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Hoofdetuk 1: Samenvatting 

Voor de beschrijving van iaelastische verstrooiing wordt de SchrÖ

dingervergelijkiag geschrevea als eea gekoppeld stelsel integraalverge

lijkiagea.Ia het gebied van zuivere coulombiateractie geeft dit radiële 

matrixelemeatea als iategralea over eea product vaa twee coulombfuacties 

ea eea factor r-~-1 (A=2,3, •• ).Bij zware ionea verstrooiiag oscilleert de 

iategraad i.h.a. erg sael ea coavergeert de integraal uiterst laagzaam 

voor r-+ro .Uit het onderzoek is geblekea dat door eea asymptotische 

oatwikkeliag vaa de iategraal aaar de oadergreas het sael oscillereade 

deel afgesplitst kaa wordea,waaraa het restaat door eea Gaussische qua

dratuur eeavoudig te berekeaea is.Ia het asymptotische gebied blijkt de 

WKB-beaaderiag voor coulo•bfuacties succesvol toegepast te kuaaea wordea. 

Het aantal rechtstreeks te berekeaea •atrixelemeatea kaa sterk gereduceerd 

wordea door het gebruik vaa recursierelaties. 
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Hoofdstuk 2: I~leidi~g 

'Eijdens ~ijn afstude~rperiode he~ ik ~e bezig gehouden met zware 

ionen verst!"ooiing. Na bes";udering v:1n !:et ond.er··1erp i!l. het algemeen, heb 

ik recente literat~ur op dit gebied d~orgeno~en om te zie!l. aan welke 

nieuwe methoden tege!l.wocrdig ;ewerkt wordt.~et cog viel op een artikel 

(lit.17),waarin radiële matrixelementen voor coulombexitatie recursief 

berekend worden.Deze matrixelementen zijn ook nodig in het huidige zware 

ionen programma,zodat het zinvol leek om hier eens serieus naar te kijken. 

Vanaf dit tijdstip ginG de aandacht uit naar de berekening van de 

zo te noemen_ 'coulombintegralen' ,die er in de albemene vorm uit zien als: 

~"\. 

I (t\ -
Q.L' - ~ x ..el \ij 

1
'\;t. -r) ~,eI ~ \ 

1
\;, \ '{j C-, 'f 

~\ '< /."\1 

Hierin zijn x1 en Y1 , coulombfuncties en ~comt ~ overeen met het multipcol

moment van de target!~ern.In lit.17 wordt een recursi~relati~ afgeleid 

tussen dergelijke integralen met verschillende 1 en 1'-waarden en R2= CU. 

Ik heb R
2 

eindi~ _gehouden, \'iat in onz~ toepassing nodig is, ~n een aantal 

compleme~taire relaties afgeleid tussen integrale!l. met verschillende 1,1' 

en ~.Tevens is het gelukt om een interessante 'diagonaal'-relatie ~f te 

leiden,die in toepassingen erg handig is. 

Het volgende probleem was om een routine te maken,die de startwaarden 

berekent,d.w.z. de int~gralen die je nodig hebt om de recursie te kunnen 
>-mo.x 

beginnen.(Ik heb aangetoond dat dit er vier zijn,terwijl lit.17 er 12i+1 
c:: 2. 

nodig heeft).Dit bleek erg lastig te zijn,omdat geen enkele conventionele 

numerieke integratie deze integralen aankan.De problemen zijn hierbij: 

1) De berekening van de integrand is erg duur en loopt voor sommige r

waarden in de seconden. 

2) Een karakteristieke 'golflengte' van de integrand is bij zware ionen 

van de orde 6. r=0.1, terwijl we integreren van ca. r=10 tot ca. r=2000, 

wat impliceert dat er,gezien 1),teveel stappen g~nomen moeten warde~ 

om,zeg binnen een kwartier rekentijd,een integraal te produceren. 

3) In het geval R 2=~ is de integraal uiterst langzaam convergent. 

4) De nauwkeurigheid bij een step-by-step methode is slecht,omdat je niet 

teveel stappen kunt nemen wegens 1). 
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Deze problemen zijn respectievelijk opgelost door: 

1) De WKB-benadering voor coulombfuncties. 

2) Asymptotische ontwikkeling van de i~tegraal naar de ondergren3.Hierd~or 

is het snel oscillerende gedeelte te eli~inerea. 

3) Een Gaussische quadratuur voor het langzaam oscillerende deel,waarbij 

de sta~grootte toeneemt met r. 

4) Door combinatie van bovenstaande is het nu mogelijk ~m de coulombinte

gralen te berekenen met 8 cijfers nauwkeurig in een redelijke tijd en 

in 15 cijfers nauwkeurig in een iets minder redelijke tijd.In de litera

tuur berekend men dergelijke integralen met een ntiuwkeurigheid van een 

paar promille in een onacceptabele rekentijd. 

De hoofdstukken 3 en 4 behandelen de onderwerpen zware ionen ver

strooiing,opstellen van de bewegingsvergelijking,oplosbaarheid van deze 

ver~elijking,randvoorwaarden,oplosmethoden en interactiemechanisme.Degene 

die dit al weet of alleen geÏnteresseerd is in mijn werk kan bij hoofdstuk 

5 beginnen.Ten tijde dat ik dit verslag schrijf is het onderzoek nog niet 

afgesloten,maar geÏnteresseerden kunnen t.z.t. bij mij of bij L.D.Tolsma 

een aanvulling komen halen.(over äe verbeterde Go~ssische quadratuur, 

integratie vanaf r=O,nieuwe convergentiecriteria,testruns,definitieve 

listings van de routines en de actuele toepassing van de recursierelaties). 
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Hoofdstuk 3: Zware ionen verstrooiing. 

Bij de onderwerpgroep 'verstrooiing' van de theoretische kern

fysica tracht men modellen te formuleren en resulterende vergelijkingen 

numeriek op te lossen voor experimentele verschijnselen,die ik hier

onder kort zal beschrijven.Het is de bedoeling van dit hoofdstuk om aan 

te geven welke aannamen en vereenvoudigingen er nodig zijn voor de 

formulering van een model,hoe je binnen dit model een bewegingsvergelijk

ing poneert en hoe je randvoorwaarden kiest,die overeenkomen met experi

menteel meetbare grootheden bij een verstrooiingsexperiment.Nu is het 

zo dat 'op de rand' ook aan de bewegingsvergelijking voldaan moet zijn, 

zodat je de randvoorwaarden moet kiezen uit de mogelijke oplossingen. 

Daarom staan er in dit hoofdstuk alleen richtlijnen,om aan te geven op 

welke manier je randvoorwaarden moet construeren.Het is wel mogelijk om 

de bewegingsvergelijking definitief te formuleren,omdat deze,binnen het 

model van het experiment,allJh afhangt van de keuze van mechanica en 

interactiemechanisme. 

Met een deeltjesversneller worden ionen versneld en gefocuseerd 

tot een bundel.In de bundel plaatst men een trefplaatje (target) waar

mee de ionen wisselwerken en op grote afstand hiervan plaatst men detec

tors onder een hoek SL:(e,f),waarmee eigenschappen van de reactieproduc

ten gemeten worden.De geometrie van de opstelling is schematisch weer

gegeven in fig.1. 

detectors 

-----.•-- -------- - + z-as 

• 
bundel 

target 

Fig.1: Opstelling van een verstrooiingsexperiment. 
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De afstand van de detectors tot het target is groot (bv. enige dm.) in 

vergelijking met de bundeldiameter (bv. enige~m.) en met de afstand 

waarover bundelion en targetatoom elkaar nog beÏnvloeden (bv. enige 100 

fm.),zodat we van een waargenomen deeltje aannemen dat het uit r=O komt. 

Als we een bepaald soort de~ltje detecteren in de ruimtehoek clSZ.=sineded'f 

en we meten er dN per seconde,dan definiiren we de differentiile werk

zame doorsnede voor de productie van deze deeltjes door: 

c\ !)•- ..1::-- à 'W 
~ ·- :t:.. o...n-

waarin I de bundelintensiteit is (aantal ionen dat per seconde door 

een vierkante meter gaat,bij de ongestoorde bundel). 

( 3-1) 

Bij de eerste aanname in de formulering van het model, maken 1t1e er 

kernfysica van.Dit houdt in,dat de interactie tussen projectielionen 

en targetmateriaal beschouwd wordt als kern-kern botsingen,waarbij dus 

de invloed van electrenenwolken verwaarloosd wordt.Inr3.d zal blijken 

dat dit voor zware-ionen experimenten gerechtvaardigd kan worden. 

Bij een kernreactie is er overdracht van energie,impulsmoment en 

massa,er kunnen compound-kernen ontstaan~er kan fusie of splijting op

tréden,er zijn electramagnetische overgangen in een kern zelf (fotonen

productie) etc.We beperken ons nu tot de beschrijving van die reacties, 

waarbij alleen energie en impulsmoment uitgewisseld wordt,dus tot de 

beschrijving van inelastische verstrooii~ g.Om in de theorie geen reken

ing te hoeven houden met wat er verder aan reacties optreden,wordt de 

definitie (3.1) zo aangepast,dat I de fractie van de bundelintensiteit 

is,die inelastische verstrooiing levert.Het soort deeltjes,waarvan we 

er dN in dRmeten,zijn dus projectiel- of targetionen. 

Van het target nemen we aan dat het maar één soort kernen bevat, 

aan te geven met T (lading ZT.e , massa~ en aantal nucleonen AT),dat 

het ijl met kernen bezet is en dat het dun is.Anders gezegd:de golflengte 

van het invallende ion moet klein zijn en blijven in vergelijk met de 

kern-kern afstand van de T-kernen,zodat interferentie ten gevolge van 

kristalstructuren verwaarloosd kan worden en elk P-ion maar één keer 

een T-kern tegenkomt.Tevens wordt hiermee de onderlinge wisselwerking 

van T-kernen uitgesloten. 

Van de bundel nemen we aan,dat deze homogeen en monoinergetisch 

is en dat de diameter groot is in vergelijk met de T-kern afmetingen, 
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zodat het voor een kern onbepaald is op welke afstand het projectiel 

zal passeren ( botsingsparameter) en ~.,anneer er een proj eetiel aan zal 

komen (onbepaaldheid in de z-richting).Als er echter een P-kern aankomt 

(lading Zp.e , massa~ en aantal nucleonen Ap),dan heeft deze een kine

tische energie E en een impuls ~ 2m E in de z-richting,zodat de T-kern 
p 

in quantummechanicatermen een vlakke golf aan ziet komen van de vorm: 

~ ( \<.HO':! 6' -WC j 
lf (,S,<R 1t) ::: .e. 

met (r,e,~) de coÖrdinaten uit fig.1.Uitdrukking (3.2) heeft de gedaante 

van een randvoorwaarde,omdat hiermee het P-kern-plaats-afhankelijke 

gedeelte van de golffunctie op grote afstand beschreven wordt.Uitdruk

king (3.2) bevat tevens de aanname,dat de bundel zo ijl is,dat wissel

werking tussen P-ionen onderling niet optreedt.Verder zullen we stellen, 

dat de bundelionen structuurloos en spinloos zijn en alleen gekenmerkt 

worden door hun massa,lading en impuls.Experimenteel kun je dit benaderen, 

door ionen te kiezen met even-even kernen (spin=O)~waarvan de eerste 

aangeslagen toestand hoog ligt in vergelijk met de niveau's van de T-kern, 

die je in de reactie betrekt. 

De targetkern zullen we wel een structuur toebedelen,omdat er anders 

niets meer te rekenen valt.Net zoals voor de P-kern de randvoorwaarde 

(3.2) gesteld wordt,zullen we voor de T-kern stellen,dat deze voor de 

botsing in rust is en in de grondtoestand verkeert.De interpretatie 

hiervan in quantummechanicatermen komt later. 
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b. Het massamiddelpuntsysteem en de randvoorwaarden 
---------------------------------------------------

In de vorige paragraaf hebben we het probleem gereduceerd tot 

een botsing van een P-kern met een T-kern.Terwijl de botsing beschreven 

zal worden met niet-relativistische quantummechanica,kunnen de rand

voorwaarden klassiek geÏnterpreteerd worden,omdat zowel bij de prepara

tie van de bundel als bij het meten van dO"""/d..a. er van uitgegaan wordt, 

dat we te maken hebben met eenparig rechtlijnig bewegende deeltjes,met 

een zekere snelheid,impuls,energie,spin etc.In deze paragraaf zullen we 

klassiek rekenen,om de randvoorwaarden te vertalen naar het massamiddel

punt (m.m.p.) systeem en om een uitgangspunt te vinden voor het opstellen 

van de SchrÖdingervergelijking,die de botsing zal dienen te beschrijven. 

In het laboratorium kiezen we een vast punt O,zoals bv. het punt 

r=O uit fig.1 en geven de plaats van het m.m.p. van P aan met de vector 

rp en analoog !T bij T.Definiëer de positie van het m.m.p. en de rela

tieve positie van P ten opzichte van T door: 

(3.3) 

en de posities van P en T t.o.v. het m.m.p. door: 

dan wordt de geometrie weergegeven door fig.2. 

Fig.2: Posities en relatieve posities van P en T. 

De snelheden in het lab-systeem worden gedefiniëerd door: 

\} "= ó !:I' -'\'·-
dl: 

; 'i_ Ï : ;:- Ó. '(\ ; '{_~ ·, := Ó. "-~ = 'M~ '!..<y "-1. ...... , )/T 

è.t ~t ""'~"""""' 

V •--·- (3.5) 
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en de snelheden t.o.v. het m.m.p. door: 

v_T? 
l 

~"' : = -? = 'i.'? - '!.. "<"' = '(Y\T ·'L -~'c '<'<" \> .... '(V\ 1" 

'!.., 
I ó. -<:_, I . - = '!.\ -'!_V"\= - '(V'o y .'\J . - -a~ W'\' ~ ""'' 

De totale impuls in het lab-systeem is: 

(3.7) 

Uit de wet van behoud van impuls voor het geisoleerde lab-systeem 

P+T volgt dat v een konstante is,dus tijdonafhankelijk is.Het -m 
m.m.p.-

systeem wordt gedefiniëerd als het inertiaalsysteem,dat 

het lab-systeem beweegt.Uit (3.5) volgt,dat het punt in 

met v t.o.v. -m 
de ruimte,dat 

t.o.v. 0 gegeven wordt door r (t) ,in het m.m.p.-systeem in rust is en -m 
uit (3.6) volgt,dat vp en !T de snelheden van P en T in het m.m.p.-

systeem zijn.Merk op,dat rp en rT in het algemeen niet de posities van 

P en T in het m.m.p.-systeem zijn,maar de posities t.o.v. het m.m.p. 

De totale impuls is in het m.m.p.-systeem met (3.6): 

= 0 

Het baanimpulsmoment t.o.v. 0 en t.o.v. het m.m.p. worden gede

finiëerd door: 

waarin: 

(3.9) 

(3.10) 

de gereduceerde massa.De kinetische energie in het lab-systeem en het 

m.m.p.-systeem is: 

,_ "\. ""L \ 'V 'L T·- ~ 'M~'\.1~ .... ~ ""'~"-}' = ~ "-'(V\ ç '""""'~) '\J ""' '1- ~r . - 1.. 

I 
I IL •"'-- 'L T \ ·- "i """' ? 'V ~ '\-

:... 
........ ,.. 'J' - ~ f'J = """""'.,.. ·- 1.. - (3.11) 

'<'t\~~'('v"IT 
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De bundelenergie in het lab-systeem bestaat uitsluitend uit kinetische 

energie,zodat deze energie in het m.m.p.-systeem gegeven wordt door: 

en dit is tevens de totale energie,omdat T oorspronkelijk stilstaat 

en in de grondtoestand verkeert.De richting van de bundel is langs 

de z-as,zodat: 

Randvoorwaarde (3.2) voor het rF-afhankelijke gedeelte van de golf

functie is: 

lf ~~ J = ..e.k-ç c ( '1 . ~{' - w 1:;) 

Met (3.3) en (3.4) wordt dit: 

i(~·iV'-\- (to.J-W'J t) 

\.1 I • -
~ ~-

I w - EI(\... 

De afhankelijkheid van r in de golffunctie beschrijft de beweging -m 

(3.12) 

(3.14) 

van het m.m.p.,dat met impuls ~ken energie E-E'=~(w-~) beweegt.Daar 

dit bewegingskonstanten zijn,is het algemene verband tussen de golffunctie 

\9"> in het lab-systeem en de golffunctie \li~ in het m.m.p.-systeem: 

~( ~- ~""' -~-w')l; J 
\\\!.)= .e \ ~') (3.15) 

waaruit blijkt dat de randvoorwaarde in het m.m.p.-systeem wordt: 

De randvoorwaarde (3.16) bevat de randvoorwaarde voor P èn T,terwijl 

dit in (3.2) niet zo leek.De formuleringen (3.2) en (3.16) moeten 

echter gelijkwaardig zijn,omdat ze uit elkaar volgen door een Galilei

transformatie.Het feit dat T stilstaat in het lab-stelsel geeft eigen

lijk een faktor 1 in (3.2).Merk nog op,dat (3.16) geen 'deeltjesgolf' 

is,zoals (3.2) (lijkt),omdat de impuls in het m.m.p.-systeem geen ~k 
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is,maar nul.Het is een twee-deeltjeseolf. 

Om de randvoorwaarde (3.1) te vertalen,gaan we uit van het bol

coErdinatensysteem in het lab-stelsel,zoals getekend in fig.1.Als we 

de snelheden willen transformeren naar het m.m.p.-systeem,moeten we 

er v uit (3.13) vanaf trekken.In het m.m.p.-systeem kiezen we ook 
-m 

bolco5rdinaten,wa8rbij de hoekafhankelijkheid gerelateerd wordt aan de 

z-as.Omdat .!m langs de z-as gericht is, is dan 1\'t> = ~~ en ~T ::-1f1
1

, terwijl 

terwijl de $ -hoeken transformeren volgens fig.3.De keuze van de oorsprong 

0' is nog arbitrair. 

+"1-

T 

Fig.3: Snelheden in lab-systeem en m.m.p.-systeem. 

De snelheden vp en !T 
e I I -

'·~ berekend hebben 

volgen de lab-hoeken 

en de lab-snelheden: 

zijn evenwijdig, zodat t??' + G>T
1
:\l. Stel dat we ep .~~1 , 

door de bewegingsvergelijkingen op te lossen,dan 

met wat gonio uit: 

) 

(3.17) 
I 

'fT:: 'f\ 
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Uit (3.17),(3.18) en (3.6) volgt dat we hoeken en snelheden vanPenT 

in het lab-systeem kennen,als we vp,ep en \f>p kennen. 

Geef de beginsnelheden een index i en de eindsnelheden een index f. 

Tijdens de inelastische botsing wordt er een hoeveelheid energie àE 

overgedragen t.b.v. intrinsieke targetkernenergie,zodat de energiebalans 

in het m.m.p.-systeem wordt: 

Hieruit volgt met (3.6) het verband tussenAE en vPf: 

VV'IT 

waarin vTi=O gesteld is.Definiëer: 

dan volgt uit (3.20) en (3.17): 

~(e~Ç-eyt)= '(V"'og_# 
. /.::!" 
~ e~f VV'\ï s 

(3.20) 

(3.21) 

Als we de quanturnmechanische bewegingsvergelijking oplossen,dan vinden 

we ~t e'4} voor een zekere energie van het waargenomen projectiel. 

Met bovenstaande formules bepalen we voor elke (e' ,~')welke(~,~) 

hierbij hocrt.Het aantal deeltjes dN dat in het m.m.p.-systeem bij een 

energieoverdrachtAE in de hoek dA' verstrooid wordt,wordt in het lab

systeem in de hoek d~ verstrooid,met verband: 

Nu is ~ =1 en ;:. volgt door differentiatie van ( 3. 22) •nat voor het 

projectiel oplevert: 

waarmee uiteindelijk de differentiële werkzame doorsnede voor elke 

(9' ,~') omgerekend kan worden naar de lab-waarden. 

(3.23) 
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c. De bewegingsvergelijking 
---------------------------

Het inertiaalsysteem waarin we de botsing zullen beschrijven, 

is het massamiddelpuntsysteem-Als coÖrdinatenstelsel kiezen we bol

coÖrdinaten met de oorsprong in het m.m.p. van de targetkern T en 

een z-richting,die overeenkomt met de bundelrichting.Het halfvlak 

~=0 is arbitrair te kiezen,omdat het probleem rotatiesymmetrisch om 

de z-as is (het projectiel is spinloos,evenals de T-kern voor de 

botsing).De coÖrdinaten (r,9,~) komen dus overeen met de vector r(t) 

in de klassieke beschrijving,zodat we de relatieve beweging van P t.o.v. 

T oplossen. 

Als bewegingsvergelijking kiezen we de tijdafhankelijke SchrÖdinger

vergelijking: 

~"'~\'i)= ~\"Ï) 
ób 

(3.24) 

waarin Hk de totale kinetische energie-operator is,HT de targetkern

hamiltoniaan,die de interne structuur van de T-kern beschrijft e.n HI 

de interactiehamiltoniaan voor de wisselwerking tussen P en T.De hamilton

operator H is niet expliciet tijdafhankelijk,zodat we op de gebruikelijke 

manier het tijdafhankelijke gedeelte af kunnen splitsen: 

_ C Ec,...., 1:: 

" \'{'> = E c.""-'. \~? \-\ \ l.f '> I Y''> . -e. 

t.c..""'.= (3.25) 

met Elab de bundelenergie. 

De operator HT hangt alleen af van interne T-kern coÖrdinaten 

en van HI zulleen we aannemen,dat deze alleen afhangt van (r,8,~) en 

voornoemde interne coÖrdinaten en dus niet van ~ . f& • ~ . Uit deze 

aannamen en uit (3.11) volgt darr,dat de kanoniek toegevoegde impuls 

aan r gegeven wordt door ~~ en dat de kinetische energie-operator 

in (r,e,~)-coÖrdinaten gegeven wordt door: 

(3.26) 
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waarin de baanimpulsmomentoperator gedefiniëerd wordt door: 

(3.27) 

In deze representatie van Hk is de golffunctie dus afhankelijk van (r,e,~). 

Maak de volgende afsplitsing: 

(3.28) 

dan wordt met 

1a(-<1.~) -=- 1. i)"l...v-
'( .... ~'( iH" < ~<.,_ 

de bewegingsvergelijking: 

~ -,_~v 0;,~"1- -T- ( ,_~~1.. + ~T 1- \-\1: - E"c.~.)- ~ ~ \ ~) :=- o 

2 De operator ~ hangt alleen af van (~,f) en HT alleen van de interne 

vrijheidsgraden van T en wegens bovengenoemde aannamen omtrent de af

hankelijkheden van HI is L .!'HIJ =0, zodat we links kunnen vermenigvuldigen 

met r en als bewegingsvergelijking overhouden: 

(3.29) 

Het is bekend,dat de eigenfuncties van de operatoren 1
2 

en Lz 

in bolcoÖrdinaten gegeven worden door het volledige stelsel bolfuncties: 

-lf 

Y.eVV\ @, ~ l \) J2' '""'' @,'fJ ~ G o. e ö. 'f = 6 22 , óyY\ M' (3.30) 

Evenzo heeft HT een volledig stelsel eigenfuncties.Dit zijn immers alle 

mogelijke toestanden,waarin de kern T kan verkeren,dus de energie

niveau's inclusief ontaarding.De operator HT is invariant voor een 

ruimtelijke draaiing,omdat de mogelijke eigentoestanden van het geiso

leerde systeem 'T-kern' niet afhangen van een oriëntatie in de ruimte. 
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Hieru~t volgt dat HT cernmuteert met de componenten van l'en met 
, 

l-, 
waarin I de impulsmomentoperator van de T-kern t.o.v. zijn m.m.p. is. 

De comp:nenten van _I cammuteren met _I2 maar niet onderling (Lr , I 1 = x y-
iftiZ en cyclisch).We kunnen de eigentoestanden van HT dus kiezen als 

gemeenschappelijke eigentoestanden van HT,!2 en Iz,welke we aangeven 

met \n,I,M) ,waarin n het quanturngetal van de energie is: 

-;ç1.. \V), I,Y\) - I(T+-1.) ~ l.. \~I ...L,Y\) 

( ""'\ I "!. I I \"'\ \ \ Y\ ' 1: l M '> = 6 '\\'("\I a J::::r-1 ó '"'"'I ( 3. 31 ) 

Na de keuze van n en ! volgt de 2I+1-voudige ontaarding,die beschreven 

wordt met M uit de rotatiesymmetrie.Hiernaast kunnen meerdere quanturn

getallen een verdere antaarding bepalen.In lit.1 wordt uitgelegd hoe de 

commutatierelaties volgen uit invariantieëigenschappen onder rotaties 

en in lit.2 wordt bewezen dat (3.31) uit de commutatierelaties voor I 

volgt. 
2 De operator HT cammuteert met L en 1z,zodat we de eigenfuncties 

gemeenschappelijk kunnen kiezen.Daar HT en 12 ,1 op verschillende 
- z 

coÖrdinaten werken,zijn deze eigenfuncties basisfuncties van de direct-

product ruimte,die we aan zullen geven met Y1m(e,~)\n,I,M) .Deze eigen

functies van 12 ,1 ,I2 ,I (en HT) gaan met een unitaire transformatie - z- z 
over in eigenfuncties van J2 :=(~+!) 2 ,Jz,12,!2 (en HT) 

1: 

I (.QW\1:~\J"\J) Y..evv-~~~)\'01:L,Y\) 
\"1 =-I: 

(3.32) 

waarin (lmiMIJN) bekende reële getallen zijn,de zgn.Clebsch-Gordan

coëffi ciënten.Voor het bewijs van (3.32) zie lit.2.Wanneer er meerdere 

quanturngetallen een kerntoestand bepalen,kan (3.32) eenvoudig uitgebreid 

worden.We zullen deze weglaten,omdat in onze situatie van zware ionen 
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verstrooiing bij elk energieniveau S maar één I hoort en behalve M 
n 

verder geen andere quantumgetallen. 1:/ e laten de n verder ~.reg en schrijven 

SI. 

Het totale impulsmoment van het systeem P+T bestaat uit het baan

impulsmoment (l,m) van de relatieve beweging en uit de kernspin (I,M), 

zodat (J,N) de quanturngetallen van het totale impulsmoment zijn.Nu is 

[J2 ,Jzl=0 en uit rotatieinvariantie van het systeem P+T of direct uit 

(3.24) en aansluitende opmerkingen,volgt dat [H,J2}=0 en tH,Jz}=O. 

De oplossingen van H \ 'f> =E \ <n kunnen ~re dus kiezen bij vaste (J, N). c.m. 
Dit is precies hetzelfde als het kiezen van de kerntoestanden van de 

geisoleerde T-kern bij vaste (I,M).Als we de algemene oplossing van (3.29) 

weergeven met \R)JN ,dan is de golffunctie: 
()::) J 

'\<.) = ~ I C\ -s- ~ \ ~ '> ~'N 
"J".:::co 1-1-=- 3 (3.33) 

De konstanten in de algemene oplossing \R) JN'alsmede de willekeurige 

<:\JN ,kiezen we zodanig,dat aan,nader te specificeren,randvoorwaPrden 

voldaan wordt. 

De toestanden (3.32) vormen een volledige basis voor de (&,~)

afhankelijkheid van de golffunctie,omdat de bolfuncties dit ook doen. 

De operator HT werkt alleen op de toestanden \I,M) .De interactie

hamiltoniaan werkt op de kerngolffuncties en hangt af van de relatieve

positie (r,G,~) van P en T.De enige afhankelijkheid van de golffunctie, 

die niet beschreven kan worden door de basisfuncties (3.32),is der

afhankelijkheid.De onbdkkelingscoëfficiënten van \ R) JN naar de basis

functies (3.32) zullen dus r-afhankelijk zijn: 
ro 

\ ~):r1V = ho~ ~ ~1.:)3N &") \ ~Tj "JN) 

Hiermee wordt de golffunctie: 
. Ec.y-v.. t IXJ J Cl<) - l 

\\{)::-
V\ L I l I ~ ~:t:J :J }-.) C<"j 

\ ~J:j"J"N') ..e d.. '31-1 
J::: è) 'N = -J Jl..=o T '\ (3.35) 

De ontwikkeling (3.34) vullen we in in (3.29): 

) l- ~ l. o.l.. .ec..e--~-c)-\-. ,_ ~ ç- \-\ 7... 
L <-r 6-'< -z. -\"" ""L,P- '{ l.. + 't- -lo-C-"" - + l:- -~ ~ r.e ~J J 10 ('("") \ ~ r; J N >-=- 0 

Q r ~~ 
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Links maal <Cl'I')JN\ ,(3.32) gebruiken en bedenken dat de basisfuncties 

onafhankelijk van r zijn: 

Gebruik nu nog dat HI cernmuteert met een functie van r: 

waarbij de matrixelementen in het rechterlid functies van r zijn,maar 

niet van&en\f.(HI\(li)JN) hangt wel van~enlf af) 1tle nemen nog de notatie 

van lit.3 over: 

3'\V 
'Vflr. ..e'r' (:~ ; := ~::,_ <_cg 't.J 1N \ \-\x\ (.x:' :r\) J ~) (3.36) 

Hiermee wordt de bewegingsvergelijking voor gegeven (J,N): 

( ó.~ ~ _ -ec::') ;- \< I 1. ) ~ cg. l:YJ ~ (-r) 

waarin \<.:t ·. = ~-~ J '2.. fA L E'c""'- € :d 

een stelsel gewone tweede orde lineaire inhomogene gekoppelde differen

tiaalvergelijkingen,meestal aangeduid als het gekoppelde kanalen stelsel 

(c.c.stelsel).In de volgende paragrafen maken we een keuze voor HI en 
JN 

berekenen Vlil'I'(r) voor het geval van zware ionen verstrooiing, 

waarmee we de abstracte bewegingsvergelijking (3.24) tot een numeriek 

oplosbaar probleem herleid zullen hebben. 
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d. Zware ionen 
--------------

Onder een zwaar ion verstaan we een ion,dat zwaarder is dan een 

~-deeltje.Bij zware ionen verstrooiingaexperimenten gebruikt men bv. 

b d 1 160 84K f 208Pb b. . . .• d. . .• un e s , r o 1J energ1en, 1e var1eren van 50 MeV tot vele 

duizenden MeV's,terwijl als target bv. 
40

ca of 238u gebruikt wordt.Om 

een idee te geven van geometrie en getalgrootes bij een inelastische 

zware ionen botsing,zal ik het geval 
84

Kr+238u bij Elab=718MeV uit

werken. 

A:84 Z=36 

A=238 Z=92 

mp=83.9115u , 

m.r=238.0508u, 

R =5.2 fm. 
0 

R =7.4 fm. 
0 

27 '1'3 
met u=1.660.10- kg en de kernstraal wordt ~egeven door R =1.2A fm. 

0 

Beide ionen hebben een even-even kern,zodat de spin in de grondtoestand 

nul is.De massamiddelpuntsenergie is E =530.871 MeV en de gereduceerde c.m. 
massa is ~=62.042u.Golfgetal en golflengte van de ongestoorde vlakke 

golf (3.16) zijn: 

-I 

\<o = ..;' ~ '1.. !-"- r' .v-. = 1 "l . b"j ~ ~""' ) \, 0 = (3.38) 

wat dus het golfgetal voor een elastisch kanaal is.( SI:O uit (3.37)). 
238 In de volgende tabel is het energieniveauschema van U weergegeven, 

met bijbehorende parameters. 

Een andere karakteristieke grootheid is de dimensieloze parameter 

~I,het analogon van de Sommerfeldparameter bij Rutherfordverstrooiing: 

'\)J:. \.(1: : = t: y ~1 ~ ,_. ):::_ ( 3-39) 
L,."- ~ 0 "v-. i,.. 

met e de elementairlading.Merk op dat het product 1Iki onafhankelijk 

van I is.Een grootheid,die van belang is voor de schaling van het 

probleem,is het klassieke omkeerpunt voor puntladingen,r,welke oplossing 

is van: 

oftewel: 

(de index o bij k en~ betekent dus I=O,d.w.z. dat dit dek en \1-waarden 

van de grondtoestand zijn) 



0+ 

2+ 

4+ 

6+ 

8+ 

10+ 

12+ 

14+ 

16+ 

18+ 

20+ 

22+ 

24+ 
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[I in MeV E -E:r in Me V kr in fm c.m. 

O.OOQO 530.87 39.6979 

0.0449 530.83 39.6962 

0.1484 530.72 39.6924 

0.3072 530.56 39.6864 

0.5178 530.35 39.6786 

0.7757 530.10 39.6689 

1.0765 529-79 39.6577 

1.4153 529.46 39.6450 

1. 7882 529.08 39-6310 

2.1907 528.68 39.6159 

2.6187 528.25 39-5999 

3.0672 527.80 39-5831 

3-5345 527-34 39-5656 

. 84 238 
De parameters voor Kr+ U. 

-1 
1r 

178.309 

178.316 

178.334 

178.361 

178.396 

178.439 

178.490 

178.547 

178.610 

178.678 

178.750 

178.826 

178.906 

Het klassieke omkeerpunt is ongeveer gelijk aan de som van beide 

kernstralen,zodat de ladingsverdelingen tijdens de botsing nauwelijks 

zullen overlappen.Hiervan maken we later gebruik.Verder is de golflengte 

~ klein t.o.v. andere karakteristieke afmetingen en blijft dit ook 
0 

tijdens de botsing, zodat het deeltje )A een min of meer klassieke baan 

zal beschrijven.Er wordt dan ook veel gerekend aan semi-klassieke bewegings

vergelijkingen (zie bv. lit.3). 

Een minder gunstige eigenschap van zware ionen parameters is,dat de 

ki-waarden dicht bij elkaar liggen,omdat de energieniveau's laag liggen 

in vergelijk met E .Dit geeft numerieke problemen bij het oplossen c.m. 
van het e.c. stelsel,zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken. 

Een ander punt bij zware ionen is,dat de coulombkracht relatief 

sterk is, omdat ZPZT groot is. De lange dracht~/yan deze interactie zorgt 

ervoor,dat het botsingsproces zich over enige duizenden fermi's uitstrekt. 

Als we dit vergelijken met een karakteristieke golflengte CA0=.16 fm), 

dan laten numerieke problemen bij step-by-step methoden zich eenvoudig 

raden.Een ander gevolg van deze lange dracht wisselwerking is,dat er bij 

zeer hoge impulsmomenten (bv. 1=1000) nog significante bijdragen tot het 

botsingsproces zijn,zodat het stelsel (3.37) veel vergelijkingen bevat 

en dat het voor vele J-waarden opgelost moet worden. 
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De interactie van P-kern of T-kern met de electronenwolken,zal 

hoofdzakelijk bepaald worden door de statische monopool coulomb

interactie,wat ook de belangrijke interactie tussen P en T is.De 

aanslagwaarschijnlijkheid van een T-kern-niveau wordt bepaald door de 

matrixelementen (3.36),die voor punt-punt-coulombinteractie gegeven 

worden door: 

dus: 

= 'l... \} :t: \_( J: ÓR..Q I S:w I 
'<' 

Wanneer we de interactie tussen een targetelectron en de P-kern mee 

zouden nemen,dan zou dit een soortgelijk matrixelement leveren,zodat 

de verhouding van de wisselwerking P+e met P+T gegeven wordt door: 

(3.40) 

Voor 84Kr+238u ;s d;t ;n b 1 t d 6 5 10-8 d 1 b ~ ~ ~ a so u e waar e • * en us verwaar oos aar. 
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e. De coulombinteractie 

De meest specifieke interactie bij zware ionen botsingen is de lange 

dracht electramagnetische interactie voor r-waarden,waarbij de P en T kern 

redelijk ver van elkaar verwijderd zijn.Het gedeelte van H1 ,dat hierop 

betrekking heeft,wordt bepaald uit de klassieke uitdrukking voor de inter

actieënergie van twee niet-overlappende lading- en stroomverdelingen.Men 

kan aantone/(lit.3),dat de statische coulombinteractie verreweg de grootste 

bijdrage tot de verstrooiing levert,zodat we de magnetische en electre

magnetische wisselwerkingen weg zullen laten.De klassieke interacti~ënergie 

wordt gegeven door (lit.4): 

t~M..-'t:: \\ ~ ~ ( .... ) ~,\'\J..) o\:_, ~s 
t.rr€ 0 \ -<:.' ~-r_;~.\ 

waarbij geÏntegreerd wordt over de betreffende ladingsverdelingen.Nu is 

Pechter een puntlading,zodat ~p(~1 )=Zpe Ö(~-~1 ) als P zich in~ bevindt. 

Integreer over ~1 : 

't I.M.À::: = t: 2 .e ( 
1-rTï(o ~ 

~ T ~1..) c\ ~-
\'r- 5:3.\ 

De oorsprong van het coÖrdinatenstelsel ligt in de T-kern,zodat voor de 

niet-overlappende P en T kernen geldt dat r / r
2

,daar \•Taer de integrand 

ongelijk nul is.We kunnen de integrand ontwikkelen in bolfuncties: 

(\ 

' = 'C. 

Vul dit in,in de uitdrukking voor E. t: 
J.n 

.1() (. ") I -..R-1 '*" 
t~~ ~) = Lt-rr t.ye 6 ~E,R,V'IIJ (J..Jl+,)-l '~ 'j~w- ~~'<J 

2-:0 'fvl=-~ 

waarin de multipoolmomenten gedefiniëerd zijn door: 

. -.-

' 
'(' 1... < '(" 

(3.42) 

Merk op dat deze definitie afhangt van de keuze van het assenstelsel. 

Zoals gezegd,kiezen we de oorsprong in het m.m.p. van de T-kern,wordt 

de referentie van e bepaald door de bundelrichting en kiezen we de 

referentie voor~ arbitrair.Juis,t deze afhankelijkheid van"(_ (E,l,m) 
e van een rotatie van het assenstelsel,zorgt ervoor dat het een 2 orde 

sferische tensor is,die transformeert volgens de le irreducibele repre

sentatie van de driedimensionale draaigroen.E. t(r) is uiteraard onaf-
.. J.n -

hankelijk van een keuze van het assenstelsel. 
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In de quanturnmechanische formulering is ~T een operator,die werkt 

op interne coÖrdinaten van T.We kunnen ook uitgaan van de klassiek equi

valente formulering (3.41) ,,"aa.rbij '1 (E,l,m) dan multipoolmomentopera

toren worden. 

Hieruit moeten we dan de matrixelementen (3.36) bepalen.Hierbij maken 

we gebruik van het feit,dat'1 (E,A,~) eensferische tensoroperator is, 

zodat we met het Wigner-Eckart theorema (lit.2) kunnen schrijven: 

1: >-:t' 
(_"'i" Y\'\. < I.\\\Yf(f)·;")\\ l.' / 

waarin het gereduceerde matrixelement <X"\\\)"J{.f Àf")\\ 1.') alleen afhangt 

van I,I' en ~ .Het zijn deze matrixelementen,die we als experimentele 

waarden invoeren in het HI-gedeelte,dat de electramagnetische interactie 

beschrijft.Even voor de duidelijkheid het volgende.Als we de verstrooiing 

willen berekenen,gaan we er van uit,dat P enT bekende objecten zijn. 

De kerntoestanden \I,M)zijn bekend,d.w.z. dat de parameters van zo'n 

toestand (massa,lading,spin etc.) evenals de matrixelementen tussen twee 

van dergelijke toestanden à priori gegeven zijn,d.w.z. experimenteel 

bepaald zijn. 

De potentiaalmatrixelementen (3.36) zijn dus: 

V 12::.:r,c-r1 c = arr ~ ~':è~..(. I -< c er.) JrJ , {-}.-I \l)cf .A?) \:\ >.: c &,IX') \ ~~ :r:'J :r )J) 
>-r 

~ (E,À,~) hangt niet af van (r,~,~),zodat deze operator cernmuteert 
->-1 /<-

met r en Y t-,..~·'f\De toestanden \ ( li )JN) hangen niet van r af, zodat we 
-).-1 

r buiten het matrixelement kunnen halen.We moeten dan nog berekenen: 

.:=. L ( .e \IV\ 1: M \1 N ) .( ..e.' W\.' :r' ~ 1 
\ 1 N). <. .Q Vv\.):."" \ '-1 ;x; '\Y)~ À_r) \.eI.",_ r I I M 1 > 

""'M ~\ Y\ I - . 

(Clebsch-Gordan coëfficiënten zijn reëel) 

1t1aarin de notatie gewijzigd is tot: \eVV\.rH'>:;::- 11.-e"""rli..RJ \ ~~'""'') 
In het laatste matrixelement kan het (8,~)-gedeelte afgesplitst worden. 

Met de bekende relatie uit lit.2: 
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vinden we met (3.44): 

* ~+~ 
< (L:tfSlJ \ ~ Àf'. \Y) ~Ar)\ (Q1

"!1)l1-J'"> = c-0 -< T\\ "T)\'E Af")\\ +1
). 

Met de relatie tussen Clebsch-Gordan coëfficiënten en Wigner 3j symbolen: 

~-~1+'-.J , , I") 

(_ ~ ~ ~ \ ~~ \ "J )J j = \- \j . . '\] 1- "'S 't-\ • l ~ ~~ -\.l ) 

en de definitie van het 6j symbool: 

en enige 
1\J 

rekenregeltjes voor 3j symbolen wordt de potentiaal: 

\}szr;, ''!: 1 ('fj ~ = 

~ T+r+>. 
~~JA :r_ç ,z L C I) (1- -'2+1) ( "l....e,r+l) 

~ ~ ,À.:o '- >--+1 

-A_, 

' 
Het rechterlid hangt niet af van N,de oriëntatie van het totale systeem 

P+T,zoals behoort. 

'vle werken de l-=0 term nog uit.Met: 

J' 1:. :+ I 
V (?-..t-1--IJ ( 1-rt!) 
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wordt de )\ =0 term: 

:rw . 0= I:)) Lr. VIT J-A 1~...(_ 
'J fL~ e<r' (<) :::: 

Het klassieke multipoolmoment "7 (E,O,O) is met (3.42): 

en is dus evenredig met de totale lading ZTe.Elke toestand \I,M')is 

eieentoestand van de totale ladingsoperator,zodat: 

~..e_ cJ:r:.:r; 1 drtHf 

PrrEom 

Invullen in (3.44) en gebruik maken van: 

geeft het gereduceerde ('. =0 matrixelement: 

Hiermee is: 

Deze ~ =0 term is precies het matrixelement (3.40) van de electrastati

sche interactie van twee puntladingen,wat een gevolg is van de aanname 

dat de lad~ngsverdelingen van P en T niet overlappen.Wanneer je dit niet 

stelt,komen er in (3.41) ook r 1-termen bij.De factor [ 11 , in (3.46) 
zorgt ervoor dat in (3.37) geen koppeling optreedt tussen kanalen met 

verschillende 1-waarden,wat klassiek neerkomt op het behoud van impuls

moment bij Rutherfordverstrooiing.Evenzo geeft de factor Ó II' aan,dat 

er bij zuivere Rutherfordverstrooiing geen energieöverdracht naar de 

kern optreedt. 
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f. De interactiepotentiaal --------------------------

Het kiezen van een interactiehamiltoniaan is een moeilijke zaak. 

Ten eerste hangt de keuze af van de specifieke kernen P en T,die je 

kiest en ten tweede moet je vereenvoudigingen maken,om oplosbare verge

lijkingen over te houden.Verreweg de meest ingrijpende vereenvoudigingen 

zijn al gemaakt nl: 

1. We bekijken alleen die processen,waarbij een P-kern een P-kern blijft 

en een T-kern een T-kern. 

2. Het projectiel is puntvormig,spinloos en heeft alleen een electrisch 

monopoolmoment. 

3. De interactiehamiltoniaan HI hangt alleen van (r,9,~) en interneT

kern coÖrdinaten af.(bv. de ladingsdichtheidoperator eT uit de vorige 

paragraaf) 

In lit.32 en lit.33 neemt men ook voorwaarde 2. en stelt men verder 

dat de kernen niet overlappen,zodat de korte dracht sterke wisselwerking 

tussen nucleonen uit P- en T-kern verwaarloosbaar is.Er blijft dan alleen 

de lange dracht statische coulombinteractie over, zoda't de potentiae.l ge

geven wordt door (3.45) met de afsplitsing (3.46).In lit.3 verlaat men 

de puntvormigheid van P,maar blijft bij het niet-overlappen.De mutuele

coulombinteractie wordt dan iets moeilijker dan (3.45).Een andere moge

lijkheid is om de drie voorgaande mogelijkheden te houden,hoewel 2. vreemd 

lijkt bij zware ionen.Wanneer echter P in de buurt van T komt,zal er snel 

absorptie naar transfer- of compoundkanalen optreden,wat geen bijdrage 

tot de inelastische verstrooiing levert.In lit.31 en de verwijzingen 

daarin leidt men onder deze aannamen een interactiehamiltoniaan af,met 

bijbehorende matrixelementen,voor rotatie- en vibratiekernen. 

We zullen verder aannemen,dat de matrixelementen op verschillende 

gebieden van de r-as voldoen aan: 

1. O<r-<.r m 

2.rt....r~r 
m" ' n 

3. r')r 
n 

Gebied van de kernpotentiaal.Sterke koppeling in het 

rechterlid van (3.37) en sterke absorptie,beschreven 

met een imaginair gedeelte van de koppelingspotentiaal. 

Geen kernpotentiaal meer.De potentiaal bestaat alleen 

uit (3.4S),wat voor zware ionen in het algemeen een 

sterke koppeling is. 

Ook (3.45) is,op de Ä=O-term na,verwaarloosbaar. 
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De ~=0-term (3.46) wordt in (3.37) naar rechts gebracht,evenals de dia

gonalè termen (de matrixelementen met 1=1' en I=I'),waArmee (3.37) over

gaat in de uiteindelijke vorm: 

J"N 

VJ2 r: ..e' -:t.' ("<"\ ~ \Q I I.') '3""\.\ ('') 

met Vd. (r) onafhankelijk van J,N,l,I.Het rechterlid en Vd. (r) zijn 1ag 1ag 
dus voor r> rn nul,zodat het stelsel hier ontkoppeld is.Voor expliciete 

vormen van de potentiaal raadplege men de genoemde literatuur. 
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Hoofdstuk 4: Oplossen van de bewegingsvergelijking met randvoorwaarden. 

a. De oplosbaarheid van het gekoppelde kanalen stelsel ------------------------------------------------------

In het vorige hoofdstuk is voor het fysische probleem van ver

strooiing van een bundel ionen P,met energie Elab'aan een target T, 

een mathematisch model gemaakt,dat samengevat wordt door de volgende 

bewegingsvergelijking met randvoorwaarden voor de golffunctie 1~): 

\ "L-., = .._-' c;,;~ '- [, i 0: .,.,. l 1 ~C2r~ :r" L<l I l J1 J:) :r N '> 
:J.:: è.'l '-.].:: -"J Jl=O l:. 

( 4.1) 

waarin tC...IM. = '(V\ ï t. 
""'~ "" '{V\ \ J(_p. "v; 

en d.. J'N willekeurige konstanten zijn. 

De basisfuncties \ (li)JN > zijn gedefiniëerd in (3.32).De functies 

g(l!)JN(r) dienen te voldoen aan het e.c.-stelsel: 

waarin 
. .u.
I I - en 

bekende parameters zijn.Er is een gebied r) r ,waarvoor Vd. (r) en hèt n 1.ag 
rechterlid van (4.2) nul of verwaarloosbaar zijn.Als randvoorwaarde 

dient de golffunctie van de ongestoorde bundel de volgende vorm te hebben: 

terwijl de verstrooide bundel gedetecteerd wordt als: 

~; .L ~ 
0. Sl- 'l: d .!l. 

De potentiaal in het stelsel (4.2) is onafhankelijk van N en de 
JN 

oplossingen dus ook,zodat we deN verder weglaten in Vl!l'I'(r) en 

(4.4) 

g(l!)JN(r).De d.v.'s zijn gekoppeld door 1 en !,maar niet door J,zodat 

(4.2) voor elke J afzonderlijk opgelost dient te worden.Als we een com-

binatie (l,I) aangeven met c en de volgende afkortingen invoeren: 

j' 

I.UC..t' (f\ = \j ,.e~~~'l' ("() c :t c..' 
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dan i~ (4.2) te schrijven als: 

( 0.1. +-Wcc,e<"~\ ~~('<"\ = L Wc..c'~) '?s:,(<~ 
~~ J ~*~ (4.6) 

Voor vele c,c'-combinaties zal ~ 1 (r) klein zijn,omdat er bij een cc 
verstrooiingaproces maar een beperkte hoeveelheid energie (~I-I') en 

een beperkte hoeveelheid impulsmoment ( "'"'1-1 1 ) overgedragen zal worden. 

Vele vergelijkingen zijn dus niet gekoppeld aan het stelsel en deze zullen 

we dan ook weglaten.Het oneindig,aftelbare stelsel (4.6) reduceert tot 

zeg N vergelijkingen. 
c 
Schrijf een oplossingsvector van (4.6) als: 

~ ! r 
( ~, C!"':i J '\"\.. ér:J; --· ~ c. C<""\ > (4.?) 

J Het stelsel (4.6) is lineair in de zin dat bij twee oplossingen ~1 en 

~~ ook P·~~+q.~~ een oplossing is.Het is bekend dat het tweede orde 

stelsel (4.6) 2N lineair onafhankelijke oplossingen heeft en dat elke 
c 

oplossing te schrijven is als als lineaire combinatie van 2N lineair 
c 

onafhankelijke oplossingen (mits~ 1 continue is),alles bekeken op cc 
een zeker interval op de r-as.De algemene oplossing bevat dus 2N willee 
keurige konstanten,die vastgelegd dienen te worden door 2N onafhankelijke 

c 
randvoorwaarden,bij gegeven J. 

Het punt r=O komt overeen met de situatie 1.oJ'aarbij het m.m. p. va.n 

PenT samenvallen.De netto kracht op P door T zal nul zijn en de pot-· 

entiaal dus konstant.Het rechterlid van (4.2) is rond r=O dus nul,evenals 

de totale diagonale interactietermVdiag(r) -2~Iki/r.Dit is ook te zien 

in expliciete uitdrukkingen voor de potentiaal,zoals in lit.31.Het stelsel 

is rond r=O ontkoppeld en heeft de vorm: 

11.. .-....1 't. fl.(.2..t,.1)) N J i 
I S!.... t- \( - - o. r.r) \ \ V \ 6.~'"' -r <'\.. <I' lgr) 1' '-' =o <1:. : = ~'J: + o (4.8) 

de sferische besseldv. met als oplossing: 
• AJ ,./ "...." 

q (g.I:p l!) =- ~t..) :r · 'f · ~ .e._ü~-f v-) -r ~~ r:. J :r · i· 11 e C"<.~ -rJ ( 4. 9) 

waarin d... ( li )J en 0 ( li )J dus de 2N c willekeurie;e konstant en zijn. In 

verband .met de waarschijnlijkheidsinterpretatie van de golffunctie, 

willen we deze rond r=O integreerbaar houden,wat met de afsplitsing 1/r 

in (4.1) de randvoorwaarde in r=O geeft: 

(4.10) 
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In (4._9) is de Neumannfunctie y
1

(kir) singulier 

zodat ( 4.10) overgaat in ~ ( li )J=O oftewel: 

~(Q n:r (<"j ~ ct~ +J r · '{", ~-< Ç" 1:- -c) rond r=O 

-1-1 in r=O (nl. O(r ), 

Hiermee zijn N van de 2N integratiekonstanten gekozen. 
c c 

(4.11) 

opm. In het algemeen hoeft de potentiaal rond r=O niet zo precies konstant 

te zijn.In dat geval maken we een Taylorontwikkeling van de potentiaal, 

wat weer resulteert in een 2e orde dv rond r=O,van de vorm (4.8),met 

met een singulier punt in r=O.Inplaats van de reguliere besselfunctie 

jl nemen we dan de overeenkomstige reguliere oplossing. 

In de notatie van (4.7) is dus: 
1 T 
~ (-c) = L d 1 '( &e1 ~:tt) '--- J o\c '<' ~..e, C ~ G '()' -- J o< Ne< ~tvc.l\(:r tv~.-V J) rond r=O ( 4.12) 

Stel nu dat we een (numerieke) integratie beginnen in r=O,om de N c 
lineair onafhankelijke oplossingen,die aan de randvoorwaarde (4.11) vol-

doen,te vinden.Voor de ie oplossing kunnen we de konstanten c( in (4.12) 
c 

bijvoorbeeld kiezen als~= Ó. ,waarmee de ie oplossing rond r=O dan ge-
c ~c 

geven wordt door: 
J . ~ T 

~C'(J:: :::::- ( o,(},-·' <(.e~C'v.:r~'(JJ 0 1 o,--- o) rond r=O (4.13) 

Met deze keuze zijn de oplossingen rond r=O lineair onafhankelijk.Bij de 

integratie over r van het stelsel (4.6) zal er koppeling optreden naar de 

overige kanalen en zullen de nullen in (4.13) verdwijnen.De algemene '

oplossing is dan: 
J J 1 "J" 

q_ ('<'j = 'Q \ ~- ('<)I 1- --- -\- ? ~ 0;r ('( J : + --- -1-- ~tv L\ ('f) tJ 
c:... - c. 

waarin de konstanten p. nog vrij te kiezen zijn.Hiermee is aangetoond, 
~ 

(4.14) 

dat het stelsel (4.6) in practische situaties oplosbaar is,hoewel boven-

staande methode numeriek nog genoeg problemen geeft. 



~ ( 
i 
I 

-4.1+-

b. De randvoorwaarde op r=r 
---------------------------n 

De algemene oplossing (4.14),die voldoet aan de randvoorwaarde (4.10) 

in r=O bevat nog N integratiekonstanten p .• Bij vaste J wordt het stelsel c ~ 

N keer geintegreerd vanaf r=O tot r=r ,waarmee we op r=r dan de N stuks 
c n n c 

oplossingen uit (4.14) vinden.(numeriek weten we dan functiewaarde en af
J geleide van de componenten van ~\ ( r).; op r=r ) Voor r > r is het stelsel 

.... n n 
ontkoppeld en we houden over: 

~1. ,_ 1..-<):t\<.~ ..,u.e~,)J ) :::o 
( - "\- \< - - .... ~ f...e.'l:) ~ ('<" c\'\,. :t 'I'"' '( ..J (4.15) 

De enige interactieterm die hier nog in zit,is de statische monopool-

monopool wisselwerking,zodat (4.15) de dv is ,die de Rutherfordverstrooiing 

beschrijft.In lit.5 wordt dit probleem op een duidelijke manier behandeld. 

Differentiaalvergelijking (4.15) wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid 

behandeld.Deze 2e orde lineaire dv heeft twee lineair onafhankelijke 

(comle~waardige) oplossingen H~ en HÎ ,zodat de algemene oplossing van 

(4.15) gegeven wordt door: 
.... -T' 

q~'tjj(f\.= ~~,l:'"jf·\-\~ t'().J:,Î.(~'(J + ~~:C)j \-\..e, (Y\::t/'-<t.'<") 
+ 

De asymptotiek van H1 is: 
!" t' ( \-< :c '<' - 'î .r .R o"à-(._1... \<. ~ <") J 

-t" 't ~ ~ (V11 • i!_ 
\-\-r~ :t (+:c.j e ~ ~1:., \{"!. '() ~ 04 .12.. 

+ 

(4.16) 

(4.17) 

Voor y1=0 is (4.15) de sferische besseldv en zijn H1 de sferische hankel-

functies.Met de factor exp(-iE •t/n) in de golffunctie en de asympto-c.m. 
tische ontwikkeling (4.17) is dan te zien,dat H~ een uitlopende golf en 

HÎ een inlopende golf is. 

Op r=rn ~oet ook aan het e.c.-stelsel voldaan zijn,zodat de oplossing 

(4.14) continue en differentiëerbaar aan moet sluiten bij een oplossing 

van de vorm (4.16),omdat het een 2e orde stelsel is.De oplossing voor 

r/ rn kunnen we kiezen uit de oplossingen (4.16),mits aansluiting bij 

de oplossing (4.14) mogelijk is.Deze randvoorwaarde wordt als volgt gekozen. 

Kies een vaste 1' en I 1 en definiëer de oplossing voor r} r als: 
n 

Ce' ::r') 

~ ~!:) J ('\) : - ó f..._R.' cJ :1-_:t I \--\ ~ 1 ( V") !: I 1 \< 1:, I "( ) -

(4.18) 
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De konstante rCli)J wordt dus nul of één gekozen,al naar gelang (l,I) 
J overeenkomt met (l~I').Met andere woorden:een component van~ (r),ge-

geven door (4.18),bevat alleen een inlopende golf in het kanaal (l',I') 

en uitlopende golven in alle andere kanalen.De afsplitsing van de wortel 

in (4.18) is conventie.De konstante r~Il'I' ,de rJ-matrix,is nog onbepaald. 

Het zal blijken dat deze matrix alle fysische informatie over de ver

strooiing bevat.Het is a.h.w. de overgangsamplitude van kanaal (l',I') 

naar kanaal (l,I).Als we nu de oplossing (4.14) continue en differentiëer

baar aansluiten bij (4.18),dan levert dit 2N vergelijkingen voor de 
J J c 

konstanten p1 ••• pN en r 1 I l'I, •••• r 1 I l'I'.De randvoorwaarde (4.18) 
c 1 1 N N 

J c c 
legt dus precies dep. 's vast en der -matrix voor gegeven (1' ,I') en J. 

1 

Na integratie tot r ,kunnen we dit doen voor elke (1' ,I'),waarmee we de 
n 

hele rJ-matrix kunnen bepalen.Voor een andere J moeten we eerst opnieuw 

integreren vanaf r=O,omdat de potentiaal in (4.6) afhangt van J. 

Met de gevonden oplossingen (4.18) moet nu een golffunctie gecon

strueerd worden,die voldoet aan de fysische randvoorwaarde (4.3).In het 

geval van ongeladen deeltjes P en/of T zal het r-afhankelijke gedeelte 

van de golffunctie de vlakke golf exp(i~'-~) zijn,maar bij geladen deeltjes 

zal op grote afstand (r / r ) altijd de coulombinteractie overblijven, 
n 

zodat de randvoorwaarde hieraan aangepast moet worden.In lit.5 wordt de 

golffunctie voor elastische coulombverstrooiing berekend,met als resu~taat: 
-~1'1''1' ~\i·.~ 

Lfc. (f) ::- ~ . \' ( ' +- i TJ') . ~ . "" ( - L ry 'i 1. : t ( '\\' '<' - ~~ • !, ) ) 
OQ ( ~ v; t!J 'J 

:: 2.. L <J..-e-1-1] ~ ~ . -,:J<'(vr','-<'-r).~..e~e) · 
~ ,.,.. fl:o (4.19) 

waarin M(-i~' ;1;i(k'r-~·-~)) de reguliere confluent hypergeometrische 

functie is en F1 (~' ,k'r) de 

hoofdstuk 5).Verder is '<)1 = 
reguliere coulombfunctie (voor definitie zie 
to I- 1 1_ , .}:;_ \ -I-j ,~ 'C,""- \.- ". ... r en '_·'.:_-'·'.--~-= 

1 \i\- "' '-{"'t::c,".._ IA.~ \i\, ~,07 
'tïï'i:o'v.' ..\;\ ... 

Vergelijking (4.19) gaat voor~ 1 =0 precies over in de vlakke golf exp(ik'.~), 

terwijl de waarde~· de~I is met ~r=O.De asymptotische ontwikkeling van 

(4.19) wordt gegeven door: 

~("-< '-v- VJ I "e9 (l-V Y' J) 

~ 
V" 

+ 

+ -· ~ (4.20) 
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'l<:(G;,~~ -Vl'~ ~ 'h.&} 

'()'~ 

'l. I,( ' ~ ,_ c~ ,.._ eI 

00 ?..~~(VJ'] 
:::: ..J_ L Q..t.,.,JC ~ -:-:t.) 1...e(û7Je) 

"t ~ '1..1' Jl.. ::() 
(4.21) 

De 'vlakke golf' exp(i(k' .r+V)1 log(k'r-k' .r)) wordt a.h.w. verstrooid 
- - - - ,'(\.111'"-Y)'Ro.ar-1.1'1")) 

t.g.v. de coulombpotentiaal 2~'k'/r tot uitlopende bolgolven ~ 1 '(" 

wat ook blijkt uit het feit dat f (&):0 voor ~ 1 =0.Men kan aantonen (lit.22), 
c 

dat de differentiële werkzame doorsnede bij een golffunctie met een asymp-

totische ontwikkeling als in (4.20) gegeven wordt door: 

ct () = \ ~ ($~ \ 
1... 

wat in bovenstaande situatie geeft: 
,"'-

"' <r ~ • - \ ~ e \ "l = -.,-'V'\_;,._.--
;:;: • - c '-'\.1' '\.. ~"' t_l"'..e} 

de bekende Rutherfordformule. 

(4.22) 

(4.23) 

Onze oplossing (4.18) bevat ook uitlopende coulombgolven.Met (4.17) is: 

(Jl'!.') -l~ll'1~·) .e' -~(\<.:t-•'1"-')~·Û>~('l.\<:r.•vj) 
ev __ ~ /V J.ee' &'l-r, -e. . ( . 12.. 
'~J~~ . ) -r ~ Ç_(yl !\ tZ. ~..( '~-<:r.,...- '1 ::r .Ro~ 'l... \<1. '<' ) 

- j~-' '('~..t'l:' 2.. .l-(J . -e 

"::r 
(·4.24) 

en de 1/r zit in (4.1).De oplossingen ~J(r)i,verkregen door integratie, 

worden in (4.14) lineair gecombineerd.Dit doen we N keer door 1' en I' 
c J 

in (4.18) te variëren.Dit geeft,in plaats van het stelsel~ (r)i,de set 
( 1' I') 

oplossingen g(li)J (r),welke door lineaire combinatie weer de algemene 

oplossing geven: 
~'J.') 

q(g:r.JJ c_-ç-) = J:c, c:J....e'"t' . ~ f_e.:ry:s- c<J (4.25) 

met ql'I' willekeurig.Hiernaast kunnen we de ~JN uit (4.1) nog kiezen 

om zo te voldoen aan een randvoorwaarde voor de golffunctie: 
-i.E,.,..t 1.2':r'J 

, ~~=- ~ 7 L o- 1 t-J [ \~r)"J~"> L q..t'+' 0r~r11 ('~') 
:rv ~ ..R•rr y (4.26) 

Als randvoorwaarde willen we,net als in (4.20),een ongestoorde bundel 

exp(i(k'.~+~'log(k'r-k'.~))) en een target in de grondtoestand,te noemen 

\I M ) .De ~'-waarde komt dan overeen met I
0 

en noemen we ~o. 
0 0 



In (4.20) wordt de vlakke golf verstrooid tot bolgolven met dezelfde 

1 -waàrde,maar bij inelastische verstrooiing is er een energieoverdracht 

van [I,zodat de bolgolf een~'=~r zal hebben,zoals ook blijkt uit (4.24). 

De kern blijft achter in de toestand \IM) alsdeP-kern verstrooid wordt 

tot een golf met ~I.Een zinvolle randvoorwaarde lijkt zo: 

~ f:c.""t- i.('!o·'C+VIoJ.oocr(\-l"v--~~.'!:)) 
\'i ) . ~ ~ r-.J \ -r Q'"' () ') . -e. . \ \ + .~ ~ + 

'( ... a:> 

~ ( '.<1: '(" -Y)l" ~ ('!.. \.<;t'()) 

+ L ~ ( ~, ~) . I 1: ""') ~ ' \ H· .• 7 
J:\"1 10 1"1 0 -+'!:H l 

(4.27) 

<~=kr =k') 
0 

mits de algemene oplossing dit toestaat.De verstrooiingsamplitude t~~~rni~W 

is dus de amplitude voor aanslag van een toestand \IM) vanuit de grond

toestand \I M ) • 
0 0 

Met het verband F1 (~,kr)=-ti(H~(~,kr)-HÎ(~,kr)) en de ontwikkeling 

(4.17) is de coulombgolf (4.19) asymptotisch: 
~ { 'l-~~l"l'l L'C'oc'..--"1'~t?-l<'('l) .t -C(I..<'~-~{~(1...'-<'y-J) j 

lt{_ (Ç) ~ -.1-, L (t..9~t) '\l.e_\821 6) ~ , .Q... - ~IJ. Q, 
.. .,.oo '""'i' .2:() 

~{ \&.'·t"~-1'1'.eatc\..('<'-~~'!') oO l..~ v;.c'f}.~ zr~.t'-r-'"'\ 12o.)Q.. "<'rJ) 
o('-;;rr.J .Q.. + - 1- I. ~J....Q-1-1)( ~ -1.) ~.t~Coj8) Q ( 4. 28) 

'l..; \.(I y" ,i:::; ë> 

waarbij de laatste ontwikkeling (4.21) is.Door in (4.28) de in- en uit

lopende golven te vergelijken,blijkt dat we een vlakke golf kunnen on~~ 

wikkelen volgens: 
\.('!·'!: +~~(\.{.r-'f_.f)J 

1 
~ t ,l\<1'-")P~o.\.(y)} 2. -~(\<v-"1~(1,.'-<vj)] 

.Q.. r--~ '!.~ L (l. t.+t)X)!(fo:> e) e - (:-1j e ( 4. 29) v_. .a "'(' .i::o 

wat uiteraard alleen asymptotisch geldt.Als we dit in (4.27) invullen en 

P1 (cose)=J~,. ~.io~4'J gebruiken, dan wordt de randvoorwaarde: 

\ lt,) e~ f~...,. 'c v \ ..L Ï "./ Ll Î ~C\-<o'< -'?o ~('J..\.<o'f)) e -Z(~oV'-"f0 9o.a\J.-'<ovJ) f 
• .,.,. 11!> '!.o """) · ._ ~"t" L=o iT6..e+•J 'Je0 l9,~. l e -(:-1) a. J 1-

L 2 c 'C"'l.'-YJ:t:k~<'2.1..<:t.."<")l 
+- " .1:"'. ':ton ..... -,:?1.~'~ · \r"r'/' R. ( 4. 30) 
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Uit vergelijken van bovenstaande twee asymp~otische ontwikkelingen moet 

fi M ~IM(G,~) uit te drukken zijn in de rJ-matrix.Het uitlopende gedeelte 

in°(a.31) is ten dele afkomstig van de vlakke golf en ten dele van de ver

strooide inlopende golven,waarbij de overgangsamplitude de rJ-matrix is. 

Het inlopend gedeelte in (4.31) is geheel afkomstig van de vlakke golf. 

Stel (4.30) en (4.31) gelijk: 

(4.32) 

Het linkerlid heeft uitlopende golven in alle kanalen,maar alleen een 

inlopende golf in een kanaal waarbij de kerntoestand \I M ~ is.Het rechtere o 
lid kan dus ook alleen maar inlopende golven hebben,die gecombineerd zijn 

met \I M ) .Dit kan bewerkstelligd worden door de keuze: 
0 0 

CL...e'"I.' = ~..L' • gi.''S.o 

~aarna gesommeerd kan worden over I'.Stel dan de co~ffici~nten van 

exp(-i(k r-~ log(2k r))) in linker- en rechterlid aan elkaar gelijk: 
0 ïo 0 

.(4.33) 

\"î
0

\'1 0') C.:\.<Qj-
1 L V\i("l~tt) l3_e 0(.Q,teJ\-t{+~::: L ~J~ L (..Qv-.._I't'\\JN) lj..eW~-~''f).\I'"">-

.e.. JIJ ,e,.._.,_ 
'J:!1 

(4.35) 

Vermenigvuldig links met (I M \,gebruik de orthogonaliteit <..I M \I M)::: 
0 0 0 0 0 

ÓMM en sommeer daarna in het rechterlid over M: 
0 • ~ 

...Jo;("} •I 
LJ-ct{'l.tl;..,J \j_e ~'lf)<=-'{+1 =~'vlo( ol~tvl.RfZ . ..e . /I (QY\'\rorlo\:!iJJ.V)...e""'®'é') (L. .• -,6) 
~ <) JIJ fi \ y...::-,e -

• Vermenigvuldig met Y1 , 0 (è,~),integreer over het boloppervlak en gebruik 

de orthogonaliteit van de bolfuncties (3.30) en sommeer hierna in het 

rechterlid over m en 1: 
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~a;,~ oj 

. v nc .. ~·+,) (4.37) 

Kies: 

= ~\i ( '1..-€ '·H) . l .JZ (..e' oJ:." '1'\D \ 3N) 

dan is aan (4.37) voldaan wegens de unitaire eigenschap van Clebsch-

Gordan coëfficiënten: L_ (j 1m1 j 2m2 JN) 2=1.In de golffunctie,~4.26) 
vullen we (4.33) in en s~~meren over I'.Dan vullen we (4.38) nog in, 

waermee uiteindelijk de golffunctie berekend is,die voldoet aan de fysische 

randvoor,.,raarde en de aanslag vanuit de grondtoestand \I M ) 
0 0 

beschrijft: 
-i. çc..""' 'e 

\~">= ~ 
\<o'~" 

I J ii ( 1..Q'~'J 
'J')'J ~ _r~ I 

t'+1 l ~~l'l~>) ~'ro) 
.e. . (.iZ'oi,.\io\"5'1-l).~ l'('),\(.Q:r):i~) 

(>ti) J 

(4.39) 

waaruit blijkt dat voor r)r (waar de experimenten gedaan worden) de 
n 

golffunctie vastligt,als we de rJ-matrix weten voor elke J.Voor de vierde 

index hoeven we alleen I te nemen en niet alle I' (zie (4.18)). 
0 

Als we nu in (4.32) de uitlopende delen gelijk stellen en de ~ JN 

en ql'I' invullen,dan vinden we op soortgelijke wijze de verstrooiings

amplitude: 
..e. .Jl'-.R 

= ~v--rr r L: -1(]..~'4-1\ . '1..ev-.. ~·t{) .(.e'ol'o"'o) Jo/\o). (.QY\'\'!.'1'\\ J"t\o). 
\) \(o V. 't. -::; R l} lfv\:::-~ 

i. ( S·~ o) _,.a:! 1'1r)) 

·t S-e.e• f:r:ro - "\Q:...e.'T.o · ~ 1 (4.40) 

Hieruit berekend men de differentiële werkzame doorsnede voor de aanslag 

van een toestand met impulsmoment I en energie SI vanuit de grondtoestand: 

( ~Jl<r\ = l'Lio _".,)-
1 

\<-:s: I \ Ç "!: .... _. l:M ( e,l() \ ,_ 
'"' JTo .... ~ '-<o M, "'o 0

' '
0 (4.41) 

de experimentele grootheid,die we dus kunnen berekenen vanuit de rJ-
J ,.... r . 

matrices.Merk nog op,dat wanneer r 111 , 1 = ~1 ,oii ,dus geen 1mpuls en 

energieoverdracht,(4.40) precies overgagt in (4.~1),de coulombverstrooiings-
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ampli~ude fc(B).De aanslagwaarschijnlijkheid voor de toestand I wordt 

nog gegeven door: 

(4.42) 

met o:R de Rutherford cross-section. 
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Uit f4.a blijkt dat het e.c.-stelsel in de vorm (4.2) voor elke J

waarde vele malen geÏntegreerd moet worden vanuit r=O.Dit geeft dan de 

algemene oplossing,waarin de konstanten dusdanig gekozen wo=den,dat aan 

randvoorwaarde (4.18) voldaan is.Wegens de enorme omvang van het stelsel 

is dit niet erg aantrekkelijk. 

We moeten oplossen: 

met randvoorwaarden: 

(Zo 'Ia} 

"\E_e 'I') J ~J 

Dit stelsel moet opgelost worden voor elke J en 1 ,terwijl I de spin 
0 0 

van de grondtoestand is. 

(4.43) 

(4.44) 

(4.45) 

Bovenstaand stelsel wordt omgezet in 7en stelsel integraalverge

lijkingen,dat equivalent is met het stelsel differentiaalvergelijkingen 

plus randvoorwaarden.Als we in (4.43) het rechterlid nul stellen krijgen 

we de dv: 

Eerst worden voor elke l,I twee referentieoplossingen a11 Cr) en G~1 Cr) 
bepaald,die oplossing zijn van (4.46) en voldoen aan: 

Gl+I ( r) ,.___, 
........ "" 

_,_ 
\[Ç 

Dit kan altijd,omdat voor r groot Vd. nul is,zodat we de coulombdv. 
- ~ag 

overhouden.Als we geen kernpotentiaal meenemen,zoals in lit.32,dan is 

(4.46) 

(4.47) 

Vdiag(r)=O en zij~ G11 en G~I op ki! na de reguliere- en uitlopende coulomb

functies.Als we k1-21!k1/r-1(1+1)/r +Vdiag(r) in een Taylorreeks ontwikkelen 
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op een_zeker interval,zoals in lit.34,dan zijn G11 
of trigonometrische !uncties. 

De Greense functie van (4.46),die overeenkomt 

wordt gegeven door: 

( J.c, J;,) 
Stel nu dat g(li)J(r) oplossing is van het stelsel: 

(X'o.to) 

~(hlJ (:) 

dan is: 

= 

= oplossing van (4.46) + 

Uó!.o) 

+ en G11 Airyfuncties 

met uitlopende golven, 

(4.48) 

(4.49) 

en dus voldoet ~n~~l ook aan het stelsel (4.43). 

Voor de Greense functie 'geldt A11 Cr=O,r';0)=0 en voor de golffunctie 

isq~:.:.)JL'f~o)=o,zodat voor r=O de integre.al in (4.49) nul is,zodat: 

~G~'Ioj 
g(li)J(r=O) ='oplossing van (4.46) in r=O' 

Uit (4.44) volgt dat dit nul moet zijn,zodat dit,op een mogelijke factor 

na,de reguliere oplossing is: 

Voor r) rn is v~11 , 1 ,(r) nul,zodat we als bovengrens van de integraal rn 
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kunnen nerr.en,in plaats vanen .Als \t;e echter in (4.50) r)r nemen,dan is n 
op het ·hele integratieinter~al r'< ren dus is ~=r' en r>=r.De functie 

G~1 (r) kan dan buiten de integraal gehaald worden: 

(4.51) 

waarin de integraal onafhankelijk van r is geworden.Ala we in (4.51) de 

asymptotische ontwikkelin~ voor G1I(r) invullen en dan vergelijken met 

(4.45),dan volgt uit het gelijkstellen van de coëfficiënten van de inlopende 

coulombgel ven: 

Le. ulo) _ r,:--
G(_ ( .e:rn == = - 'L ~ "-.1 \< 'I: Ó ZR.o Ö 'L ro 

Evenzo kunnen we de uitlopende coulombgelven vergelijken,waaruitvolgt: 

Hieruit blijkt duidelijk,dat de rJ-matrix diagonaal is als VÎil'I' nul 

is.Het stelsel integraalve~gelijkingen is dus: 

(4.52) 

(4.53) 

Voor oplossingen van (5.45) is dus,wegens de keuze (4.52) aan de rand

voorwaarde op r=r voldaan,terwijl aan de randvoorwaarde in r=O al voldaan 
n 

was,door voor de homogene oplossing de reguliere oplossing te kiezen.Het 

stelsel (4.54) bevat evenveel vergelijkingen als het e.c.-stelsel in 

differentiaalvorrr.,maar het stelsel (4.43) moet ~ keer opgelost worden 
c 

bij gegeven 1 ,I en J,om aan de randvoorwaarden te kunnen voldoen.Deze 
0 0 

zijn in (4.54) echter al verwerkt,zodat we dit stelsel voor elke 1 ,I en 
0 0 

J maar één keer op hoeven te lossen. ~ 
f'!'\ ' ,-V) 

De integraal in (4.54) wordt gesplitst volgens l = Ç + i 1 waarmee 
\I:Ó 'f"'=O '("'.='(" 

in elke integraal r< en r 7 vastliggen en een functie buiten de integraal 

gehaald kan worden: 
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Anders geschreven: 

waarin dus: 

(ilo:to\ _ '("VI "1- ) (-<'c1c) 

C (<"j- -2_~ VY;_ dR.-fo d::r::ro- l ) 1,e"t'(rlj ~T.2';!<t"l) c\.PI;rt)<: ('<"') {l.y l 
U-:tJ'J - e':r' (':( _) 

( 4. 57) 

(e" -ro I ( ) .• .. 
Het is nu de bedoeling om,in plaats van de g(li) r ,de coefficienten 

c en c+ als functie van r te berekenen,waarmee met de bekende G en G+ 

via (4.56) de golffunctie zelf ook bekend is.Eiertoe vullen we (4.56) in 

in (4.57): 

( Qo'Ic,)+ 

c. (fl~ J j (_'{-) = 

een gekoppeld stelsel integraalvergelijkingen voer c en c+.Door invullen 

van r=O en r=r volgt hieruit nog: 
n 

~0 !:d) 

c.(.e 3::)1 ( '('='(V"\) 

(2o!'0 ) + 
(_( .P-s. ~ J ( '(:;: ()) = 0 (4.59) 

Over de laatste voorwaarde zie lit.34.Combinatie van (4.57) met r=r en n 
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en (4.53) geeft nog: 

(4.60) 

Stelsel (4.58) moet nu numeriek ~pgelost worden,waarmee we dan de 

rJ-~atrices kunnen berekenen.In lit.34 wordt besch~e7en hoe een dergelijk 

stelse,:J .. iteratief opgelost kan worden, door de potentiaal in een Taylor

reeks te ontwikkelen.Dit zal ik,in verband met de lengte van het verslag, 

niet beschrijven.Op dit punt vindt echter de overgang plaats naar mijn 

eigen werk,dat in de volgende hoofdstukken beschreven staat.Als het stelsel 

(4.58) opgelost is tot r=r ,dan bevat de potentiaal alleen nog maar de 
m 

statisch~ coulombinteractie (3.45),die als eniger-afhankelijkheid de r-~-1 

+ -A-1 heeft.De functies G en G worden hier coulombfuncties.De fac~or r 

variëert slechts langzaam ~et r,zodat we aannemen dat,over een klein interval, 

de functies c en c+ cok lanGzaam 7ariëren.Over dit interval worden ze dan 

buiten de integraal gehaald,wat resulteert in integralen van de vorm: 

QÎ.. 

= \ 
\<.I 

waarin x
1 

en Y
1 

coulombfuncties zijn.Bij de laatste stap is R2:ro.De rest 

van dit verslag gaat over het berekenen van deze,zo zal blijken,moeilijke 

integralen. 
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Hoofdstuk 5: Coulombfuncties, coulombintegralen en recursierelaties. 

a. Coulombfuncties 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat voor r > r , het 
n 

gebied waar de kernpotentiaal uitgestorven is, de referentieoplos-

singen van het homogene stelsel gegeven worden door oplossingen van: 

[ d'l. - .. H..e-+,) - 2;2:x\<:. -\o \c;: ) lj (_<\ = 0 ('("'70) 

d'<"l. '("\. '<' 

1 e \ o 1. 'l --- ~ • l • l '('h. '7 0 ' 
\<'J:.)'o ( 5-1) 

Dit is de radiële SchrÖdingvergelijking die de Rutherfordverstrooi

ing van twee puntladingen beschrijft (lit.5.). In deze paragraaf gaan 

we, voornamelijk aan de hand van literatuurverwijzingen, in op eigen

schappen van deze differentiaalvergelijking, waarbij we 1, ~'J:.en k~ 

als konstanten zullen beschouwen en de oplossingen dus behandelen als 

functie van r. 

ive maken eerst de substitutie(=>= k:J:r en laten de index ! verder 

weg. 

d 
1
u + ( 'l - l'<l - ~( R-~>t))1 u. -: o 

~Î:'l. ~ pl. 
(5.2) 

} 

waarbij dus u(~= kr) = y(r) voor overeenkomstige oplossingen van 

(5.1) en (5.2). De term tussen haakjes heeft één positief nulpunt pï: 

(5.3) 

het turningpoint. Voor 0.( p < e~ is de oplossing exponentieel en voor 

~) ~~ osc;llerend. 

~n('aansluiting te vinden bij literatuur over differentiaalverge

lijkingen zullen we het domein van?uitbreiden tot het complexe vlak. 

Differentiaalvergelijking (5.2), te noemen de coulombdv., is een ge

wone lineaire tweede orde homogene differentiaalvergelijking met een 

regulier singulier punt in r =o, een irregulier singulier punt in 

~=~en verder gewone punten. De differentiaalv~gelijking heeft dus 

twee lineair onafhankelijke analytische oplossingen in het hele com

plexe vlak, met eventueel een vertakkingspunt in ~ =o (lit.6.), ter-
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wijl elke oplossing van (5.2) te schrijven is als lineaire combinatie 

van twee van dergelijke oplossingen. 

v(~):=e 
-C:f • .R-t 

Met de substitutie ·f . U(~~ en z=-l.i~ ' dus w(z=-2ip)=v(p), 

gaat de coulombdv. over in 

"'l: à 4 \N + ( 1.. ...e~1. -1.) ~ - ( ..2. +I ~ l "<)) W : 0 

d '! 4 eH. 

de confluent hypergeometrische dv., die in lit.?. in extenso behandeld 

wordt. Met notatie uit lit.8. zijn 

-;.~ """'' 'lo..A ( • Q • ) u '(\J' : =- 4. . e . n 2+1 ~ ~ ry ' 'l. +'l J -'lt. p . 
~ p ..l+t u ( . . \ 

U'1..(\))::: .e . p . .e.+I<~-•~J'l..2+1J -l .. p; 

voor onze parameters twee lineair onafhankelijke oplossingen, waarbij 

de confluent hypergeometrische functies gedefinieerd worden door: 

M ( o...~.t.'J ; = 

I 

waarin a:=l+1+i?, b:=21+2 en z:=-2i~ en lt(J.) =\'(ie} I \Qc) , Cxh= x(lt+l)···(x~("·l). 

De eerste machtreeks is convergent voor alle z, zodat (5.4) de oplos

singen u'1..(~) en u 1 (~) vastlegt. Voor de functie M(a,b,z) geldt de zgn. 

Kummertransformatie: 

M(a,b,z) = ez M(b-a,b,-z) a,b,ze~ (5.5) 

Als ~!! IR, dan is hiermee: 

u,~l* = 4. -.:~. f..lH. 'M (..i~t-t"~l1,..e+,_,"l.~p) 
.: .e. :.p r;z~,. 'M (.21-t~·l}.'1..i+,_,.2~p):: u,~o) 

zodat u1.Cp) reëel is voor reëlee.Als we (5.2) complex toevoegen, zien 

we dat u• een oplossing is als u een oplossing is, mits p~~. We defi

niëren twee lineair onafhankelijke reële oplossingen van (5.2): 
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~ -~ -1 \ 
waarin ~cryl~:CIJ\'iT'(2~'~''1), de coulombfaseverschuiving enC..e('/):::2 . .2 

1 0·-"•t}l.\~m-i'?) · 

Met bekende asymptotische ontwikkelingen voor confluent hypergeo

metrische functies is het gedrag van de reguliere coulombfunctie F
1

Cry,p) 

en de ±rregulire coulombfunctie G
1 

('!") ,~) rond ~ =o en voor . '?_.cc: 

T_2M.~l~~~ ~l~-'f).2~t..,p) +~tn -..tir/?..) · t\+ 0(~-')j 
~~b.~)~~GO c:u; ( ~-')..e~\1~) +-<ii~\ -2..-rT"/7..). tI~ Off')~ (5.7) 

t~<ry. ~) = .LH 
t'+..2..f "'" 0( fl.) C~try). p 

.2+1 

-~ ) o(~ pQ~~e) ~=o 

~R ('<')' ~) = ~ • 1. + 0 (~) i- ' 'l - --c .RLn) .('l..Q + 1) 
- I I 

Differentiaalvergelijking (5.2) bevat geen eerste orde afgeleide, zodat 

de Wronskiaan van twee oplossingen een konstante is, die bepaald kan 

worden uit de asymptotische ontwikkeling: 

W(F,G)=FG'-F'G=-1 (5.9) 

Men definieert nog de in- en uitlopende coulombgolven, het analogon van 

de Hankelfuncties: 

:t :t ~ ( I' -'1 ~,_~I ;. o; ('J) - 2n'f'l.) 

H~c_ry.~) ;: 1-tL"l.~l !~~~(~.?) ~~00 11. • \\ + O(('J 1 (5.10) 

Voorry=o gaat (5.2) over in de sferische Besseldv. en door de ontwikke

ling rond? =o te bekijken volgt het verband: 

( 5-11) 

De differentiaaloperator uit (5.2) kan op twee manieren ontbonden 

worden: 

:: ( - g_ - :2. .,. ~ ) . ( ~ "' ~ + ! ) +1. 1-~ e -'- ~~ ~ .2 è.f .e1. 

= ( 
J.+t +..s. +- .s!. \ (- ~ _!J... 1'"~)+1.+~ T ..e+, è. ~ i' (,0 l+l ~ f (..Q+\) '1. ( 5-12) 

wat suggereert dat er verbanden bestaan tussen opl0ssingen van (5.2) 
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bij v-erschillende 1-waarden ( li t .10.). Als Ai (T7 ,~) een oplossing van 

(5.2) is, dan is (- ~+' -J-~ +4) A;~.\') een oplossing van (5.2) met 

1_.1+1 en evenzo is ( ~ ... t .,.~)A .L("J, ~) een oplossing met 1-1-1. Deze 

nieuwe oplossingen zijn in het algemeen dus lineaire combinaties van 

F 1+1 (~,~) en a1+1 C~ ,e). Als nu bijvoorbeeld A 1 (~,Ç) = F1 (~,f), dan 

kunnen we met de reeksontwikkeling ( 5. 4) rond f =o de coëfficiënten p en 

q bepalen in: 

(-fl;'-~+~):r_t)(Vj,~) = ~·-;:..t+,('l),@) ~q~_4,("),p) 
en evenzo doen we dit met G1(~,~). Het resultaat is: 

A;J~.~J = Jl+l . ( ~~ + .l7!' -~-:Q )A,2._,(1,~) <5.14) 
'\}'l')"-t-(8,+1)'1.. l \ 

Uit deze twee volgt door eliminatie van c:\ I cl~ : 

(5.15) 

We kunnen A1 C1,~) kiezen uit F1(~,~) en G1 (~,~) en wegens lineairiteit 

van (5.13), (5.14) en (5.15) ook uit H~(1'J,? ). Op soortgelijke wijze-· 

toont men nog aan: 

(5.16) 

In lit.12. herleidt men (5.2) met de substitutie z=2ip,p.=l+i en ~=i~ 

tot de Wittakerdv. die behandeld wordt in ~it.9. Dit biedt tal van re

kentechnische voordelen. 

Voor de numerike berekening van coulombfuncties maken we gebruik 

van een aantal subroutines uit de CPC-library, die beschreven zijn in 

lit.13. en lit.14. De fortran subroutine DCOULM(DRHO,DETA,M,L,FC,FCP,GC, 

GCP,IEXP,SIGMA) berekent F1 , G1 en afgeleiden, beide in double preci

sion. Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid waarmee de coulomb -

functies berekend worden, worden deze vaak ingevuld in (5.9) of (5.16). 

Uit testprogramma's blijkt dat de nauwkeurigheid ci~ca 14 cijfers is, 

terwijl de rekentijd sterk afhangt van de keuze van~,p. 
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In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat we voor het oplossen 

van het gekoppelde stelsel integraalvergelijkingen, integralen moeten 

be~ekenen van de vorm: 

waarbij x1 (~ ,kr) en Y1 ,(~',k'r) reguliere of irreguliere coulombfunc

ties zijn. Wanneer de integrand Rankelfuncties bevat, herleiden we 

de integraal met (5.10) tot de reëelwaardige integralen (5.17), zodat 

we kunnen volstaan met de berekening van: 

(5.18) 

Het zal blijken dat de berekening van één van deze integralen evenveel 

rekentijd kost als de berekening van alle vier tegelijk. 

Met (5.8) kunnen we de integranden van (5.18) rond r=o in een 

reeks ontwikkelen. Als we R~ eindig kiezen en ~=o, kunnen we uit deze 

ontwikkeling het volgende convergentiecriterium afleiden: 
0.) 

I"l..Jt• is convergent als 1+1' ">, >. -1 
(.1.\ 

Il~~· is convergent als 1-1'~ ~ 
t1\ 

I 1tt• is divergent. 

en anders divergent. 

en anders divergent. 

0.1 
Iltu• is convergent als 1'-1~>. en anders divergent. 

We zien dat de vier integralen zich versch±llend gedragen voor ~~o en 

dit geeft complicaties in de verderop te formuleren recursierelaties, 

die gesteld zullen worden in de algemene notatie (5.17). ~evens komen 

in die recursierelaties stoktermen voor en dus de waarde van de inte

granden in de ondergrens R~: o, eindig of onein~ig. De criteria voor 

de divergente stokterm vallen echter niet samen met bovengenoemde 

convergentiecriteria voor de integralen. Dit probleem is, tussen de re

gels door, ook te lezen in lit.16. We gebruiken de integralen (5.18) 
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echter alleen voor het gebied waar de kernpotentiaal uitgestorven is, 

zodat we zullen stellen: R~.:> o. 

Het convergentiegedrag voor de situatie Rt~~ volgt uit de asymp

totische ontwikkeling (5.7). Zois voor de eerste integrand: 

""f _.(~,V. '<"J • ~ ..L {.'-\',~I<") 
"( >.+1 

= 
'J.. "(")+I 

en dUS iS \ ":t..(~,\A~. ~L'~'.~''f") ."('->.·I\ ~ '(' -}.-t• \ 1. ~ 0(..~·\J \ 

(5.19) 

zodat !1~'1 , convergent is voor ~_.<X) als), =1 ,2,3, ••• Eenzelfde bereke~· 
ning geldt voor de overige drie integralen, zodat we in (5.18) R2 -~ 
kunnen nemen. De À =o integralen kunnen zowel convergent als divergent 

zijn •. We zullen ons in het vervolg bezig houden met de convergente 

integralen: 

(5.20) 

(.\) 

waarbij we in de notatie van r
11

, de afhankelijkheid van de vast geko-

zen ~, R1 , '7 ,"?', k, k' onderdrukken. Een eventuele index 1 ,2,3,4 geeft 

de nuancering (5.18) weer. 

Wanneer we de integralen (5.18) numeriek berekend hebben, zullen 

we na moeten gaan wat de nauwkeurigheid is. Nu bestaan er voor specia-

l 1 . . I()) e waarden van de parameters ges aten u1tdrukk1ngen voor 
11

,, waarmee 

we kunnen vergelijken. Wanneer we bijvoorbeeld '9 ="}' =o nemen, gaan de 

coulombfuncties over in sferische Besselfuncties volgens (5.11). Met 

lit.6. vinden we zo de >-=1 integraal: 

waar we onder- en bovengrens in kunnen vullen (~ventueel met een li

mietovergang). Zo is bijvoorbeeld: 
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"' ~:.....1a-..t~ -rrh..J 
(.2-~o.L'o~-\1 ( ~-...t.'] 

.R.:.e' 

(5.22) 

waarbij de 1=1' in overeenstemming is met lit.19. Soortgelijke uit

drukkingen z~Jn af te leiden voor de overige drie integralen. Evenzo 

wordt in lit. 20. de integraal voor willekeurige ~ afgeleid~ 
00 

~~t.~"~l-~.e·~.'~-rJo.'(" = -rr\.\<'~/·o-·J~ T'('h.(.2.t-P->. .. l)) 

4 ~).+1 l. \ ( 'h. ( ..e'-..i .. >-+•)). \ ('h .. ( k?~..e·"' )..:,.1.)). \' ('h. ( .R-..t '4- )+, l} 

waarbij we de~-functie kunnen bepalen met een subroutine uit de CPC

library, of met een gesloten uitdrukking voor halftallig argument. Voor 

k*k' geeft lit.19. nog: 

(IQ 

) "f.IZ~,~d · T~l.,,\(\·) ~~ 
4 VL 

Jl.+l 

= ( ~ ') (5.24) 

In het geval~ =-:;' , k=k' , R'\. =o, R'l. :co, kunnen voor s-peciale waarden van 

1, 1', À gesloten uitdrukkingen gevonden worden (lit.3.). Het is in 

het algemeen zo dat de integralen (5.18) discontinu·zijn als functie 

van k-k'. Zie ook lit.15, lit.16. en lit.3. 
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Het zal verderop in dit verslag blijken dat het berekenen van de 

integralen (5.18) een computer-tijd-rovende bezigheid is, zodat het 

van belang is het aantal direkt te berekenen integralen zo drastisch 

mogelijk te verkleinen. Bedenk tevens dat het aantal integralen van 

de vorm (5.18) bij een zware ionen bereken~g in de vele tienduizenden 

loopt. We zullen daarom een aantal recursierelaties afleiden, die 

verbanden leggen tussen integralen bij verschillende 1, 1' , en À waar

den, maar waarbij de overige parameters, alsmede de integratiegrenzen 

hetzelfde zijn. Bij het afleiden van de relaties zal ik alleen de 

meest cruciale tussenstappen vermelden, omdat deze paragraaf anders 

een verslag op zich zou worden. Eén opmerking is echter nog op zijn 

plaats: wanneer we bijvoorbeeld relatie (5.14) gebruiken in de vorm: 

x .t-1 ( ~) "''(") = ..J1;t'C"j.,_ ( !} i- ~ -r ~ ~) x .2 {'"),\c. '<") 

dan moet hier de voorwaarde l~o toegevoegd worden. Dit is hier triviaal, 

omdat voor l=o de cou~ombfunctie x1 _
1 

niet gedefinieerd is en omdat ~/1 

niet bestaat, maar al rekenend kan het gebeuren dat in een bepaalde 

recursierelatie die je overhoudt, het invullen van l=o geen problemen 

meer geeft. Daarom zal ik, in tegenstelling tot de overige literatuur 

op dit gebied, alleen formules opschrijven en gebruiken, die gelden voor 

alle parameters, gespecificeerd in (5.18) en wanneer er een restrictie 

is, dit erbij vermelden. 

Gebruik (5.13) om de integrand te splitsen: 

Q., ~1) Çi'\" 

.I.~,.R' = \ )( ,2-H, (V'! I \c. Y') • y_l,('1 ', \,< 'Y) ~ 
~ .. '( '<'Hl 

~' 
) ~ \1. .J(jtl) l. +ri:;:. '(')~ 

x~+l .,.. V,\},J. .. ,).+'<'],__ x..L r· y...l,(~ \\.<'r~ Ö'(' :: xAl-
~. (.2-~ol.)(l.R+ 3) tt+l) ~i-2.) (.2+!JllL+'I) 'f~•-:. 

(5.25) 

Dit is de eerste recursierelatie. Deze legt het verband tussen inte

gralen bij À en integralen met hogere>. -waarden, zodat we hiermee be

reikt hebben dat we de integralen (5.18) alleen hoeven te berekenen bij 
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de laagst voorkomende À en bij zware ionen verstrooiing is dit 

dus À:2.Merk op dat lit.18. hier geen gebruik van maakt.Schrijf 

(5.13) en (5.14) in de vorm: 

g_ X~, ("',v.-<): v..JW....oJ .. ,..'rl,_. X;~:h,\<'~")- ( ~ +- ~)· X~,(ry,\n·) 
Ó<" .1..+-t 

j v,., .... ,\.<-r) (~+~).x !",\(1'1- \(Jfll-l.,)l.+,j'L._ )(.LI-1\'1,\(;"l t7 I' 4 VI =" ..t +I '(' ,t \;;I I .e+-t 

Gebruik eerst (5.26) en dan (5.25): 
~'I. 

(t.;.,J ~-!'1.)('l..l-+3l. \ .a ( 'X..t •• l ... h\,4-rj). ~.t.l("'l'.~'f"j~ = 
\( ~I ~f '(~!"\ 

Verwisselen van indices geeft nog: 
~l 

(.Q' .... ,J (Q 1t1.)('l...Q'-+3) \ X.~ó!L"l,\cv-). c! ( Y.t•f..,'.\c'.,.) )~ = 
\(' ~I d.'l '(.,\-+1 

We zoeken nu een recursierelatie naar l.Met (5.27) is: 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

Ó.) ~1.. Jl. 

I.Jl+t ~· = Ç '-ff.ll +•,_ , \iJ; "><..c\'1,\AI'") + h 1 ·X..t(Yi,\o~) - t; '} X~."<'~"l \ L1 .. d~',l.t'~J c\v· 
I R, +IJ """'". "<-T" "'"" '("MI 

~· ~~ 
= ;_ ... I 1.r;/r:..2~· ~ ..Q .... '.::s:~;:)- Ç;) $-tx.c~·"'~')l.~_,l("'·"'<')~ ~ (5.30) 

'1/ (,t>~-1)1..+'1 ". 1 " ~I I '(')>+I 

Het ligt voor de hand om de integraal te elimineren met (5.28) en 

de (~+1)-term met (5.25) maar dit leidt tot O=O.Als we de stokterm 

definiëren door: 

(,\\ 
ï ·-.J.Le..· • - (5.31) 

dan is met partiële integratie: 

Dit vullen we nu in in (5.30) en elimineren de tweede integraal met 

(5.29).Hierna verwijderen we de (À+1)-termen met (5.25) en vegen de 

resterende termen netjes bij elkaar.Na een kwartiertje rekenen houden 

we over: 
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\o '11.. ( ..t '-..t ... ~) VUZ+tf'. ""'t. I ..t~~, +-t - .(.::.: . J 1!. • ... f· ... ..., ,.,_. :t !~.~I = - "J ~,..~ • .~., ( 5. 33) 
(1.+•1 ('\.-'•11 

een verband tussen vier integralen met verschillende 1,1' maar· 

dezelfde À.Met de substitutie l=l'+À gaat (5.33) over in een verband 

tussen drie integralen.Verwisselen van indices in (5.33) leidt tot 

een recursierelatie voor de tweede index: 
()) I I 7 <.,\) 

\('(i.+L'+)..-+-~)V(Jl'•,_)'l.o~-"'l',_.:t.t "· ~ r ~-:2.""' (L+À•r)1.1:...t..f,~'+' + 
,;:_.::..,:;;.,;..,::_:_;,;_.:..:,......;_;::...._~--'---'-- ""I,_ "T'1. 1 t....r (4 1 +I) f/. /4-'].) 1 

\.'Z.'+l.) ( '1.~'·+-1) 
~) {.,\) (>.) 

'l...'(..e-..e'+~).v~·+•J1.+"1'". :t~+,,~,- ..e~ .JIR-+•>"1..~"1". I..(,.t.'+-t =- j.t.+r,.e'+-t (5.34) 
(L '-to) lt...e'HJ +t 

In 5-25) verhogen we de index 1' met één en elimineren de 
().) 

I 1 +2 , 1 ,+1-term met (5.33).We houden dan de netjes aandoende relatie 

voor (À+1)-integralen over: 
O+l) c).) r ...., ~ 1 0.) 

(.Q+2'+..X+;,).':t.t+r,.t:'4-f =- J~.~-,,.e,o~-r -l };, ~ .t'+t \·~...e+t,.t'+t ~ 

(.~} I 0.) 
+k-Jrg+t).,_+'t"Jl.."'..t,q"t+r + ~.J(!.'+-0t..".'1' 1 ·'I..e+t,..t' (5.35) 

.i+l ' ~ 1+1 

0.\ 0.) 
Als we in plaats van Il+t,l' in (5.30) de integraal Il-t,l' nemen 

dan krijgen we op soortgelijke manier: 

(/\\ ()..} 
\(( .Q.-\.-t'-}.+L.)v'~+l}'l.-1-l).,_. :t_u, ""'\ ~- ~\( ~~-~~1) ~. I"..t+-• .t' 

l~-+1) ("l.L+1) .t'-4-l 1.€+-1\ ~+1.) ' 

(_;.) 0) 
'·' .J 101 z. ,,_ ,.. _ \\(...e-.t '+~ +•)-Jr;.n)l.~~~~'\. .,.. ::: ~ Ie"- +1) +"J . ~..e.+t,,e'~l _ . l ·,.I.. ..f+'l.,"e I 

.t'-1-1 ~'1.) !JX:+j) (5.36) 

(5.37) 

Het zal de lezer opvallen dat aan het formulewerk niet meer 

te zien is of we met een nieuwe,interessante relatie te doen hebben. 

Tevens zal het duidelijk zijn dat je onbeperkt recursierelaties 

kunt genereren.We gaan nu de relaties 'in kaart' brengen,waardoor 

het mogelijk zal zijn om van te voren te bepalen tussen welke inte-
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gralerr relaties bestaan en hoe je die afleidt.De zes,tot nu toe 

gevonden recursierelaties worden als volgt weergegeven: 

0=1+1,1'+1 0=1+1,1'+1 0=1+1,1' 0=1, 1' +1 

(5.33) (5.34) (5.36) (5.37) 

0=1+1,1' 0=1+1,1'+1 

(5.25) (5.35) 

l).\ 

Als in een recursierelatie de integraal r1~ 12 voorkomt,dan zetten we 

een • in het plaatje,waarbij de index l~op de horizontale en de 

index 12 op de vertikale as uitstaat,terwijl we een (~+1)-integraal 

weergeven met een X.Zo zien we bijvoorbeeld aan het plaatje van 

(5.35) dat we hiermee nooit een integraal kunnen genereren van de 
(M-~ 

vorm I~ ,omdat er anders negatieve 1-waarden optreden.Uit de plaatjes 
uO <M 

van (5.25) en (5.36) lezen we af dat de r11 , -integraal te elimineren is 

om de volgende relatie over te houden: 

\)-+I) 

(t "'".Q!- :>.. +7..). I..e.+~,..t' = 

0.) 
+ \,.( I . J ~I ·H) 1.. 1- "'I.,_ . I~ ,..t ··-~-~ 

~·'"'""' 

0=1+1, 1' 

(5.38) 

().) 

\.<.V ~+1.)1. -+-VJ"'-. I ..e.+'l..,..l' 

.l+-1.. 

(5.38) 
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Een eerste opmerking hierbij is dat uit de afleiding de voorwaarde 

l+l'-À+2~0 volgt.Als we echter in (5.36) de substitutie 1+1'-~+2=0 

maken dan staat er precies (5.38),zodat we deze voorwaarde weg kunnen 

laten.Een tweede punt is,dat we in (5.38) 1+1 kunnen vervangen door 

1 en zo een goed gedefineerde formule overhouden.Hiermee zou de (À+1)

integraal in 1~=1~=0 te leggen zijn,maar dit hebben we niet bewezen. 

Op soortgelijke manier bewijzen we nog: 

<).·H) 

~+À -.-e'). ~~+lpt.'+! 

0=1+1,1 1 +1 

(5.39) 
(/..+1 \ 

V.'-.-e.+>-). I~+I,.Z'+I = 

I • I 
0=1+1,1'+1 

(5.40) 

(>.) 

+ ~ .J ~~,).,_ -1-'1,_. I..e,..t'+r 
~+I 

(5.39) 

Uit (5.33) en (5.34) kunnen we de stokterm elimineren,waardoor 

we een vijfpuntsrelatie overhouden met een interessante symmetrie. 



V.. J<J..n).,_ ..,")"'- . 
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\.A' -)~'•'-),_._~,..._. r;_r.\ .,,_ ~ 
- •t J ...... ~ 

(f\) 

"'" \.c. v-~ ... ,) 'l. ~")1... ~..L,~1.,., 
(~+ ') (1...€.+-"J) 

(r) 
- \l. \ \) <,g 1 ~'Î 't" t-v('· , I ..L+-t .z_l - o 

I 

~'-1-\) (_'l.Z'-+1J 

0=1+1,1'+1 

( 5. 41) 

Voor het geval 1=1' valt het middelste punt weg,omdat in onze situatie 

tJk=ry'k' .Een andere vijfpuntsrelatie is: 

()) 
~ t-1) (. ..e-~o-L' ~Á -~o-t..,) . J ~-+1.) 1.. ~'1,_ . V<!- .... ,_ )1. ... ., ,_. I LH,~ '+"l... -

(g+'\..) (1...L' F~J 

\ \<.. (.l'+-1..). (~.,_,)i. +'f)'"!.) 
1 \<,I ~-1-1) 

+- \( 
1 

( ..e+-1 )( 'l-'2+1) • ( '8. 1
H) 1.. T ") 11..) l 

\< (~1~1-)(Z....t'+'JJ-

+ t.e'+.,_) {..e.+-..t.'+-1..->-J .J ~+~J,_+">"\.. Vc_.fl' ... ,)"- +-'1'1.. 
<g '+1') ( 1.. L' + '3) 

0) 
r..e...e' 

• 

• 
0=1+1,1'+1 

(5.42) 

waarvan ik het bewijs aan de lezer overlaat.Het interessante van 

(5.42) 
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deze relatie is dat de punten op de diagonaal de structuur bepalen, 

in plaats van de punten op een horizontale of vertikale lijn.Als we 

in (5.42) kiezen: 1=1' ,À=O en integralen kiezen waarvoor de stoktermen 

nul zijn,dan vallen de twee niet-diagonaalelementen eruit.In die vorm 

is (5.42) te vinden in lit.16. 

Naast de recursie naar 1,1' en À,is er ook nog een verband 

tussen integralen bij verschillende k en k' waarden,omdat de coulomb

functies als argument eigenlijk kr hebben.Substitueer x=r/~ (~)0): 

~"\... ). ~ .... (d. 

~ 'X.t.~ 1'v.'f)·'1~·~'.'-'''f) ~ = .,;.- ~ · X.(.(VJ 1 el.~,...)."1..t•(~\ar.V.'x) d-.x 
~' '(").+I ~\/d. . X)..o-1 

Als we kiezenó.=1/k dan is dit: 

waarbij gebruikt is dat ~ k=ryk' .De integrand hangt alleen af van 

~en~'en niet vanken k'.De parametersken k' zijn alleen voor de 

schaling van het probleem. 
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Wanneer we de recursierelaties toe willen passen,zullen we 
eerst een aantal integralen I~~' numeriek bepaald moeten hebben. 

Als eerste poging gaan we uit van de bekende Simpsonregel: 
~,_ 

) ~6-) ~(" = ~\, t ~l<?-,) +lt ,\~,+\,) ~"l.~~\lt"l.~) ~ --- +-

~I 
~ C.L.) 

~ '1 ~ ~ .. -h) T R~,_)) - ~ 1..-~ \ . 'n . ~ l~) 
\io. (5.44) 

met ~=Î(h) en stapgrootte h=(R~-R~)/N waarin het aantal intervallen 

N vrij te kiezen is,maar wel even moet zijn.Men kan aantonen (lit.21.) 

dat de fout R(h) in een reeks te ontwikkelen is volgens: 

met c~,c6 , ••• konstanten voor gegeven f(r),R~ en R2 .We noteren de 

Simpsensom G(h) als: 

~'\. 

\ \ {<) a.. = I = ~ ~) ~ ~~ î 
q_, 

(5.46) 

We nemen aan dat we h dusdanig klein gekozen hebben,dat de reeks 

(5.45) snel convergeert en dat G(h) een redelijke benadering is voor 

de integraal I.Het zal duidelijk zijn dat de nauwkeurigheid toeneemt 

als we het aantal intervallen N vergroten.Hier zit nu de bottleneck, 

want voor elke term van de Simpsensom moeten we twee coulombfuncties 

berekenen en dat kost veel rekentijd.Een mogelijkheid om nauwkeurig

heid te winnen 'zonder'de rekentijd te vergroten is extrapolatie. 

We berekenen de Simpsensom bij N en bij 3N en delen de stapgrootte 

dus door drie (Uiteraard delen we niet door twee,zoals vaak/•oor-
/ 

,/'. 

komt,omdat de N+1 waarden van de integrand dan èf bewaard moeten 

worden,àf opnieuw berekend moeten worden~.Als h de stapgrootte is 

bij N intervallen,dan is dus: 

= !~l~) -Y ~"" ('I..H9..~•'r"J'-") ~ ~~,.,'1.,1'-') ... -R~~~"'I~~) "~-"l.~~~ .... J"i3\,!+-·-) 

(5.47) 
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waarbij we alleen de termen tussen haakjes hoeven te berekenen. 

Als we in (5.47) h vervangen door h/3,dan vinden weG( 'ih) etc. 

De extrapolatie gaat als volgt: 

I = G(h) + R(h) = G(~h) + R(~h) 

'i' ." .. 1. 
met R(h) = c?h + c9~h + ••• 

en dus R(yh) = 
~ .. ,_ 

,~ .. ,_,\,.. +- ---
J h\. 

dus 

waarmee we de eerste term van de reeks van R(Jh) dus berekend hebben 

uit G(sh) enG( h).Als nieuwe benadering voor I kiezen we nu: 

en dus 

met 

We kunnen nu succesievelijk berekenen met p=4 en (5.48): 

~G) 
~ ~'11 ~) 

~CI"l'-') 

S,'l.()~) 

~'1. ~ '-') 
I . 

(5.48) 

De fout Rjjh),RJkh), ••• begint met h 6 en dus kunnen we een h 6 _extra

polatie maken: 
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zo doorgaand vinden we het zgn. Rombergschema: 

~~) 
Ss'~ 'V\) 

~(~ ~~ 

Sl-b. '-' l 
~1.(~ 1") 

S -1 (i-r \, l 

Als benadering voor I nem~n we ~(~r h). 
i:/ 

In onze toepassing gebruiken we de subroutine in een gebied 

boven het turning point,waar de coulombfuncties oscilleren en het 

gedrag van de integrand volgt uit de asymptotische ontwikkeling 

(5.19).De stapgrootte h voor de berekening van G(h) laten we be

palen door de snelst oscillerende term uit (5.19) en dit is dus 

sin~k+k')~.We kiezen h zó,dat we minimaal zes intervallen per~ 

hebben met À~ 'lïï / ( \A-\-\t') 

Met de fortranSUBROUTINE SIM(DR1,DR2,DI) worden de integralen 
Qll 

I 11 , berekend • 

. Om te controlleren of SIM correct werkt,gebruiken we (5.21) 

met.k=8,1=9,1'=10,R~=2,R~=3.0p de volgende bladzijde is het extra

polatieschema geprint en onderaan de waarden van de vier integralen 

volgens (5.21).We zien dat de nauwkeurigheid elf cijfers is,waar

van er twee met het extrapolatieproces verworven z~Jn. 

Als tweede test heb ik voor R~=1.4,R2 =2.4,~=25,~'=12,k=1.5, 
k'=0.5,À=0,1,2 en l,l'Eto,"l.,-··lo1 met SIM de integralen berekend 

en voor later gebruik opgeslagen op diskpack.De benodigde rekentijd 

voor deze 363 integralen was 330 minuteniVoor aktuele berekeningen 

is de golflengte een faktor 40 kleiner en dus de rekentijd een 

faktor 40 groter.Verder zijn~,~·,~,R2 groter,zodat we in de duur

dere coulombfuncties vallen.En last but not least integreren we 

niet over één fm. zoals hier,maar over vele duizenden fm.,zodat we 
. ~~ 

hieruit leren dat de berekening van I 11 , met een step-by-step 

methode ondoenlijk is.De rest van het verslag zal voornamelijk 

gaan over de oplossing van dit probleem. 

Vervolgens heb ik een programma geschreven om met boven 

berekende integralen te controleren of de recursierelaties uit 

de vorige paragraaf correct zijn. 
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Afgaprint werd (linkerlid-rechterlid)/linkerlid of alleen het 

linkerlid,alsmede de integralen zelf.Hieruit bleek dat de relaties 

tot op acht of meer cijfers identiteiten waren,zodat we kunnen 

aannemen dat de recursierelaties analytisch correct zijn. 

Als vierde toepassing heb ik de convergentie onderzocht voor 

het geval R~=~.Met andere woorden:hoe groot moet ik R~ nemen in 

de Simpsonsom om een redelijke benadering voor I~~' te krijgen. 

Als referentie ben ik uitgegaan van de oplossing (5.22) met de 

relatief goedkope~ =0 coulombfuncties.Het zal wegens (5.43) en 

het kriterium voor de stapgrootte h duidelijk zijn dat de keuze 

van k in (5.22) geen invloed heeft op het aantal benodigde stappen 

voor een bepaalde nauwkeurigheid.De keuze van R2 heb ik zó gemaakt 

dat de computer vijf minuten lang Simpaanstapjes kon nemen,om 

daarna een schatting voor het rechterlid van (5.22) .te kunnen 

leveren.Het resultaat was een overeenkomst van één cijfer,zodat 

we kunnen stellen dat de integralen met bovengrens~uitermate 

langzaam convergeren. 
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Hoofdstuk 6; De WKB-benadering van coulombfuncties. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het berekenen 

van de integralen ri~, met een eenvoudige Simpsenregel ondoenlijk 

is,omdat ten eerste de golflengte extreem klein is,zodat vele 

stappen nodig zijn en ten tweede de coulombfuncties voor de integrand

berekening duur zijn.In het geval R~=~komt er dan nog het probleem 
{À) 

bij dat de Simpsensom uitermate langzaam convergeert tot r
11

,.Verder 

kun je problemen verwachten met betrekking tot de numerieke stabili-
ei 

teit wanneer de integralen berekend worden met zo'n 10 stappen. 

In dit hoofdstuk zullen we een 'goedkope' benadering voor de coulomb

functies construeren. 

De algemene theorie van de WKB-benadering is te vinden in 

lit.22.,lit.23. en lit.24.De ééndimensionale golfvergelijking voor 

een medium met plaatsafhankelijkervoortplantingssnelheid,een radiële 

SchrÖdingervergelijking en een coulombdv. hebben de vorm: 

Bij de berekening van rii, zitten we altijd in een r-gebied boven 

het turningpoint,zodat we stellen:W(x)>O.Met de definitie k(x):= 

.Ju>Cx) wordt de dv.: 

Voor k(x)=k is dit de Helmholtzvergelijking met oplossing ~(x)= 
ikx -ikx t . h t 1 S h .• d. 1" "k" c1 e + c~e ,wa 1n e geva van een c ro 1ngerverge 1J 1ng 

neerkomt op de vrije-deeltjes-oplossing.Bij. de WKB-benadering 

(Wentzel,Kramers en ~rillouin) beschouwen we situaties,waarbij 

k(x) slechts langzaam variëert met x.Pncieser gesteld nemen we aan 

dat: 

\ ~ ~ \ < < \{ (.X) 

1.. 

of met de locale golflengte 

\u\ << ll\ 
dx 

( 6.1) 

(6.2) 
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De oplossing van k(x )=0 noemen we een turningpoint en hier in de 
- 0 

buurt kan dus nooit aan (6.2) voldaan zijn.Als (6.1) een ééndimen-

sionale SchrÖdingervergelijking voor een deeltje in een potentiaal 

V(x) is,dan is k(x )=0 equivalent met E=V(x ),zodat x het klassieke 
0 0 0 

omkeerpunt is.De voorwaarde k(x))O zegt dat we in een gebied zitten 

met oscillerende oplossingen. 

We maken in (6.1) de substitutie ~(x)=eiu(x) met het idee dat 

u(x~kx,de vrije deeltjes oplossing.De vergelijking voor u(x) wordt: 

• _~.1.. 
\.. 0. \...( 

à. x2 

een niet-lineaire dv. voor u(x).Voor een vrij deeltje is ::::ro 

zodat we als eerste benadering deze term schrappen.De oplossing van 

(6.3) is dan: 

' (6.4) 

\ 
. Q Lu 0 \ - \ó. \\ \ Voor deze oplossingen is 1. ~ - er;- en wegens (6.2). 

is dit veel kleiner dan k(x)~ zodat we in eerste benadering inderdaad 

deze term in (6.3) mogen weglaten.Met (6.3) en (6.4) maken we de 

iteratieformule voor u(x): 

(èl ~~--) 1. = V..(!\.,__ + i ... ~ 
en dus: u"'+' (?<) - + \ J'"""\.(_ry._)-,.,-~-t-u-....,-~~ -0-} ~ x 

Met de voorwaarde (6.2) kunnen we de integrand in een binomiaalreeks 

ontwikkelen,waarvan we hogere orde termen weglaten. 

- 1" - -

Dit geeft de vier oplossingen: 
~ u'1.(x) "" .L 

""f1.. (?<\ ; ;:- e. - =- "-" (.x)- '1.... ~ ( 1: ~ ~\<.Oe) e\ )() 

wat met k(x)=k inderdaad overgaat in de vrije deeltjes oplossing. 
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-,_ -'h .. 

Het zal blijken dat we bij de coulombdv. k(x) moeten kiezen als ~~) 

De c~mplexe integratiekonstante voor de onbepaalde integraal in de 

exponent kunnen we splitsen in een amplitude- en een fasefaktor, 

zodat de WKB-oplossing gegeven wordt door: 
~ x 

l.f -'!) := d.. ~~ "!. i. ( \{ + (' V, <_x') ~ x,) 
~ ) (6.6) 

met~,~ en de integraal reëel. 
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Met de definitie van het locale golfgetal: 

~(R): = j:;_ 'J.~- .R.~~p) ~')a 

gaat de coulombdv. (6.2) over in: 

{ ~~~ -1- ~ (~)1.1 u (~) :- 0 

Het turningpcint wordt gedefiniëerd door: 

~\ ~ = ~ ~ -J ~ ï.. + ~ l ~+,) 

Zo is k( ~) positief en reëel voor~)~\ en k(~,)=O.Met de afgeleide 

vank(~): 

!lP +..Q(..2-t-1) 
~ 3 .\\(@) 

volgen dan de plaatjes: 

---,------------
1 

0~--~----------------

Fig.4: De functies die het gedrag van de WKB-oplossing bepalen. 

(6.7) 

('6.8) 

(6.10) 

De drie getekende functies ZJ.Jn voor ~) ç.. positief en monotoon op 

de aangegeven manier voor alle '<P 0, l~O.Aan de WKB-voorwaarde ( 6.2) 

is dus goed voldaan als~ groot is.Uit fig.4. blijkt dat de verge

lijking k' (~)=k2 (~) altijd een oplossing ~)~i heeft. 
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Deze vergelijking wordt voor gegeven 1 en 1 iteratief opgelost. 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn,dat het karakter van de 

WKB-functies in hoge mate bepaald wordt door de ligging van~. 

Voor relevante 1 en 1 waarden ( 0(1(1000 , 1{"<) '-500) heb ik ~"""~" , ~ en 

~ / (lr laten printen, waaruit bleek dat ~'en~ vrijwel samenvallen.Als 

we schrijven: . 

dan is 6<0.03 voor '<))50,1~0 en met toenemende 1 dan welf] neemt & 

monotoon af tot nul.Zelfs in het extreme geval 1=0,'9=1 is ó =0.36. 

(6.12) 

Voor ~ groot is het beste aan de WKB-voorwaarde voldaan,zodat 

we de konstanten in de oplossing (6.6) zo kiezen,dat deze oplossing 

asymptotisch nadert tot de in-·en uitlopende coulombgolven (5.10). 

Dit komt mooi uit,omdat we juist geïnteresseerd zijn in de oplossingen 

voor grote~ .De onbepaalde integraal is: 

~ '-<~) ~ ~ = e ""~\ -~~ ( ~ 'v.C\J) + ~-'1) +..Jlul+l). D.Ad~ ~ e +.i~+-~> ) c6 13 ) 
. ( ~ ~~).\)Jl(..e4-l) • 

Volgens (5.10) moet voor ?-+oo de amplitude naar 1 en de fase naar 

C( -")log( 2~)+<ï}_ ('I') )-1-tl/2 naderen, waarmee de integratiekonstantenoten 'f 
1 

vastliggen.De WKB-benadering voor H1C1,~) is dan: 

~') ~T (6.14) 

Voor 1=0 is de term .J i..(...e.+,). L ---'1 = o . 

In numerieke procedures die uitdrukkingen van de vorm (6.14) bere

kenen,worden de arctan'en opgeteld met: 



-6.6-

x - y arctan x - arctan y = arctan 1 xy>-1 + xy 
(6.15) 

Voor ~ groot is k(f)-;61 en e\<.~)="~'1.-t."lp-~(..Q+•) ?6 ~ ,zodat de fase 

in (6.14) inderdaad ongeveer\ -')log(2f)+OJ_ h )-l'il/2 is.Het is iets 

netter om (6.14) in een reeks rond~=~ te ontwikkelen.Dit komt in 

~ 7 .c. 

De reële WKB-functies,die F1 C~,e) en G1C1,~) dienen te benaderen, 

worden gedefiniëerd door: 

t.RlV),~J := l ~./c~.~J- ~;\~,~)) /'l....._ 

~C..Y).~ J : ::: ( "'/ ~. e J """ '-'.e-l'î, ~ l) I 1. (6.16) 

In fig.5. zijn f 1 (1') ,f) en F 1 ('<) ,p) getekend voor'<] =30, 1=10. Voor 

~> 75 vallen de grafieken binnen de tekennauwkeurigheid samen en 

voor g
1 
(~ ,~) ,G1 (t) ,~) wordt een soortgelijk gedrag gevonden, zodat we 

kunnen stellen dat de WKB-functies op redelijke afstand van het 

turningpoint goede vervangers zijn van de coulombfuncties. 

Als volgende stap heb ik dit 'goed' nader trachten te specifi

ceren door eo(l,~) te berekenen als oplossing van: 

\ ~.rlll'l,fo) - ~~C!I,po) \ = \0 -~ 
-\...b,fo). 

Het probleem hierbij is,dat (6.17) de ~0 niet éénduidig vastlegt, 

(6.17) 

omdat het linkerlid niet monotoon naar nul nadert voorp~~.De functiès 

f
1 
('î,~) en F

1 
('<) ,~) komen met toenemende~ wel onbeperkt dicht bij 

elkaar.Voorbeeld voor 1=10,~=30,~ï=61.8: 

~ [ ~,0 Qo,~) - ~ , 0~o, ~J J / ~, 0l3o ,p) 

72 .10 

73 .032 

74 .014 

79 .13 

310 .13.10 -3 

311 -.0031.10 -3 

312 -.15.10 -3 

30000 .0021.10 -7 

30001 -.12.10 -7 
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~\o(~o, p} ::: 

':f\0 <..~C), p) ~ 
-
---

Fig.5: Reguliere WKB- en coulombfunctie. 

l"t 

i 
l'l. 

lO 

~% 
, 

fr 
' 
" ..( ::t4r' 

2 

0 to lto '0 ao loo t\o '3 oo 
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De ~cr(l,~) is uitgezet in fig.6. waarbij weer gedeeld is doorPT· 
rJ 

Net als bij ~· blijkt ook hier weer, dat de overgang naar het WKB-ge-

bied bij ~~ dichter bij ~~ligt naarmate 1 en~ groter zijn.Op het 

oog lijkt een redelijke benadering voor de krommen uit fig.6. gege

ven te worden door: 

.&. =- '3 -T- ó' 0 

Ç?i ~-T-I)l) (.6.18) 

80 r 1. 1 
zodat voor p '> ( 3+( 1+

1 
)(} ) • (~ + '\1 '<) +1 ( 1+1) ) de WKB-functies ' goed' 

overeenkomen met de coulombfuncties. 
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Voor het inzicht in de structuur van de oplossingen en voor 

later gebruik maken we een reek3ontwikkeling rond~=~ van amplitude 
... 

en fase van hÎ(~,~).Met de binomiaalreeks is 4e amplitude: 

. .-!. = 
~\-~- .e<..e.,.!] 

~ ~"_ 

~">fT 
De reeksontwikkeling van de fase beginnen we ook met de binomiaal

reeks: 
t 1 

[ ~'1. -'Z.~f -.e(~1-1)]- 1.. = 
±"l. 

~ t l. + ~ + '2..~ "1. ( ~ Ul+,) -1- ( ~ ~ 1..) ~ ,_ ) +-

"'"('l.~1)-q(.ece+•)+(4+1)~7..) +- D(~-~) 1 
. '2..\''3 3 

convergent voor ~)~ 1 . 
(6.20) 

De log-term herleiden we met: 

1- .2o~( ~-') +-J f,__.,_"1f-.ec..e.~-.)) 
'l..( E'- '7) 

Voor ~.,~i is P1 zodat de argumenten positief zijn. Vul de reeks voor 

log(1- ~) in: 
~ 

De laatste log willen 

is ? )'1~ voor ~)fT' dus 

'/'1-.. < "'\.. - ~I f <.. '1.. 

- 'IL) 
we ook in een log(1+x)-reeks ontwikkelen.Nu 

. 
I 1...-< 1..-.., lr < 1... 

( 6.21) 

zodat o < \)' - y;. -~ < 1.. omdat de wortel tussen nul en een ligt. 

\- ..-, I (0 
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Hiermee is: 

- ,,,_ < 'h. 

en dus is \ 
I~-~-~ \ \j (l e"'- - 'k < 1.. 
'l.( 1-"'lp) 

Wegens bovenstaande schatting is de laatste log van de vorm log(1+x) 

met \x\<. 1 , zodat: 

~ - ~ - 'f) ,_-\-..eCR+-1] t Of -J) 
e L.f'2.. 4f(f-'îJ 

nu is 

zodat 

J.o-~(f-"1 +Jf-"-"'~f-..ec~.~-,)) = ...e_~(_'l.~J- .:1..- :?~,_+-2(bt) + orn -3) 
f 1-t f1. '-lr- (6.22) 

convergent voor ~/f r 
Met (6.15) wordt het arctan-gedeelte van de fase herleidt tot: 

'<) e .Jr-,.,t(_R. .. H) -·rtJp,_-'-"'1(' -.R(.€.ftj \ -

1{Y\fo\-2L~-~o,)) ~ .RC.ll+•)V~.,_-"L'"'f-Rr.P+t) ) 
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I .._ .fp +- O(i-1.) 

, _ ..z c..e-:1) + O(f-J) 
.... ~ '-

waarin (6.20) gebruikt is. 

De convergentievoorwaarde voor de eerste reeks is: 

Nu is voor 

~ <: \ ~ - I +- \(Cf) \ < -1. 

·\ '!l..-1 +-'-<cr.J \ <-1.. < ..,1.-\-.ec..e+,J 
f .}'_ ( .e.+•) 

dus 

voor 

voor e groot. 

voor e groot. (6.23) 

zodat de eerste reeks convergent is voor ~)er .De convergentie

voorwaarde voor de arctan-reeks is dat de absolute waarde van het 

argument kleiner dan 1 is,dus: 

'-JR<..Q+t) -~~-------
\ 

,.t(..e••l+Y)(I-\.1.(0} \ 

~ ( .t~.!.!J +~) + .tc.e-t,).'-<cpJ 

Voor0=~ is het linkerlid nul maar in de buurt van het turningpoint 

is in het algemeen niet aan de ongelijkheid voldaan (neem bv.~~o ). 

In totaal is de ontwikkeling rond\= oo: 



-6.12-

'\" 

~;\_').el=~->-+~+~~,_ ( t'1'-+..eu .. ,J) ~ o(f- 3
) ~ • 

. ex~ -=. i l ~- '1 2o~ ('- f) ~ ~ ['1) - .e:;: ~,_'I' [vJ 1. • RrRt i) J + 

+ ') '1. '-~+:~·il+t) +- 0 lf -J} 1 voor ~ groot (6. 24) 

Wanneer we (6.24) en (5·1~ vergelijken,zien we dat fase en 

amplitude van WKB-functies en coulombfuncties minimaal op 0(1/p) ~~ 

overeenkomen.De konstanten in de algemene oplossing (6.6) zijn dus 

goed gekozen.Merk nog op dat de afgeleide van de fase in (6.24) 

precies de reeks (6.20) voor k(~) geeft,wat ook zo moet wegens (6.6). 
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d. Enige eigenschappen van WKB-functies 
---------------------------------------

De reële WKB-functies zijn gedefiniëerd als: 

waarbij fase en amplitude in f1 (~,~) en g1(~,~) hetzelfde zijn. 

Hieruit volgt meteen: 

~ ~ -~ 

~.e~),~) t- ~.e<-:<).~l = \<.w) 

Differentiatie van (6.25) geeft: 

a t~~l.~J = 
c\~ 

9._ q.e0' p~ = - \<(.0 · ~.el'0, ~) -+ ~. ~.e.~· ~J. A.~ de óe v~~ 
zodat de Wronskiaan gegeven wordt door: 

, / 

~;_ ~.~). ~lt(_V),~) - ~_elV).~). ~,e(.'î.~) = 1.. 

wat het equivalent van (5.9) is.Als we (6.27) uitwerken en de 

uitdrukking (6.7) voor k(~) invullen,vinden we een snelle manier 

om de afgeleiden van f1(~,p) en g1(~,~) te vinden: 

De uitgewerkte vorm van (6.27) is: 
I 

,S\_ ~~(").~) := \((f)·'i~<.~o~) - t t.e.l'-'~,PJ • ~ 
0~ ~® 

v\ ~e0.~l = -V.(~)·,~0~~J- \ ~_e~.~) · \,(~ 
o.~ \( wJ 

(6.25) 

(6.26) 

(6.27) 

(6.29) 

(6.30) 
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I 

De WKB-voorwaarde zegt: o <.. "-WJ fV...(R) <.<.1.. zodat in het WKB-gebied: 

oftewel: 

de coulombdv.Als we uit (6.30) f1(~,~) en g1(~,p) oplossen,vinden 

we de differentiaalvergelijking waaraan ·de WKB-functies voldoen: 

~~~~.f) +"-<c~ · ~J.."'~.rJ + i.L g_lv.cr;) - ~('v\ce~ \ '2..1-~e~'-".~J = o 
à f \t,(eJ '-'CPJ J 

i:(- ,f/ + ~)· "':.~.~p t ( :f ( ~)- l:.l ~i) 1.. 1 . '\.J-1 'f)::." 

(6.32) 

(6.33) 

een gewone lineaire tweede orde homogene dv.De eerste ~fgeleide is 

eruit verdwenen,wat consistent is met de ~ -onafhankelijke Wronskiaan. 
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e. Hogere orde WKB-benaderingen 
-------------------------------

In ~ 6.a. werd het iteratieschema (6.5) opgezet om hiermee 

de benaderingen f1(~,~) en g1 ~j,~) voor de coulombfuncties te vinden, 

uitgaande van de substitutie lf (x)=exp(iu(x)) in de coulombdv.Deze 

notatie,met complexwaardige u(x) wordt iets gewijzigd.Probeer als 

oplossing van de dv (6.8): 

C? 
uq>)= c<!.e,'<)),~(\f~.Y)J ~ ~~(~ 1 } c\~') 
~ 

met te berekenen reële c(., 'fen ~(\J) voor ~reëel. Invullen in de cou-

lombdv. geeft: 

\_ ~ ((2. (;;) ,_ - i ~ -1. 

oftewel: 

1 ce),_ = \.<. <fJ 1.. .;- ~ 'h .. ~ ~ - 1''-
~~"1.. (6.35) 

analoog aan (6.3).Als we stellen: 

I ~ lh .. ~,_ ~ -lf.,_ \ <<. 'v..(f),_ 
6~1.. (6.36) 

dan is de eerste benadering voor ~(~) : 

(6.37) 

en hiermee is (6.34) precies de WKB-oplossing f1(~,~) als we 

~(1,~)=1 kiezen.Uit de voorkennis van de vorige paragrafen kunnen 

we dus stellen dat (6.36) equivalent is met de WKB-voorwaarde (6.2). 

Verhoging van 'f(l,~) met~2 in (6.34) laat de sinus overgaan in 

een cosinus en we vinden zo de oplossing g1(~,f). 
Onder de voorwaarde (6.36) kunnen we het volgende iteratie

schema voor ~~) maken: 

V\= "l. ''1., 1, ·--

We zitten altijd in het gebied e...,~, ,dus Ie groot' ,waaruit volgt 

(6.38) 
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dat k(~)=0(1).Met (6.38) is dan te zien dat we met toenemende n 

steeds hogere orden correcties op !~(~) vinden.Het resultaat is een 

(asymptotische) reeks voor u(~),waaruit weer volgt dat we de oplossing 

van de coulombdv. inderdaad in de vorm (6.34) mogen schrijven. 

Definiëer nu de ne-orde WKB-functies als: 

~ 

met: ?v-. ~) : = ~"'~'")) ~ \ !"(2'1 d ( (6.39) 

waarin de integratiekonstante in ~~(V expliciet is aangegeven.Uit 

de definitie (6.7) van k(~) en (6.38) volgt dat ~~(~)=1+0(~-'),zodat 
we in (6.34) inderdaad ~(1,~)=1 moeten kiezen,om te voldoen aan de 

asymptotische ontwikkeling (5.7) voor coulombfuncties.De integratie

konstante van de onbepaalde integraal in de fase,moeten we ook 

consistent met (5.7) kiezen. 

Met de definitie: 

is de n=1-oplossing (6.14) te schrijven als: 

--;:::==-::: . CO) cp 'l. ~) 
~ ~,~) 

met: ~ ~ (~) = V..((') 

met de term tussen accolades nul voor 1=0. 

(6.40) 

( 6. 41 ) 
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_We berekenen nu een analytische uitdrukking voor de tweede 

orde functies.Met (6.38) is: 

! 'l.~J = \.<. ~) -J -1... -T- \.<.(~J -3t1.. ~~ v. CpJ _,h.. 

De tweede term onder de wortel is klein ten opzichte van 1 wegens 

e6.36),zodat we de volgende reeks kunnen maken: 

e6.42) 

waarin de tweede term oep3) is en de stippeltjes oe~-~) ~ijn.De 
benadering met n=3 geeft echter een oe~-r)-correctie opf~ ,zodat we 

-6 hier oep ) weg kunnen laten.De uitdrukking voor kef) invullen geeft: 

y .. (~) = ~ + !l ~ "1. + L :9 ~ . .Q = 0 

t" 'l. 9..\./R '-r p -l.t) 

$+-
2. 

- 1. t'l~ -r 3 Q(.€+ •1 + .E ['<) e +Rr.Jl~•l 1 1 i.fO -
'-t\Z\19:. fl f 2. t'. 'R. e6.43) 

De fase rj1 wordt berekend door (6.42) te integreren: 

\ ) -'/,_ 1.. -'h_ 
cf?.. Cf;) = cp'L r o) + 1. \<..~) ~ ~ crl ó. ~ 

"' "'f:l1. 
(6.44) 

De fase ~~ uit e6.41) bevat een integratiekonstante,dusdanig dat 

voldaan is aan de asymptotische ontwikkeling (5.?),zodat de inte

graal in (6.44) nul moet worden voor f-.<» .Dit legt de integratie-

konstante vast.Partieël integreren: 

(6.45) 

Bereken nu: 

(6.46) 

In lit.19. vinden we de volgende integralen: 



-6.18-

+ 1.. ~ (V) e +..er.e~·> ) .-t ~ o 
V".R.C.RA-t) '\{.f.U+t) ~ 

Succesievelijk invullen in (6.46) en netjes rangschikken m.b.v: 

en de integratiekonstante kiezen als -lim 'onbepaalde integraal' 
~ ... <J) 

geeft dan voor I: 

I=-

+- '<1 .l \} -E' + 1.. i + -.2:.-- -
\1-{Y)'l.+..((..L+t)) ~ t.,...JR 

~[~,1 ) 1 Yto 

Invullen in (6.45) en gebruik maken van de uitdrukking (6.41) voor 

~~~) geeft dan de tweede orde WKB-functies: 
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met q~(0 uit (6.43) en 

+(.J ><c..e+•) -r -1.. ) (~(V) e ~..ec.e+•l) -~. Vl 1) 
8V R(ll-HI • V.t.c.ei1J • vv:. · Lv û.z~r-~) 

"Rft:> (6.4?) 

e . 
Net als in y 6.d. kunnen we voor de n -orde WKB-functies 

enige eigenschappen afleiden.Uit (6.39) volgt meteen: 

~~ ~ ~) ~ -~ 
\..e (_'<)I f) + "\ _,€ ~I pJ = ~ \'"1 er> (6.48) 

Differentiatie van (6.39) geeft de relaties voor de afgeleiden: 

(6.49) 

waaruit de Wronskiaan volgt: 

(6.50) 

Uitgaande van een analytische uitdrukking voor r~~) ,kunnen we door 

differentiatie en gebruikmaking van (6.49) de afgeleiden berekenen. 

Voor n=1 wordt dit (6.29) en voor n=2 moeten we (6.43) differentiëren, 

met als resultaat: 
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= 

In de volgende vier tabellen zijn de coulombfuncties,berekend 

volgens lit.14. en in 14 cijfers nauwkeurig,de eerste- en tweede 

(6.51) 

orde WKB-functies en hun afgeleiden geprint voor verscheidene l,~,f· 

De ~-waarden zijn ('T +1, 3(t>'T+1), 5(~+1) en afgerond op een integer. 

In ~1.b. onderzochten we voor de eerste orde functies de waarde vanp 

waarbij de WKB-functies in vier cijfers overeen kwamen met de coulomb

functies, wat re sul teerde in ( 6.18) .Hieruit bleek,dat voor 1 en~- niet 

te klein,dit punt grofweg bij 3~ ligt.Als we bij de tweede orde 

functies cq. afgeleiden bij 30T kijken.wat de relatieve fo11t is,dan 

zien we dat voor "<)~1o,no de overeenkomst in het slechtste geval zes 

cijfers is en in het gunstigste geval elf cijfers.De enige keer dat 

de overeenkomst minder dan zes cijfers is,is bij~=1,1=0 (dit is ook 

zo voor 1~ 1 ~ 10),maar dan vinden we nog steeds een resultaat van 

vier cijfers overeenkomst.De conclusie is,dat de WKB2-functies een 

essentiële verbetering zijn t.o.v. de WKB1-functies en zeker in het 

geval van zware ionen verstrooiing, waar'<)"> 100. Dan is de overeenkom_st 

i.h.a. negen cijfers of meer bij 30r· 

De WKB-functies zijn ingevoerd,omdat we vermoedden dat dit goed

kope benaderingen voor coulombfuncties zouden zijn.Het formulewerk 

is echter tamelijk omvangrijk geworden,zodat we er voor op moeten 

passen dat een WKB-functie inderdaad goedkoop blijft.Ik heb de reken

tijd voor vier subroutines bepaald,gemiddeld over~=1,10,30,80; 

1=0,10,100,500; ~= ~~ ( ~~) \'1.~1 . Het resultaat is: 



DCOULM 

STEED 

WKB1 

WKB2 

0.32 sec. 

0.28 sec. 

0.0041 sec. 

0.0047 sec. 
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(asymptotische ontwikkeling.Zie lit.13.) 

(kettingbreuken.Zie lit.14.) 

De verhouding tussen rekentijden van coulombfuncties en WKB-functies 

is dus ca. zeventig.Het optellen van de arctan'en met (6.15) resul

teerde in een verkorting van 20%.Hieruit volgt dat nog zo'n 25% van 

de rekentijd in de overgebleven arctan zit.De prijs wordt verder 

bepaald door de berekening van de coulombfaseverschuivingDl(~) en 

door DLOG,DSIN,DCOS,maar niet door het formulewerk,omdat de WKB1-en 

de WKB2-functie vrijwel even duur zijn.Het dient nog opgemerkt te 

worden,dat de vier subroutines in double precision werken. 
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COULO!o'B 11118 1 il 1182 CRHC OETA L 

.lce4o5z6e4ZOZ930+01 olle~819215~0367C+Ol • S 322 84 87 2 lf544SO+OJ J 1 0 
-.43~41!73655716ZD+O~ -.4305338119!512!0+00 •.434~3286è6C375EO+OO s 1 0 
-.s7e78S~83782262C+CJ -.s7e4l3l9oteeas6C+oc -.sra7919037~e5tSD+OQ 1~ 1 \) 

.129351S2307eZt9C+~1 .1409754117783740+01 •. 1137871t71114H 20 tOl 13 1 10 
-.702744765673360C+Cü -.70!3384912C64aOD+OO •.7027432C78f794EO+OO H 1 lil 
•.SOG784e79408314D+CO -.5009393571!175!0+00 -.50ü78477~6C96180+~0 6~ 1 10 
o155399S2807051dC+~1 .198257653455725C+01 .6809574855786430+~0 103 1 lCO 

-.1240697270948090+00 -.1241764040251890+00 -.124069724:1 S124 80 +00 30S 1 100 
.ESS389166026088C+~O .e5940019a1c6919C+oc .e59389165eE77660+oo 515 1 lCO 
.1852054282229060+01 .c7!47085971C103C+01 •.!8595457t01085Q0•01 503 1 500 
.t01041E34ZJ5880C+01 oiC1042268E40946C+Ol o1C1~418!42C478~D+01 150S 1 5CO 

·.771847E83710308C+CO -.171~449391146320+00 -.771e476837196130+00 2515 t 500 
ol31352299632997C+C1 .1708256587E7005C+Ol .46ü75695~0E037CO+OO 21 10 0 

-.9439429448567350+00 -.S44,79997e~5956D+OO -.94394223~1!51540+00 6! 10 0 
ol4e202e47320520C+Ou .J47884uesee43oeo•oa ol4820292!1644850+QO 105 10 0 
.118518G24186215C+01 .te 7'H2o tt4e5451D +O 1 -.229@788365145!40+00 25 10 10 
•.E31605-92e24795C+~O •oE!21963907109750+~0 •o8316050393C95EZ0+01 75 10 10 
-.9~4636,8279S4940+CO •.S54735141S~1363C+OO -.9546360656442000+00 125 10 10 

.t4eOo5,95277631C+C1 • H 39 0 1574C 40087C +0 1 .52081271u2703E!0•01 lH 10 !CO 
-.46075732804!8820+00 -.460653595E!27670+0C •.4607573318C64950+0U 336 10 100 
-.1C1612e02738236C+01 - • 1 o 16 1 26 67 e ~ s 16 1 o +o 1 •e1016128CZ7!8518D+01 56C 10 lCO 
.184262~946343380+01 .27853794S2E572S0+01 -.1496010158445180+00 512 10 500 

•.10144e292992406C+C1 •.1C144e713!E12720+01 •.1014482929f832C0+01 1536 10 sco 
-.41C04374230038ö0+~0 •.41004780955C35eO+OC -.41J04374,1!84480+00 256C 10 500 

ol47665!0785474aC+C1 .21!Z917e4S11193D+01 o51609319~9473Q6D•01 61 3C 0 

•• 271330e84545177C+OO •.c7091J4191EC59!0+öC -.27133094~15437ED+OO 183 30 0 
··10552437039S552C+01 -.105523902~~!1330+01 -.1055243704150020+01 305 !0 0 

.1525427212263300+C1 .2C8t816352é16250+01 • ! 12\6118<.: 13579® +00 63 30 10 
•.76546S~21524553C•q1 •.7ES5420892é286eD•01 -.7654690256135seo·o1 1!S 30 10 
-.452201E004~59020+00 •.4521034944C4881C+OO -. 4 5220160.32244 7 90 +00 315 !0 10 

ol5667e448208647t+C1 o227105650eZ216SC+01 .43162824l244lOCD•Ol 136 30 1CO 
.1059837142065570+01 .10598!93244~0550+01 o1059837141S90500+01 4Ce !0 100 
.stee3E283761273C+CO .S18349623Z7737EO+OC • HEe36 2eH&49 !40+0~ 6ec !0 lCO 
.t7191eë5792~754D+Cl .334913057~4!3270+01 -.6515987343701570•01 - 5H 30 500 

•o4Z382CS18167060C+CO •.42!79S5e952E067C+OO •.423e2091812932~D~OO 15S6 JO 5CO 
-.e4~e3~85389548630+oo -.844~11Z3~2487610+00 -. 841t30 85! 6 9S7 8310 +00 266C 30 500 

.166307462456232C+01 .26~5261676417690+01 ··323l52939ZCSOE50+00 161 eo 0 
-.105705~420659460+01 -.105710925!~62270+01 -.10570594,0!26!30+01 483 eo 0 
-.28Z116027656&44C+oo -.Z820729981!721~C+OO -.2ezt160z~e652250+oo 80~ 80 0 
.1723617288423780+(1 .2529893724C50630t01. •.1044U5375S9496D•01 162 ao · 10 
.278321499923760C•01 .2799770725598130•01 .27832144•0611510-01 486 80 10 

-.46114!494l06640D+CO •.461183199!C77700+00 -.4611434945257030+00 81C 80 10 
.15E716731194435C+01 • 3024834852416371l+O 1 -.186587!416S.1E-2&+H HS ao uo 
.!402014687761880+00 .!4C302181eS11990+0C o3402014674C915ED+OO 627 80 100 
• 7714 2ê8207 6047 3C +00 .77144145S53!016D+OC .7714228204673!80•00 1045 80 100 
.1861009149040730+01 • !061947 47 !!@4-690 +0 1 .. -..U22312U5E-5*10.&0- - -5U- - 8f·- 500 

•.670214799027111C+CO -.E70196074EC9677C+OO -.6702148007!03790+00 17Elt 80 5CO 
-.e9214S2963982980+0o •.8921519942!23890+0C -.8921492973680710+00 294C 80 500 

------ -~- ·- -··------·- --

De functie F1 ("),p) en WKB-benaderingerr. 
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COULO .. B \11\8 t Wl<82 OR hO OE TA L 

.~0191E7858Z11350+CO o13871469977Z792C+OC .70797550146357CO+OO 3 1 0 

.E611&SE8368S750C+CO .E6233S92Sê7EOOSO+OO .861140694S096CEO+QO s 1 Q 

.~1950815Z980584C+CO .32C7252242S0586C+OC • 319496355 3705250 +0:1 15 1 0 

.1e277S709998095C+CO .(S8e5014e~e2937D•01 .4981828770496140+00 1! 1 10 
•.7C8471~68352298C+~O •.7C7949273ES46920+0C •.70d47l95t~S98780+00 3S 1 10 
·.E5694E147651982C+~û -.e5Ee5e&44~SS5520+0o •.e56S462095E87570+00 6~ 1 10 

.2104441d8357315C+OO -.esa7904644i3464C·01 .102~36eB.i 1e517 70 +01 103 1 100 
•.S6358~713767858C+OO •.S6356S92S2E677SO+OC ·.S6358Z71437751eo+oo 3QS 1 1(0 
.szc76ec99&5S14&D•~o o52075~9105S485!0+0C .5207682998766E60+00 515 1 100 
.17~70E5196QC976C+OO •o2732890102S13650+0C .S58l63 974 6577-420 +CO 503 1 5CO 
.tee138~12434314D+CO .1e~117~99Z370860+oc .18613851,4e60!7D+OO 150S 1 500 
.t3E685~2937~183C+C~ oE!868e712EE7646D+OC .E386855293643S20+0? 2515 1 5CO 
.é5S2361?7384956D+CQ ··125199336976957C+Oc ol2730682907!1S90+01 · 21 10 0 
·.46~13E!86~72416C+OO •o4E427E34S!SE7770+00 ·.4651393146E6971D+O~ 6! 10 0 

·.939211&561687720+Cü ·.S!92480976~~7240+0C -.93921104ó2707740+00 105 10 0 
.Z7Só96555780765C+CO ·.E3486587Se!198eC+OO ol2401577L660UZS0+01 25 l~ 10 

•.591454C365649280+CO -.~90~64263eE2343D+o~ -.591~5448&9878440+00 7'5 10 10 

•.3S1471049951189C+CU -.!912735047,110(0+00 -.3914710835198060+00 12~ 10 10 
.2229&2S96029169C+CO ·.Z947333llê~&527D+OO .12103800v2643190+~1 112 10 100 
oE6139S435350288C+CO .!614422671743210+00 .8613954!36E487EO+QO 3 36 10 lCO 
.~5!26CE5792!9390•C1 .S5!50277925769CC•Ol .55326,6572430840•01 56C 10 100 
.175858E76881305C+OU •o!17384334SC!903C+OQ .9396105645508740+00 51ê 10 5CO 

·.17e87CE63162513C+CO •.17e849788~~E38SC+OC ·.17e~706633E6147D+oo 153E 10 500 
·.S0349E163671709C+Cv •oS0!4964C07Sê09SO+OQ •.S0349816374182!0+00 Z56C lC 5(0 
.224464702487242C+Ou -~Z9l279087CE6592C+OO .121270 lOS. 8C252 90 +01 61 30 0 
.E77881~08478019C+CO .e77965641716044C+OC o877e8t4977S9862D+OO te! JO 0 
.42!41950097236dD•C1 .424459653SS520!C•Ot o4234194637C95070•01 305 30 0 
.zte45ê48190428~C+CO •.t8~154510ZES99SC+OO .1155233381!38870+01 6! !I! 10 

•.905665739145387C+CO - • s IJ 5 r, 391 3 s ! e !6 5 e c •a c •.9056657428100E6D+OO 18S 3ü 10 
.E5E712444655294C+CO .e5E754090!!S4nSC+OC .e567124434ESOS70+00 315 ~., 10 
.Z10C531607Z23180+0:1 •o(84540u40e!C925C+OO .11~2674237!&3550+01 136 30 100 
.13C11SS3C32E95QC•01 ·129040998!1!31~0-0t ol30t19S617S7174D•01 4CI! 3!) lCO 
• 4 3e16! 3564 371050 +'lO .4~81385357194140+00 .4381&33569eS223D+~u 6ec 3~ 101J 
ol78994188662330C+CO ··12394328S7EE4E60+01 -.31347~79~4590420+01 532 30 5CQ 
.e7S9~~86799S814D+CO .e799947257E2oo5o+oc .87SS85866n155730+00 159E !0 500 

•.546e44E53980016C+CO -.~46a4074l~Ee667C+OO -. 5 4&1!44 65 3 91757 80 +.O'l 266C !C 5CO 
.19374f133970117C+OO •.469194916C(7Q41C+OO .e850071587516!ED+O) 161 dO 0 
•o26530S!323341~6C+OO •oéé5177973CE!5e40+0C ·.2653093430481!ED+~O 4e! ::lO 0 
.sttaoE~6266573dO+~o .S11~16867eS7861C+OO .91180626,9331~40+00 eo~ ~0 0 
.1ES9u7415212160t+CO ·.zet67123747Z81CC+OC o1033592345610!60+01 16Z >30 10 
.9c•5425432239o&o•r.o .S04S386207E28120+0C .90~54~5479S38S50+00 48E i!'! 10 

-. eo: 149342%9e998C+Ilo •.E51476t26!:727670+00 -.e5t493425Bë031!:0+oo uc 80 10 
.t953&e3014209750+CO ··l21t296455S!8030+0t -.2~24331145&42470+01 20S 80 100 
.E744&116181E695C+r.O .e744327667!C537D+OQ .e7446116,4C36240+oo 627 ac 1CO 
.&4552E16780841ZD+OO .e455075142C7295C+OC .6455261682375570+00 101t5 80 100 
.1710017451Z8489t+OO ··502~91811C77412C+OO .5890811714C08!1D+OU 58E ea 5CO 
• 73 !57S 84 21304~20 +CO .7335940147E568SC+OO • 7 33~7 98411843 9 860 +00 1764 ~a 500 

·.•7F1ZCC0154C59aC+CO •.4773153857S7167C+OC ·.4773200033C50ESO+QO 294C eo se a 

De functie Fi (1,~) en WKB-benaderingen. 
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COULOMB lti<B 1 WKB2 DRHO OETA L 

oó27035514885285C+CO .~81134J53E730ó8C+OC .624914579514439D+OJ ! 1 0 
.S7147~24441191óC+CO .S73927130E4~971C+O~ .S713709195~687ED+OO s 1 0 
.~4~46373653Gl26C+CO .34181926eCEe217C+O~ .34045048l1e3241D+OO 1~ 1 0 
oéC626E~07999987C+CO .~249789C8Së479SC+OC .ezze74 34S Hsszto+o:l u 1 10 

-.75780S3885Q7855D+no -.757~02770~ë36730+00 ·.757el~ó17325976D+OO H 1 10 
-.eec~41464044164C+~o •.E8245818~eCE34SC+OC -.eaz5415190C747~D·o~ E~ 1 10 
o147430748407085C+rt .1409462903Se991C+01 .1124938022494460+01 1C 3 1 100 
•o1C2271~6826Sl56C+Cl •.1C22703351~1695C+01 -.10227156832339!0+01 3CS 1 1CO 
.512087C89ó40781D+CO .~32~693915~4653C+OO .532~870898615040+90 515 1 lCO 
o226062566624928C+~1 .2344313351C1861C+Ol ol01077S7~2E4821D+Ol 503 1 5CO 
olS56l0!41~033180+~0 .19959~4e5e€!404C+OC ol9962034te~e14SO+OO 150S 1 501) 
.éS19~4~130ó1949C+CO .é519877E637E8920+00 o651S845130~09240+00 251~ 1 sco 
o132?6H2!1333&01C+~"1 o129~12968EE~419C+~t .93546452~oe60350+~o 21 1" 0 
·.55~03S220232S71C+Ou ·.S640820017SS17SC+OC -.5650892559235!20+00 6! 10 '• 
·.1C43!74582CS472C+Cl ·.1C4~82381~~S922C•Ot ·.10437745b92824C0+01 10~ 10 0 

o15724670u318279C+Cl o171366458C4E512C+Ol o44290946~4E132!0+Cv 2~ l!'! 10 
·.7C14465118~229~0+0~ ·.7007753167fE4110+01' -.70144700(. 4747530+1)0 7~ 10 10 

·.42S3~E25101e69~C+ro ·.4291519!7S4412éC+OC •o42S3662e7~2S7SCO+Ou 12': 10 10 
ol7607823C304S4ó0+C1 ol8C7257ó27ES843Dt01 o86413356J5C3ó1~0+00 112 11 100 
oS33652930940272C+~O .S!37047717ES14CC+OC .S336529290!49ECO+OO 336 1~ !CO 
o572~5S':5470S4480·~1 .~72~1J41l':E~5e4C•01 .5725595540~20290•01 56C 10 100 
o2!11d!~9é74!865C+C1 • 243.:121196 741 86SC+O 1 oS1628448l4~15420+0J 51( 1C 5(1) 

·.19C6347919715320+0~ ·.19C&12559~C7052D+OC -.19YE3479zte847cD+oo 1536 10 ~00 

·.S2~~4514~208224C+~u ·.SZ504334CZE126CC+OC -.S2504514,2EOOC40+00 25EC 10 sco 
.175787C64ó1C4580+Cl .teC579930!~S007C+Ol o86226429ö5283870+~Q 61 !0 0 
o1C7057!21261349C+Cl olC706S371~1E66!C+Ol o10705731~7!40é20+01 te! !C 0 
.4700b64690J296ó0•C1 .4712274075ê90670•01 .47COóó4274C641CD•01 305 !0 0 
ol6674SS7540~315C+Cl .16Sq5464SS~7230C+01 olC1Ç475270217640+01 6! 3*: 10 

-.t09~7ee615J9618D+ct •ol~9P74370EES59!C+Ol ·.1~9e768617~S19E0+01 tes ~0 1? 
oS5273S!36098465C+CO .sszre&4S9ez7a6eC+o~ .S5273933~7!19540+00 31': 30 10 
.187~52418933843C+C1 .t9222744ese44eoc•o1 .9071520242C91Sé0+00 1H !0 100 
o14E65ec72772812C•Cl ol47446l203f4106C•01 .1466583Ct1160ESO•Ot 4C e JQ 1CO 
.464525574512312C+OO .4E44993171714!!3C+OC .464525575CS69290+00 6ec 30 100 
o26C42E~0793~3ó1C+Ol .~229566131:;9440+01 •o!2CC439171C30E80+00 532 30 sco 
.S4é6~SS404&48720+Cu .S4E6ó9516e4742eC+OO .94ó65994~4él6750+00 1596 !C sou 

·.563424184121446C+Cv •.:E342015~S11ólCC+OO -.5634241839~70530+00 266( t~ ... sco 
.~1S9~7479&76457C+C1 • l31!5ó1ó944C4726C+O 1 • ft7e37û07 !!Cit17 30+0:.1 161 80 0 

•• 3247ó3S47896958C+CO -.~246C3ó62714761C+OC ··32476394teS75E40+~~ 4!!3 ~c 'J 
olC1~61~409449310+C1 .1C1S6274Cl~S954C+01 o101~6154~SS44e40tC1 eo: eo 0 
o20SOJCe7!!Só126JC+C1 .21616!!10704~8960+01 • S59C97 33.3 3E:7 96 eo +co 162 80 10 
.ttC482144351664C+~l • 11 ~ 4 8 11 et 1 1 e 3 r 3 c +o t ollv482143etlt8540+Cl 48E 1:10 10 
·.SSC671<21273253C+~O ·.S50&5203944e8C2C+OC •oS5C67122~6S33610+0J 81C ec 10 
o23795ef02496819C+01 o290712J442<75740+01 -.27150326:; 3250090+00 20S 80 100 
o1~31ZSE6114':598C+Cl olC3122l6734H82C+Ol o103125ó612S775!0+Q1 627 e'l HO 
.7~':3591037.534320+00 .7~53387694449100+0C .70535910J5219720+00 1045 80 lCO 
o253376S09vl1771C+01 .zeC!4C2C2CS258SO+Ot e5117632536C65490+0? 5ee 60 sco 
.ecs7bêc2S1311740+~o .eC5777~33E146~2C+OC o8057&222772~35GO+Ov 1764 ec 500 

·.4Sê57!C724ó0540C+Çv •.4S85&e~5JESE4SlC+OC •.49e5730743C202eD+OO 294C uc sco 

De functie GlC'<),e) en WKB-benaderingen. 
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_ CDULOM9 WK81 WK82 CRHO OEH L 

-.747è251940~C70öC+CO ·.77~6~19674~ë037C+OC ·.59J07447~e~eoeto•oo 1 0 

.~7~127C95~v6656C+ro .~71965552C~S71CC+OC .~76295S7~2735E~O+OO ç 1 0 

.S1CS~1€1~59731dC+QO .;Q99954~5~CC675C+O~ .9105380915~50470+0~ 15 1 0 

·.E8741~S2221~607C+~u ·.E98214ó63fSSZ32C+OC ·.6061Z5l119824E70t00 13 1 10 
.65SOJ€82101~5,5C+CO .E59~232C1ESe53CC+OC .E59005544C~23010+0~ H 1 10 
.4e;&55C5346Z69~c+ro .4EE~0158Së~214ZO+Oe .406€549540424510+00 6~ 1 lil 

·.44(425193!J~Z36C+CO -.~E5447&942êC6e3C+OO .21712322JSe9952D+OO 10J 1 100 
oll7tn2273n4&932C+CO oll72026524C5414C+OC o1171022Eó4~74250+QO lOS 1 1CO 

-.e4t1ó~7394~t37&C+co -.e4t19643t445902C•o~ -.e4tt85739z6e3390+oo 515 1 100 
··J25472821097448C+QO •.!SS9451192S05650+QC .800E3396t7107750+00 SCJ 1 sco 
•oSS2520~4618250&C+CO ·.S525241922~J9010+00 -.95252004&1723!00+00 15CS 1 500 
.7~6C~C7915474;&r•c~ .rseoeeusests&tSC+oc .75&~907S15!65!SO+OO 251! 1 sco 

-.~oczrer.e3~9771vC+~v ·.679945931171069C+OC .~1434040ö17420QO+QO 21 10 0 

o7eCS32S565Z3542C+C~ .7!14t4957esc&ecc•oe o78û93207,26067SD+OO 6~ 10 0 
-.t!275974serezttc•c~ ·.t32.71773SëJ454D+~e -.1327598147579330+00 10!! 10 0 
•o47265S24231S726C+CO -.111314430S!11S7C+01 .19&0&95543f34420+01 2! 10 10 
.7C!ó1Cè27740&71C+C~ .7C4~84,93~CS0690+0~ .703~10483975.730+00 7~ 10 10 

o(71447E3ClUS76dC+C~ .E71534~e37!2593C+OC • 871447 et5 c;cH e ;:o •ou 12! lC 10 
-.41~3Y795313e747C+CO ·.716525l60éEé65eC+OC .eeta9062t57497~0+0J 112 lol 100 

o424e5E242477559C+OO o4Z476005C4fS5250+~~ o42485624~9E51E!O+O~ 3!6 10 1(0 
o98101f.4892J8264C+CO .S81,~9060Et~9e3C+~C .setn1n48~2132410+00 56C l'l 100 
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De functie G]_ (") '~) en WKB-benaderingen. 
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Hoofdstuk 7: Coulombintegralen als asymptotische reeks. 

a •. De_ reeksontwikkeling van coulombintegralen 
---------------------------------------------

Ook al hebben we nu voor grote r-waarden de WKB-functies,het 

blijft onaantrekkelijk om de integralen I~~' met een Simpsenroutine 

te berekenen,vanwege het extreem grote aantal integratiestappen.In 

het geval R2= co komt er nog het probleem van de ui ter st langzame 

convergentie bij.Het basisidee voor de oplossing hiervan wordt ge

presenteerd in lit.25. terwijl in lit.26. iets soortgelijks gedaan 

wordt voor het hele gekoppelde kanalen stelsel. 

In dit hoofdstuk stellen we dat R:=R1 dusdanig groot is,dat we 

in het gebied zitten waar de WKB-oplossingen van toepassing zijn, 

terwijl als bovengrens R2=ro genomen wordt.Voor de notatie van de 

WKB-functies houden we (6.39) aan,met p=kr cq. e=k'r.Zoals is aan

getoond,staan hier voor n ... Cl) de coulombfuncties F
1

('<],p) en G
1

("<),p), 

zodat we deze mogelijkheid ook openhouden.In het geval van WKB-functies 

hebben we voor ~Y'I en rY'I analytische uitdrukkingen, terwijl in het geval 

van coulombfuncties de fase en amplitude bepaald worden door: 

waarin de coulombfuncties bepaald kunnen worden met de subroutine 

STEED of DCOULM. 

Definiëer: 

-:L· . -. - --------------------------
'(' >-+1. "-./ !""~") . 1~ l\.(''() 

Een accent bij~ en ~ zal voortaan aangeven,dat dit de amplitude 

dan wel fase is bij de geaccentueerde parameters 1' ,~' ,k' ,dus 

behorende bij de tweede coulombfunctie in de integrand.De coulomb

integralen,of de integralen met WKB-benaderde integrand,worden met 

(7.2): 

( 7.1) 

(7.2) 
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0.) 

I-"e,1.. =- \ ç t'("'! ~~ 1 ~""' ei' ei 'I" 
Q. 

waarbij de index n verder weggelaten wordt.Definiëer nog: 

en vier nieuwe integralen: 
<X> 

Ct\) 

~~CS<):::\ ~~l 
• + ó_y ~e C'<") 

~ 
ro 

(>-l . 

0r'l. (j~) : = \ ' 6") ~ &-('<) d'( 

'\\ 
(>.\ 

Cï() 

\ + qJ (_\D : = t (Y") (.C;r") e ("\ o"'(" 
~ 

Met wat gonio is het verband tussen (7.3) en (7.5) dan: 

(>-) O·) m 
2 T ..e~ t ~ = q t.. (~ \ - '\ 3 l~) 

(>.) 
In plaats van de integralen r11 , berekenen we nu de integralen 

uit ( 7. 5). 

(7.3) 

(7.5) 

(7.6) 
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De fase wordt gegeven door: 
\('(" 

1> ~....~ ") == 'R ( ..Q \ <")} ~ ) ~ ~ '(' 0 ~ ·\) 

zodat: 

Introduceer nu de volgende functies: 

'!:. -x , ' . 
/\_ \_'("'i • = !:, \-Á I. ~I 

Het is nu de bedoeling om voor de integralen g~(R) een (asympto-
~ 

tische) reeks af te leiden met als variabele de ondergrens R en 

rond R=oo • Voor de afleiding van deze reeks bedacht Balling de 

volgende splitsing: 

ff) 
~\~).~ e lR) Q 'L (V-. I . een e - ~) ~'1- (~) = + 

(À) 
e+ ~) Q 3 (_R). ~ el?-) ~3 ~) = ~3~). ~ .,.. 

(~) e- (\2..j Q L, (\<.). ~!., (_\<.) = 'Y'-1 l\Z) . ~ + c~ e-(j() 

+ 
cos B~\ Hierin zijn sin e-(.Qj en te berekenen door invullen van 

de analytische uitdrukkingen voor de fasen,of bij coulombfuncties 
+ 

m.b.v. (7.1) en wat gonio.Hetzelfde geldt voor de functies ~-(R). 

We moeten dus de functies P.(R) en Q.(R) zien te berekenen. 
~ ~ 

Differentiier hiertoe (7.8) naar R en stel sinus- en cosinus-

termen gelijk.Dit levert de volgende stelsels differentiaalverge

lijkingen: 

(7.7) 

(7.8) 



c\ Q'J t ·{'" "Y 3 + ~ 
è\ ~ . 

o 'Y1 - "{ a 3 = o 
ö,·;. 

\ 
=0 

-7.4-

~~" <c '{~ ~H ~ =" ~ 
d 'VL., - {' . Q ~ = 0 l 
è.R 

(>U 
met randvoorwaarden: P. (R=ao )=Q. (R= a) ):o, omdat g. (R=Gb )=O.Twee 

1 1 1 

stelsels kunnen geëlimineerd worden door de keuze: 

P
1

(R)=Q
3

(R) 

Q
1

(R):-P
3

(R) 

Verander nu de notatie: 

P + ( R) : =P 
3 

( R) 

+ Q ( R): =Q
3 

( R) 

P2(R)=Q4(R) 

Q
2
(R):-P

4
(R) 

P-(R)::P
4

(R) 

Q-( R): =Q4 ( R) 

dan kunnen de stelsels (7.9) samengevat worden tot: 

s. \':t - /( :t_ q!: 
d.R 

- 0 

ó Q ~ + -x_ t_ V~ -\- ~ = o 

ö.\2.... 

wat twee stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen zijn. 

(een ~~en een 1 stelsel).Met bovenstaande notatie wordt (7.8): 

~ 'l. (,}. \_\( ) ::: 
'1- +- '1-

e ~l~) Q (9.) . ~ & (_R) 'Y l9.).Go) 

'\ ~) (_\<, \ == 
-

&\. ~e-l~) - I> l~) . GOJ e-lR) Q 

~~)CV.} = 
>r 

\) (_\() . ~ e +(Q) 
i-

CoJ e ~<9-) +- Q. (_~). 

l>-) '\'-(\<.). 9-l~] ex -c~-\ . (.0) ~- (R.. ' Cà~ ~) = ~ + 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

('7.12) 

(7.13) 
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Substitueer in (7.12) een reeksontwikkeling rond R= ~: 

~ . 
A~- G-- 'J ... A Ç (Q.) .~; ---

Het stelsel wordt dan mogelijk opgelost door: 
ft 

. 
J 

Stel nu 1k=")1 k',dus k=k' ~ '\};;:\)
1 

,zoals in het actuele probleem 

het geval is.Met de reeksontwikkeling (6.24) voor de 1e-orde WKB-.,. 
functies,is de reeks voor e(R) rond R= ~ ~ 

met als speciaal geval: 

e (?.) ::= (Jl' - f) ïT I --z.. + <37z 01 J - o-..€, t)) -r o l~ _, ) als k=k' 

en nog specialer geval: 

als k=k' en 1=1' 

(7.14) 

(7.16) 

De WKB2-functies geven hierop een O(R-1 )-correctie en hoger~ orde 

WKB-functies nog hogere orde correcties,zodat (7.16) correct is voor 

elke WKB-benadering en dus ook voor coulombfuncties.Differentiëren 
+ 

van (7.16) geeft de reeks voor -:(-(R): 

+ 
~ -oz'J = \( -!.. \<. \ + 0 l~-'J 

:{ (SZ) = 0 (\2..-1..) als k=k' 

x:-~\ = 0 als k=k' en 1=1' (7.17) 



Uit (7.15) 
1- . . 

A""' (R\ 

volgt dan voor de 

0 ( ~- ;>. -1 -Y'.-, ) 

0(~-/--1-M) 
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termen van de reeks~ 

(?.18) 
1 

''K * \/.. 
zodat in A= (R) de 

m 
nemende m.Bij k=k' 

machten van R in het algemeen aflopen met toe

levert A-(R) echter een in machten van R oplopende 
m 

reeks,zodat de reeksen voor P-(R) en Q-(R) zullen divergeren.Deze 

situatie sluiten we zolang uit. 

Het zal uit (?.15) duidelijk zijn,dat het gedrag van de reeksen 
t" 

bepaald wordt door R. 1\_ -(R )=R(k+k' )+0( 1) .Bij de e- -integralen kan 

R.~ klein worden als R of k-k' klein wordt,wat ook leidt tot een 

di vergen te reeks. Voor een gegeven R is er dus een minimale \k-k'\, 

waarvoor de ";{--reeks zal convergeren.Bij de WKB1-functies kan 7C(R) 

zelfs nul worden en wel voor 

?.= .R(R+t) - -2 1
(/2 1 -tt) 

Ij(+\.<')(\.\-~') 

+ - + 
Verder is X (R ))'> Z (R), zodat de reeks voor de e -integralen veel 

(?.19) 

minder snel problemen zal geven.Een laatste punt is,dat in de WKB

benadering de functies f nul zijn (WKB1) of singulier (WKB2 en hoger) 

in het turning point,zodat gesteld moet worden dat R groter is dan 

het grootste turning point van de twee coulombfuncties in de integrand. 
CAl 

Als we één van de integralen r
11

, berekenen,levert dat ook precies 

het stelsel (?.12),zodat we in feite drie integralen voor niets krijgen 
<t\\ 

(Belling berekent alleen r
11

,1). 
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+ 
b. Iteratieve berekening van de termen Am(R) 
--------------------------------------------

Als we de termen A+(R) uit (7.15) willen berekenen,kunnen we 
m 

uitgaan van de analytische uitdrukkingen voor A=(R) en de termen 
0 

met m> 0 hieruit berekenen door differentiatie.Het zal duidelijk 
T 

zijn,dat dit vanwege de complexiteit van de functies f(R) en ~-(R) 

ondoenlijk ia.Ten tweede weet je niet à priori hoeveel termen je 

nodig hebt. 
t' 1" 

Om de reeksen voor P (R) en Q-(R) numeriek te sommeren,maken we, 

naar het idee van Belling,de volgende afsplitsing: 

(7.20) 

r omdat we in de stap m-+ m+1 de macht van R met één verlagen en door ')( 

delen.Het idee is,dat hiermee de grootste R-afhankelijkheid afgesplitst 
;-

is,zodat ~~(R) slechts zwak van R afhangt.Uit (7.18) volgt dat voor R 
-T 

groot en evt. k=k' ~~(R):0(1). 
+ 

Substitutie van (7.20) in (7.15) geeft de relatie voor ~~(R): 

\<taarin 

( 7.21) 

(7.22) 

:l:. 
In een numerieke procedure is R vast,zodat ~~(R) een m-afhankelijk getal 

is.Op de berekening hiervan komen we nog uitgebreid terug • ..,. 
We zitten nu met het probleem om de afgeleide van ~ ~-1 te be-

palen,maar omdat we aannemen dat ~~ zwak van R afhangt,kunnen we deze 

term in (7.21) in eerste instantie verwaarlozen.De eerste benadering 

die we dan voor de 0's vinden is dan (laat de= even weg): 
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(0) 

~~ ::_ 1. 

Hiermee kunnen we een benadering voor ~ ~ maken: 

(oJ I 

Go 
' 

0 

en met (7.21) een nieuwe benadering voor~~: 
(:1..) 

0o = ""i 
\ 
I 

~ ;.) - (1) 
\"~ - ~~. ~V\'1-'l.. 

(\) 

en zo kunnen we doorgaan.Volgens Belling is de benadering~~voor 

~m voldoende om,bij gebruik va~ WKB1-~uncties,een nauwkeurigheid 

(7.23) 

(7.25) 

van vijf cijfers in de integraal te krijgen.Vooruitlopend op de 

resultaten,kan ik zeggen dat deze claim overeenkomt met mijn ervaring

en,maar het zal blijken dat we de nauwkeurigheid aanzienlijk op kunnen 

voeren,zonder merkbare toename van rekentijd.We doen er nog één iteratie 

bij.Bereken eerst de tweede afgeleide van ~~ : 

(o) IJ 

~0 = 0 
I 
\ 
I 

~~IJ= + 

I 

en hiermee een nieuwe schatting voor ~"" : 

\.IJ I 

~0 0 

I 

l (l) I I (I\ V"\ -1- I 
(I) I 

lk'("l. ~ 'M-1 + \t""'. ~~-1 +(_-1) 
~V">\ - ~ 

De uiteindelijke schatting voor 0m wordt dan: 

(7.26) 

(9) I (o) 'I~ 
~vYI-\ -;. 'R.~Y'<I-1 (7.27) 
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l'l J 

Pb -:: J.. 
I 

I 
I ,, \ '0'1 + :t Ó) I {1.) 

~VV\• 
l __ , 

~~ = ~V...-\ ~ \- \) ~. rw--, 
De rijtjes (7.23) tot en met (7.28) kunnen succesievelijk berekend 

worden,maar uiteindelijk zijn we alleen geÏnteresseerd in (7.28), 

die we na een zekere m af willen breken.We gaan dus in elke stap 

(voor elke volgende m-wae_rde) een regel toevoegen aan de rijtjes. 

Herschrijf deze daartoe eerst als: 

1 
= 

~ 

3 

-6 -

. 
\ 
(o) 

~W\-.3 = 

wl' 
~a = 

I 
\ (ç) I 

0 "" -'l.. 

ll\ 
~0 ::-

I 

I ll) 

~ ~ _,__ 

0 

(o) 1 

- 'l:""'·l.. ~~-3 -

"'1.. 

l') 
- ~""'- "2. • ~Y'->-3 -

(0)11 

~0 ;:; 0 

I 

I 
(_o) lf 

- ':t ~-~ . ~'V"\-3 

(_IJ t 0 0 ;: 0 

I 

I 
I (1) I 

~ V'.-\ - I ;:: 

C'l.j 
(3 0 --
I 

I 

(.\) I 

\.y ~-t. . ~ V"'-l.. 

'L 

("2.) 

I (0) 

+ ~""" -'1. ~""'-1 

(oJ 1 
'M.~\ '9.. 

+ l-\ 1 . ~VV\-?1 

I (0) I 1/ LO) 

+ '2.. ~ V\.\-1. • ~ 'M-1 + ~ "Y"\-1.. • ~ """'-3 

M-\-1 (I) I 'CL) 
~~ = ~"""' • ~V'<\- I 

4- {._-Ij . 'R. ~'<VI-\ 

(7.28) 

(7.29) 
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Het is eenvoudig in te zien dat we de laatste regels kunnen berekenen 

(me slag) als we de waarden uit de m-1 slag nog weten.Tevens zien we 

dat dit pas gaat vanaf m=4,zodat tot en met m=3 de rijtjes 'met de 

hand' gevuld moeten worden.Het resultaat is: 

L, 

(_L.) 

~0 - '1. 

~ ;-) ;:: ~ -1.. 

~ ~ 
~'l.. = ~"3.. ~'1-.- \\. '-{,"1. 

~;·l.j ~ ~"S ( ~-:1-lt:"l.. _\(_ '1?'1.') (7.30) 

Dit schema kunnen we berekenen door invullen,wat dan de reeksen 
T .>,.. 

voor p-(R) en Q-(R) tot en met m=3 geeft.Met (7.29) kunnen we meerdere 

termen berekenen,totdat aan een convergentiecriterium voldaan is. 
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"!:. 

~:-~~-~~!~~~~~~~-!~-~~~~2-~~-~!~~~~~~~~i~~~~!~~~~-!~~~~~~~ 

.. 
Om de berekening van ~:met de methode uit de vorige paragraaf 

'I-
numeriek uitvoerbaar te maken,moeten we ~-(R) en eerste-~en tweede 

m 
afgeleide naar R kunnen berekenen.Hiertoe moet de definitie van~~(R) 

m 
uitgewerkt en tweemaal gedifferentiëerd worden,maar om dit helemaal 

uit te schrijven in de parameters 1,1',1,1',k,k' ,À en de variabeleR 

is ondoenlijk.Tevens is dit afhankelijk van de benadering die je voor 

de integrand kiest.In deze paragraaf zal ik aantonen,dat het mogelijk 
T 

is een \t-(R)-berekening en Überhaupt een hele Belling routine op te 
m 

zetten,die onafhankelijk is van de benadering die je voor de integrand 

kiest.Verder zal ik aantonen,dat de totale rekentijd van een Belling

routine van dezelfde orde van grote is als de benodigde rekentijd voor 

de berekening van de integrand in de ondergrens R. 

Eerst wordt de (-1)m weggewerkt door het invoeren van een nieuwe 

functie: 

Hiermee is dan ook: 

( ) ( ) n,t. . De schema's 7.29 en 7.30 voor de~ -bereken1ng kunnen overge-
'""'~ m 

schreven worden in termen van~ (R) en afgeleiden,wat resulteert in 
m 

het verwisselen van enige + en - tekens. 
"':t 

Ten tweede merken we op,dat de functie ~ (R) de volgende vorm m 
heeft: 

en dus is: 

o/. I(_~) 

(7.33) 
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-? 

Bij een keuze van parameters en ondergrens R,zijn d.(R) en ~-(R) 
"':t. 

gewoon konstanten.Deze negen konstanten bepalen dus de functie~ (R) 
m 

en afgeleiden,terwijl uit de vorm nog volgt,dat we na de me stap in 

het schema (7.29) de volgende functiewaarde kunnen berekenen volgens: 
.r-J.>, rv->r "I-

~~-~--~CR)= "t~ (~) -~-- (. -cQ.i 

en evenzo voor de afgeleiden.Het zal duidelijk zijn dat de prijs (wat 

rekentijd betreft) van de Belling-routine eerder bepaald wordt door 

de berekening van de negen konstanten,dan door de reekssommatie m.b.v. 

het ~:-schema.(Er worden maximaal 120 termen meegenomen).De tweede 

prijsbepalende faktor is de berekening van fase en amplitude van de 

WKB-functies of coulombfuncties in de ondergrens R,t.b.v. de gonio-
-~' 

factoren in (7.13) en f(R) en 1(-(R). 

De eerste Belling-routine heb ik opgezet met 1e orde WKB-functies 

en de expliciete analytische uitdrukking (6.41).Hiermee worden ï(·en f: 

:::: 

_L_ 
'( ).+ I ( '7. •.35) 

Dit kunnen we naar R differentiëren en invullen in (7.31) om zo 
""'"" ~-(R) te verkrijgen.Deze uitdrukking wordt dan tweemaal gedifferentiëerd. 

m 
Nu eerst een methodologisch intermezzo om de presentatie van dit 

hoofdstuk te verantwoorden.In het net drie pagina's korte artikeltje 

van Belling staat eigenlijk alleen het principe,maar het biedt te 

weinig houvast om zelf een numerieke procedure te schrijven.Toen ik 

met de Belling-story begon,had ik alleen de 1e orde WK~-functies in 

de rigareuze vorm (6.14).Dit resulteerde in uitdrukking (7.35) en de 

hieruit volgende\i~-berekening(en).Paralel hieraan werd de WKB-benadering 
m 

verder uitgewerkt en kreeg ik meer inzicht in het formulewerk.De routine 

met WKB1-functies was af,maar de nauwkeurigheid voor praktische waarden 

van de parameters liet nogal te wensen over en zeker in de buurt van 
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het turning point.Nu kon ik natuurlijk gewoon opnieuw beginnen met 

uitdrukkingen voor ~ten f met 2 8 orde WKB-functies,analoog aan 

(7.35),maar dit leek me een hopeloze zaak worden i.v.m. de formule

lengte van WKB2-functies.Al filosoferend over de opzet van de Balling

routine vond ik uiteindelijk de hier gepresenteerde algemene vorm. 

Het lijkt me,in het kader van de leesbaarheid van het verslag,nuttig 

om deze opzet met WKB1-functies achterwege te laten,hoewel hier 95% 
van de tijd in zit.Een tweede reden om dit weg te laten is dat één van 

de conclusies zal zijn,dat deze routine nooit nuttig is. 

Met een subroutine berekenen we de coulombfuncties uit de integrand 

in de ondergrens R,of een WKB-benadering hiervoor,alsmede hun afgeleiden 

naar~ =kR.We houden de notatie met coulombfuncties aan,maar hier kunnen 

evengoed WKB-functies staan.De amplitude wordt gegeven door: 

\'(_~\ : ;" 
':f..Q~VJ/\<~)"l. + ~_.e~J\(\<.) L.. 

(7.36) 

en evenzo X' voor de geaccentueerde parameters.De fase wordt dan: 

(7.37) 

:!:: 1:. 
Hiermee zijn sin9(R) en cos 8(R) te berekenen t.b.v. (7.13).(opm: de 

onafhankelijke variabele is nu R i.p.v.~ ,zodat de notatie iets ge-

wijzigd is.Het verband is: '(((\<-): ~~~) \fG<.J = g5(y,R) ) • 

Het zal blijken dat we de coulombfuncties nodig hebben tot en met de 

38 afgeleide.Deze volgen uit de subroutine en de coulombdv. d.m.v: 

"L 
_9_ ~..e ~ 1\j_Q. \ = 
c\~..,_ 

3 
Q_ ~_.('v),\{~) -
à~3 
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en evenzo voor G 1(~,kR) en de afgeleiden van de functies met geaccen-

tueerae parameters. 
"'"" Voor de berekening van \i- (R) gaa.n we uit van: 

m 

en de definitie (7.31).Bij coulombfuncties laten we de parameters 

even weg en een quotje geeft hier een differentiatie naar R weer. 

Definiëer de afgeleide van \ als: 

en evenzo voor de parameters l',~',k'. 
~ ~ / 

A-~) : = _x_ = x:t 

Hiermee is dan: 

en: 

~- ~..(0'('1),\A,\<.) -t ~'.1>-e.'(YJ'J\(1,~) 
-;c_ -t.CR) 

(7.39) 

(7.40) 

1:. 
waaruit~(R) en é (R) volgen.Het formulewerk voor de eerste en tweede 

afgeleide wordt achtereenvolgens gegeven door: 



-7.15-

})_e~,\<,~)::: A.\-\~(9,\,(,~) = C 2 tG,\<,~) 
è.R ~~\ 

+-- C( +'·'C (''·'..,' r l\\) : = \,( . .e ")_1 ~ .s ) - ~ . eI Yl J "' I"' I 

-;c -t.lR) 

.9_ Ar~J - I-r~) - A t:(R~'l. 
c\'\t 

/Vt 
c\ ~n-.t__~\ == :i_ t \i..e~,'-1,~) + ~..e·t1'.~\~) -r\\ l]..etJ,\.(,K) + 1'-e'("\'t'-<',\tîl1 T 

à~ 

~ '«'>. \ A \1<\ + "V- [ I ~(j<) - A ~l<:J..)'-1 ~ 

J,t 6:\.'-',~) ~ = cl_ C..el"),~,\7-) = C..Q('J,'.i,Q). \-\,_e('0,\<,\() ~ 
c\~ 

( 7. 41 ) 

+- 1- T ;. 

.sl I -(_9- \ - '< -G-) - A -c_\Z}. T -(9-) 
à.R 

dt. ~2('Y..) =- ~.-th\1,9..\ + 1)~·~7'~~·.~) + î_ \t[ t~~,\A.,g_) -~--E~·tJ\'-<'.9..) j '~
c\Q.,_ 

+ ~.~ RL\< \R\ - A i:.(V.\. I \v_) 1 -\-

't- 1.. ( I r(~) - A :t. ~I'-) . ( '1. - ~ · A \.~\) 1 (?.42) 
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Wanneer we (7.36) en (7.37) berekend hebben (de integrand),dan is de 
~'-~+ 

berekening van ~-(R) en afgeleiden,numeriek gezien,verder weinig meer, 
m 

omdat de negen konstanten met bovenstaande formules te berekenen zijn 

met een paar vermenigvuldigingen.Ook het~ -schema is 'goedkoop',zod~t 
m 

de rekentijd bepaald zal worden door de integrandberekening~ 
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De theorie uit de voorgaande paragrafen is omgezet in een 

(aantal) subroutines,die de integralen g~(R) berekenen,waarbij 
1 

de integrand WKB1- WKB2- of coulombfuncties bevat.(De integralen 

met WKB1-functies werden berekend op de hier niet beschreven manier). 
~ 

Een interessant aspect van de opzet is dat de e -integralen en de 

8- -integralen geheel onafhankelijk bepaald worden.Bij de tests 

gaan we uit van recursierelatie (5.31) voor coulombintegralen, 

waarbij de stoktermen J~~' berekend worden met een nauwkeurigheid 

van 14 cijfers.In het linkerlid vullen we echter niet rii• in,maar 

g~(R).Uit de relatie (7.6) volgt dan,dat we de rechterleden van (5.31) 
1 

niet moeten kiezen als: 

zoals bij I~i, ,maar als: 

~ w 
Jil• 2 + Jll' 4 

We kunnen zo de e+_ en de 8--integralen afzonderlijk testen. 

Het is voordelig voor de rekentijd om de parametermogelijkheden 

in drie groepen te verdelen: 

1. k # k' 

2. k = k' 1 # 1' 

3- k = k' 1 = 1' 

Dit is ook juist de verdeling voor de 6--reeksontwikkeling.We zagen 

in f ?.a al,dat in situatie 2. en 3. geen 8-integraal berekend kan 

(7.44) 
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worden en dat dit in situatie 1. waarschijnlijk niet lukt voor\ k-k'l 
+ 

klein bij gegeven R. De fJ -integralen kunnen in alle drie de gevallen 

berekend worden,mits R voldoende groot is om de reeks te laten con

vergeren.Ik heb voor vele parameterkeuzen de convergentie en de nauw

keurigheid onderzocht,maar de resultaten waren zo consistent en uni

form,dat ik alleen de volgende keuze zal bespreken: 

k=40 

1=40 

40~ k I ~ 4 5 ; ~ = 1 80 ; ')I = k/k I ; 

1 1 =40 en 45 ; A=8 ; R=10(10)190 

waarbij het turning point dus ongeveer op R=10 ligt. 

Voor de parameters (?.45) en de drie mogelijkheden (?.44) heb 

ik met de Belling-routines met WKB1- ,WKB2- en coulombfuncties uit

gebreide tests gedraaid,waarvan er aan het eind van deze paragraaf 

drie zijn opgenomen.De resultaten laten zich als volgt samenvatten: 

(?.45) 

t-
1. De ~-reeksen (die de eerste en derde integraal leveren) convergeren 

tot op of net boven het turning point. 

2. De ~-reeksen convergeren voor \k-k'\ voldoende groot.In de derde 

tabel laten we R variëren en kiezen k en k' vast.We zien dat voor 

R ~ 100 de 1-:reeks begint te divergeren. 

3. Het convergentiekriterium voor de P~(R) en Q~(R) reeksen is dat de 

laatste correctie minimaal in het zesde cijfer ligt.Dit wil geens

zins zeggen,dat de integralen ook op zes cijfers nauwkeurig zijn. 

Dit komt doordat we in (?.13) nog vermenigvuldigen met de gonio

faktaren en de nauwkeurigheid hiervan hangt af van de keuze van 

integrandbenadering.Bij WKB1-functies geeft dit bv. een nauw

keurigheid van ca. 4 cijfers,terwijl uit geprinte partiëelsommen 

bleek,dat de reeksen zeker in 20 cijfers geconvergeerd waren. 

4. In geval van convergentie is de relatieve nauwkeurigheid van de 

integraal gelijk aan de relatieve nauwkeurigheid van de benaderde 

integrand t.o.v. de exacte integrand.Dit laat zich mooi illustreren 

bij het gebruik van de routine met coulombfuncties.Deze functies 

worden berekend met de methode van Steed,waarbij je de relatieve 

nauwkeurigheid op kunt geven.De integralen komen er precies met deze 

nauwkeurigheid uit. 
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5. De reeksen voor P""""(R) en Q"iR) convergeren uitermate snel.Meestal 

is bij m=3 al een nauwkeurigheid van zo'n tien cijfers bereikt. 

Alleen op de rand van het convergentiegebied zijn iets meer termen 

nodig.Het maximale aantal termen is op 120 gesteld. 

6. Buiten de nauwkeurigheid waarmee de integrand berekend wordt,is de 

enige begrenzende faktor de benadering van ~m met ~~-Het blijkt dat 

bij k=40,k'=45,1=40,1'=45, '<') =180, I- =8 een nauwkeurigheid haalbaar 

is van ~~ cijfers. 

7. De rekentijd is van de grootteorde van de rekentijd van de integrand. 

8. De WKB2-functies zijn altijd enige cijfers beter dan de WKB1-functies, 

terwijl de aanroeptijd bijna gelijk is (zie<f6.e).Uit 7. volgt dan 

dat we de routine met WKB1-functies weg kunnen gooien. 

9. We kunnen een Belling-routine maken met een nauwkeurigheideparameter 

in de CALL.Deze parameter bepaalt dan de keuze van integrandberekening 

en een afbreekkriterium voor de reeksen. 
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Hoofdstuk 8: De actuele berekening van coulombintegralen. 

Onder het asymptotische gebied verstaan we een interval LR,ro ),af

hankelijk van de parameters,waarop de e+-integralen met de methode van 

Belling berekend kunnen worden.Dit is het gebied met grote r-waarden, 

waarb~ groot betekend: royaal boven de turning-points.Hier kunnen 'NB 

dus tevens verwachten dat de WKB-functies bruikbaar zijn. 

De subroutine,die de integralen over het asymptotische gebied dient 

te berekenen heet CLMINT.Bij een aanroep wordt eerst nagegaan of de para

meters correct zijn en daarna wordt de Belling-routine aangeroepen in R1 
en R

2 
(mits eindig).Zijn alle reeksen convergent,dan worden de e+ ene--

O.l 
integralen met (?.5) samengesteld tot r

11
, en is het verder afgelopen. 

Als de 8+-integralen met Belling niet te berekenen zijn stoppen we ook, 

omdat we dan niet in het asymptotische gebied zitten.Wanneer de 8+-reeksen 

convergeren,hoeven dee--reeksen dit nog niet te doen en zullen dit bij 

zware ionen verstrooiing ook nooit doen.De zorg is dus om de e--integralen 

te berekenen,als dit met Belling niet kan.Merk op dat dit voor k=k' nooit 

kan. 

De e--integralen zijn: 
Ç<.,_ ~,_ 

0-î ç 0.) 
= ~ t (<\ C.oJ e -tr) c\ '<" ~1. :: ~ c~1 ~ e-~"..) ~'f"" ~L, 

~I ~I 
( 8.1) 

De eerste oplossing,die ik zag was voor het geval k=k' en l=l',omdat dan 
ti-\ (:>.) 

e-(r)=O,ldat dan g
2

=0 ,terwijl in g4 de cosinus wegvalt.Als we voor de 

integrand de eerste orde WKB-benadering nemen,dan is g: analytisch te 

bepalen.Het nadeel is echter de geringe nauwkeurugheid,die inherent is 

aan WKB1-functies.Dit was niet zo erg,omdat de Belling-routine origineel 

ook alleen met WKB1-functies werkte,maar toen de ontwikkeling doorzette, 

zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is,werd het duidelijk,dat we van 

deze oplossing af moesten zien. 

De oplossing van het probleem is als volgt.Verdeel de parameters 

weer in drie groepen: 

-e en = o 

9-C<)::. V2'-2)..,..h. ---~t"'\1- J...e,~'l) ". 0(.\-1j 
(8.2) 
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Het pr~bleem met een step-by-step methode was het grote aantal stappen, 

~rat,gecombineerd met de dure integrand,onoverkomelijke problemen gaf (zie 

hoofdstuk 5) .De integrand in I~~ 1 oscilleert namelijk met ),. =2ii/\k+k '\ , 

maar dit is de oscillatie van het e +-gedeelte. In ( 8.1) 1,rordt de oscillatie 

bepaald door e , zodat de golflengte ongeveer 2iT/\k-k'\ zal zijn (k:fk'), 

wat aanzienlijk groter is.De grote winst van de Belling-routine is nu 

juist dat de integralen met snel oscillerende integrand altijd goed gaan. 
-4 -Zeker voor zware ionen verstrooiing,waar \k-k'\ zo'n 10 is,zal de e -

integrand nauwelijks oscilleren over het gebied waarover we integreren. 

In het geval k=k' is de golflengte zelfs oneindig,omdat e-(r) naar een 

konstante nadert voor r_,. ~ • 

De integrand bevat verder nog de functie f(r),die zich asymptotisch 

gedraagt als: 

wat in te zien is door voor de amplitudes van de coulombfuncties de 

WKB-benadering,die op O(r-1 ) na correct is,in te vullen.Het gedrag van de 

integrand zal voornamelijk bepaald worden door r-À-1.over een interval 
r ] -"-1 · ,A+-r ) lR 1 ,R 2 neemt r af met een factor~) O,als R 2-R 1 =R 1 (~~ -1 ,zodat 

het verval relatief het grootst is voor kleine r.Anders gezegd kunnen we 

de integratiestappen groter nemen,naarmate R1 groter is.De integraal 
00 

= (8.4) 
• is ongeveer de afbreekfout,die we maken door te integreren tot R in 

plaats van tot oneindig.Als kjk' zal deze schatting te grof zijn,omdat de 

integrand nog oscilleert. 

Als step-by-step methode kiezen we een Gaussische n-puntsformule, 

met n=10 of n=20: 

'o 

\~{y]C\'f-

"l.Y"\-T-1 Lt 
l~-o_) ('~"\)) 

("ln+l) l'l'i))~ 3 

Yt_ = 

X~ =ie nulpunt van het Legendrepolynoom P (x) 
n 
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'·'·-"""~ - 1 

De punten x. en de gewichtsfactoren w. zijn getabelleerd in lit.B.We 
1 1 

schatten nu de fout bij een 10- en 20-puntsformule. 

-.X-1 De integrand wordt echter gedomineerd door r ,zodat: 

-~\ 

'R,o = r. =t* \ o CA 1-'lo) ~ 
>- ~ 

\<.""LO = \' b .". 
-)-1.. 

\O 0+-Lto)~ 

À ~ 

(n even) 

-. '2..1 

l\oî~J . ~ 

- . ~1. _, (') \:,-Cl_)' \ "'l..o\!' . (- . -\ ~ r". 

(8.5) 

(8.6) 

(8.?) 

-I -À -À 
De integraal zelf is ongeveer /. ( 0. - 'o ) , zodat de relatieve fout ge-

geven wordt door: 

À o< Y'\ (,~) l T j''HI. ( T) >. 

\,).. - o.À 

< (8.8) 

Kies b==2a: 

'>--
E '<"> < À o( Y'\ (>-) '1. < LÄ + I) ~ 'f\ 

'1..>- -1 
(8.9) 

In het extreme geval ,À ==10 is dan: 

-Lr -13 
E. \o < 4.6;. \Q ) ( ')..() < '-5"" \0 

maar voor À ==2 is: 

-\0 - '1\ 

(,0 < ~ .6 ~ \o J t ?. 0 <. '3.~ .,. \0 
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Wanneer we met integreren gevorderd zijn tot r=a,kunnen we in de volgende 
stap integreren tot r=b=2a.Voor grote r-waarden kunnen we dus erg grote 

stappen nemen,wat nuttig is,gezien de langzame convergentie.Afhankelijk 

van de verlangde nauwkeurigheid nemen we een 10 punts dan wel een 20 punts 

formule.In het geval k#k' nemen we een 10- of 20 punts formule met b=a+6Ak-k~~ 

als het boven berekende interval groter dan een golflengte is. 

Nu de $--integralen door een step-by-step methode berekend worden, 

is het zinvol om de integrandberekening te optimaliseren,omdat de reken-

tijd ongeveer gelijk is aan de tijd die nodig is om de integrand voor de 

vele r-waarden te berekenen.Het belangrijkste element hierin is de toe

passing van WKB2-functies voor waarden van ~,1' ,1,1' waarbij de WKB2-functies 

voor gegeven r in meer dan acht cijfers overeenkomen met de coulombfuncties. 

Het kriterium is soortgelijk aan (6.18) voor WKB1-functies.Voor integralen 

met R 2=~ scheelt dit aanzienlijk aan rekentijd.Als R
1 

klein is,worden in 

het begin van de integratie nog coulombfuncties genomen,wat de winst enigs

zins verdoezeld.Een tweede verbetering is het aanpassen van de procedures 

voor coulombfuncties.Deze worden berekend volgens lit.13 en lit.14,waarbij 

een overkoepelend programma een keuze maakt uit een Riccati-ontwikkeling 

rondf=O of~ =~en een kettingbreuk.Deze procedures bleken wat rekentijd 

en nauwkeurigheid betreft nog aanzienlijk te verbeteren te zijn,tenminste 

voor onze toepassing. 

In de literatuur zijn talloze publicaties te vinden over het berekenen 

van coulombintegralen.Ten eerste natuurlijk het artikel van Belling (lit.25), 

waarin alleen de asymptotische ontwikkeling gebruikt wordt met WKB1-functies 

en een vereenvoudigd iteratieschema voor ~ .In toepassingen levert dit 
. \m 

vrijwel altijd problemen met de e--integralen,terwijl ook de nauwkeurig-

heid van de e+-integralen niet best is.In lit.25 wordt een DWBA programma 

(PATIWEN) gepubliceerd,waarin de coulombintegralen berekend worden met een 

20 punts Gaussische quadratuur,terwijl de integrand altijd met ketting-
+ breuken berekend wordt.Wegens het e -gedeelte,zal het aantal stappen on-

toelaatbaar hoog zijn,wil een redelijke nauwkeurigheid verkregen worden. 

Ten tweede is de berekening van coulombfuncties met een kettingbreuk boven 

10.~T ondoenlijk (loopt in de tientallen seconden),zodat de integratie 

hier afgekapt zal moeten worden.Verder is de kettingbreuk instabiel voor 

grote 1-waarden.In lit.37 wordt een programma gepubliceerd (AROSA) voor 
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de ber~kening van coulombexitatie,waarin men eenvoudigweg alle e+-integralen 

(of de overeenkomstige termen in het stelsel differentiaalvergelijkingen) 

wegstreept,met de motivatie dat de 8+-integralen aanzienlijk kleiner zullen 

zijn dan de e--integralen,omdat de integrand veel sneller oscilleerd.Dit 

is alleen correct voor hele zware ionen (grote k-waarden) en voor grote 

r-waarden,maar dan nog introduceert dit fouten van rond de promille.Merk 

op,dat in de literatuur het wegstrepen van e+-delen vaak de WKB-benadering 

genoemd wordt.Verder zijn er talloze artikelen waarin coulombintegralen 

met recursierelaties berekend worden,vanuit analytische uitdrukkingen. 

Dit kan in het algemeen alleen voor F1 .F1 ,-integralen met R 1 ~o en R 2~oo 
(zie bv. lit.36).Zelfs dan is de nauwkeurigheid niet best. 

In mijn routine wordt de theorie uit dit verslag gecombineerd en is 

omgezet in een procedure,die bij een bepaalde verlangde nauwkeurigheid 

de meest efficiënte methode kiest.De procedure kent de niveau's 1 8 cijfers 

nauwkeurig' en '15 cijfers nauwkeurig'.De rekentijd voor het laatste 

niveau is uiteraard hoger,maar zelfs bij zeer ongunstige parameters en R 2~oo 
komt de rekentijd zelden boven de drie seconde.(Dit is altijd nog veel 

minder dan de tijd,die nodig is om één kettingbreuk boven 10fT uit te 

rekenen).Als nauwkeurigheidstest heb ik eerst de integralen weer ingevuld 

in een recursierelatie en het samenstel vergeleken met de stokterm,maar 

het bleek dat dit nogal wat cijferverlies geeft.Dit is ook wel te begrijpen. 
+ -De stokterm is voor 8 - en e -gedeelte van dezelfde orde van grootte, 

maar de e--integralen zijn veel groter dan de e+ -integralen, bij parameters 

waarbij de Gaussische quadratuur gebruikt wordt,zodat de combinatie van 

e--integralen een stokterm moet leveren,die van de orde van grootte is 

van de $+-integralen (natuurlijk niet andersom).Daarom heb ik toevlucht 

gezocht bij een ander soort test.Splits de integralen als: 

'V.'\.. 'iZ ~,_ 

) ::: ~ ~ ç 
\1-, ~I ~ 

en bereken het rechterlid voor verschillende R.Hieruit bleek dat de 

nauwkeurigheid inderdaad aan de verwachtingen voldeed.De tests hiermee 

(8.10) 

zijn echter nog niet geheel afgerond,maar ik verwacht verder geen problemen 

meer. 
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Nu eindelijk de integral~n rii, te berekenen zijn,kunnen we de 

recursierelaties uit hoofdstuk 5 toepassen om,vanuit een aantal begin

waarden,de integralen voor vele ~,1' en ~te berekenen.In eerste instantie 

kiezen we k,k' ,~,1', en~ vast en ~ecureren met de 1-waarden.In actuele 

problemen liggen de 1-waarden 1
1 

en 12 tussen de grenzen 1 . en 1 , mJ.n max 
maar we hebben alleen die integralen nodig,waarvoor geldt: 

.e ~ 4. f2. ":...- "' .e V"' 0- x 
R ~ ~ .2 ,_ ~ J2. VV\_()1_ x 

Fig.7 De integralen in het 1
1

-12 vlak. 

(8.11) 

In fig.? is elk punt het viertal integralen r11 ,.we hebben alleen de dia

gonaal nodig en de 'even' nevendiagonalen.Met de recursierelaties gaan 

we deze integ~alen nu diagonaalsgewijs berekenen.Deze keuze is tamelijk 

arbitrair,evenals de keuze van de recursierelaties. 

Gebruik de relaties (5.33),(5.34),(5.36) en (5.42).Schrijf deze eerst 

in de iets handiger vorm: 
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(t\) 

2-t-..l1 t- À ·H . J \<' 1... + ('0 ~ J .,_ . I..(,.,e '+r 
lt.'+' 

1..-l '+ ( 

I W 
(1...e+ >-~'J '-1 l. v. ,_\-u-:~ f·l I v ... + c~f· J . :rJI.+~J.e = 

{ 
r .,_ ~).,__] [ 1.,_ ~~J.,_] 7 _o; = (?.. .e-0 L \( "~"C.e +-('L_.e+ I) \..< +- l .e J · .1. .f,.f- t -

- 0:--.e- >-.-,)J L v:~-"" (_~J'-1. 1:: v_l '-+ ~)'1 . r:~ .~-1- + 

() I I I . \ L /'2 '-<( '\.. { \ C>-1 >--I 'Î 1..< ï"' (}.] ',l 
-\- ~ "'-~- 1 J \1 \.\ ~ L'ZJ • ..JL_,ll + Jl+i - 7 . J,..~L j -

-l'-.2-i) \) \;-1... +- (}~\.. ~ JJl~~.-i-r - }E' ~ I~~1 1-2-11 
x 

(8.12) 

(8.13) 

(8.14) 

(8.15) 
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Hierin _is gebruikt dat ~k=~'k'.In de laatste relatie is 1•=1-1 gekozen. 

In de figuren is het punt x de i~tegraal die we gaan berekenen (het linker

lid),uitgaande van de integralen in het rechterlid en is 0 de 1,1'-waarde 

waarbij we ook de stokterm J~~. moeten berekenen.De relaties zijn zo se

kozen,dat de integraal x nooit wegvalt bij de keuze (8.11) ~n de indexering 

met 1,1' is zo,dat deze nooit problemen geeft. 

Het reeureren gaat in drie fasen,waarbij we de tussenlig~ende diago

nalen,die we eigenlijk niet nodig hebben,ook berekenen • 

Hierin is 

• 

• = startwaarden.Te berekenen met CLMINT. 

@1.. = berekend met (8.14) 

~= berekend met (8.13) 

• • (i)l.. 

i . 
""""' 

!!i erin is • ;:. 

6?Jt = 

~= 

~~= 

al bekend 

bere:-<end met (8.15) 

berekend met (8.14) 

ber~kend met (8.13) 

Dit procédé herhalen we net zo lang,totdat de eerste drie diagonalen 

geheel gevuld zijn.Merk op,dat deze fase eenvoudiger kan,als \'Ie naast 

(8.15) nog een relatie afleiden van de vorm: 
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x 

• 

In dat geval hoeven we maar twee diagonalen te berekenen. 

f1... 

., I • I 
11 • I • - ~ . I 

~x 

~ .. • • 
'(@ • • • 

• • • G?3 

• • @,_ 

_Q{ 

~'M.t:>.x 

Hierin is • = é:l bekend 
@.-

c - berekend met (8.14) 

ti?oJ., = berekend mot (8.12) 

<&'~ ~ $)(! --- = berekend met (8.13) 

Zo wordt het rechtsonderdeel geheel gevuld met (8.14) en daarna het links

bovendeel met (8.12) en (8.13). 

Bovenstaande berekening moeten we voor elke k,k'-combinatie opnieuw 

doen.Gezien het gering aantal startwaarden, recurreren we niet naar À .Een 

probleem is nu,waar je deze enorme hoeveelheid getallen laat en ~oe je ze 

terugvindt.Dit doen we als volgt.We hebben een aantal k,k'-waarden,die 

lopen van k
1 

tot en met k • Voor een gegeven k, k' -combinati-e berekenen we max 
het 1,1'-blok en schrijven dit diagonaalsgewijs weg,waarbij ie 'oneven' 

diagonalen niet weggeschreven worden.Dus: eerst de hoofddiagonaal,dan de 
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CA 
rechtsnevendiagonalen en dan de linkernevendiagonalen.Elke 111 , wordt 

als record van vier REAL getallen weggeschreven.Een file 7oor gegeven \ 

ziet er dus als volgt uit: 

// ==--' ] 
"'~x)j.,_ 'fv,JJ-.X 

twee identificatierecor.äs 

en bevat dus 2+Nk2.(1 -1 . +1+)\(1 -1 . - >-/2)) records,waarin Nk het max m~n max m~n 

aantalk-waarden is.Met de functie NREC wordt,vocr gegeven k,k', ~ ,1 . ,1
1

,12 , ml.n 
1 uitgerekend wat het recordnummer is van de integraal. 

max -
Het is in deze toepassing niet handig om voor elke recursiestap de 

stokterm opnieuw uit te rekenen.Deze wordt ook recursief bepaald,uitgaande 

van (5.13).Als we deze relatie een keer differentiëren en de coulo~bdv. 

gebruiken,dan vinden we de '1-up' recursie voor coulombfunctie en afgeleide: 

AQ+,("J,V..'()= Q.._, ~(~ ~ ~) A,t\"),v'J- A.t,('1,V..'() J 
~V\ Î. t- l ..t+l)" 

~ ( 

waarin 
/ 

(8.16) 

Hiermee worden bovengrens en ondergrens in de stokterm gerecureerd. 

Nu ik dit verslag schrijf,is de routine voor de recursie nocniet 

klaar,zodat ik nog niets over de resultaten kan zeggen.Het kan zijn,dat de 

'1-up' rccursie,zoal~ die nu gedaan wordt,instabiel is voor grote 1 max 
waarden,zodat we een '1-down'-recursie rnoetén nemen.Verder is het misschien 

handiE;er om de recordlengte groter te kiezen, zodat je niet ell~e integraal 

afzonderlijk hoeft te lezen. 
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