 
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De resultaten van dit zoekproces voor de IBM parameterwaarden voor de 

isotopenreeks 116 - 124Sn zijn gegeven in tabel 2. Voor de aanpassing van 

de energieniveaus van alle kernen is slechts één parameter, de parameter 

a 1 , gevariëerd. De met deze parametersets berekende spectra voor de vijf 

Sn-isotopen zijn getekend in figuur 16b. In de nu volgende paragraaf 

zullen we de met deze parametersets berekende spectroscopische gegevens 

vergelijken met de experimentele resultaten. 

6.3 Resultaten en discussie 

Zoals uit figuur 16 blijkt zijn de berekende en experimentele ener

gieniveaus van de Sn-isotopen redelijk goed met elkaar in overeenstemming. 

Vooral het verloop van het 27-niveau wordt goed beschreven. Opmerkelijk 

is, dat ook de o;-toestand ~n 116 Sn, die een quasi-deeltjes toestand zou 

zijn [Bro79], goed beschreven wordt. Bij 118 Sn worden de o;- en de o;

toe~tand yeel ~~nder ~oed heschreyen, W~j komen hier dadel~jk nog uit-
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gebreid op terug. De spectra van 120 - 124 Sn komen aardig overeen met dat 

van een anharmonische vibrator en worden redelijk goed beschreven door 

het IBM. Dat de spectra voor toenemende massagetallen vibrator-achtig 

worden is niet zo verwonderlijk, daar we de gesloten N=82 schil nade-

ren. 

De niveaudichtheid in de spectra van 116 Sn en 118 Sn is aanmerkelijk 

groter dan in de spectra van de andere isotopen. Dit is in overeenstem

ming met de experimentele gegevens. In deze isotopen is namelijk door 

Bron et al. [Bro79] experimenteel het bestaan van collectieve zijbanden 

aangetoond, welke weergegeven zijn in figuur 17. Om na te gaan of het 

IBM ook dit aspect beschrijft, moeten de spectra van beide isotopen in 

banden uiteengelegd worden. Twee belangrijke criteria in zo'n analyse 

zijn de relatieve B(E2) waarden en het aantal cl-bosonen in een niveau. 

Banden worden namelijk gedefinieerd door toestanden die met elkaar ver

bonden zijn door sterke electramagnetische overgangen. Verder is een 

sterke concentratie van cl-bosonen in een laagliggende toestand een in

dicatie, dat de toestand niet behoort tot een fonon-multiplet van de 

vibrator,maar gedeformeerd is en dus een rotator-achtige structuur heeft. 

Met behulp van deze twee criteria kunnen de spectra van 116 sn en 118 sn 

éénduidig in banden worden geordend. De niveauschema's zijn getekend 

in figuur 18. Hierin zijn alleen de stérke E(2) overgangen door middel 

van pijltjes weergegeven. 

De overeenkomsten tussen de IBM resultaten en de experimentele gegevens 

zijn opmerkelijk. Zowel de fonontoestanden, rechts getekend in de spectra 

van figuur 18, als de zijbanden, die links getekend zijn, vertonen een 

goede overeenkomst met de gegevens uit figuur 17. De toestanden die noch 

bij de rotator-achtige band noch bij de "fononband" ingedeeld kunnen wor

den, zijn weergegeven door middel van een middelste band in de spectra 

van figuur 18. De experimentele spectra van figuur 17 hebben als karakte

ristieke eigenschap, dat de B(E2) waarden voor intraband overgangen al

tijd groter zijn dan die voor interband overgangen. Onze modelberekening

en zijn in zoverre consistent met deze gegevens, dat W~J helemaal geen 

overgangen tussen de "fononband" en de andere banden vinden. We hebben 

hier dus te maken met een shape-coëxistentie verschijnsel, wat ook blijkt 

uit het aantal cl-bosonen: 2 à 3 voor de lagere toestanden in de "fonen

band" en 7 à 8 in de linker en middelste zijband. De. interband overgang 

van bijvoorbeeld de 2;- naar de. 07-toe.stand tn 118 Sn, zou ve.rkre.ge.n kun~ 
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Fig. 1? GedeelteZijk niveausche
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zoals berekend met het IBM. 
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t nen worden door ook nog de pairingterm a 0 (P •P) in de Hamiltoniaan te 

introduceren. 

Bron et al. nu zeggen dat de o;-toestand in 116 Sn, waarop de collectie

ve band gebouwd is, een 2 deeltje - 2 gat excitatie is in de 2=50 proton

schil. In het IBM zou deze band dus beschreven moeten worden met twee 

extra protonbosonen. Desondanks wordt de band door onze berekeningen 

goed beschreven. Dit betekent dat het voor de beschrijving van deze 

toestand niet nodig is een openbreking van de 2=50 protonschil te ver

onderstellen. De collectieve band in 118 Sn daarentegen begint niet met 
+ eert 0 -toestand. Bron verondersteld nu, dat het bandhoofd van deze band 

+ ook gevormd wordt door een 0 -toestand, die zou moeten liggen bij 

1.750 MeV. Volgens onze berekeningen in het IBM maakt een eventuele 

kandidaat, te weten de o;-toestand bij 1.885 MeV, echter deel uit van 

het twee-fanon multiplet. Verder wordt de band vrij goed beschreven, 

Op grond van deze resultaten zouden we dus mogen zeggen dat de conclusie 

van Bron [Bro79], dat de band een 2 deeltje- 2 gat karakter heeft,incor

rect is en dat het ook niet correct is om te veronderstellen dat alle 

banden (ook in 112 Sn en 11 ~Sn) een 0+-toestand als bandhoofd hebben. 

Het feit dat ook de middelste banden in figuur 18 niet slecht beschre

ven worden met het IBM kan een indicatie zijn, dat deze toestanden ge

Ïnterpreteerd mogen worden als neutron 2 quasi-deeltjes excitaties. 

Nauwkeurige inelastische protonverstrooiingsexperimenten aan de Sn

isotopen zijn uitgevoerd door onder andere Beer et al. en Wassenaar [Bee70, 

Was82]. Beer heeft de elastische en inelastische differentiële werkzame 

doorsneden van vele niveaus voor elk van de Sn-isotopen gemeten en ge

analyseerd met behulp van DWBA berekeningen, gebruik makend van collectie

ve vormfactoren, om voor elke overgang de deformatieparameter S te be

palen. Wassenaar heeft met gepolariseerde protonen de verstrooiing aan 
+ . • 

de 21-toestand van de Sn-~sotopen gemeten en ~n de DWB-benadering ge-

analyseerd. De waarden voor de deformatieparameters S
2

, die zij hebben 

gevonden voor de overgang van de o7- naar de 27-toestand staan in tabel 

3 getabelleerd. De deformatieparameter voor 12 ~Sn is hierin op één ge

normeerd. 

Zoals reeds uitvoerig in het vorige hoofdstuk is verteld- is het idee, 

dat de gereduceerde matrixelementen van de IBM evergangsoperatoren het 

verloop van de deformatieparameter opvangen. Op grond van de corres

pondenties (5,37) in §5.5, wordt de overgang van de grondtoestand naar 



Tabel 3 Rela~ieve waarden van de de deformatieparameters voor 
de 21-toestanden en van de gereduceerde matrixelementen 
van de operator [dts+sta](2/ tussen de O!- en de 2!
toestand voor de even Sn-isotopen. 

11ssn 11asn 12osn 122Sn 12~+sn Ref. 

62 1. 202 1.126 1 .084 1 .025 [Bee70] 

s2 1 .385 1. 266 1. 248 1 • 165 [Was82] 

<211 dts+sta llo> 1 • 419 1. 326 1 • 227 1 • 1 1 9 
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de éénfanon-toestand in het IBM beschreven door de operator [dts+stà]( 2) 

De gereduceerde matrixelementen van deze operator tussen de o;- en de 

2~-toestand, berekend met de parameterset uit tabel 2, zijn ook in 

tabel 3 weergegeven. In figuur 19 is het verloop van zowel de geredu

ceerde matrixelementen als de deformatieparameters nog eens getekend. 

Zoals we zien is de overeenstemming voortreffelijk. Het verloop van de 

deformatieparameters wordt door de IBM matrixelementen goed beschreven. 

Worden nu in een DWBA berekening of een gekoppelde kanalen berekening 

voor de koppelingsmatrixelementen de matrixelementen van de IBM over

gangsoperatoren genomen, dan is de ~oppelingssterkteparameter voor de 

hele reeks Sn-isotopen constant. Over de absolute waarde van de matrix

elementen, berekend in het IBM, kunnen we niets zeggen daar de parameter 

q uit vgl.(5.23) onbekend is. De waarde van q zou verkregen kunnen 
s 

worden door de waarden van de matrixelementen te schalen naar die van 

de deformatieparameters. De zo verkregen waarde voor q kan echter niet 
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Fig. 19 Vergelijking van de relatieve 
waarden van de gereduceerde 
overgangsmatrixelementen uit 
het IBM met de relatieve waar
den van de deformatieparame
ters voor de overgang van de 
O!- naar de 2!-toestand in de 
even Sn-isotopen. De experi
mentele waarden zijn uit 
[Bee?O] (cl en [Was82] (xl. 



geÏnterpreteerd worden, daar de waarde niet vergeleken kan worden met 

de waarden voor q verkregen uit de analyse van andere isotopen. 

Aan de Sn-isotopèn zijn slechts DWBA berekeningen en geen gekoppelde 

kanalen berekeningen uitgevoerd. Voor de 2~-toestand maakt dit echter 

niet veel verschil. Alleen kan nu niet nagegaan worden of de interfe

r.entie, die verschillende excitatiemechanismen kunnen hebben, door het 

IBM ook goed beschreven wordt. 

6.4 Conclusies en suggesties 

Door slechts één parameter te variëren in de boson-Hamiltoniaan 

wordt binnen het IBM de spectroscopie van 116- 12 ~Sn redelijk besclire

ven, dit ondanks het feit dat deze isotopen een vrij complex spectrum 

bezitten. De coëxistente zijbanden in 116Sn en 118Sn worden goed gere

produceerd door de berekeningen in het IBM, hetgeen het 2 deeltje -
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2 gat karakter van deze banden niet bevestigt. Wat de inelastische ver

strooiing betreft, wordt het verloop van de deformatieparameter voor 

de 2~-toestand zeer goed beschreven door de gereduceerde matrixelemen

ten van de operator [dts+stà]( 2). De toepassing van het IBM op de be

schrijving van inelastische verstrooiingsprocessen volgens de methode 

gegeven in hoofdstuk 5, biedt dus interessante mogelijkheden. Een be

langrijk punt dat nog nagegaan dient te worden is de vraag of het IBM 

ook de interferentie, die verschillende excitatiemechanismen kunnen 

hebben, goed beschrijft. 

Een reeks elementen, die zich daar op het eerste gezicht goed voor leent, 

is de reeks Pd-isotopen, waarin men een SU(5)-0(6) overgang verwacht 

[Sta82]. De inelastische protonverstrooiingsexperimenten aan de even 

Pd-isotopen en de bijbehorende analyse met behulp van gekoppelde kana

len berekeningen zijn reeds uitgevoerd door Koike et al. en Lindström 

et al. [Koi75, Lin81]. De resultaten van deze gekoppelde kanalen bere-
' keningen kunnen een goed startpunt vormen voor het testen van het IBM 

met behulp van het gekoppelde kanalen formalisme. 

Ik wil besluiten met op te merken, dat het IBM beslist geen panacee 

is, maar dat het veelmeer gezien moet worden, naast de reeds beschik

bare kernmodellen, als een ander, onontbeerlijk kernmodel, dat een be

langrijk hulpmiddel vormt bij de interpretatie en theoretische beschrij

ving van zowel de kernspectroscopie als de inelastische verstrooiing. 
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APPENDIX A 

In deze appendix zullen enige nuttige relaties gegeven worden tussen de, 

helaas, vele vormen van de IBM Ramiltoniaan, welke in de literatuur en 

de programmatuur voorkomen. 

Allereerst worden hier de conversiecoëfficienten voor de overgang van de 

multipoolontwikkeling van de Ramiltoniaan (3.10) naar de, Ramiltoniaan 

uit vg1.(3.3). 

e: s 

e:d e:: 

c 
0 

c2 

c4 

v2 

V 
0 

u2 

u 
0 

t a (P •P) 
0 

5 -a 2 0 

-!IS a 
0 

~ a 
0 

6 al 

-12 al 

-6 al 

8 al 

5~·a 2 
1 1 7 9 
4 a2 5 a3 5 a4 

7 14 18 
2 a2 -5 a3 5 a4 

3 8 36 --a 4 2 5 a3 35 a4 

1 1 
a2 5 a3 35 a4 

-lfö a2 

215 a2 

2/S a
2 

Verder geven we hier nog, voor de gebruikers van het programma PRINT, 

de relaties tussen de parameters van de Ramiltoniaan (3.10) en de para

meters van de Ramiltoniaan (1.6) uit de handleiding van Scholten bij 

het programma PRINT [Sch79] 

E = EPS 

a 2 PAIR 
0 

a 1 = ! ELL 

a2 = ~ QQ 
a

3 
= 5 OCT 

15 
a4 = .79 REX 

(A. 1) 

Als laatste worden de parameters voor de SU(3) en de 0(6) limiet nog 

gespecificeerd. 



SU(3) limiet 

De Hamiltoniaan wordt gegeven door vgl.(3.23) 

H = -K 2(Q•Q) - K1 (L•L) 

Met behulp van vgl.(3.10) en (A. I) levert dit de volgende relaties 

tussen de coëfficienten onderling op 

a2 = - 2K K = -1 QQ 4 

al = -K' K' = -1 ELL 2 

0(6) limiet 

De Hamiltoniaan wordt gegeven door vgl.(3.33~ 

H = A(Pt •Pl + ~ B{(T3 ·T3) + ~O (L•L)J + C (L·Ll 
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Met behulp van de vergelijkingen (3.101 en (A.ll levert dit nu de relaties 

a = A A= 2 PAIR 
0 

I 
+ c B = 15 OCT al =- B 30 

1 c = !(ELL-OCT) a3 = 3 B 



APPENDIX B 

Het product van twee bolfuncties met dezelfde hoeken als argument, kan 

geschreven worden als een som over bolfuncties volgens vgl.(l .13) 

Voor 11=12=0 luidt deze vergelijking 
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(B. I) 

De coëfficienten c~m2kunnen met de tabellen van Rotenberg et al. [Rot59] 

uitgerekend worden en luiden voor vgl.(B.I). 

I 
= 74TI 

-1 2 r.:
= ~- v5 

Y'iTI 7 

0 -2 -1 2 r;:
C2 -2= '741f J v5 

22 1 ' rïO 
Cf+!+= mvr 

2 -2 1 
co o = 74'Tf 

-1 2 r.:"' 
= ~- v5 v t+TI 7 

02 1 1 11? 
Ci+2 = ~- v15 v t+TI 7 

Q -2 1 1 ~ C1+-2= ~-viS 
vt+TI 7 

2 -2 -1 2 l"i:' 
c2o = ~- v5 v qTI 7 

2 -2 
Cl+ 0 

I 6 =-mr 

1 1 =mr 


