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SAMENVATTING 

Bij de analyse van (p,d)- en (d,p)-reakties m.b.v. de konven

tionele DWBA-methode blijken~ verschillende moeilijkheden op 

te treden, die waarschijnlijk verbonden zijn met het feit dat 

er een onvoldoende behandeling plaatsvindt van de drie-deeltjes 

effekten, welke optreden tengevolge van de opsplitsing van het 

zwak gebonden deuteron in het veld van de kern. 

Johnson en Soper brachten daarom op een benaderende wijze de bij

drage tot de overgangsamplitude in rekening van de kanalen, waar

in het deuteron is opgesplitst in een relatieve 3 S-toestand en de 

targetkern zich in de grondtoestand bevindt, en kwamen daarmee 

tot veel betere resultaten. 

In dit afstudeerwerk werd nu een studie gemaakt van dit zgn. adia

batische model van Johnson en Soper, dat leidt tot gewijzigde 

parameters in een overigens normale DWBA-berekening. 

Er werd een methode ontwikkeld om de adiabatische deuteronpoten

tiaal, welke wordt afgeleid uit een optische proton- en neutronpoten

tiaal bij de halve deuteronenergie, te kunnen berekenen uit vrij 

eenvoudige formules en dit ook te doen in het geval dat de geometrie

en van de nucleonpotentialen verschillend Z1Jn. 

Uit een uitgevoerde analyse van de 208Pb (p,d) 207Pb-reaktie bij 

22 MeV bleek dat het succes van dit adiabatische model berustte 

op een demping van de bijdrage van het binnengebied tot de over

gangsmatrix en dat dit afhankelij.k was van de keuze van de nucleon

potentialen voor de bepaling van de adiabatische potentiaal. 

De nadruk in dit afstudeerwerk ligt echter op een door ons uitgevoerd 

54Fe (d,p) 55Fe experiment bij 14 MeV, waarbij de werkzame doorsneden 

werden gemeten voor een aantal niveaus in 55Fe. 

Er werd een sterke J-afhankelijkheid gekonstateerd voor de over

dracht van het 1=1 neutron, het zgn. Lee-Schiffer effekt, dat niet 

verklaard kon worden m.b.v. de DWBA-methode. 

Hoewel een analyse met het adiabatische model een betere aanpassing 

gaf, bleek het sterke J-effekt ook hiermee niet beschreven te kun

nen worden. 
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1 Theorie ========= 

1.1. Inleiding 

In de groep Experimentele Kernfysica van de Technische Hoge

school Eindhoven zullen in de toekomst experimenten worden 

verricht met behulp van een gepolariseerde protonenbundel 

voordebestudering van reakties, waarbij deeltjesoverdracht 

plaatsvindt. Ter voorbereiding hierop is in dit afstudeer

werk een studie gemaakt van het zgn. adiabatische model van 

Johnson en Soper /1/ en daarmee een analyse uitgevoerd van 

de reakties 208Pb (p,d) 207Pb en 54Fe (d,p) 55Fe. 

Bij dit soort reakties hebben we in het algemeen te maken 

met een vrij ~tstreeks (direkt) verlopend proces. Er treedt 

dus geen langlevende tussentoestand (compoundkern) op. Er is 

daarom bij deze reakties slechts een vrijheidsgraad betrokken, 

namelijk de gebonden toestand van het overgedragen neutron. 

Bij de beschrijving van (p,d)- en (d,p)-reakties werden reeds 

goede resultaten. behaald met behulp van de Distorted Wave Barn 

Approximation /2/. 

Men gaat in deze DWBA-methode van twee veronderstellingen uit: 

a. De elastische verstrooiing is het dominerende proces. 

Dit houdt in, dat wil deze methode succesvol zijn het nood

zakelijk is, dat er een zwakke koppeling bestaat tussen de 

elastische en niet-elastische kanalen. De elastische werk

zame doorsnede zal daarom veel groter moeten zijn dan de 

inelastische werkzame doorsnede. Bestaat er echter wel een 

sterke koppeling tussen de elastische en niet-elastische 

processen, dan dient men gebruik te maken van een gekoppel

de kanalen methode. 

b. We beschouwen de reaktie als een eenstapsproces. 

De relatieve bewegingen van het systeem "projectiel-ta~get" 

worden voor en na de reaktie beschreven met behulp van de 

golffunkties, die de elastische verstrooiing beschrijven (de 
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zogenaamde "distorted waves"). Deze golffunkties worden 

berekend m.b.v. het optisch model. In paragraaf 2 zal een 

korte behandeling van dit model gegeven worden. 

Een beschrijving van de conventionele DWBA-methode volgt 

dan in paragraaf 3. 
Er blijken zich in de DWBA-methode bepaalde moelijkheden 

voor te doen, welke waarschijnlijk voortvloeien uit het 

feit dat er een onvoldoende behandeling plaatsvindt van de 

drie-deeltjes effekten, die optreden tengevolge van de op

splitsing van het zwak gebonden deuteron in het veld van de 

kern. 

Deze moeilijkheden zullen nader aan de orde komen in para

graaf 3, waar tevens de relatie tussen de DWBA-methode en 

het zgn. adiabatische model voor de beschrijving van stripping 

en piek-up rakties zal worden aangegeven. 

Zoals vervolgens in paragraaf 4 zal worden beschreven, brach

ten Johnson en Soper op een benaderende wijze de bijdrage 

tot de overgangsamplitude in rekening van de kanalen, waar

in het deuteron is opgesplitst in een relatieve 3 S-toestand 

en de targetkern zich in de grondtoestand bevindt. 

Deze methode is des te aantrekkelijker, omdat hij leidt tot 

gewijzigde parameters in een overigens normale DWBA-berekening. 

De optische deuteronpotentiaal speelt daar geen rol meer. 

Deze rol wordt namelijk overgenomen door een effektieve 

deuteronpotentiaal, die bepaald wordt uit de optische proton

en neutronpotentiaal bij de halve deuteronenergie volgens 

de methode beschreven in paragraaf 5. 



1.2. Het optisch model 

De elastische v~trooiing van nucleonen aan kernen kan be

schreven worden met behulp van het zgn. optische modeL In 

dit model wordt de wisselwerking van het projektiel met de kern 

voorgesteld door een potentiaal U(r). Het optisch model beschouwt 

expliciet alleen de golffunktie in het elastische kanaal, alle 

niet-elastische kanalen worden slechts in rekening gebracht voor 

zover zij flux uit het elastische kanaal verwijderen. Deze niet

elastische kanalen worden dan meegenomen door in de potentiaal 

U(r) naast het reële gedeelte, dat in hoofdzaak aanleiding 

geeft tot elastische verstrooiing, nog een imaginair gedeelte 

op te nemen. 

De golffunkties JC(k,r), welke de elastische verstrooiing be

schrijven, kunnen dan berekend worden uit de volgende Schrö

dingervergelijking: 

.J-2 
(- - L1 .,. 

1'~ 
( 1-1) 

Hierin is~ de gereduceerde m~ van het projektiel en de target

kern, terwijl E hun relatieve energie voorstelt.U (r) is de c 
Coulombpotentiaal, die bepaald wordt door aan te nemen dat de 

kern een homogeen geladen bol is. 

Nu blijkt echter, dat de potentiaal U(r) tengevolge van o.a. 

exchange effecten. in feite niet locaal is /3/. 
I1athematisch betekent dit dat een deel van de term/l(r) X(r) 

in de Schrödingervergelijking vervangen dient te worden door: 

( 1-2) 

waarin V (r,rt) de niet-lokale potentiaal voorstelt en de inte-n 
gratie over de hele ruimte geschiedt. 

Omdat het rekentechnisch veel eenvoudiger is, wordt meestal als 

optische potentiaal toch een lokale potentiaal genomen. Het 

blijkt namelijk i.h.a. mogelijk te zijn om bij een niet-lokale 

potentiaal een equivalente (zij het energieafhankelijke) lokale 

potentiaal te vinden /4/, in die zin, dat dezelfde uitkomsten 

voor de werkzame doorsnede worden verkregen. Dit houdt in dat 



de golffunkties X ( .J:t> berekend met de niet-lokale potentiaal 

asymptotisch gelijk zijn aan de golffunkties x.t r Xt> berekend 

met de equivalente lokale potentiaal. In het binnengebied van 

de kern daarentegen zullen de golffunkties X en Z.t wel ver

schillend van elkaar zijn. Er kan hiervoor de volgende (benade

rende) relatie worden afgeleid /5/: 
f -k. 

;r I f; "i) == (I - / /!_ tt; I t)) 2 
;(L I~ I) ( 1-3) 

2~z 

De parameter ,11 heeft voor protonen en neutronen vaak de waarde 

0.85 fm en voor deuteronen 0.54 fm. Wanneer de potentiaal in 

vergelijking (1-1) centraal is, hebben we te maken met een pro

bleem, dat axiaal - symmetrisch is om de invalsrichting van het 

prqjektiel. In het asymptotische gebied (d.w.z. voor grote waar

den van r) moet de golffunktie dan bestaan uit de superpositie 

van een vlakke inlopende golf en een verstrooide bolvormige 

uitlopende golf (in het geval van spinloze neutrale deeltjes): 

t"1 i!- /_ 
X ( ~' t9) =- e + / '/ &9) (1-4) 

hierin is f(e) de verstrooiingsamplitude voor de hoek e. Door 

het oplossen van de Schrödingervergelijking (1-1) kan dan f(e) 

bepaald worden /6/ en daarmee de differentiële werkzame door

snede volgens: 

d crr&l = I //&;/ ~ 
d./l /' 

(1-5) 

Het meenemen van de Coulombpotentiaal en van spin afhanke

lijke effecten maakt de formules (1-4) en (1-5) gecompliceerder 

maar verandert niets essentieels. 

In het algemeen wordt voor U(r) een ~ocale) geparametriseerde 

potentiaal genomen van de volgende vorm: 

t/!t) =>- ~ ~(l) -tfh{/v/t)-y~Fw;F.rj.;J.JlJJ(1-6) 
.i- 2 --

+ ( ;;;;;cJ v;() ; !; Is()(?) ( / çr} 



Hierin is fJfl~qc)
2

het kwadraat van de Campton golflengte 

van het pion ( ~ 2.00 fm2
) en zijn fx(r) de zgn. vormfaktoren 

van het Woods-Saxon type, welke gegeven worden door: 
-/ 

/xttJ= fIt- t'Xf'(I?-~JitJx)J ( 1-7) 

met )f. -.:: ! /9 ~ (A is het massagetal). )' x 
Deze funktie stelt een potentiaalput voor met een straal Rx 

die in het binnengebied konstant is en aan de rand geleide

lijk naar 0 toe gaat. De parameter a is een maat voor de dif

fuusheid (randdikte). 

Behalve de 8 geometrieparameters hebben we nog 4 sterktes, 

namelijk: 

V de sterkte van de reële potentiaal r 
w de sterkte van de volume-absorptie potentiaal 

V 

wsf de sterkte van de oppervlakte-absorptie potentiaal 

V de sterkte van de spin-baan potentiaal. so 
De parameters die voorkomen in U(r), dienen zodanig aangepast 

te worden dat theorie en experiment zo goed mogelijk met elkaar 

overeenstemmen. Deze aanpassing geschiedt door middel van een re

kenprogramma, waarin door variatie van de optische model para

meters, gezocht wordt naar dat stelsel parameters, waarvoor de 

waarde van de grootheid ~~ die gedefinieerd is volgens: 

À~==-_!_ f" [ o;h ~~·) - Oê.re I&~·J] ~ (1-8) 
;V i"' I .::1 "e.rp f ~·) 

minimaal is. In vergelijking ( 1-8) zijn ~ f~) en ~P { OjJ 

respektievelijk de theoretische en experimentele differentiële 

werkzame doorsnede bij de verstrooiingshoek ~·en is .d ~xp I~·) 

de absolute onnauwkeurigheid in ~xpf&tl • 

Men laat in het algemeen niet alle parameters variëren, maar 

kiest er meestal enkele vast. Met name de geometrische parameters 

variëren i.h.a. maar weinig, de potentiaalsterkteszijn daar

entegen nog afhankelijk van de projektielenergie E, het massa

getal A, het neutronenaantal N en het protonenaantal z. 
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We hebben bij dit afstudeerwakvaak gebruik gemaakt van de 

sets optische model parameters zoals die gegeven worden door 

Becchetti en Greenlees /?/. Zij hebben een uitgebreide ana

lyse gemaakt van de elastische verstrooiing van protonen en 

neutronen en daaruit voor energieën kleiner dan 50 MeV en 

targetkernen met massagetal groter dan 40, die set parameters 

bepaald, welke de beste globale aanpassing gaf. Deze sets para

meters voor respektievelijk de protonen,en de neutronen zijn 

gegeven in de twee onderstaande tabellen. 

Tabel 1.2.1. 

Optisch model parameters voor protonen volgens Becchetti en 

Greenlees /7/. (Sterktes in MeV, geometrische parameters in 

fm). 

V 
r 

r 
r 

w 
V 

wsf 
r = v,sf 
V so 
r so 

54.0- 0.32 E + 0.4 Z/A1/ 3 + 24.0 (N-Z)/A 

1.17 a = 0.75 r 
0.22 E - 2. 7 en W ~ 0 

V 

11.8 

1. 32 

6.2 

- 0.25 E + 12.0 (N-Z)/A en wsf~o 

a f = 0.51 + 0.7 (N-Z)/A v,s 

1.01 



Tabel 1.2.2. 

Optisch model parameters voor neutronen volgens Becchetti en 

Greenlees /7/. (Sterktes in MeV, geometrische parameters in 

fm). 

V 56.3 - 0.32 E - 24.0 (N-Z)/A r 
r 1.17 a = 0.75 r r 
w 0.22 E - 1 • 6 en W ;?; 0 

V V 

wsf 13.0 - 0.25 E - 12 (N-Z)/A en wsf ~0 
r v,sf- 1.26 a v,sf 

::: 0.58 

V 6.2 so 
r 1.01 a 0.75 so so 

Andere optische potentialen, die we regelmatig zullen gebruiken 

zijn: voor protonen de optische potentiaal gegeven door Perey /8/ 

en voor neutronen het lokale equivalent van de niet-lokale poten

tiaal volgen Perey en Buck /4/. (De parameters zijn overgenomen 

uit referentie /9/). Deze potentialen zijn gegeven in tabel 1.2.3. 

Tabel 1.2.3. 

De algemene protonpotentiaal van Perey en de equivalente lokale 

neutronpotentiaal van Perey en Buo~ (Sterktes in MeV, geometrische 

parameters in fm). 

Proton V 53-3 - 0.55 E + 0.4 Z/A 1/2 + 27(N-Z)/A r p 
r 1. 25 a 0.65 r 

3A1/3 
r 

wsf 

rsf 1.25 asr==· 0.47 

V 7.5 (beneden 17 MeV), 8.5 (boven 17 MeV) so 
r 1. 25 a 0.65 so so 
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Neutron V 47.11 - 0.27 E r n 
r 1. 27 a = 0.66 r r 
wsf 9.52 - 0.05 E n 
rsf 1. 27 asf 0.48 

V 7.20 so 
r 1.22 a 0.65 so 80 

Voor een meer uitvoerige beschrijving van het optisch model 

zij verwezen naar de referenties /3/ en /6/. 



1.3. De Distorted Wave Born Approximation. 

1.3.1. !!~~~~~~-f~~~~!!~~~· 

We beschouwen direkte raakties van het type A(a,b)B. 

Bij direkte raakties gaat de begintoestand vrij rechtstreeks 

over in de eindtoestand, zonder dat er vorming van een tussenkern 

plaatsvindt. Er zijn daarom slechts enkele vrijheidsgraden bij 

de excitatie betrokken. 

Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt gaan we er in de 

DWBA vanuit dat de elastischeverstrooiinghet dominerende proces 

is en de raakties bovendien beschouwd kunnen worden als zuiver 

éénstaps-processen. 

De totale golffunktie ~i(~)van het systeem kan worden uit

gedrukt als de som van de golven in het ingangskanaai ~i en dé 

uitgangskanalen /1 j. In deze notatie beschrijven tx en/' hoe 

de nucleonen zijn verdeeld over de kernen in het ingangs- resp. 

het uitgangskanaal, terwijl i en j de interne bewegingstoastand 

van de twee kernen aangeeft. Voor inelastische verstrooiing geldt 

dus IX"/J , terwijl voor raakties, waarbij deeltjesoverdracht op

treedt tX"/J. 
De totale golffunktie heeft asymptotisch de volgende vorm: 

T77 f+J ,;7 tr.J:.,. t > .... - ~~ ~ r .. t/:,.> -r...,.e ty,· et'+ E Ir./_. L.;jf; e ~/1 (1-9) 
«t t:tt tYt A .I l ( 11/1 I ")4,1 ~~ /' - , ~ In deze formule is t~de verbindingsvektor tussen de massamiddel-

punten van de kernen A en a, terwijl ~ai=/~.(het relatieve 

golfgetal in kanaal a' i voorstelt (~en~ hebben een analoge be

tekenis). 

De indices (+) en (-) (deze wordt later nog gebruikt) geven aan 

dat (asymptotisch) de verstrooide golven radieel naar buiten resp. 

naar binnen lopen. 

De golffunktie ~i =~i Jti beschrijft de interne bewegingstoastand 

van de kernen in het ingangskanaai «i. Verder is /~' ~, ~·) 
de amplitude van de v~rooide golf in kanaal,//} wanneer er een 

vlakke golf invalt in kanaal «i. 
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De totale Hamil toniaan in kanaal tX i kan geschreven worden als: 

(1-10) 

(met ieder ander kanaal korrespondeert een soortgelijke uitdruk

king). 

HA'A' en Ho« zijn de Hamil tonianen van de interne beweging van de 

kernen A en a, T«is de kinetische energieoperator van hun re

latieve beweging, terwijl Votde interaktiepotentiaal voorstelt. 

De golffunkties ~i ( +) en ~di voldoen aan de volgende Schrödinger

vergelijkingen: 

en 

met 

Tl/"(+) ~ 
( fl - E) :r &Yi 1-~r a'i) = o 

( H'~ - E«i) ~i = o 

E ,.. ~· + .1',1~. = E: · -r ,.(#!~~· 

(1-11a) 

(1-11b) 

(1-11c) 
t .yPA- /'1,1 t_.,P,11 

Hierin zijn A. en~ de gereduceerde massa's in kanaal « resp. 

kanaalj3. 

We voeren nu een storingspotentiaal ~ in, welke alleen afhangt 

van ~ • We definiëren vervolgens de golffunktie ~j +), die 

de verstrooiing aan deze potentiaal~ beschrijft: 

( ~ + ~ + ~/ - E) ;;:;; I~·, "fi J = tJ (1-12) 

Bij afwezigheid van spins geldt: 

f.;.J ~ - (-) * 1: -
~.1 1-11,1,~; = ~ I /1/·,~J (1-13) 

De golffunkties W ( +) en ~) (-) staan bekend als de zgn. "dis

torted waves". 

In plaats van de verstrooiingsampli tude /1./;i ,-tj) maken we echter 

liever gebruik van de overgangsamplitude ~.Ai, waarvoor geldt: 
27T ~r ~ ~a-('/rr 

~~~ =- ~ /1 a-i'~/) (1-14) 

Voor~~~) kan dan de volgende uitdrukking afgeleid worden (zie 

referenties /3/, /5/ en /10/): 

r_ / t-J *" / # Tl/ {+J 
a-iv1)::: / ~~ ~~ ,Js)< ~I~-~/ I«i !J;.).>t/fs (1-15) 

In het in deze vergelijking voorkomende matrixelement wordt 

alleen geïntegreerd ~er de interne koördinaten van ~~ , het is 

dus een funktie van Y., . 
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(.,<) 

De DWBA-methode bestaat nu hieruit, dat we in verg. (1-15) ~.1~) 
("") a'( 

vervangen door de ingangskanaal-golffunktie . ::t -,· 1 r_. ~: ; 
R'l ... R'l I y tJt' 1 

die we berekenen m.b.v. vergelijking (1-12), waarbij dan voor ~~ 

de optische potentiaal voor elastische verstrooiing in kanaal ~ i 

wordt genomen. Dit is dus de aanname dat de elastische verstrooi

ing domineert. 

Voor de aanvankelijk nog willekeurig te kiezen storingspotentiaal ~ 
wordt nu de optische potentiaal in kanaal~ j genomen. Korte dis

kussies over de keuze van de optische potentiaal en de benadering 

van Jl;/+) ( 1;,) door t.::r~;) I .J;i , ~) zijn bijvoorbeeld te vin-

den in referentie /5/ (blz. 78-81) en in referentie /11/ (blz. 77-79). 
We krijgen dan voor de overgangsamplitude de volgende benadering: 

~tf)=J/~~'*t~~ ~) < ~~ ~- /ft1! > x;~~~~;Q';;~(1-16) 
In het matrixelement uit verg. (1-16), de zgn. vormfaktor: 

.c ~I I~- ~I~;> == /al;~; t:,; ( ~- /fo) /t1 %~· 
(wordt ook vaak geschreven als<B,b/VIA,a> ) wordt geintegreerd 

over alle koördina ten 5' , onafhankelijk van ~ en ~ • J is de 

Jacobiaan van de transformatie naar deze relruäeve koördinaten. Dit - --matrixelement is dus een funktie van t« en~ en speelt de rol van 

een effektieve interaktie ("transition density" of overgangsdicht

heid) voor de overgang tussen de distorted waves ;r«(+) en~(-)_ 
Het bevat alle informatie over de kernstruktuur, selektieregels en 

het beschouwde reaktietype. 

In het algemeen doet ~niet mee en geldt dat wanneer ~ t';l V/~1> ;éo 

de reaktie kan worden beschouwd als een éénstaps-proces, terwijl an

dere meerstaps-processen verwaarloosd mogen worden. Is echter 

~ ~ I V! Jt,i> = 0, dan is een meerstaps-proces noodzakelijk. 

Voor de differentiële werkzame doorsnede van de reaktie (t:lt'i,~j) 

geldt de volgende formule: 

c1 (T/ Z:. 1:. J A ~ . . ~'I. -r 2 ~ 2 era; i1;_ = ~,11« :li I 1 ~ ~~. ~~)/:: :;;_/j~; ( J!,)/[4 C 1-17) 
Om de (ongepolariseerde) differentiële werkzame doorsnede te bepalen 

substitueren we de overgangsamplitude in verg. (1-17), sommeren over 

de spinprojekties na de reaktie en middelen over de spinprojekties 

voor de reaktie, zodat: 

~=At~ (~'1/~Jfz~r/)-:Rs0 ".7)-:z l~y,;l~ (1-18) 
(z;r~') Átri// ~/ ~~~ 

""'o h?,ó 
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De extra toegevoegde faktor: 

( ~)-f~l 2'/// 7/ #;,/Af,;/ 1 (1-19) 
ÏÎfa. - 26/ .t:?/.J/11 Al;t / A/q/-..1 

is het gevolg van het feit dat we hier te maken hebben met 

identieke deeltjes (fermionen) en daarom de golffunkties ge

antisymmetriseerd dienen te worden. (Hierbij is aangenomen dat 

de golffunkties /Gi , Jl'.lfi , fit/ en ~~ al ieder afzonderlijk 

zijn geantisymmetriseerd en genormeerd) /5/. 
Voor inelastische verstrooiing is (~/~)gelijk aan 1, voor 

(p,d)-reakties geldt: (~/A{.,)=- .;V8 -1-./ 

Voor een meer uitvoerige behandeling van de DWBA-methode zij 

ondermeer verwezen naar de referenties /5/ en /12/. 

Na in de vorige sektie de DWBA-methode in haar meest algemene 

vorm te hebben behandeld, zullen we hier een nadere beschouwing geven 

van de toepassing van de DWBA-methode in het geval van (p,d)- en 

(d,p)-reakties. 

De exakte overgangsamplitude voor een stripping-reaktie van het 

type A(d,p)B heeft de volgende vorm (zie verg. (1-15)), waarbij 

de spins weer achterwege gelaten worden: 

~ ;: - r 1'-) * 1/ // Tvi'~J 
/ ( ff;r') = ,/ rr ~ L À t/J.! < 8 I ~9 - u~.8 I .T > (1-20) 

VpB is de interaktiepotentiaal tussen het proton en kern B, ter

wijl UpS de optische potentiaal is voor de elastische verstrooi

ing van protonen aan kern B. 

In de konventionale DWBA-methode wordt ~(+) dan vervangen door 

Z (rJ(c/) I~>, waarbij 1/Z> de grondtoestand van kern A voorstelt. 

Omdat juist hier de verschillen met het adiabatische model liggen 

zullen we deze benadering nu wat meer in detail gaan bekijken. 
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Bij de beschouwde reaktie is sprake van de overdracht van een 

enkel deeltje, wat we bijv. kunnen noteren als B = A+ n. 

We kunnen de term (Vps - UpB) uit verg. (1-20) dan schrijven 

als (V + V A - U B ) • pn P P 
Nu is het gebruikelijk om als belangrijkste interaktieterm de 

proton-neutron interaktie te nemen en te stellen VpA~ UpB' 

zodat de term (vpA - UpB) verwaarloosd kan worden /3/. 
Gedetailleerde berekeningen door Smith uitgevoerd /13/, hebben 

aangetoond dat de term (VpA - UpB_) in de meeste gevallen een 

verwaarloosbaar effekt op de werkzame doorsnede heeft. 

Ervan uitgaande dat de elastische verstrooiing het belangrijkste 

proces is, zullen we allereerst de koppeling tussen de kerntoe

standen in het ingangs- en de uitgangskanalen verwaarlozen. We 

vervangen de totale ~funktie~(+) uit verg. (1-20) door: 

jf (rJ(/, n) I~>. 

De gciffunktie y(+) (p,n), welke de projektie van Tf(+) op lil~> 
voorstelt, bevat uitlopende goven, die korresponderen met elastische 

deuteronverstrooiing en opsplitsing van het deuteron, zonder dat de 

kern wordt aangeslagen, en verder de bijdrage van alle mogelijke 

stripping-reakties, waarbij geen aanslag van de targetkern plaats

vindt. 

Vergelijking (1-20) krijgt dan de volgende vorm: 

-r- / - r /-J , 7 * 1 /J /~ l'rJ 
/ /d/_,PJ = ./a'~ ~ .? Y.,J.i<' /.1 I~/! ~ / 1/,n)> (1-21) 

Het matrixelement in deze vergelijking kan geschreven worden als: 

/ t/ F;, ~n tf',nJ P *inJ Jf t0n) (1-22) 

Hierin stelt de vormfaktor ;J *tn) == / /{J "*/j,h) h:, Ij) a 1 
de overlap tussen de begin- en eindtoestand van de kern voor. 

Hiervoor wordt i~.a. de golffunktie voor de gebonden toestand 

van het neutron genomen. 

Vergelijking (1-20) ziet er uiteindelijk als volgt uit: 

- /-J * .;,- /U (rJ 
/r~r'J=/«A'd1 f;r I/J7 p l'n) ~n r t;P.n) (1-23) 
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- ..... De vektoren R en r zijn resp. de positievektor van het m.m.p. 

van het proton en het neutron t.o.v. de targetkern en de posi

tievektor van het neutron t.o.v. het proton. 

Wanneer we het overgangsmatrixelement gaan bepalen volgens de 

gewone DWBA-methode dienen verder nog de volgende benaderingen 

gemaakt te worden: 

1) De funktie~(+)(p,n) wordt vervangen door zijn elastische 

komponent. 

Wanneer we de projektieoperatoren ~ =lp;,><JZbl en lfg ~ 1-J; 
definiëren ( /~> is de deuteron grondtoestand~)) hebben 

we dus: 

(1-24a) 

en 
( 1-24b) 

Hierin beschrijft ZtÄJde elastische deuteronverstrooiing. 
o tJti.,.J 

In de DWBA-methode wordt nu de bijdrage van ~T ~n)verwaar-

loosd. 

2) Voor de bepaling van het matrixelement is het noodzakelijk - -dat ~ /lf) bekend is voor waarden van R gelegen binnen de 

kern. De extrapolatie vanuit het asymptotische gebied, waar 

À~l~wordt bepaald door de, elasüsche faseverschuivingen, wordt 
_. 

dan uitgevoerd door aan te nemen dat ;re IR) kan worden afgeleid 

uit een optische potentiaal van grotendeels konventionels vorm 

met parameters, welke zo goed mogelijk zijn aangepast aan 

elastische verstrooiingsgegevens. 

Het is echter de vraag in hoeverre dit voor deuteronen een realis

tische procedure is. Bij de verstrooiing van deuteronen beschrijft 

de optisch model golffunktie alleen de beweging van het m.m.p. van 

het deuteron, zonder enige verstoring van zijn inwendige beweging. 

Hoewel dit aannemelijk is in het buitengebied van de kern, lijkt 

~)We zullen hier tensorkrachten verwaarlozen en aannemen dat 1~> 
bestaat uit een zuivere ~S1 -toestand en dat V centraal is pn -en scalair in r. 
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het voor zo'n losgebonden deeltje een dubieuze benadering in 

het binnengebied. 

Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, blijken er zich 

dan ook verschillende moeilijkheden voor te doen bij de be

schrijving van (p,d)- en (d,p)-reakties m.b.v. de konventio

nale DWBA-methode, wanneer de deuteronenergie toeneemt. 

Zo dienden Yntema en Ohnuma /14/ gebruik te maken van niet-lo

kaliteitsparameters (~P~2J'~y1g:/;l~), die ongeveer twee maal 

zo groot waren dan de gebruikelijke waarden, om toch een goede 

aanpassing te verkrijgen voor de werkzame doorsnede van de deu

teron strippingreaktie aan 54Fe bij 23 MeV. 

Een soortgelijk geval deed zich voor bij de analyse van de re

aktie 40ea (p,d) 39 Ca bij 30 MeV /15/. 

Chant en Nelson hadden de grootste moeite om een aanpassing te 

vinden voor de door hen gemeten hoekverdeling. Om toch tot een 

redelijk resultaat te komen moesten zij voor het deuteron ge

bruik maken van een extra grote volume-absorptieterm met een 

sterkte van 60 MeV! 

Bij de analyse van de 208Pb (p,d) 207Pb-reaktie bij 22 MeV /16/ 

bleek het noodzakelijk te zijn een cutoff-straal van 8.5 fm toe 

te passen. Aangezien 8.5 = 1.435 A1/3 voor A= 208 ligt het 

grootste deel van de massaverdeling van de Pb-kern dan binnen deze 

straal. Dit moet beschouwd worden als een ernstige tekortkoming 

van de gewone DWBA-methode. 

Om dit laatste geval hier nog eens duidelijk te illustreren, hebben 

we uitgaande van de meetresultaten van Whitten c.s. /16/ de werk

zame doorsnede bepaald m.b.v. de gewone DWBA-methode (zonder en 

met een cutoff-straal van 8.5 fm) voor een viertal neutronniveaus 

in 208Pb t.w. het 3Pi-grondniveau, het 2f5/2 - niveau bij 570 keV, 

het 3P3/2- niveau bij 894 keVen het 1i13/2- niveau bij 1634 keV. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma D.W.U.C.K. /17/, 

waarbij gebruik werd gemaakt van de volgende potentialen. (Zie 

ook tabel 1.3.1.). 
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Voor de bepaling van de golffunktie voor de gebonden toestand 

van het ove~gen neutron, nemen we aan dat dit gebonden is in 

een re~le put met een Woods-Saxon vorm (r = 1.25 fm, a= 0.65 fm), 

waarvan de diepte zodanig wordt aangepast, dat het neutron een 

bindingsenergie heeft van 2.225 - Q(p,d) MeV met een spin-baan 

koppeling van À =25 maal de Thomas term. De Q-waarde van deze 

reaktie bedraagt- 5.151 MeV. 

De optische potentiaal, die genomen wordt voor het proton, is ge

baseerd op een optische potentiaal voor 17 MeV protonen verstrooid 

aan Pb, waarmee ook goede aanpassingen verkregen zijn bij energie

ën van 19, 20, 25 en 30 MeV /18/, /19/. 

De optische model parameters voor het deuteron zijn afkomstig uit 

een doorHóigson gegeven overzicht /20/. 

Tabel 1 • 3. 1 • 

Potentiaal parameters voor het neutron, proton en deuteron (sterk

tes in MeV, geometrische parameters in fm). 

V rR aR wsf rsf asf V r a re r so so so 

neutron V a) 1.25 0.65 (1=25~ 1.25 0.65 1.25 n 

proton 58.4- 1.25 0.65 10 1.25 0.76 6 1. 12 0.47 1.25 
0.3E p 

deuteron 108.6 1.057 1.059 12.7 1.478 0.636 1.25 

a) Zodanig· aangepast dat het neutron een bindingsenergie heeft van 

B = 2.225 -Q. 

b) Spin-baan koppeling van ;L maal de Thomas term. 

Er werden korrekties aangebracht voor de niet lokaliteit van de 

optische potentialen en de eindige-dracht van de proton-neutron 

wisselwerking. De hierbij gebruikte eindige-dracht parameter had de 

waarde 0.695, terwijl als niet lokaliteitsparameter voor het proton 

en het gebonden neutron 0.85 en voor het deuteron 0.54 werd genomen. 
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De berekende werkzame doorsnedes zijn gegeven in fig. 1.3.1. t/m 

fig. 1.3.4. 

Om de berekende werkzame doorsnedes te normeren, werd de bere

kende curve zodanig door de experimenteel bepaalde punten ge

legd, dat een zo goed mogelijke aanpassing werd verkregen voor 

het eerste (experimenteel gevonden) maximum. Uit de vertikale ver

schuiving kan dan de spektroskopische faktor S worden bepaald, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een normeringsfaktor 2.29. ~) 
De gevonden spektroskopische faktoren en de totale werkzame door

snedes CÇ(met S = 1) zijn te vinden in onderstaande tabel 1. 3. 2. 

Tabel 1.3.2. 

Spektroskopische faktoren en totale werkzame doorsnedes. 

3p~ 2f5/2 3p3/2 1i13/2 

Zonder s 2 0 31 4-75 4.02 8.55 

cutoff 
o; 5.09 1.65 4-57 0.329 

Met 
s 2.32 5.89 4.01 15.05 

cutoff 
er, 5.01 1.41 4.22 0.226 

We zien dat in al deze gevallen een demping van de bijdrage van 

het binnengebied tot het overgangsmatrixelement noodzakelijk is 

om een goede aanpassing te verkrijgen. 

Nu hebben Johnson en Soper een zgn. adiabatisch model ontwikkeld 

/1/, dat leidt tot gewijzigde parameters in een overigens nor

male DWBA-berekening, waarmee eveneens een demping van de bijdrage 

van het binnengebied verkregen wordt (Zie ook hoofdstuk 2). 

Zij brachten in dit model, dat in de volgende paragraaf nog nader 

aan de orde zal komen, op een benaderende wijze de bijdrage tot 

de overgangsamplitude in rekening van de kanalen, waarin het deu

teron is opgesplitst in een relatieve 3 S-toestand en de target-

~) zie opmerking op blz. 1.18. 
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kern zich in de grondtoestand bevindt. Dit betekent dat in 

verg. (1-24) in tegenstelling tot bij de gewone DWBA-methode, 

tevens de bijdrage tot Q ~(+)(p,n) van alle 3 S-toestanden 

(uitgezonderd de grondtoestand) van het proton-neutron systeem 

wordt meegenomen. 

-o-o-o-o-o-

Opmerking: 

Het matrixelement uit verg. (1-16) wordt ontwikkeld naar een 

serie multipolen, die elk korresponderen met de overdracht (aan 

de targetkern) van een bepaald impulsmoment j, dat is samengesteld - -uit een baanimpulsmoment 1 en een spinimpulsmoment s • 
. ~ -Wanneer de deeltjes a en b een bepaalde sp1n sa en sb bezitten en - -de spins van de targetkern en de eindkern resp. JA en JB bedragen, 

kunnen we de overgedragen impulsmomenten definiëren als: 

De ontwikkeling van het matrixelement naar multipalen wordt uitge

voerd omdat dikwijls slechts een beperkt aantal kombinaties van 1 

s en j-waarden belangrijk of toegestaan zijn voor een bepaalde 

overgang. Welke multipalen van belang zijn wordt ondermeer be

paald door selektieregels en behoudswetten. 

Voor één bepaalde 1, s en j-overdracht geeft substitutie van deze 

multipoolontwikkeling in de overgangsamplitude (1-16) als resultaat. 

z: /9. 1- ('-)" r - / ..... - r~J · '#"' ...... ...... .,.. 
eriyt,/ N :11;:/ /~ (/1), ~) //s'/m(~J ~) Xa-i (Aa-i'"") c/~ d~ 

In deze formule is zoals te doen gebruikelijk is, de multipoolterm 

geschreven als een produkt van een spektroskopische faktor A
1 

. 
SJ 

en een vormfaktor f
1 

. • 
SJ ,m 
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1.4. Het adiabatische model. 

De totale golffunktie '!f' ( +) (Zie verg. ( 1-20)) voldoet 

de volgende Schrödingervergelijking: 

( ~ + ~ .,. ~~~ + ~o~~_get t- ~H + ~..? "_~ - E;, - E;x) yrt;Jo 

1 • 21 • 

aan 

(1-25) 

TR en Tr zijn kinetische energieoperatoren, VpA en VnA de wissel

werkingspotentialen tussen targetkern A en proton resp. neutron. 

E0 is de grondtoestandsenergie en Ht t de Hamiltoniaan van ar ge 
de interne beweging van de targetkern. Ed en ~D zijn resp. de 

kinetische energie en de bindingsenergie van het invallende deu

teron. 

We vermenigvuldigen nu het linkerlid van verg. (1-25) met de com-
.".-

plex geconjugeerde golffunktie A0 ( jJ voor de grondtoestand van -kern A en integreren over alle interne koördinaten 5 • We krijgen 

dan: 
/U~~~ - (.,tJ 

( /l,.e,n T ~ - E) r t;P .. n) ~ < ~ 1/J/ '?.~~~ ~/11 F .> = 0 (1-26) 

Hierin hebben we geschreven : ~_" :: 7i + Vpn en E = Ec1 - &:D • 

Wanneer we even afzien van de interne beweging van het deuteron 

staat hier in feite de gewone Schrödingervergelijking voor de 

optische potentiaal /3/. Het matrixelement in verg. (1-26) kun

nen we dus schrijven als: 
- TV[-~-) I (t-) 

~ /{; 1/J J ~/1 + v;,/1 /I > =- ~ ( ;o,nJ f/J,t1) ( 1-27) 

Voor de effektieve interaktie V (p,n), welke dus de optische po-e 
tentiaal voor elastische verstrooiing van deuteronen (opgevat 

als puntmassa) aan kern A voorstelt, zullen we hier eenvoudig

heidshalve aannemen dat deze geschreven kan worden als: 

(1-28) 

V en V zijn resp. de optische potentialen voor het neutron en 
n p 

het proton, bij de helft van de kinetische energie van het deu-

teron, terwijl Vc(R) de Coulombpotentiaal van de kern in het m.m.p. 

van het deuteron voorstelt. 
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Zoals we in paragraaf 1.3.2. gezien hebben nemen we bij de be

paling van het overgangsmatrixelement (verg. (1-32)) volgens 

de DWBA-methode alleen de bijdrage van de elastische komponent 

~IV ;r~ri/;vanf(+)(p,n) mee. De bijdrage vanl('t)f(+)(p,n) 

wordt daarbij verwaarloosd. 

We zullen nu eerst de verwaarlozing vanQD ~ (+)(p,n) nader be

schouwen. In dit verband is het belangrijk op te merken dat voor 

de bepaling van het matrixelement (verg. (1-23)) jl(+)(p,n) 

slechts in een beperkt gedeelte van de configuratieruimte nauw

keurig bekend hoeft te zijn en wel: 

a) voor r <dracht van V pn 
b) voor R binnen het bereik van de vormfaktor ~(n). 

We beschouwen nu eerst het geval dat V een kracht is met een pn 
dracht gelijk aan nul, dus V ~0 Ó(~) . Voor deze limiet pn 
kunnen we uit a) onmiddelijk konkluderen, dat alleen die kom-

ponenten van fÎ (+)(p,n) een bijdrage tot het stripping-matrix

element kunnen leveren, waarvoor het proton en het neutron zich 

in een relatieve S-toestand bevinden. 

Wanneer we nu verder veronderstellen, dat de spinafhankelijke ter

men in de effektieve interaktie V (n,p) symmetrisch zijn onder 
e 

verwisseling van de spin-en ruimtelijke coördinaten van het 

proton en het neutron (In de benadering (verg. (1-28) betekent 

dit, dat we het verschil tussen de spin-baan termen in de optische 

neutron- en protonpotentiaal verwaarlozen), is af te leiden, dat 

alleen relatieve 3 S-toestanden kunnen bijdragen tot Jf ( +) (p ,n). 

Nu bestaan er echter aanwijzigen dat de spin-baan potentiaal isospin

afhankelijk is /7/. Harvey en Johnson hebben daarom in een recent 

artikel /21/ de bijdragevan singulet S-toestanden tot de overgangs

matrix voor (d,p) en (p,d) - reakties onderzocht en daaruit is 

gebleken dat de invloed hiervan erg klein is, wat de gemaakte ver

onderstelling plausibel maakt. 
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We l(unnen daarom schrijven: 

Jt/-f) _.. /' '7 ~-!-) - /b I 
y f/', 11;.,. A,rtJ.laf.l{) -r./a'""l 1'1,(,~1 d:l(t,RJ -r r ~";( 1 _29 ) 

Hierin zijn 9' (+)(~,~) verstrooiingsteestanden van het pro

ton-neutron systeem, welke samen met ~ een volledig stelsel 

van 3 S-toestanden vormen: 

d (..,_J NJ 

~n y I~) = Ej I /' /jJ _, ~ ~ 0 (1-30a) 

hj," ~ :: - é, rl() ( 1-30b) 

.J r~' Af 1'~/ ""' r · J ~~ < ~ I f1 I~J> = o; <,., t'§tJ I 1 7!j,) >: o t "*-~) (1-30c) 

1 ~">< "()' + /drJ?("?E.fJ><~~.,;-~;' = ~0 (1-30d) 

De funktie f/"(p,n) in verg. (1-29) is de bijdrage tot Qy(+)(p,n) 

van singulet-oneven en triplet-even eigentoestanden (uitgezonderd 

de S-toestanden) van H • Deze leveren echter geen bijdrage tot pn 
het stripping-matrixelement voor het limietgeval, dat de dracht 

van V tot nul nadert (zero-range benadering). pn 
Uit de vergelijkingen (1-26) t/m (1-30) volgt nu voor r = 0: 

( E .,. E() - ~ - V I/()) "() (t:J) ::r() /i?) +-

+ / cY'f f E- ~- ~- Vf/?)j pt'1~j,t'Jl ;( 1'/j, RJ = o 

Hierin geldt: V (R) = V (R) + V (R) + V (R) n p c 

(1-31) 

(1-32) 

Op dit punt wordt nu de adiabatische benadering ingevoerd, door 

aan te nemen dat de fout die gemaakt wordt, door in verg. (1-31) 

de term tussen vierkante haken te vervangen door: 

klein is. Met deze benadering geldt dan: 

/u 1'-f) - - -
T (P-=o_, /() = ,; t'oJ ;( (A') 

- - -L E .,. 1'6 - ~ - V tI?)_/ ;r I/? J = o 
z til)= ::r" tïlJ -r /uf p~'1~,oJ :t'l'ij .. JIJ/_4,/~tû 

en het stripping matrix-element wordt nu: 

(1-33) 

(1-34a) 

( 1-34b) 

(1-34c) 
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waarin: 

( 1-36) 

Dit is dezelfde konstant~ als in de "zero-range" benadering van de 

DWBA voorkomt. 

Het is moeilijk om precies de grenzen voor de nauwkeurigheid van 

de adiabatische benadering aan te geven. Duidelijk is dat het voor 

de vervanging in verg. (1-31) door verg. (1-33) noodzakelijk is 

dat het energiegebied waarin de waarden van ~~liggen, klein moet 

zijn vergeleken met de energie, die verbonden is met de beweging 

van het massamiddelpunt van het proton en het neutron. 

Johnson en Soper /1/ toonden aan dat voor de door hen beschouwde 

reakties (Ed ~ 20 Me V, A ~ 50) E.J moest liggen in het energie

gebied tussen 0 en 10 MeV. Voor kleine waarden van R, waar V (R) 

~ -90 MeV was daarom de benadering zelfs voor E < 20 MeV nog goed. 

Buiten de kern bleek de vere~ste ongelijkheidE >> 10 MeV te zijn. 

De volgende stap was om in het tot dusver ontwikkelde formalisme 

een korrektie aan te brengen voor de eindige dracht van V • Dit pn 
werd gedaan d.m.v. de generalisatie van een (benaderende) methode 

/22/,welke in de DWBA theorie succesvol was gebleken /23/. 

Daarbij werd voor het verkrijgen van een korrektie voor de eindige 

dracht (tensorkrachten worden weer verwaarloosd) de integrand in 

het "zero-range" matrixelement vermenigvuldigd met de volgende faktor 

<' j( I ~n I,;> ,:: 4( ::::~) ~ 4 L"i- (A'-{4):/ (1-37a) 

met 4 .:: < /l:: p / ~n / p;, > = / ~~ ~ (~) d-r 
( 1-37b) 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Hulthén-besbhrijving van het 

deuteron, waarbij geldt: 

(1-38a) 

( 1-38b) 

Hierin is -K is de operator 

proton distorted 



1. 25. 

Voor K <~~ krijgen we nu op analoge wijze: 
- 1'-t-J - r~; r z 

.< /(' / ~11 I p (~) > - < /(=c;J ~n I ft'~)> L I- I /(f4'.(/ (1_39 ) 

waarbij nog de aanname ~~ =~ dient toegevoegd te worden. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de belangrijkste~- waarden 

(verg. (1-29)) in het gebied met energie~n klein t.o.v. de 

diepte van V liggen. In dat geval is het te verwachten dat pn 
de belangrijkste proton-neutron eigenfukties voor r ~ dracht 

van V dezelfde vorm hebben. pn 
In feite is dit geen nieuwe benadering, omdat nog steeds wordt 

aangenomen dat alleen relatieve S-toestanden in het stripping

matrixelement een niet te verwaarlozen overlap hebben met V • pn 
Uit de vergelijkingen (1-26) t/m (1-28) volgt: 

- ..,. I/ - ,.. I/ (1'/ 
( E- ~ -fl,o~~ - V'n f /?o~ / tJ - V,., f R -/ t'J - vc Cl!)) jf' (,4nJ:: tJ ( 1-40) 

Weer gebruik makend van de adiabatische benadering kan hieruit 

worden afgeleid:~) 

( -r - /}/("") E -//l -r~- ~ (/?))< /(=o I V_,on Ir > + 

- < /( =o I t;,n I ( ~ 11-~o/-;J r ~ tlf-; "i;) ?"~-= o 
( 1-41) 

Delen door 4 (zie verg. (1-37b}) en verwisseling van de ope

ratoren V en (V (R + ir) +V (R- ir)) geeft: pn n p 

/ - ~ / E- ~ 7'" ~- Vc él<)j < /( ~o I J/J"n / fR > 4 r 

- - I/ - ... I /'~) - <A':- 0 / ( V:., ( /? ~ .L ~) r V n (' /?- L ~ )) V.. Çl" > / d :: t:J ( ) 
~ r z pn / 4 1:> 1-42 

Wanneer we nu verg. (1-35) generaliseren krijgen we: 

-7"': / - (') * * lf _,. - -l /f~pl::: 4./t:Y,f f,r -,~Jj {I (/?}l/-/t{{r-/f/:}~]jitKi(1-43) 

Hierin geld~ X (,il} -= .(' K-=o / V,.,n I f/1 (-.<~ /4 
.1? - t:JI' • -;- -
- ..«p I t .Atat ,1() + uitlopende golven ( 1-44) 

Uit verg. (1-42) volgt dan dat~(R) moet voldoen aan: 

met 

f E -7_.; r Eo- ~ (/?)- Vf;q)j À IR}= 0 ( 1_45 ) 

V ( J) =- < i?=o/!Vnr~/ÎJrl{ofi-j"h} ~n Jflo >/ ~ 
(1-46) 

~) In de bracket notatie, die hier gebruikt wordt, wordt geïn
tegreerd over r. 



1.26. 

1.5. De bepaling van de adiabatische potentiaal 

Bij de DWBA-methode maakt men in het overgangsmatrixelement 

gebruik van een deuteron distorted wave, welke bepaald wordt 

mb.v. een optische potentiaal, waarmee een zo goed mogelijke 

aanpassing aan de gegevens voor elastische deuteronenverstrooi

ing is verkregen. 

Overeenkomstig het adiabatische model van Johnson en Soper 

moeten we nu echter in het overgangsmatrixelement een andere 

deuteron distorted wave gebruiken, welke we bepalen met een po

tentiaal V, die gegeven wordt door (zie ook paragraaf 1.4): 

V I 'kJ: 4 -'/iJl" tk"-~/;; + ~ tï!-j V) ~A(~) f/ttfl) tt2 
met 4 =- J ~n (;>} .fld (~) a' F. ( 1-47) 

De aldus bepaalde distorted wave bevat naast elastische deuteronen 

dus tevens deuteronen, die zodanig zijn opgesplitst dat het proton 

en neutron zich in een relatieve 3 8-toestand bevinden. 

In vergelijking (1-47) worden de optische potentialen V en V 
p n 

gemiddeld over de funktie D(r) = V (r) ~d(r). pn 
Wat is nu het effekt van deze middeling? 

Harvey en Johnson maakten een analyse van o.a. de 54pe(d,p)55Fe

reaktie bij 23 MeV met het adiabatische model van Johnson en Soper 

~4/. Zij bepaalden hierbij de potentiaal V, gebruik makend van 

de optische protonpotentiaal, zoals die gegeven wordt door Perey 

/8/ en het lokale equivalent van de niet-lokale optische neutron

potentiaal van Perey en Buck /4/. 

De funktie D(r) werd hierbij gerepresenteerd door de benadering 

volgens Hulthén: 

met 

~n ~(?)~f-Ee/ -r (,l//1) V) ~/2) 
fit/ t;>; :: ;1/ Ie - 01 ~- e-/1 ~ / t 

éa -: ( .// /'/) « 1 = 2.2 3 ~V;·~/ tK : 6 

(1-48a) 

( 1-48b) 

(1-48c) 

Zij vergeleken de aldus berekende (eindige-dracht) adiabatische 

potentiaal met de optische deuteronpotentiaal, zoals die ge

bruikt werd in de oorspronkelijke analyse van de reaktie ~4/. 

De resultaten hiervan staan in fig. 1.5.1. 
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fig. 1 • 5. 1 • 

a' FIG. _1. A c·omparison of a typ i cal conventional deuteron optica! potential (with r 0 ~ 1.02 fm, tF' O.ti6 fm, ró ~ 1.42 fm, 
O.G~ frn, V -105 Me V, Wc 15 Me V) with the calculated finite-range adiabatic potentlal (with approximate parameters 

r; 
1 ·2 ~ frn, a~0.69 fm, róc·J.25 fm, a'' 0.50 fm, V--~ 97 MeV, W=20 MeV) for the reaction 54 F'e(d,p) 55 Fe at 23 Me V. 

Het blijkt duidelijk dat, hoewel er kleine verschillen in de 

dieptes bestaan, het voornaamste verschil tussen de potenti

alen uit fig. 1.5.1. in hun geometrieën zit. 

Het zal duidelijk zijn dat de numerieke bepaling van de strip

pingamplitude in de adiabatische theorie niet moeilijker is 

dan in de DWBA-methode, wanneer de potentiaal V eenmaal bekend 

is. 

De numerieke bepaling van deze potentiaal vereist echter de 

uitvoering van een dubbele integratie. Om dit te vermijden 

zullen we in het hiernavolgende een tweetal methodes aangeven, 

waarmee we een benadering voor V in formulevorm verkrijgen, zon

der dat er geïntegreerd behoeft te worden. 

Methode 1: 

Het blijkt uit het artikel van Harvey en Johnson /24/ dat voor 

het geval dat de neutron en proton optische potentiaal dezelfde 

straal en diffuusheid hebben, de potentiaal V, in de zero-range 

benadering (dat is berekend voor de limiet~.- oo in vergelij

king (1-48))eveneens diezelfde straal en diffuusheid heeft en 

een diepte, die gelijk is aan de som van de optische potentiaal-
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dieptes. 

Voor dit eenvoudige geval kan de potentiaal V in de eindige

dracht benadering, bepaald worden met behulp van de volgende 

formules: 

V -:: VP + V 11 j 

'vl = ('v/p + Vn) 

t V, $ r = f V, u: j 

((SP I O,s;:-

-a~r,. = a~~, ~,r + o. tJ~ 

( 1-49) 

Hierin zijn V en V de dieptes van de reële delen van resp. 
p n 

de proton en neutronpotentiaal, terwijl W en W de sterktes 
p V 

van hun oppervlakte-absorptiepotentialen voorstellen, r en a 

zijn weer de straal en de diffuusbeid van de potentialen. De 

indices V en SF geven de volume-resp. de oppervlakteparameters 

aan. 

Het blijkt dat de met deze formules bepaalde potentiaal vrij goed 

overeenkomt met een exakte berekening. 

Deze hele situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer men ge

bruik maakt van de protonpotentiaal van Perey /8/ en de lokale 

neutronpotentiaal van Perey en Buck /4/. Heeft men echter te 

maken met optische potentialen, waarbij de stl::'aal en de diffuus

beid isospinafhankelijk zijn (zoals bij deBecch~ti-Greenlees 

potentiaal) dan zijn de bovenstaande formules nog steeds goed 

bruikbaar, wanneer we r f en a f vervangen door het gemiddel-v,s v,s 
de van de diffuusheden. Alle parameters in verg.(1-49) hebben weer 

betrekking op standaard Woods-Saxon vormen. 

Methode 2: 

Uitgaande van de bevindingen van Harvey en Johnson koos Satchler 

/18/ onder de aanname dat V en V alleen verschilden in hun poten-
p n 

tiaalsterkten, de reële en imaginaire gedeelten van V zodanig dat 

ze dezelfde stralen hadden als de overeenkomstige delen van V en 
p 

V , maar vergrootte de diffuusheidsparameters, zodanig dat de "mean 
n 

square radius" (MSR) van V gelijk was aan de som van de MSR van 

V. en! maal de MSR van de funktie D (wanneer de Hulthén golffunktie 
]. 
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wordt gebruikt is de MSR van D ongeveer gelijk aan 4 x 0,6 fm2
). 

Tegelijkertijd werden de potentiaalsterktes zodanig aangepast 

dat de volumeintegraal van V gelijk is aan die van (V + V ). P n 
De tweede methode is nu hierop gebaseerd, maar we zullen hier 

echter gebruik maken van iets andere benaderingsformules en dit 

tevens proberen toe te passen, wanneer VP en Vn in hun straal 

en diffuusheid van elkaar verschillen. 

-o-o-o-o-

We gaan er allereerst vanuit dat VP en Vn dezelfde straal en 

diffuusheid hebben. 

Voor de bepaling van de reële en imaginaire volumeterm van V 

zullen we voor de volumeintegraal en de MSR gebruik maken van de vol

gende formules, welke afkomstig zijn uit een artikel van Greenlees 

Pyle en Tang /25/. 

Voor de volumeintegraal J gebruiken we: 
7 ~ /. ~ 'D 3 pla~) 
~ :::I ,Y77 V f I?) 2zd~ = V J 7T 1'\ /t-1- /?" 

met/{:::- l./1~ (1-50) 

(1-51) 

We nemen nu aan dat de reële en imaginaire volumetermen van V 

weer een Woods-Saxon vorm hebben, met een straal r, die gelijk - -is aan de straal van de korresponderende termen in V en V • 
- p n 

De diffuusheidsparameter a bepalen we dan met de formule: 

7- 0.6" ( 1-52) 
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Wanneer we hieruit a bepaald hebben, passen we de potentiaal

diepte van V zodanig aan dat: 

(1-53) 
Voor de bepaling van de oppervlakte absorptie-term van V kun

nen we niet langer meer gebruik maken van de zojuist gegeven 

formules, omdat we dan te maken hebben met de afgeleide van de 

Woods-Saxon vorm. 

Nu bestaat er een algemene formule voor de hogere momenten van de 

Woods-Saxon vorm, die is afgeleid door Rook /26/, /6 / en die er 

als volgt uitziet: 7 t). ct~ = /?Àrl 

" I 'f ~Kr' tl'?- /i')/al ,A r 1 x 

x /tr- A.()ttJI!z/i<JlrA/Ar;JIÁ.-t)f)-2)~~1): .... ."gj(1-54) 
· ~ n I waarJ.n /lû =- 2 Z (-/) _# 

r- /}:::/ n 
Partikuliere waarden zijn A2 1.6452, A4 = 1.8938, A6 1.9717 
en A8 = 1.9960. 
De term B is gewoonlijk klein en wordt gegeven door: 

A D4 n~, ))-n 

/J = À IA -t) ··-··· 3.2.1. f-t) 'Z f-t) f!)e'V"f-n'!J(1-55) 
n=l a/ 

D.m.v. partieel integreren is het nu mogelijk om de machten 

van de afgeleide van de Woods-Saxon vorm om te zetten in machten 

van de gewone Woods-Saxon vorm: 

co .,1 _ /r. 
1 

/ .i·n 
/P77P ~?Jpra'~= -~/7(~f~J./j1~;~ ttt (1-56) 

tJ ct? 0 

We kunnen dan de volgende benaderingsformules voor de volume-

integraal en de MSR afleiden (we verwaarlozen de term B): 

a) Volumeintegraal ( j = o .~ /1 = f) : 

( 1 -57) 
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dezelfde funktionele vorm en parameter r als welke in de op

tische potentialen voorkomt, maar met een grotere diffuusheide

parameter a en een andere potentiaaldiepte, die we weer be

palen met de vergelijkingen (1-52) en (1-53). 

Wanneer V en V verschillende stralen en/of diffuusheden n p 
hebben, gaan we als volgt te werk: 

We nemen eerst voor de optische potentiaal van het neutron de

zelfde potentiaal als die voor het proton en bepalen dan V 

volgens de eerder beschreven methode. Vervolgens nemen we voor 

de optische protonpotentiaal dezelfde als die voor het neutron 

en bepalen weer V. 

De uiteindelijke adiabatische potentiaal V verkrijgen we dan 

door de aldus gevonden potentialen te sommeren en te delen door 

2. 

Zoals in het volgende hoofdstuk aangetoond zal worden hebben 

kleine veranderingen in de spin-baan term weinig invloed. We 

nemen daarom als spin-baan potentiaal voor het deuteron eenvou

dig de som van de neutron en protontermen. 

Het rekenprogramma, dat gebruik-b wordt om de adiabatische poten

tiaal te bepalen is gegeven in appendix C. 
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2. De 208Pb (p,d) 207Pb-reaktie bij 22 MeV. 

2.1.!~!~!~!~~· 

2.1. 

Wanneer we een analyse uitvoeren van de 208Pb(p,d) 207Pb-reaktie 

bij 22 MeV m.b.v. de DWBA-methode, blijkt het, zoals in paragraaf 

1.3.2. reeds is laten zien, noodzakelijk te zijn gebruik te maken 

van een cutoff-straal van 8.5fm om overeenstemming te krijgen met 

de experimenteel gevonden werkzame doorsneden /1/. Zonder deze cut

off bezitten de theoretisch bepaalde curves te veel struktuur en/of 

een te steile afval. 

Satchler /2/ analyseerde deze zelfde reaktie m.b.v. het adiabatische 

model van Johnson en Soper. De verkregen aanpassing bleek daarbij veel 

beter te zijn dan met de DWBA-methode het geval was, zonder dat een 

cutoff diende toegepast te worden. 

De beste resultaten werden behaald met een adiabatische potentiaal, 

welke was bepaald met een optische proton- en neutronpotentiaal, waar

voor beide dezelfde potentiaal was genomen (bij ~ 8MeV!) nl. de 

potentiaal die werd gebruikt voor het proton in het ingangskanaal 

(Zie tabel 1.3.1~. 

Nu bestaan er sterke aanw~Jz~ngen dat de neutronpotentiaal wat zwakker 

is dan die voor het proton /3/; bij 8 MeV bedraagt de sterkte van 

het reële deel Vr ~ 46 MeV en van het imaginaire deel Wsf ~ 6.5 MeV, 

terwijl asf = 0.47 fm. 

De methode, die Satchler gebruikte voor het bepalen van de adiaba

tische potentiaal, ging er echter van uit dat de optische proton- en 

neutronpotentiaal dezelfde geometrische parameters hadden (Zie para

graaf 1.5.). Om in dit geval toch de adiabatische potentiaal te 

kunnen bepalen nam Satchler daarom aan, dat door het produkt Wsf asf 

konstant te houden, Wsf zodanig kon worden verkleind, dat geldt 

asf = 0.76 fm. 

De met deze tweede adiabatische potentiaal behaalde resultaten waren 

beter dan met de DWBA-methode, maar de aanpassing was toch minder goed 

dan met de eerstgenoemde potentiaal het geval was (uitgezonderd voor 

het eerste deel van de 1i13/2-doorsnede), hoewel deze laatste beter 

overeenkomt met de door het model voorgeschreven effektieve potentiaal. 
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In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of er een verklaring voor 

deze diskrepantie is te vinden en of er misschien korrekties mo

gelijk zijn. 

Daartoe werden de differentiële werkzame doorsneden bepaald voor de 

in paragraaf 1.3.2. reeds genoemde energieniveaus m.b.v. een viertal 

verschillende adiabatische potentialen, daarbij weer uitgaande van 

de meetresultaten van Whitten c.s. /1/. 

Alle berekeningen werden weer uitgevoerd m.b.v. het programma D.W.U.C.K. 

/4/. 
De resultaten hiervan worden in paragraaf 2 gegeven, tevens zal daar 

worden nagegaan welke invloed veranderingen in de potentiaalsterktes 

hebben. 

In paragraaf 3 wordt vervolgens een mogelijke verklaring voor de 

genoemde diskrepantie gegeven en bekeken of er korrekties mogelijk 

zijn. 

In paragraaf 4 tenslotte, worden samenvattend enige konklusies ge

geven. 



2.2. Analyse m~.v. verschillende adiabatische potentialen. 

We zullen bij deze analyse voor het proton en het neutron weer de

zelfde potentialen nemen als bij de konventionale DWBA-methode in 

paragraaf 1.3.2. 

I.p.v. de optische deuteronpotentiaal maken we nu echter gebruik van 

een viertal adiabatische deuteronpotentialen, die zijn afgeleid volgens 

methode 2 van paragraaf 1.5. uit verschillende korobinaties van op

tische proton- en neutronpotentialen (bij de halve deuteronenergie), 

t.w.: 

1) De zgn. ~=~~~~~~!~~~· 

Deze potentiaal wordt bepaald door in navolging van Satchler /2/ 

voor het neutron dezelfde optische potentiaal te nemen als die voor 

het proton, nl. de potentiaal die afkomstig is uit de Pb-analyse 

van Perey. (Zie ook tabel 1.3.1.). 

2) De zgn. PB1-Potentiaal. 

Deze wordt afgeleid uit de algemene optische protonpotentiaal van 

Perey /5/ en de (lokale) optische neutronpotentiaal van Perey en 

B ~ b. · 7 MeV voor 208Pb, 1 a· · bl 362 uc~ lJ zoa s le gegeven lS op z. van re-

ferentie /3/. 

3) De zgn. ~~g=~~~~~~!~~~· 

Deze potentiaal wordt bepaald uit de onder 1) genoemde protonpoten

tiaal en de onder 2) genoemde neutronpotentiaal. 

4) De zgn. ~~=~~~~~~!~~~· 

Voor de bepaling van deze potentiaal maken we gebruik van de op

tische proton- en neutronpotemtiaal van Becchetti en Greenlees /5/ 

(Zie ook tabel 1.2.1. en 1.2.2.). 

De parameters van de verschillende potentialen zijn gegeven in on

derstaande tabel 2.2.1. 



Tabel 2.2.1. 

Potentiaalparameters voor het neutron, proton en deuteron (Sterktes 

in MeV, geometrische parameters in fm). 

VR rR aR w wsf r v, sf a V r 
V v, sf so so 

neutron V a) 1. 25 0.65 À. =2f)1 • 25 n 

proton 51.8 1.25 0.65 10 1. 25 0.76 6 1 • 12 

P-Potentiaal 111 1. 25 0.683 19.35 1.25 0.784 12 1 • 12 

PB1-Potentiaal 104.41.25 0.683 22.47 1.25 0.508 14. 1 1. 25 

a so 

0.65 

0.47 

0.47 

0.65 

PB2-Potentiaal 100.51.25 0.683 9.67 1.25 0.784 6 1.12 0.47 

6.07 1. 25 0.508 6.6 1.25 0.65 

EG-Potentiaal 109.61.17 0.778 0.26 1.26 0.616 12.4 1.01 

11.67 1.32 0.683 

7.95 1. 26 0.611 

a) Zodanig aangepast dat het neutron een bindingsenergie heeft van 

2.225-G MeV.V = 45.6533 voor 3p1/2 ; V = 45.1609 voor 2f5/2 ; n n 
V = 45.8459 voor 3p3/2 ; V = 46.9077 voor 1i13/2. 

) n n 
b Spin-baan koppeling van ,.1 maal de Thomas term. 

Allereerst werden de werkzame doorsneden voor de verschillende niveaus 

0.75 

en adiabatische potentialen bepaald zonder dat er werd gekorrigeerd voor 

de eindige dracht en de niet-lokaliteit. De berekende werkzame doorsneden 

zijn gegeven in fig. 2.2.1. t/m 2.2.4. 

De curves werden zo goed mogelijk aangepast aan het eerste experimentele 

maximum, de hieruit afgeleide spektroskopische faktoren S (met normeringa

faktor 2.29) en totale werkzame doorsnede ~t (met 8=1) zijn te vinden in 

tabel 2.2.2. 

De aanpassing is voor alle potentialen beter dan die met de DWBA-methode 

werd verkregen (Vergelijk met fig. 1.3.1. t/m 1.3.4.). 

De beste aanpassing (uitgezonderd voor het 1i13/2-niveau) geeft echter 

toch de P-Potentiaal. We zien hier dus de in de inleiding genoemde diskre

pantie duidelijk te voorschijn komen. 



Tabel 2.2.2. 

Spektroskopische faktoren S en totale werkzame doorsneden voor 

de verschillende adiabatische potentialen. 

3p1/2 2f5/2 3p3/2 1i13/2 

s 2.39 6.40 4.38 17.60 
P-Potentiaal 

c:rt 4.98 1. 39 4.09 o. 17 5 

s 1.45 3.91 2.68 10.94 
PB1-Potentiaal 

q 7.82 2.23 6.53 0.306 

s 2.08 5.36 3.45 13.33 
PB2-Potentiaal 

o-t 5.83 1. 58 4.83 0.255 

s 1.95 5.97 3.46 12.76 
BG-Potentiaal 

c7t 6.06 1. 67 5.05 0.253 

Nagegaan werd wat de effekten waren van het aanbrengen van korrekties 

in het adiabatische model voor de.niet-lokaliteit en de eindige dracht 

Daartoe werden berekeningen uitgevoerd m.b.v. deP-Potentiaal en daar

bij op dezelfde manier als in de konventionele DWBA-methode de kor

rekties aangebracht en vergeleken met de berekening zonder korrekties. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de eindige dracht van de proton

neutron wisselwerking V reeds de berekeningen binnenkomt via de pn 
adiabatische potentiaal en dat het voor de adiabatische potentiaal, 

welke immers geen optische potentiaal is, niet precies duidelijk is ho 

een korrektie voor de niet-lokaliteit moet worden aangebracht. 

Een korrektie voor de eindige dracht geeft te verwaarlozen verander

ingen in het verloop van de werkzame doorsneden. De veranderingen 

in de spektroskopische faktoren bedragen 0.4 tot 3.6%, die in de 

totale werkzame doorsneden 0.6 tot 3.2%. 

Een korrektie alleen voor de niet-lokaliteit van de proton- en deu

teronpotentiaal blijkt alleen de werkzame doorsnede voor het 1i13/2-

niveau in het meest voorwaartse gebied iets te verhogen, overige 
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vormveranderingen zijn te verwaarlozen. 

Ook de veranderingeninS (afname van 1.1 tot 1.7%) en ~t (toe

name van 1.6 tot 2.9%) zijn i.h.a. klein: voor het 1i13/2-niveau 

zijn deze echter weer iets groter (3.8 resp. 6.8%). 

Brengen we alleen een korrektie aan voor de niet-lokaliteit van 

het neutron, dan blijken vormveranderingen in de doorsneden weer 

verwaarloosbaar te zijn, de veranderingen in S (afname van 21 tot 

25%) en ~t (toename van 26 tot 34%) zijn echter veel groter. 

Alle verdere berekeningen werden uitgevoerd zonder korrekties voor 

de eindige dracht of de niet-lokaliteit. 

Satchler /2/ voerde zijn berekeningen uit m.b.v. het programma JULIE. 

Een door ons uitgevoerde berekening met DWUCK (gebruik makend van de

zelfde potentiaalparameters en met alleen een korrektie voor de 

niet-lokaliteit van het proton en het deuteron) leverde verschillen 

op in S en crt zoals in onderstaande tabel 2.2.3. is te zien. 

Tabel 2.2.3. 

Spektroskopische faktorenen totale werkzame doorsneden (met 8=1) 

berekend met JULIE en D.W.U.C.K. 

3p1/2 
s ~ 

DWUCK 2.37 

JUL IE 2.1 5-34 

2f5/2 
s ~ 

6.36 

6.0 

3p3/2 
s ~t 

4-34 

3-9 

4.16 

4-43 

1i13/2 
s ~ 

16.9 

15.0 

0.184 

0.188 

Het bleek onmogelijk te zijn deze afwijkingen op te heffen. 

Vervolgens werden verschillende variaties aangebracht in de poten

tiaalsterktes van de P-Potentiaal en nagegaan wat de invloeden daar

van waren. De reële potentiaal VR werd daarbij verminderd met 10 

resp. 20 MeV, de imaginaire potentiaal Wsf met 20 resp. 40%, terwijl 



de spin-baan potentiaal eerst werd gehalveerd en tenslotte geheel 

weggelaten. 

De resultaten (in%) zijn gegeven in onderstaande tabel 2.2.4. 

Tabel 2. 2.4. 

Relatieve veranderingen in spektroskopische faktoren en totale werk

zame doorsneden voor de P-Potentiaal, tengevolge van variaties in 

de potentiaalsterktes. 

3p1/2 2f5/2 3p3/2 1i13/2 

s c/t s c/t s <Tt s <7't 

VR-10 MeV 5.0 -1.6 8.4 -5·7 -2.3 -2.2 1.5 6.9 

VR-20 MeV 10.9 9.2 -23.0 15. 1 9.8 10.5 -12.7 17.7 

'(Hsf-20% -8.4 7.0 -11.7 9·4 -7.3 8.1 -9.4 9.7 

wsf-40% -17.2 17.5 -25.2 24.5 -14.2 19.6 -21.1 25.1 

1/2V so 0.4 -0.4 0.6 -0.7 0.2 0.24 0.85 -1.7 

V =0 0.8 -0.8 1.3 -1.4 0 0.24 1. 6 -2.9 so 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat er geen lineair verband bestaat 

tussen de verschillende veranderingen en dat de berekeningen relatief 

het gevoeligst zijn voor wijzigingen in VR. 

Ook de veranderingen in de vorm van de doorsneden zijn bij de reële 

potentiaal veel groter dan bij de imaginaire potentiaal, zoals dui

delijk blijkt uit fig. 2.2.5. en 2.2.6. waar dit voor het 1i13/2-

niveau is aangegeven. 

De veranderingen in S en ~t evenals in de vorm tengevolge van varia

ties in V waren klein. Op grond hiervan werd de spin-baan term van so 
de adiabatische potentiaal bepaald door eenvoudigweg de proton- en 

neutron termen op te tellen (Zie paragraaf 1.5.). 

Ook werden berekeningen uitgevoerdvoor het 3p1/2-niveau m.b.v. de 

verschillende adiabatische potentialen, waarbij deze waren bepaald 

volgens de methode 1 van paragraaf 1.5. /7/. Hieruit bleek dat de 

verschillen in de vorm van de doorsneden verwaarloosbaar waren en 

dat de afwijkingen in S en crt kleiner waren dan 9%. De variaties waren 

het grootst voor de PB2- en BG-Potentiaal. 
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2.13. 

2.3. Nadere beschouwing van het adiabatische model. 

Om bij de analyse van (p,d)- en (d,p)-reakties m.b.v. de konven

tionale DWBA-methode toch een enigszins redelijke aanpassing te 

verkrijgen, blijkt het in sommige gevallen noodzakelijk te zijn 

de bijdrage tot de overgangsmatrix van het kerngebied te dempen 

(Zie paragraaf 1.3.2.). Dit kan men dan bijv. bereiken door ge

bruik te maken van een extreem hoge absorptiepotentiaal, van niet

lokaliteitsparameters, die bijna twee maal zo groot zijn als de 

gebruikelijke waarden, of d.m.v. de toepassing van een cutoff

straal. 

Ui verschillende reeds uitgevoerde analyses van piek-up en strip

pingsreakties m.b.v. het adiabatische model is gebleken dat de 

toepassing van een adiabatische i.p.v. een optische deuteronpoten

tiaal eveneens het effekt heeft van zo'n demping. 

Om dit te kunnen begrijpen dienen we de radiële integralen, die 

zowel in de DWBA- als in de adiabatische berekingen de werkzame 

doorsneden.bepalen, wat nader te beschouwen. 

Deze radiële integralen worden gegeven door de volgende formule: 

fl~,)~, ~;", ~~;"J= fu'R 11. (/IJ Á) .IR) fi . .11 f;o, ~ RJ (2_ 1 ) 
~.~,.. /'f//1 !:t'/a' 

Hierin zijn u1 . en u1n. de radiële delen van de proton en deu-
P,JP '"'1Ja 

teron distorted waves in de kanalen met quanturngetallen 1 ,j resp. 
p p 

ld,j • R1 .. is het radiële deel van de golffunktie van het over-
a :n,Jn 

gedragen neutron, terwijl L\(p,d,R) een faktor is, welke niet-loka-

liteits en eindige dracht korrekties bevat. 

Wanneer in het geval van de 54Fe(d,p) 55Fe-reaktie bij 23 MeV /8/ 

(Zie ook paragraaf 1.3.2.) de radiële integralen voor de DWBA-bere

kening (met en zonder de grote niet-lokaliteitsparameters) met die 

voor de adiabatische berekening worden vergeleken, blijkt /7/ dat 

deze bij de adiabatische en DWBA-berekening met de grote niet-loka

liteitsparameters voor de lagere partiële golven sterk zijn gedempt. 

Aangezien de voornaamste bijdrag3tot de radiële integralen voor de 

lagere partiële golven afkomstig is van het binnengebied en het op

pervlak van de kern, waar juist de partiële golven door de niet-
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lokaliteitsparameters het meest wordt gedempt, (Zie verg. (1-3)) 

is dit voor de DWBA-berekening nog vrij eenvoudig te begrijpen. 

Bij de adiabatische berekening is dit echter niet meer zo direkt 

duidelijk, temeer daar blijkt dat voor alle partiële golven de deu

terongolffunkties, die bepaald zijn m.b.v. de optische potentiaal 

en de adiabatische potentiaal, in het binnengebied van de kern vrij

wel even groot zijn /7/. 
Hoe deze golffunkties zich in het binnengebied precies gedragen is 

echter niet erg van belang voor het stripping-matrixelement, omdat 

de (lokale) golflengte, die verbonden is met de proton "distorted 

wave" ongeveer een faktor 2 groter is dan die van de deuteron golf

funktie, zodat de bijdrage tot het matrixelement van dit deel van 

de configuratie-ruimte erg klein is. 

De voornaamste bijdra~zal afkomstig z~Jn van het randgebied, indien 

er gelijke (lokale) golflengtes optreden. Dit is het geval wanneer 

voldaan is aan de volgende gelijkheid: 

(2-2) 

Hierin zijn~d en~p de gereduceerde massa's in het ingangs- en 

uitgangskanaal, Ed en EP de relatieve energieën, terwijl Vd de 

optische of adiabatische deuteronpotentiaal en V de optische pro-
P 

tonpotentiaal voorstelt. 

In het 54Fe geval heeft het reële deel van de optische deuteronpo

tentiaal een kleinere straal dan bij de adiabatische potentiaal (Zie 

fig. 1.5.1.), zodat in het randgebied aan de gelijkhêid (2-2) voldaan 

kan worden, terwijl dit bij de adiabatische potentiaal veel moei

lijker het geval is. 

Het blijkt dan ook dat de demping van de radiële integralen voor de 

lagere partiële golven verdwijnt, wanneer de straal van het reële 

deel wordt verkleind tot de waarde van die bij de optische deuteron 

potentiaal /7/. 
Bij de door ons beschouwde 208Pb (p,d) 207Pb-reaktie is dit e;.ren

eens het geval. Verkleinen we namelijk de straal van het reële deel 

van de P-Potentiaal, dan blijken de radiëJ.e integralen voor de 
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lagere partiële golven in het binnengebied groter te worden 

t.o.v. de radiële integralen in het randgebied, welke ongeveer 

gelijk blijven. 

Dit komt tot uiting in het verloop van de werkzame doorsneden door 

een minder sterke struktuur en een kleinere afval, zoals in fig. 2.3.1 

is aangegeven voor het 3p1/2-niveau. 

Een verkleining van de diffuusheidsparameter van het reële 

deel blijkt hetzelfde effekt te hebben (Zie fig. 2.3.2.). 

De invloed op het overgangsmatrixelement van het al of niet aan-

wezig zijn van golven met ongeveer gelijke golflengten in de twee 

kanalen in de omgeving van het kernoppervlak, kan soms nog worden 

versterkt door de-onderlinge verhouding van de stralen van het reële 

en imaginaire deel van de deuteronpotentiaal. Zijn deze nl. gelijk, 

dan ligt de absorptiepotentiaal juist in het randgebied van de reële 

potentiaal, waarvan de voornaamste bijdragetot de overgangsmatrix 

afkomstig is. De golffunkties en daarmee de radiële integralen, die re-

·latief de grootste bijdrage leveren, worden in dat geval extra gedempt. 

Deze situatie zal zich bij de adiabatische potentiaal eerder voor

doen (wanneer deze bijv. is afgeleid uit de nucleonpotentialen van 

Perey en Buck) dan bij de optische deuteronpotentiaal, waar de stra

len van de reële en imaginaire delen vaak verschillend zijn. 

Verkleinen we nu de straal van het imaginaire deel van de P-Poten

tiaal, dan blijkt, zoals te verwachten is, dat de radiële integra

len voor de lagere partiële goven in het binnengebied meer en in 

het randgebied wat minder gedempt worden. De werkzame doorsnede 

gaat in dit geval meer struktuur en een steilere afval vertonen, 

zoals te zien is in fig. 2.3.3. 

Verkleining van de diffuusheidsparameter van het imaginaire deel 

heeft weer hetzelfde tot gevolg. (Zie fig. 2.3.4.). 

De onderlinge verhouding van de stralen van het reële en imaginaire 

deel van de deuteronpotentiaal en de relatie met de protonpotentiaal, 

evenals de diffuusheden spelen een belangrijke rol voor het ver

krijgen van een demping van het binnengebied. 
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Het succes dat.wordt behaald m.b.v. het adiabatische model zal 

daarom afhankelijk zijn van de keuze van de optische potentialen 

welke worden gebruikt voor de bepaling van de adiabatische poten

tiaal (Zie ook hoofdstuk 3). 

In het geval van de P-Potentiaal lijkt het beste te zijn voldaan 

aan de voorwaarden, voor het verkrijgen van een voldoende sterke 

demping van het binnengebied. Dit is een mogelijke verklaring voor 

het feit dat met deze potentiaal de beste resultaten zijn behaald. 

Geprobeerd werd een korrektie aan te brengen voor de PB1- en PB2-

Potentiaal, die beide een diffuusheid van het imaginaire deel be

zitten, die kleiner is dan de diffuusheid van het reële deel (Zie 

tabel 2.2.1). De parameter asf werd daarom verhoogd van 0.508 fm 

tot 0.784 fm, terwijl tegelijkertijd W
8

f werd verkleind, zodanig 

dat het produkt asfwsf konstant bleef. 

De op deze manier verkregen werkzame doorsneden geven voor de 

PB1-Potentiaal een iets betere aanpassing, terwijl de verschillen 

bij de PB2-Potentiaal erg klein blijken te zijn (Zie fig. 2.2.2. 

en 2.2.3.). 

In het geval van de EG-Potentiaal werd geprobeerd te korrigeren 

door de optische protonpotentiaal van Perey te vervangen door de 

protonpotentiaal volgens Becchetti en Greenlees /6/ (Zie tabel 

1.2.1.). Zoals echter uit fig. 2.2.4. blijkt zijn de verkregen aan

passingen minder goed. 

De spektroskopische faktoren en totale werkzame doorsneden zijn ge

geven in tabel 2.3.1. 

Tabel 2.3.1. 

Spektroskopische faktorenen totale werkzame doorsneden (met 8=1) 

voor de "gekorrigeerde" adiabatische potentiaal. 

3p1/2 2f5/2 3p3/2 1i13/2 
s (/t s (/t s cTt s ct 

PB1 2.10 5-53 5-93 1. 52 3.90 4.52 16.72 0.194 

PB2 2.29 5-37 5.98 1.44 3-78 4-42 14.80 0.229 

~G 2.15 5-93 6.05 1.61 3.78 4.91 14.05 0.240 
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In al deze gevallen blijken de spektroskopische faktoren beter 

overeen te komen met de waarden, welke men zou verwachten op 

grond van het feit dat de beschouwde niveaus waarschijnlijk 

zuivere één-deeltjes toestanden zijn, waarvoor geldt S = 2j+1 /1/. 

Ze zijn nu onderling ook beter in overeenstemming, alsmede met de 

waarden verkregen m.b.v. de DWBA-methode (met cutoff) (Verge-

lijk tabel 1.3.2.). 
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2.20. 

2.4. Konklusies. 

Naar aanleiding van de voorafgaande paragrafen kunnen samen

vattend de volgende konklusies worden gemaakt. 

De adiabatische potentialen zijn veel gevoeliger voor wijzigingen 

in het reële deel VR dan in het imaginaire deel Wsf· 

- Kleine wijzigingen in de spin-baan term V hebben weinig invloed, so 
zodat de adiabatische spin-baan term kan worden bepaald door 

eenvoudigweg de proton en neutron termen te sommeren. 

- Het succes van het adiabatische model berust op een daarmee 

verkregen demping van de bijdrage van het binnengebied tot de 

overgangsmatrix. 

- Deze demping is afhankelijk van de onderlinge verhouding van de 

geometrische afmetingen van de proton- en deuteronpotentiaal. 

- Het succes van het adiabatische model is daarom afhankelijk van 

de keuze van de optische nucleonpotentialen, welke voor de be

paling van de adiabatische potentiaal worden gebruikt. 

- De met de verschillende adiabatische potentialen verkregen spek

troskopische faktoren vertonen flinke afwijkingen, na korrektie 

worden de onderlinge verhoudingen beter. 
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3.1. 

3. De 54Fe (d,p) 55Fe-reaktie b~ 14 MeV 

3.1. Inleiding. 

In het kader van dit afstudeerwerk werden een aantal experi

menten uitgevoerQ om de differentiële werkzame doorsnede te 

bepalen van de 54Fe (d,p) 55Fe- reaktie. 

Alle experimenten werden verricht met behulp van het A.V.F.

cyclotron van de Technische Hogeschool te Eindhoven, dat 

stond ingesteld op een nominale waarde van 14 MeV. 

Een karakteristiek door ons gemeten spektrum is weergegeven 

in fig. 3.1.1. 

De diff. werkzame doorsneden werden bepaald voor een drietal 

laag gelegen neutronniveaus in 55Fe, t.w. het 2p3/2- grond

niveau, het 2p!-niveau bij 0,4114 MeV en het 1f5/2-niveau bij 

0,9312 MeV. 

Bij het eerste experiment werd ook de diff. werkzame doorsnede 

gemeten voor een hoger gelegen neutronniveau, dat sterk aan

geslagen bleek te zijn (Aangegeven door pijl in fig. 3.1.1.). 

Aanvankelijk werd dit niveau beschouwd als zijnde het 1g9/2-

niveau bij 3,80 MeV. Bij nadere analyse bleek echter dat we 

hier te doen hadden met een kombinatie van een (3/2)-- en een 

(~)- toestand, zodat metingen aan dit niveau verder achter

wege werden gelaten. 

De Q-waarde van de bestudeerde reaktie bedraagt+ 7.0742 MeV. 

Deze hoge pàsitieve Q-waarde is om twee redenen gunstig: 

a) Doordat de protonen een hogere energie hebben dan de deu

teronen behoeft geen deeltjes-identifikatie met alle kom

plikaties vandien toegepast te worden (Zie ook appendix B). 

b) Het door ons gebruikte 54Fe-target (1 mg/cm2 ) bleek een 

flinke verontreiniging aan waterstof, koolstof en zuurstof 

te bevatten, waarvan de Q-waarden voor (d,p)-reakties veel 

lager liggen, zodat de voor ons van belang zijnde Fe-pieken 

in het spektrum goed los van deze achtergrond komen te liggen. 

De energieresolutie bedroeg ongeveer 80 keV. 



3.2. 

Het experimentele gedeelte komt in paragraaf 2 nader aan de 

orde. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3 een analyse van de metingen ge

geven m.b.v. de konventionele DWBA-methode en het adiabatische 

model. 

In paragraaf 4 tenslotte zullen de gevonden resultaten worden 

besproken en de daaruit getrokken konklusies worden gegeven. 



Fig.3.1.1. 

e/Q$/ischf' 
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3.2. Het experiment. 

Voor de bepaling van een absoluut genormeerde werkzame doorsnede 

is het nood.~akelijk dat de volgende faktoren nauwkeurig bekend zijn: 

a) Het aantal invallende deeltjes. 

b) Het aantal kernen per cm2 in het target. 

c) Het aantal verstrooide deeltjes per eenheid van ruimtehoek in 

een bepaalde richting. 

Het is echter om verschillende redenen (Zie hiervoor het afstudeer

verslag van F. Coninx) moeilijk de genoemde faktoren met voldoen

de grote nauwkeurigheid te bepalen, zodat we genoodzaakt waren 

alleen relatieve metingen uit te voeren. 

Om toch tot een absolute normering van de meetresultaten te komen 

werd daarom ook de elastische werkzame doorsnede bepaald, welke 

genormeerd kan worden aan een (absolute) werkzame doorsnede, be

rekend met een uit de literatuur /1/ beke~de optische deuteron

potentiaal. 

Eij het eerste experiment, dat bestond uit twee series metingen, 

werd gebruik gemaakt van 1 losse detektor. De hoekresolutie van 

deze detektor bedroeg 1.14o. 

Voor de onderlinge normering van de metingen werd een monitor

detaktor gebruikt, die stond opgesteld buiten het reaktievlak 

(zgn. out-of-plane monitordetektor). Eij de eerste meetserie 

bleek echter dat bij voorwaartse hoeken de detektorhouder in aan

raking kwam met de houder van deze monitordetektor, zodat slechts 

tot 25o voorwaarts gemeten kon worden. Om deze reden werd nog een 

tweede meetserie uitgevoerd, waarbij de monitordetektorhouder 

was vervangen door een ander type, zodat ook meer voorwaartse 

metingen mogelijk werden. 

Eij de eerste serie werd het hoekgebied van 25° t/m 80° doorge

meten in stapjes van 5o ; bij deze hoeken werd ook de elastische 

diff. werkzame doorsnede bepaald. Eij de tweede serie werd geme

ten van 15o t/m 30° in stapjes van 2.5°. We beschikten aldus over 

een achttal overlapmetingen, nl. bij 25° en 30o, waarmee de twee 

meetseries onderling genormeerd konden worden. 
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Voor de metingen van 15o t/m 60° stond het target onder 90° 

opgesteld, d.w.z. loodrecht op de richting van de invallende 

bundel. Voor het hoekgebied van 65o t/m 80° werd het target 

20° in de richting van de detektor verdraaid. 

Bij deze experimenten met één detektor werd gebruik gemaakt van 

de ND-100 meer-kanaalsanalysator, waarmee een rechtstreekse 

analyse van de gemeten spektra via een display mogelijk is. 

Na deze eerste inleidende experimenten werd tijdens een volgend 

experiment in stapjes van 2.5° het gehele hoekgebied van 17,5o 

t/m 155o doorgemeten. 

Tot 80° stond het target onder 45o met de richting van de in

vallende bundel opgesteld, bij 80° werd het target 90o verdraaid. 

In plaats van met 1 detektor werd nu gemeten met 4 detektoren, 

die gemonteerd waren op een blok vervaardigd uit delrin, welk ma

teriaal de eigenschap bezit dat opvallende protonen weinig neu

tronen vrijmaken. 

De onderlinge afstanden, waarop de detektoren waren geplaatst 

bedroeg 5o met een maximale afwijking van 0.4°. De hoekresolutie 

van deze detektoren was 0.75°. 

Uit reeds eerder gedane polarisatiemetingen met protonen was ge

bleken dat het aantal door de monitordetektor afgegeven pulsen 

werd beïnvloed door de stand van het detektorblok. De vermoede

lijke oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat er verstrooiing 

plaatsvindt aan het detektorblok zelf, zodat er bij voorwaartse 

hoeken inscattering kan optreden, omdat de monitor detektor on

danks het daarvoor geplaatste diafragma een groot deel van de 

strooikamer "ziet". 

Daarom werd gekozen voor een opstelling met twee monitordetek

toren, t.w. een out-of-plane detektor, geplaatst in de invala

richting van de bundel en een tweede geplaatst in het reaktie

vlak onder een hoek van 90°. 

Tijdens de metingen bleek dat de out-of-plane monitordetektor 
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defekt raakte, zodat onderling genormeerd werd m.b.v. het 

aantal counts van de onder 90° opgestelde detektor. 

Dit laatste experiment werd uitgevoerd on-line met de PDP-9. 

Voor een beschrijving van de opstelling (elektronika), die 

dient voor de verwerking van de door de verschillende datek

toren afgegeven signalen, wordt verwezen naar appendix A en 

B, welke geheel analoog gelden voor het geval van 4 detek

toren. 

Voor een beschrijving van de gebruikte meetopstelling, zij ver

wezen naar het afstudeerverslag van F. Coninx. 

De tijdens dit laatste experiment op magneetband verzamelde 

gegevens werden geanalyseerd m.b.v. het programma ANALYS (Zie 

afstudeerverslag van G. Oomen). Indien de aanwezige ondergrond 

in het spektrum niet. te verwaarlozen is kan hiervoor met dit 

programma een korrektie worden aangebracht door zowel links als 

rechts van de te analyseren piek twee kanalen te kiezen. Het 

programma bepaalt dan links en rechts de gemiddelde ondergrond 

en trekt deze dan van de totale oppervlakte af, in de veronder

stelling dat de ondergrond een lineair verloop heeft. 

Ook bij de analyse m.b.v. de ND-100 werd ditzelfde principe toe

gepast. 

Voor de onnauwkeurigheid in de aldus bepaalde piekinhoud N werd 

de statische fout v0V genomen. 

Op grond van kontinuiteit en uit vergelijking met de uit het 

eerste experiment verkregen hoekverdelingen bleek dat de aan

tallen gemeten door de eerste detektor (de meest voorwaartse) 

relatief te klein waren, en die afkomstig van de vierde detektor 

relatief te groot. 

Daarom werd een ijkingaexperiment uitgevoerd door de meting van 

de elastische verstrooiing van 20.4 MeV protonen aan 54Fe voor 

een aantal verschillende hoeken met 4 detektoren, en deze gege

vens dan te vergelijken met een meting met 1 detektor bij dezelfde 

hoeken. Hieruit bleek inderdaad dat wanneer we het aantal van de 



eerste detektor op 1 stelden, de aantallen van de tweede, derde 

en vierde detektor vermenigvuldigd moesten worden met resp. de 

faktoren 0.88, 0.77 en 0.56. 

De na korrektie verkregen diff. werkzame doorsneden vertoonden 

goede overeenstemming met de doorsneden afkomstig van het eerste 

experiment, alleen de minima lagen wat dieper. 

Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de hoekresolu

tie bij het experiment met één detektor minder goed was. Niettemin 

is dit resultaat een indikatie voor de betrouwbaarheid van de 

ijking. 

We zullen daarom bij de verdere analyse alleen gebruik maken van 

de uit het tweede experiment afkomstige meetgegevens. 
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3.3. Analyse van de metingen. 

In deze paragraaf volgt een analyse van de gevonden meetresul

taten m.b.v. de konventionele DWBA-methode en het adiabatische 

model. 

Alle berekeningen daarvoor werden weer uitgevoerd met het pro

gramma D.W.U.C.K. /2/, waarbij gebruik werd gemaakt van verschil

lende potentialen voor het neutron, proton en deuteron, welke 

we nu eerst in een kort overzicht zullen geven. 

Voor de bepaling van de golffunktie voor het gebonden neutron 

werd aangenomen, dat dit was gebonden in een reële Woods-Saxon 

put (r = 1.25 fm, a= 0.65 fm) met een zodanig aangepaste diep-

te, dat het neutron een bindingsenergie had van 2.226 - Q MeV en een 

spin-baan koppeling van À = 25 maal de Thomas term. 

Als optische potentiaal voor het proton werd i.h.a. de Becchetti

Greenlees potentiaal /3/ genomen (Zie ook tabel 1.2.1.); bij de 

berekening met het adiabatische model zullen we echter ook ge

bruik maken van de algemene optische protonpotentiaal volgens 

Perey /4/, dit wordt dan expliciet vermeld (Zie ook tabel 1.2.3.). 

De optische potentiaal voor het deuteron was afkomstig uit re

ferentie /1/ en werd daar afgeleid voor de verstrooiing van 15 MeV 

deuteronen aan 54Fe. 

Verder werd er bij deze analyse gebruik gemaakt van twee verschil

lende adiabatische deuteronpotentialen (bepaald volgens methode 2 

van paragraaf 1.5.) t.w.: 

1) De zgn. EG-Potentiaal. 

Deze is afgeleid uit de optische proton- en neutronpotentiaal 

van Becchetti en Greenlees /3/ (Zie tabei 1.2.1. en 1.2.2.). 

2) De zgn. PB-Potentiaal. 

Deze potentiaal werd bepaald uit de algemene optische proton-· 

potentiaal van Perey /4/ en het lokale equivalent van de niet

lokale neutronpotentiaal volgens Perey en Buck /5/ (Zie tabel 

1.2.3.). 

De parameters voor deze potentialen zijn gegeven in onderstaande 

tabel 3.3.1. 



Tabel 3. 3.1 • 

Potentiaal parameters voor het neutron, proton en deuteron. 

(Sterktes in MeV, geometrische parameters in fm.). 

V rR aR w wsf r a vso rso r V v;sf v{Jf a so 

neutron V a) 1.25 0.65 .l.=25 1.25 0.65 
n 

proton BG 51.34 1 .17 0.75 1. 91 7.22 1.32 0.536 6.2 1.01 0.75 

!?roten p 45.99 1. 25 0.65 11.41 1.25 0.47 8.5 1.25 0.65 

deuteron 
,optische pot' 

I 82.1 1. 26 0.72 14.7 1.36 0.66 6.8 0.85 0.41 

BG-potentiaa] '06.75 1.17 0.778 9.83 1.32 0.569 12.4 1.01 0.75 
10.2 1.26 0.611 

P;B-potentiaa] 52.35 1.25 0.683 10.44 1.25 0.508 7·5 1.25 0.65 
44.52 1.27 0.692 8.47 1.27 0.517 7.2 1.22 0.65 

a) V = 52.2279 voor 2p3/2 ; V 54.6568 voor 2pt; n n 
V 53.3542 voor 1f5/2. n 

3.3.1. ~~-~!~~~!~~~~-!~!~~!~~!!~~-!~~-~~~~~!~~~~-~~~-~~~~· 
Voor het verkrijgen van een~bsolute) normeringsfaktor voor de 

meetresultaten werd de elastische differentiële werkzame door

snede bepaald m.b.v. de optische deuteronpotentiaal uit tabel 

3.3.1. 

Bij deze berekening werd een korrektie voor de niet-lokaliteit 

aangebracht d.m.v. een niet-lokaliteitsparameter met de waarde 

0.54· 
De gemeten (genormeerd!) en berekende er/~ zijn gegeven in fig. 

3.3.1. (~is de werkzame doorsnede voor Rutherford-verstrooiing). 

Zoals uit deze figuur blijkt geeft de berekende elastische door

snede een redelijk goede aanpassing met de experimenteel gevonden 

doorsnede. 
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De normeringsfaktor werd bepaald door de gemeten doorsnede met 

de berekende te vergelijken voor de punten 17,5o t/m 27,5°. 
Ook werd de elastische werkzame doorsnede bepaald m.b.v. de twee 

adiabatische potentialen. 

Hierbij werd geen korrektie voor de niet-lokaliteit aangebracht. 

De verkregen aanpassing is, zoals in fig. 3.3.1. te zien is, slecht. 

Dit is ook wel te verwachten, de adiabatische potentialen zijn 

immers geen optische potentialen (Zie paragraaf 1.2.). 

Met de normering afgeleid uit de elastische verstrooiing werden ver

volgens de diff. werkzame doorsneden bepaald voor de verschillende 

niveaus m.b.v. de konventionale DWBA-methode. 

Voor de gebruikte neutronpotentiaal en optische proton- en deuteron

potentiaal zij verwezen naar tabel 3.3.1. 
Er werden weer korrekties aangebracht voor de niet-lokaliteit en 

de eindige-dracht. De niet-lokaliteitsparameter voor het proton 

en het gebonden neutron was 0.85, voor het deuteron had deze de waarde 

0.54. De gebruikte eindige-dracht parameter bedroeg 0.695. 
De berekende werkzame doorsneden zijn te vinden in fig. 3.3.2. t/m 

3.3.4. 
Hieruit blijkt dat de konventionale DWBA-methode hier duidelijk te 

kort schiet. De berekende doorsnedes vertonen te weinig struktuur 

en/of een te geringe afval. Ook de sterke J-afhankelijkheid voor 

de 1=1 neutrontoestanden, die zo duidelijk uit de metingen te voor

schijn komt, wordt door de berekeningen niet gereproduceerd. 

Hierna werden de berekeningen uitgevoerd m.b.v. het adiabatische 

model van Johnson en Soper. 

Voor het proton en het neutron werden weer dezelfde potentialen 

genomen als bij de DWBA. Overeenkomstig het model van Johnson en 

Soper werd nu de optische deuteronpotentia8l vervangen door een 

adiabatische potentiaal. De adiabatische BG- en PB-Potentiaal zijn 

gegeven in tabel 3.3.1. 
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Bij deze berekeningen werd niet gekorrigeerd voor de niet-loka

liteit en de eindige-dracht. De met het adiabatische model be

paalde diff. werkzame doorsneden zijn te vinden in fig. 3.3.2. 

t/m 3.3.4. 

De verkregen aanpassingen Z1Jn vooral voor de EG-Potentiaal beter 

dan bij de DWBA-methode. De doorsneden bezitten voor de (3/2)-

en (1/2)--toestand een voldoende steile afval, maar vertonen 

toch nog te weinig struktuur (met name voor de (1/2)--toestand) 

om het sterke J-effekt te reproduceren. 

Ook werd een berekening uitgevoerd met de adiabatische PB-Poten

tiaal, waarbij de Becchetti-Greenlees potentiaal voor het proton 

was vervangen door de Perey potentiaal (Zie tabel 3.3.1.). 

De gevonden doorsneden (fig. 3.3.2. t/m 3.3.4.) geven een slechte 

aanpassing, ze vertonen te weinig struktuur en een te geringe af

val. 

Alle berekende diff. werkzame doorsneden werden zo goed mogelijk 

aangepast aan het eerste experimenteel gevonden maximum. 

De spektroskopische faktoren S (met normalisatiefaktor 1.53) en 

de totale werkzame doorsneden Gt (metS= 1) zijn gegeven in tabel 

3.3.2. 

Tabel 3.3.2. 

2p3.f2 2p1/2 1f5/2 

s o--t s "t s è7t 
DWBA o. 51 27.00 0.39 14.35 0.48 10.40 

EG-Potentiaal 0.78 18.06 0.46 9.06 0.71 6.07 

PB-Potentiaal 0.52 22.07 0.33 11.85 0.58 7.66 

PB-Potentiaal 
(met Perey 

0.49 32.39 0.27 16.38 0.48 11.94 

protonpotentiaal) 

We zien uit deze tabel dat er flinke onderlinge verschillen op

treden. Vooral de spektroskopische faktoren voor de EG-Potentiaal 

zijn veel hoger, dan voor de DWBA en PB-Potentiaal, welke veel 

dichter bij elkaar liggen. 
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3.16. 

3.4. Diskussie en konklusies. 

Zoals uit fig. 3.3.2. en 3.3.3. blijkt vertonen de gemeten diff. 

werkzame doorsneden een sterke J-afhankelijkheid voor de 1 = 1 

neutronoverdracht. 

Deze sterke J-afhankelijkheid bij achterwaartse hoeken voor de 

overdracht van 1=1 neutronen in (d,p)-reakties werd reeds eerder 

gekonstateerd door Lee en Schiffer /6/. Zij stelden voor dit zgn. 

Lee-Schiffer effekt de volgende empirische regel op /7/: 

Voor 1=1 overgangen, deuteron energieën tussen 7 en 12 MeV, 40 <A< 65 

en spektroskopische faktorengroter dan ongeveer 0.1, vertoont de 

J~1/2 toestand in tegenstelling tot de J=3/2 toestand een scherp 

minimum in het hoekgebied tussen 90° en 145°. 

In het geval van de 54Fe (d,p) 55Fe-reaktie lag dit ~inimum bij 132°. 

In fig. 3.4.1. (overgenomen uit ref./7/), zijn de werkzame door

sneden van deze reaktie voor de (3/2)-- en (1/2)--toestand gegeven 

bij energieën van 8, 10 en 12 MeV. 

zo.o.----.---.---,.-....----.--, ~~-~-.---.--~---. 

0,1 

o.o~ 

Fe04 1d,p) Fen 

-QI J•l J•l-
-- E1 • 0,413 Me V 

1•1 J•i-
Ed •10,0 MtV 

Ed • 12,0 MeV 

o• 3d' 60' 9o' 120" 1so• o· 3o" 60" 9o" 120" ~~· o• 3o" 6o" 90' 120" 150' 

'r.m. 

Fig. 3.4.1. De werkzame doorsneden van de reaktie 54Fe (d,p) 55Fe 

voor de (3/2)- en (1/2)--toestand bij 8, 10 en 12 MeV. 

BÎj -h;ge;e -en;rgie -(23 MeV) blijktdit ~t;rk-; J:effekt -;chte; weer 

verdwenen te zijn /8/. 

Het verloop van de door ons gemeten werkzame doorsnede vertoont voor 

de (1/2)--toestarld twee diepe minima bij 82.5° en 117.5o in tegen

stelling tot de (3/2)--toestand, waarvoor het verloop in dat gebied 

veel gladder is. 

Uit de analyse blijkt dat het onmogelijk is dit grote J-effekt te 

verklaren m·:.b.v. de konventionale DWBA-methode; reeds eerder gedane 
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P?gingen in deze richting waren eveneens zonder succes /6/, /8/. 

Hoewel het adiabatische model (vooral met de BG-Potentiaal) een 

betere aanpassing met de gemeten doorsneden te zien geeft, komt 

ook daarbij de sterke J-afhankelijkheid niet tot uiting. De be

rekende doorsnede voor het (1/2)--niveau vertoont nog te weinig 

struktuur. 

We zien dat het succes van het adiabatische model weer afhanke-

lijk is van de keuze van de optische nucleonpotentialen, welke gebruikt 

worden voor de bepaling van de adiabatische potentiaal (Zie ook 

hoofdstuk 2). 

Harvey en Johnson behaalden bij hun analyse van de 54Fe(d,p)55Fe

reaktie bij 23 MeV /9/ m.b.v. het adiabatische model eveneens be

tere resultaten met de BG-Potentiaal dan met de PB-Potentiaal. 

Wanneer we fig. 3.4.1. nader beschouwen, zien we dat er bij onge

veer 90° een dieper minimum ontstaat voor het (1/2)--niveau, wan

neer de energie toeneemt. Het door ons gemeten scherpe minimum bij 

82.5° lijkt deze tendens te bevestigen. 

Zowel de DWBA als de adiabatische berekeningen vertonen eveneens 

een minimum bij 85°. De onderlinge verhouding tussen de twee 

scherpe minima is echter bij het adiabatische model het beste in 

overeenstemming met de meetresultaten. 

Het tweede door ons gemeten minimum voor het (1/2)--niveau ligt 

niet bij 132o maar wat lager nl. bij 117.5°. Dit wordt het beste 

weergegeven door het adiabatische model (BG-Potentiaal), waarbij 

het minimum ligt bij 125° i.p.v. bij 130o, wanneer de DWBA-methode 

wordt toegepast. 

De met het adiabatische model bepaalde werkzame doorsneden vertonen 

i.h.a. een wat steilere afval en bezitten wat meer struktuur. Blijk

baar treedt er door de vervanging van de optische deuteronpotentiaal 

door de adiabatische potentiaal een demping op van de bijdrage van 

het binnengebied van de kern tot de overgangsmatrix, wat dit effekt 

kan verklaren (Zie ook hoofdstuk 2). 

Wanneer we de elastische werkzame doorsnede bekijken in fig. 3.4.1. 



zien we dat de met de BG-Potentiaal bepaalde curve een stei

lere afval en een grotere struktuur bezit, dan die met de opti

sche potentiaal werd berekend. Dit duidt dus op een grotere dem

ping van de deuterongolffunktie in het binnengebied, wat het zo

juist gestelde bevestigd. 

De met de PB-Potentiaal bepaalde elastische doorsnede vertoont 

een nog groter diffraktiepatroon, maar een geringere afval. De 

grotere struktuur kan verklaard worden uit het feit dat voor deze 

potentiaal de stralen van het reële en imaginaire deel dichter bij 

elkaar liggen en de diffuusheid van met name het imaginaire deel 

kleiner is (Zie tabel 3.3.1.), waardoor we dus een scherper gede

finieerde rand krijgen, wat een groter diffraktiepatroon veroor

zaakt. 

Omdat de stralen van het reële en imaginaire deel dichter bij el

kaar liggen zal er een grotere reflektie optreden van de inlopende 

deuterongolven dan bij de optische potentiaal, waar de straal van het 

imaginaire deel groter is dan van het reële deel. Tengevolge van deze 

grotere reflektie zal de elastische werkzame doorsnede achterwaarts 

(bij grote hoeken) groter worden, terwijl de deuterongolffunktie in 

het binnengebied toch meer gedempt is. 

De m.b.v. de Perey protonpotentiaal bepaalde doorsneden vertoonden 

veel te weinig struktuur en een onvoldoende steile afval. Dit is te 

verklaren doordat in dit geval de stralen van de reële delen van de 

proton- en deuteronpotentiaal dichter bij elkaar liggen, waardoor de 

demping van de bijdrage tot de overgangsmatrix van het binnengebied 

minder groot wordt dan wanneer de Becchetti-Greenlees potentiaal 

voor het proton wordt gebruikt (Zie ook hoofdstuk 2). 

Hoewel de verkregen aanpassing beter is dan met de DWBA-methode het 

geval was, blijkt het niet goed mogelijk te zijn het sterke J-effekt 

te reproduceren en vertoont de berekende doorsnede voor het (5/2)-_ 
niveau nog een te geringe afval. Het is mogelijk dat we hier naast 



het eenstaps-proces nog te maken hebben met een tweestaps-proces, 

waarbij een deuteron, dat de kern vol treft, wordt gesplitst, 

waarna het proton weer rekombineert met een neutron tot een 

deuteron/10/. Daardoor zal de werkzame doorsnede voor (d,p)

reakties achterwaarts kleiner worden. 

Tenslotte kan opgemerkt worden dat het wenselijk is dat er nog 

metingen uitgevoerd worden in het meest voorwaarts gelegen hoek

gebied, waar het eerste minimum ligt, om tot een betere bepaling 

van de spektroskopische faktoren te komen. 
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Appendix 

A. Het detektiesysteem met 8 onafhankelijke detektoren. 
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A.2 

In de verstrooiingskaroer bevinden zich 8 PIN-type halfgeleider

detektoren. We beschouwen in deze beschrijving slechts één de

tektielijn, omdat alle detektielijnen identiek zijn. 

Een gedetekteerd deeltje produceert in de detektor een ladings

stoot, die overeenkomt met de daarin afgegeven energie. De 

ladingsversterkende voorversterker VV (ND 101) zet deze om in 

een spanningspuls, die voor verdere verwerking wordt doorgegeven 

naar de meet- en telruimte. 

Hier wordt deze: 

a) Mits boven een bepaalde spanningsdrempel (discriminatorlevel) 

door de discriminator D doorgegeven naar de zgn. Routing 

Unit RU (ontworpen door Dr. P.J. van Hall) als een 100,nsec. 

lange blokpuls. 

b) Door de Ortec 485 versterker V verder versterkt en vervolgens 

naar de Ortec 442 Linear Gate Stretcher LGS gestuurd. De LGS 

laat slechts signalen door als de RU de poort (gate) open

stuurt. 

De RU heeft verschillende funkties, welke hieronder slechts kort 

zullen worden weergegeven, maar die later nog nader aan de orde 

zullen komen. 

1) Het detekteren van coincidenties ~). Wanneer twee of meer sig

nalen coincident zijn zorgt de RU ervoor dat er geen detektor

signalen naar de PDP-9 worden doorgegeven. 

2) Het leveren van gate-signalen om de poorten van de Linear 

Gate Stretchers te openen. 

3) Het produceren van bits ten behoeve van de routing van de de

tektorsignalen. 

Men onderscheidt toevallige- en echte coincidenties. Bij toeval-

lige coincidenties vallen signalen, veroorzaakt door verschillen

de deeltjes, samen; bij echte coincidenties zijn de samenvallende 

signalen daarentegen afkomstig van hetzelfde deeltje. 



4) Voor de uitvoering van korrelatiemetingen bestaat de moge

lijkheid om de funktie, genoemd onder punt 2, uit te scha

kelen. 

5) De mogelijkheid om een keuze te maken tussen detektie in 

teleskoopmode of met onafhankelijke detektoren. 

Of het signaal afkomstig van de versterker V door de LGS wordt 

doorgelaten, wordt dus bepaald door de RU. Hierin wordt namelijk 

bekeken of de discriminatorpuls coïncident is met een andere 

discriminatorpuls. Wanneer dit niet het geval is stuurt de RU 

een gatesignaal naar de LGS, zodat de poort geopend wordt en het 

signaal kan worden doorgelaten. Is er echter wel een coinciden

tie gekonstateerd, dan komt er geen gate-signaal uit de RU en 

kan er dus geen enkel signaal worden doorgelaten. 

In het geval dat er geen coincidentie is, wordt er tevens in de 

RU een drietal bits gevormd (m.b.v. flip-flops). 

In het volgende schema staat aangegeven wclk bitpatroon met een 

bepaalde detektor korrespondeert. 

detektor bitpatroon detektor bitpatroon 

1 0 0 0 5 1 0 0 

2 0 0 1 6 1 0 1 

3 0 1 0 7 1 1 0 

4 0 1 1 8 1 1 1 

schema 1 



De aldus gevormde routing bits worden dan via de ADC en de 

ADC Interface doorgegeven naar de PDP-9. De ADC zelf vormt 

voor de routing signalen niet meer dan een doorverbinding. 

Omdat de RU met positieve logica (TTL) werkt ~) en de PDP-9 

met spanningen van 0 en -3 volt bevat de ADC Interface een 

Level Convertor. 

Om de routing bits op korrekte wijze aan de PDP-9 aan te bie

den is het noodzakelijk dat deze eerstgeinverteerd worden. 

Dit gebeurt in de Bit Transfarmer BT (PDP Routing Interface). 

Ook hierin worden de bits gevormd met behulp van flip-flops. 

Twee gekoppelde Ortec 433 A Dual Sum and Inverters (DSI 1 en 

DSI 2) zorgen er nu voor ·.dat de uitgangssignalen van de Linear 

Gate Stretchers worden verzameld en doorgegeven naar de PDP-9 

~) In positieve logica (TTL) wordt de logische 1 gerepresenteerd 

door een positieve spanning met een nominale waarde van +5 Volt 

en de logische 0 door 0 Volt. 

+5V 

positieve logica 

ov ____.J 

I 

I 
I 

1 

L- 0 



voor analyse. De PDP-9 accepteert echter alleen maar digitale 

signalen, zodat de analoge signalen eerst geconverteerd moeten 

worden alvorens de PDP-9 in te gaan. Hiervoor maakt men ge

bruik van een ADC, welke het signaal na conversie in 10 bits 

(1024 kanalen) doorgeeft aan de PDP-9. 

Om een binnenkomend signaal goed te kunnen verwerken moet dit 

eerst gestrekt worden. Hiervoor zorgt een Stretcher, die in 

de ADC is ingebouwd. De LGS doet bij de opstelling met losse 

detektoren in feite alleen dienst als gate. 

De 10 bits, die geleverd worden door de ADC vormen samen met 

de 3 routing bits een totaal van 13 bits, hetgeen overeenkomt 

met 8 maal 1024 kanalen. Op deze manier heeft iedere detektor zijn 

eigen groep van 1024 kanalen. 

De conversietijd van de ADC bedraagt 3 tot 15.,11sec., terwijl 

de tijd, die de PDP-9 nodig heeft om een binnenkomend signaal 

in het geheugen op té bergen maximaal 4 ,Rsec. bedraagt. 

Op het tijdstip dat het geconverteerde signaal de PDP-9 binnen

komt (wanneer de ADC dus klaar is) moeten de routing bits aan

wezig zijn, wil er niet een volkomen foutieve routing van de 

signalen ontstaan. Dit is de reden waarom de bits m.b.v. flip

flops worden:gevormd. 

Wanneer een discriminatorsignaal de RU binnenkomt worden on

geveer 20 nsec. alle poorten van de RU gesloten, zodat er 

geen enkel ander signaal meer kan binnenkomen, totdat de RU 

weer wordt gereset (vrijgegeven). Dit gebeurt door de positief 

gaande flank van de zgn. DBL puls. Dit is de totale dodetijd

puls van de ADC plus de PDP-9, die in de Bit Transfarmer wordt 

om~ezet in een negatieve blokpuls (in positieve logica) en dan 

als Clear-puls naar de RU wordt gestuurd. 

Ook de ADC heeft een gate, die gesloten wordt nadat er een sig

naal is binnengekomen en dient daarom gereset te worden. Dit 



gebeurt eveneens met behulp van de DBL-puls. 

Bij coincidentie wordt er geen signaal doorgelaten naar 

de ADC, er ontstaat dan geen DBL-puls, toch moet de RU 

ook in dit geval weer worden gereset. Dit gebeurt dan in-

tern door een negatieve blokpuls van ongeveer 4;«sec., die 

altijd wordt gevormd, zodra er een signaal de RU binnen-

A.6 

komt. De timing van deze puls is zodanig ingesteld, dat hij 

een overlap heeft met het begin van een eventuele DBL-puls. 

Indien er geen coincidentie is wordt de werking van de interne 

resetpuls dan overgenomen door de DBL-puls. 

Het kan voorkomen dat de RU bij de aanvang is geblokkeerd. 

Door het indrukken van de resetknop kan dit opgeheven worden. 
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B. Het detektiesysteem met 4 E/AE teleskopen. 
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In de verstrooiingakamer bevinden zich weer 8 detektoren, 

die nu echter samen 4 teleskopen vormen. In dit geval is 

detektor 1 (de zgn.~E-detektor) een dunne detektor, waar

in een gedetekteerd deeltje slechts een gedeelte van zijn 

energie verliest. Vlak achter detektor 1 bevindt zich nu 

B.2 

de dikkere detektor 2 (de zgn. E-detektor) waarin het deel

tje volledig wordt gestopt en ziJn resterende energie afgeeft. 

Aldus vormen detektor 1 en 2 samen teleskoop I (detektor 3 

en 4 vormen teleskoop II enz.). We hebben ook nu weer 8 de

tektielijnen (DET-VV-V-LGS), die ieder identiek zijn aan die 

uit het eerder beschreven detektiesysteem (zie appendix A). 

De RU is nu zo ingesteld dat hij werkt in teleskoopmode (met 

deze opstelling kan ook met losse detektoren worden gewerkt). 

Alleen echte coïncidenties zijn dan toegestaan, terwijl toe

vallige coïncidenties verboden worden. 

De discriminatorpuls veroorzaakt door een signaal uit detek

tor 1 moet dan coïncident zijn met de discriminatorpuls af

komstig van detektor 2, maar mag niet coïncident zijn met een 

andere discriminatorpuls.' 

De RU is nu zodanig gecons~erd dat wanneer aan die voorwaarde 

is voldaan er gate-signalen worden gegeven aan de Linear Gate 

Stretchers behorende bij de detektoren 1 en 2. De signalen af

komstig van de detektoren 1 en 2 worden dan doorgelaten, ter

wijl de andere signalen worden tegengehouden, en vervolgens: 

1) door twee gekoppelde Dual Sum and Inverters opgeteld en door-

gegeven naar de ADC voor analyse. 

2) toegevoerd aan een Partiele Identifier PI. 

Wat is het principe van zo'n Partiele Identifier? 

Wanneer een geladen deeltje een halfgeleiderdetektor binnen

valt, blijkt er (empirisch) tussen de dracht R en de afgegeven 

energie E de volgende relatie te bestaan: 

(B-1) 



Hierin is a een konstante, waarvan de waarde afhangt van het 

soort deeltje, maar die (bij benadering) onafhankelijk is 

van de energie. 

Wanneer we nu werken met een A E-detektor met dikte d, waar 

het deeltje doorheen gaat en slechts een gedeelte 4 E van 

zijn energie verliest, en een E-detektor, waarin het deeltje 

volledig wordt gestopt en zijn resterende energie E afgeeft, 

kunnen we de volgende relatie afleiden: 

(B-2) 

De grootheid d/a hangt dus alleen af van het type deeltje, 

en hierop berust nu de werking van de PI. Langs elektronische 

weg wordt hierin (E +~E) 1 •73- E1·73 bepaald en afgegeven 

als het PIO signaal, dat dus een maat is voor d/a uit relatie 

(B-2) en korrespondeert met het type deeltje op de manier zoals 

in onderstaand plaatje is aangegeven. 
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Dit is te bereiken door m.b.v. de LGS de delaytime en de 

breedte van de signalen in te stellen. Het PIO-signaal wordt 

doorgegeven aan een 4 input discriminator D2, waarmee men 

4 levels A, B, C enD kan instellen, meestal op de manier zo

als in fig. 1 is aangegeven. 

De uitgangen van de verschillende discriminatoren D2 zijn 

doorverbonden. We krijgen aldus 4 ingangssignalen A, B, C 

en D voor de Partiele Identifier Logic PIL (ontwerp van Dr. 

P.J. van Hall). Met behulp van deze PIL is het mogelijk een 

willekeurige kombinatie van 4 voorwaarden in te stellen 

(d.m.v. een patch-plug), welke overeenkomt met een of meer

dere soorten deeltjes. (Bijv. AB/CD/ ••. / ••• / De eerste voor

waarde stelt een proton voor, de tweede een triton). 

Wanneer level B hoger ligt dan level A, zal tengevolge van 

de stijgtijd van de PIO-puls level A eerder overgaan dan 

level B (zie fig. 3). Wanneer we bijvoorbeeld de voorwaarde 

AB hebben ingesteld en aannemen dat er in werkelijkheid aan 

de voorwaarde AB is voldaan, dan bestaat er een tijdsinterval 

waarin wel aan de voorwaarde AB is voldaan, hoewel dit in 

feite niet juist is. 

I 
0 
H 
P-i 

t 

AB AB AB 

B 

A 

fig. 3 

t 



Het is dus noodzakelijk dat er op een zodanig tijdstip naar 

een bepaalde voorwaarde wordt gekeken, dat de discriminator

levels voldoende tijd hebben gehad om over te gaan. 

Dit gebeurt m.b.v. de strobepuls, die door de RU wordt ge

leverd en de som is van de gatesignalen voor de Linear Gate 

Stretchers. De delaytime en breedte van deze strobepuls zijn 

instelbaar (d.m.v. twee trimpots aan voorzijde van de RU). 

Deze strobepuls wordt dan gebruikt als leespuls, d.w.z. er 

wordt pas naar de voorwaarde gekeken wanneer de strobepuls 

aanwezig is. 

De PIL levert twee bits, die korresponderen met de verschil

lende voorwaarden, volgens het onderstaande bitpatroon. 

voorw. voorw. 
1 0 0 3 1 0 

voorw. voorw. 
2 0 1 4 1 1 

schema 2 

(De PIL werkt m.b.v. 1-shots, die flip-flops zetten in de 

Bit Transformer, welke dan weer worden doorgegeven naar de 

ADC). 

Aldus is het mogelijk de geheugenruimte van de PDP-9 in te 

delen in groepen voor de verschillende soorten deeltjes. De 

PIL wordt alleen gebruikt wanneer identifikatie op andere 

wijze niet mogelijk is. Verder bezit de PIL nog een aantal 

uitgangen 1, 2, 3 en 4 en combinaties daarvan, waaruit tel

kens een puls komt als aan de overeenkomstige voorwaarde 

is voldaan (voorwaarde 1~ uitgang 1). 

Al deze uitgangen kunnen dan aangesloten worden op Ortec 431 



Timer Scalers, om zo het aantal deeltjes van een of meer

dere soorten te tellen. 

B.6 

De PI levert ook nog een tweede uitgangssignaal; het (E +A E)

signaal dat een maat is voor de totale energie, die een deel

tje in de teleskoop heeft afgegeven. 

De (E +A E)- signalen van de verschillende PI 1 s worden in 

een derde Dual Sum and Inverter weer samengenomen en doorge

geven naar de ND-100 meer-kanaalsanalysator. De ND-100 kan 

echter alleen een signaal accepteren wanneer een Ortec 418 Uni

versal Coincidence een gate-signaal toevoert. 

De Ortec 418 levert dan pas een gate-signaal, wanneer aan een 

bepaalde coïncidentievoorwaarde (willekeurig instelbaar) 

tussen de strobepuls en de routing bits is voldaan. Op deze 

manier kan men een bepaalde detektor afzonderlijk bekijken 

tijdens de meting. 

Wanneer gewerkt wordt in teleskoopmode levert de RU slechts de 

eerste twee routing bits (zie schema 1). Om een goede normering 

van de meetresultaten te verkrijgen is het noodzakelijk dat het 

totale aantal onder een bepaalde hoek elastisch verstrooide 

deeltjes wordt geteld. Dit doet men met een monitordetektor die via 

een voorversterker en een Ortec 486 Amplifier Pulse Height Ana

lyzer is aangesloten op een Ortec 431 Timer Scaler. Wordt deze 

als scaler gebruikt dan worden de binnenkomende pulsen geteld. 

Wil men in Life Time tellen dan moet de scaler "gegate" worden 

met de dodetijdpuls van de RU. (Dit is dus de totale dodetijd-

puls van de gehele opstelling). Om de metingen te stoppen bij 

een bepaald aantal counts, kan men op de scaler een bepaalde 

"preset count" instellen. Zodra dit aantal wordt bereikt zakt een 

uitgang van +5 Volt naar 0 Volt. Dit signaal wordt op de gate

ingang van de ADC gezet die dicht gaat zodra er een logische 0 

(0 Volt) aangeboden wordt, waardoor de ADC geen binnenkomende 

analoge signalen meer accepteert en de meting gestopt wordt. 
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C. Het rekenprogramma voor de bepaling van de adiabatische potentiaal. 

Met behulp van het onderstaande programma (geschreven in de algol

versie voor het P9200 Timesharing System) kan de adiabatische 

potentiaal worden bepaald uit twee gegeven optische potentialen 

(met gelijke geometrische parameters, maar verschillende poten

tiaalsterktes) volgens de in paragraaf 1.5. beschreven tweede 

methode. 

Daarbij dient de waarde van de volgende variabelen te worden op

gegeven: 

A Massagetal van de targetkern. 

X Indien X= 1, dan wordt de volumeterm bepaald. 

v1 

v2 
R 

AR 

2l:H0 
0020 
(~:~32! 

0042! 
005,~ 

03M'I 
007;, 
0080 
0090 
0103 
011 c 
0120 
0130 
~' 1LJ0 
0150 
01Ml 
0170 
0180 
3190 
020(1 
2l2H' 
(})220 
0230 
'"240 

Indien aan X een integer ~1 wordt toegekend, wordt de opper

vlakteterm bepaald. 

Potentiaalsterkte van de eerste optische potentiaal. 

Potentiaalsterkte van de tweede optische potentiaal. 

Straalparameter. 

Diffuusheidsparameter. 

'PEG I .\J' 
'1''-JTEGER' A11'\; 
'R~AL' Vl~V2~R~~R~H2~AR2~P~3~D~MSH~AH~AI~VkJ 
A:=R~ADJX:=RFAD;?:=3.14159t2; 
Vl:=READïV2:=READ;R:=READJAR:=READ; 
R2:=CR*AtCl/3))t2JAR2:=ARt2; 
'IF'' 1.=1 'THE·'J' 'GOTO' L 'ELSE' 'GOTO' Mi 

L: MSR:=3~R215*C1+7*~*AR2/C3*R2>>+~.6; 
AH:=C5*~SR-3*R2)/C7*P>;AI:=SQHTCAH); 
VR:=CVl+V2)*CR2+~*AR2)/CR2+~*~H>J~LCR; 
PRI~TTEXTC'C'VR = '>'>;FI~TCJ,5,VR>i~LCR; 
?RI'JTTEXTC'C'R = '>'HFIXTrt~5,fDJ\JLCki 
?RPJTTEXTC'('C\H = '>'>ïFIXTC1,5,A.I>;'G01'0'Ei 

M: ~SR:=CR2t2+19.7424*H2*A.R2+45.45129AH2t2) 
/CR2+3.2904*AR2>+0.6J8:=-t9.7424*R2+3.2904*MSRi 
D:=SQRTCBt2-1'31.~04~*CR2t2-MSH*h2>>; 
AH:=CB+D)/90.9024ïAI:=SQH'fCAH>J 
V H: =cV 1 +V 2 >*AR* c h 2 + 3 • 290 4*.AH2 > 
/CAI*CR2+3.2904*AH>>i'JLCR; 
~RI~TTEXTC'C'VH = '>'>iFIXfC3,5,VR>;~LCRi 
PiU :.JTTr:XTC 'c 'H = '>'>i FI ><Tc 1. 5, R> i :\JLCrd 
?HI,\JTTEKT('('l\:1 = '>'HF'IXI'tt,s,AIH 

E: ; 
'E:\JD' 


