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Samenvatting. 

Gedurende het afstuderen is gekeken naar de, volledig quantummechanische, 

botsine tussen twee willekeurige quantummechanische 

vrijhe~dsgraden 

De botsing kan 

vrijheidsgraden worden 

niet-adiabatische 

niet-adiabatische 

verstrooiingsprobleem 

nieuwe 



§ 1. lnleiding. 

Een bekende benaderingsmethode die vaak gebruikt wordt bij de beschrij-

ving van botsing~n van twee uantummechanische systemen 
. t. l , l.J)J 

approx~ma ~e. 

de interne vrijheidsgraden van het 

'p/ordt, resn. het 

varieren en tijdens 

ellen voor 

geschikt 

bekeken 
.. J 

odellen. 

die de be-

van 

tar-

gedaan voor 

en de daar

te schrijven als con

Bij iedere eigenfunctie 

een set eigentoestanden van 



het totale systeem van kernen verkregen door de corresponderende elek-. 

tronen-energie op te vatten als potentiele energie van de kernen. 

Als mogelijke eigenfunctie voor het totale wordt nu beschouwd 

elektronen 

de 

is 

nucleonen 

nucleonen 

nucleon 

ap-

het 



Ook in de adiabatische approximatie moet gebruik gemaakt worden van 

gekoppelde kanalen-methodes en wel in de erekening van het elastische 

an bij het oplossen van 

lde kanalen, waarbij 

a an-

be re

word en 

bruikbaar 

om de op

L 

in 

wordt op

aangezien 

t de aan-

wor-

van het 



§ 2 Geldigheid adiabatische benadering; 

Simpel 1-dimensionaal model. 

De adiabatische benadering is geldig indien de interne vrijheidsgraden 

van het , targetaysteem langzaam varieren en tijdens de botsing constant 

genomen mogen worden: het targetsysteem staat stil terwijl het projec

tiel passeert. Dit betekent niet dat bij een verhoging van de energie 

van het invallende deeltje altijd het geldigheidsgebied van de adiaba

tische benadering wordt bereikt. Het beste laat zich dit il·lustreren 

aan de hand van een simpel 1-dimensionaal model. 

Beachouw een vrij deeltje (massa m , coordinaat x, ) en een in een on

eindig diepe, rechthoekige potentiaalput van lengte 1 gebonden deeltje 

( massa M t coordinaat ~1 ). De wisselwerkingspotentiaal tussen de beide 

deeltjes is een functie van I 'X'l.- )£ 1 I en heeft een eindige dracht. De 

totale Hamiltoniaan van het systeem is 

H ()(I I )C.1) .: 
~'1. Jl. 

(2.1) --
l. ..... d)( '1. 

~ 

" (:x.) .:: 0 voor 0 <. )(2 <I .s... l. 

voor. x7..:: g .I.J'\ 

De golffunctie ~an het xanuit - ~ invaliende vrije deeltje is buiten 

het interac iegebied ee vlakke golf met golfgetal ~f~~r .n energie (-\\ '&. ~)/'1.., c E,: 

e...xp · (.:.tc.,x,") • De mogelijke golffuncties van het gebonden deeltje zijn 
+-1. '1. 1,l 

s""' ( v'lT ~'a.)) y .. 1, 'l. 1 ·.. . met een energie l" v 1T J;2.N = t 1 • 

D e verstrooiing van het vrije deeltje aan het gebonden deeltje kan na 

over.gang OP. het coordinatenstelsel )(.::'X." • ~ .. V H; ........ 
1 X~ ' bes,chreven 

worden d~or vlakke golven in een gebied van de 2-dimensionale (X 1))· ruimte 

begrenst door 1 "' 0 en 1 = ~ Mf,... 
1

• De tot is dan 

waarin 
,..,) 

V l"')-: o 
Sw 1 ,.... 

vs...,l1) = 00 

(2.2) 

voor 

voor 



Het interactiegebied is nu een gebied tussen twee lijnen die een hoek ~ 

met tan.f = i ~ maken met de positieve y-richting ( zie fig. 1). 

l verstrooiing van het vrije deeltje aan het zich in een al dan niet aan

geslagen toeetand v bevindende gebonden deeltje, is equivalent met 

verstrooiing aan het' interactiegebi d van twee vlakke golven met dezelfde 

impulst.K, =n~ in de x-richting maar tegengestelde impuls ! t.1<. 1,1K.,~ .. l lfi?, 
I ' 11 1.1;:;! 

in de y-richting. He vlakke golfgedeelte in de y-richting is verkregen 

door de golffunct~e S~..n (vrr i~' ~) te ontbinden in twee vlakke golven volgens 

s ~ ( v n W 1) .:: \ ~ \ i.. v n 'ff 1 ~ - ~x f (- i. 'fTI W 1) ) / '>--~ • 

approximatie. 

golf. 

':1 : 0 

positieve impuls 

het interactiege-

gereflecteerde 

Beschouw nu verder alleen reflectie aan het interactiegebied van de 
&.: 

met positieve impuls in de y-richting en zie even af van 

reflectie aan de wan en ~ = 0 en 'l - rf. 
Adiabatische approximatie houdt bij reflectie geen rekening met bewe-

ging in de y-richting· de impuls in 
I 

x-richting na reflectie.-1\K1 • is 



in absolute waarde eelijk aan de . irnpuls in de x-richting voor reflectie. 

De adiabatische approximatie is dustoepasbaar indien .. 

waarin o<. de hoek tussen · 

De eis (?. 3) is vrijwel 

2.. 
K1._ K' 

= 
k'l. 

I 

(g.') ~ oc ) - Cos ( o( +- 'l. p> << 1 
> 

(2.,3a) 

is. 

grote energie van het inkomende d eltje ten opzichte van het 
.r;:;;-1 1. 1 1. . 0 

gebonden deel t j e, E .f f 2. .:: {Jc, 1 ~ ) /f.c~., ~JK1.)))1 of ook ~ ~ o , is een onvol-

doenae voorwaarde. Indien de hoek p niet zeer klein is, ~~ <~t , kan 
M 

een aanzienlijke impulsoverdra~ht van x-richting naar y-richting 

plaatsvinden. Het geldigheidsgebied van de adiabatische benadering wordt 

indien de energie van het invallende deeltje, een 

"externe"parameter, voldoende is en de factor ~ "" ... • een "interne" 
M 

ook een rol zoals 

de bovengenoemde 

de voorwaarden waar in het algerneen 

Het energieverschil 

tussen de begintoestand en een mogelijke aangeslagen toestand van het 

opzichte van de energie van het inko

van de energie van het invallende deel-



to 

§ 3 Wenaelijkheid correctie op adiabatische benadering; 

Een bruikbare correctieterm die in eerste orde rekening houdt met de 
10) 

dynamica van ue kern is niet voorhanden. Een door Tobocman geformuleerde 

reeksontwikKeling van de golffunctie voor inelastische verstrooiing bevat 

als eerste twee termen de adiabat1sche approximatie. Toepassing van de 

derde term ala mogelijke eerste orde correctie, blijkt echter niet mogelijk 

( zie verder f 4). Toch zou het beschikbaar zijn van een niet-adiabatische 

correctie op de adiabatische approximatie van groot nut zijn. en niet

adiabatische eerste orde correctie geeft niet alleen een betere benade

ring maar maakt tevens een bredere toepassing van de adiabatische approxi

matie mogelijk. waarin een correc-

van even kern is een 

toestand met 

is een aanslag naar een toestan~ met 
f --~~-

excitatie. Het 2+-niveau bezit 

de mogelijkheden 

2 en pariteit +: 

subniveaus resp. met magne

subniveaus worden met een be-

Kern onder van ¥ -

af van de 

bezetting van de verschille d~ subnPveaus en is dan ook uit te drukken 

in de verstrooiingsamplituden V<Mi,.(,) . Bij een inKomende vlakke golf h 00 

met golfvector ~ en een ker~ in ae gron toestand 0+, is de verstrooi-
~ 

ingsamplitude f( .i.l t~,.) de coefficient van het radicle uitlopende golf-
\'1..1'1 Oo + 

edeelte behorende bij de overgang naar het 2 M - iveau, in de richting 

verstrooide 01. -deel tj e ( t • 
transformatie naar massamiddel-

'1J 
punt en relatieve co~rdinaten is uitgevoerd. ~et gehele proces 

wordt dan verder beschreven door verstrooiing van een ~ -deeltje 

~et gereduceerde massa aan een stilstaande kern. 



0 -2 -+ 
l 

(Cl.) 

(3.1) 

11 

De parameters A, B, en f
0 

hangen via de verstrooiingsamplituden af van 

de hoek f~ , . De verhouding A/B en ~o 



12. 

B ~1 
< 1t.(> )/(~ (~.t) 1 = :z. tl 0() 

(3.2a) 
B 

'l.•2a. oo J t ( 1(. '.J r.:.~ . ,;.) 2 -2z. 0 0 ').. -l.~ Oo 

f~ 
I ( ~~ \ (~, t~) - ""i t't.t, () ) :: - (3.2b) 'i 

'). .. '1 ... 0 0 'l.-, 00 

de magnetische quantumgetallen gegeven zijn ten opzichte van 

de z-a • Het ¥ -patroon heeft een viervoudige symmetrie en bezit minima 
I'-} 

voor tr = !. + n. ~o 1 n= 0 ,1, 2,3.. Er zijn enige expeFimenten bekend 

waaruit zou blijken dat het t -patroon bij een vergrot~ng van de hoek t_, 

• 

die 

Fig. 3 schetst het 

de hoek t , . 
o( 

approxi

de uitdrukkingen 



.,p 

< 1\ M{ I t( t!, (. p 11; ~l > I 
(3.3) 

de functies ~(r) golffuncties va~ de collectieve beweging van 
-"' IIM 

de kern zijn en t~·~;~) de verstrooiingsamplitude is behorende bij de 

elastische verstrooiing van het inkomende deeltje aa n de kern bij een 

• • betekent 

de reciprociteitseigenschap 

{3 . 4) 

... 
= I .l<~ I • volgt 

l-M. > = L L 

In het geval van de inelast ische ~ -verstrooiing betekent dit : 

::. 

1'3 



''1 

e verhouding A/B is dus gelij { aan nul en .l = 0° t ongeacht de hoek r I • 
~0 ~ 

draait precies met de bissectrice Yan de hoek tussen '~ 

11 •l.l 
Er zijn modellen en berekeningen

1
die de experimentele uitkomsten op eeD 

bevredigende wijze reproduceren, allen echter gebaseerd op D •• B.A.

berekeningen. Juist omdat de inverse rotatie van het f-deexcitatiepatroon 
4 

en de verandering van de verhouding A/B geheel te wijten zijn aan niet-

adiabatische effecten is he interessant om na te gaan in hoeverre een 

met spin s=i heet 

as evenveel 

ordt zo•n bundel verstr oid aan een 

target dan zal in het algemeen polarisatie optreden. Kijkt 

verstrooiing in een vlak dan is onder een hoek e 

van het systeem deeltje + 

een magnetisch quantumgetal 

gieniveau is aangeslagen: 

N le) 

verstrooide deeltjes met een mag

gelijk aan het aantal 

die energie. De magne

opzichte van een z-as 

deeltjes 

doorsneden namelijk alle werk

van een mogelijke begintoestand 



IS"" 

• 

I en M zijn resp. impulsmoment en magnetisch quantumgetal van de kern. 

De werkzame doorenede voor een overgang van een zekere toestand i naar 

een zekere toestand f is uit te drukken in de bij de overgang behorende 

verstrooiingsamplitude. 

tJ te) 
t~ 

~~~£'!,(~). 
_, ~ "' !{/'"!' ~..,) l (3.9) 

In het onderhavige geval zijn alle t:; 1 s gelijk en alle t_f 's gelijk en is 

a de hoek tussen t.. en (f • 
Een uitdrukking voor de polarisatie P~)wordt nu met behulp van (3.7), 

(3.10) 

Een verstrooiing complementair aan de boven vermelde verstrooiing is de 

verstrooiing van een mono-e ergetische bundel spin t-deeltjes met dezelfde 

energie in het zelfde vlak en aan het 

langs de z-as volledig gepolariseerd. 

gepolar~seerde bundel zal niet gelijk 

volledig ge-

(}.11) 

deeltjes is bij een 

oundel uitsiuitend bestaande uit deeltjes met een magnetisch quantumgetal ...... 
m~ • Het aantal deeltjes N l9) · s evenredig met de som van werkzame door-

sneden beho ende bij een overgang van een begintoestand van het eyet•em 
"' kern waarbij het deeltje een magnetisch quantumgetal "'.z heeft, 

naar alle beschouwde ei~oestanden. Op soortgelijke wijze als beschreven 

voor P Le komt men nu voor Al9)tot de ui tdrukking: . 



(3.12) 

reciprociteitseigenschap voor de adia

batische verstrooiingsamplitude, nu bij projectielen met spin s en mag-
'"} 

q.uantumgetal m : 

(3.13) 

gecompliceerder. 

t de beschrijving aanzienlijk 

Pt~l en AlQ)zijn niet voldoende om de 

vast te leggen, het aantal vrijheidsgraden 

toe. De polarisatie en .asymmet~ie worden in het algemene geval ge

door tensoren. Ook dan kan bewezen worden dat bij adiabatische 
I'IJ 

benadering asymmetrie. 

Met behulp van 

zou een afwijk ng tussen polarisatie en as 
•t) 

worden in het niet-adiabatische geval. 

benadering 



c Diffractie-modellen.~ 

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt is, zijn diffractie-modellen 

slechts adiabatisch te formuleren en is het niet duidelijk hoe deze 

modellen geformuleerd zouden moeten worden indien rekening werd gehouden 

met de dynamica van de kern. Met behulp van een correctie op de adiaba

tische benadering zouden deze modellen niet-adiabatisch kunnen worden 

een model 

aangenomen 

de verstrooiing van atomen 

met gelijke kernlading maar 

een starre rotator 

ussen het invallende 

bolsymmetrisch is met een 

sen de twee atomen van het molecuul. Het ge

de oorsprong van de potentiaal 

het molecuul vanwege de ver

Het invallende 

atoom 11 ziet 11 een bolsymmetrische potentiaal waarva de oorsprong op een 

Fig. 4. 

1~1 om het massamiddelpun van het mo1ecuul roteert (fis.4) 

Diatomair molecuul Mo, opgevat als starre 

rotator en invallend atoom A. Ligging van 
("'·"·") massamiddelpunt molecuul en oorsprong po-

ten~iaa.l,O. Definitie van 'L,:..'en ~ 



• 

Het veratrooiingsproces is te berekenen met behulp van een gekoppelde 

kanalen- methode maar daarbij wordt geen gebruik gemaakt van de symmetrie 

die het probleem bezit. Bij gebruik van adiabatische approximatie is het 

wel mogelijk om gebruik te maken van de symmetrie, De vector • wordt op
langzaam varierende interne parameter van het molecuul en 

wordt de elastische verstrooiing van het atoom aan het me

als oorsprong die van de potentiaal. De oplossing 

dan asymptotisch van de vorm: 

~' 
l "1.. ) 

>t ' 

waarin de potentiaal en de hoeken 6 

en ~' de orientatie ~an ~~ in de 3-dimensionale ruimte vastleggen. • 
_. 

Translatie van deze oplossing over een afstand-~ geeft de oplossing van 

het e astische het massamiddelpunt van het 

. 1\ I 

• IK "1. 

Q.. ) = 

c...,l ""~ ""' 

I 

-t\(.e~~~)~ (3.17) 
• ...,..,. 'L 

verstrooi-

(}.18) 

bij de rotatie 

(3.18) uit te drukken zijn in rotatie

functies en bolfuncties, zijn de adiabatische benaderingen voor de inelas

tische verstrooiingsamplituden verder te berekenen. 

Indien een eerste o de correctie op de adiabatische benadering in termen 

van het elastische verstrooiingsprobleem voorhanden is, kunnen de bereke

ningen worden uitgebreid tot een niet zuiver adiabatische verstrooiing. 



... 

§ ~ ~lisme van de adiabatische approximatie en de 

reeksontwikkeling volgens Tobocman. 

'• "l. , 'l) 
Adiabatische approximatie. 

Beschouwd wordt de verstrooiing va een projectiel aan een target

systeem waarbij het rojectiel geen interne vrijheidsgraden bezit 

en het targetsysteem wel. Het projectiel oezit dus bijvoorbeeld geen 

Rpin. Essentieel is de beperking tot een spinloos projectiel niet, 

de theorie kan uitgebreid worden tot deeltjes met spin maar voor de 

eenvoud wordt hier verder van afgezien. Targetsysteem en projectiel 

zijn in principe twee willekeurige quantummechanische syste .. n, zui-

ver en alleen om 

over de verstrooiing van een deeltj 
• 

De totale Hamiltoniaan van het verst 

+ 

_,. 

zal verder gesproken worden 

kern • 

is 

( 4. 1) 

waarin p de impuls is van de relatieve beweging tussen deeltje en 

kern, M de gereduceerde massa van deeltje en kern, V~ .~) de potentiaal 

van de wisselwerking en ~ (~) de Hamiltoniaan 
~I:. 

van de kern. De Hamiltoniaan H ~> behoort bij de beweging van de kern 
~~ r 

als geheel en is dan ook een fu ctie van set collectieve kern-

coordfnaten, aangegeven met 0(. (zie ook ~1 • De potentiaal V(~)()() is 
_,. 

relatieve afstand tussen deeltje en kern, t , en een 

collectieve coordinaten ~ • 

totale energie 

f 
I> 

is de kinetisc e 

horende golfgetal en £. 
wisselwerking optreedt. 

Van de interne Ham·ltoniaan 

( 4. 2) 

beweging, ~0 het bijbe

de kern, allen voor de 

en een voliedig, discreet stelsel eigenfuncties j,<.oc) met energie !, bezi t. 

( 4. 3) 

·~ 



In de adiabatische approximatie wordt nu verondersteld dat de kern 

tijdens de botsing stil staat, d~ verstrooiing van het deeltje aan 

de kern wordt beschreven door een elastische verstrooiing. In een 

quantummechanische formulering komt dit neer op het vervangen van de 

operator H~:) in (4. 1) door een vaste energie ~ .De energie ~ is 

in principe vrij te kiezen. Een voor de hand liggende keuze die in 
0 

de literatuur altijd gemaakt wordt is t = (0 , de energie die de kern 

ezit voordat de wisselwerking tussen deeltje en kern optreedt. Een 

andere keuze zoals bijvoorbeeld de energie van een van de bij het wer

kelijke verstrooiingsprobleem mogelijke aangeslagen toestanden is ech

ter evenzeer te rechtvaardigen, zelfs een energie die tussen twee mo

energieniveaus van de kern in ligt is aanvaardbaar. 
( ... )~ 

Een partiele adiabatische golffunctie lr die correspon
-'<-~; l. ll. 

deeltje met energie f.t-:: £-[.::. ~1"\l en golf-

l -t-) o.cl 

( 4. 4) 

een adiabatische, elastische 

( 4. 5) 

..> 

~ vastleggen. Ala 

de exacte golffunctie wordt nu be-

( 4. 6) 

van de interne Hamiltoniaan behorende 

bij de toestand van de kern voor de interactie, hetgeen niet noodza

kelijkerwijs de grondtoestand hoeft te zijn. Op deze wijze is voldaan 

aan de voorwaarde dat de golffunctie voor de interactie is te schrijven 

als het product van een inkomende vlakke golf behorende oij de rela

tieve beweging tussen deeltje en kern en een golffunctie behorende bij 

de interne beweging van de kern. Indien t~ £. gekozen werd, zou het in

lopende golfgedeelte juist gelijk zijn aan het inlopen~e golfgedeelte · 

van de exacte oplossing. 



'l.l 

De asymptotische vorm van de exacte golffunctie is : 

4. het stelsel ~~~) levert nu ~e adiabatische 

voor de verstrooiinr,samplituden tJ:~t) behorende bij een over

oestand n. 

4. 8) 

Tobocinan, zij 

oringsparameter is die klein 

verondersteld wo~dt. kan ee~ reeksontwikkeling in machten van ~ voor de 

exacte golffunctie verkregen warden. 

De exacte oplossing voldoet aan : 



'l.'l. 

( 4. 9) 

waarin de storingsparameter ~ reeds 

De Greenfunctie voor de Hamiltoniaan uit het linkerlid van ( 4. 9) met 

het gedrag golf voldoet aan 

( 4.10) 

adiabatische Greenfunctie aange-

betrekking heeft op,zie(4.4),Het-ed1a

f. voor het inYallende 

de reeksontwikkeling naar 

be-

( 4.11) 

( 4.12) 



De nulde orde term uit ( 4.11) is zodanig aangepast dat het inlopende 

golfgedeelte voldoet ·aan de beginvoorwaarde voor de exacte golffunctie. 

In ( 4.12) is gebruik gemaakt van het feit dat het inlopende golfgedeelte 

van de nulde orde term wegvalt in de eerste orde term na de werking van 
I 

de operator H {ot) • 
..ro-l 

voor de 

worden als 

de adiaba

vinden met behulp 

( 4.1)) 

( 4.14) 

( 4 . 15) 

'1J 
gedrag 

( 4.16) 



'1.'1 

' 11 

ad c _, .)• '\ J 0{ 'I..) "L ~0. ) 

~~~ ,. ...) 

~ ~ _l.L, .1. J ~ -~ k 0 .'l.] 
~ - ~ .. ~I 0 ll!. 0 + 1l ~ I~~ o.) V ( ·(~) a. J ~,. • 
'l. ._ 00 '1.111. ,.. Ill • • • 

- ·~ . ~ 0 

( 4.17) 

De uitdrukkl.ng t~spen de~ vierkari~ e ,_.~ak.en _is j ~ist de adiabatische golf-
• ... f.l i 

,....____... 

adiabatische benadering 

bij een inlopend~ vlakke 

• ( ·4. 18) 

g~drag 

• ( 4 .19} 

ord~ correctieterm 

integrand voldoet aan 

( 4.20) 

• 

terwijl de 

golf met een 

wel bepaalde energie. De ad.iabat~~sche ·bEmadering~ is' eel). nette golffunctie 

terwijJ de a e?'act~e ~;Los sing ook,~ en;r ni tte fun~ tie is, zodat ~ok een nette 
, ". m Ill 'I 'IJI 

eerste orde correctie moge~ijk moet ~ijn. 





'l.b 

§ 5 Eerste o~de niet~adiabatische correctie op de . ~ 

adiabatische approximatie. 

wiJze l!lS bij c!e .. ~f_leid"ing van '"de _ '"'r~eksontwiltk_eling ·volgens 

l' -d'L ... 

:0 
~ = ,.. 

_ _ _ voor het 
~ 

afgespiiJ; 9t ·, nu met een 

( 5 ~ 1) 

voor een afstand r ...,. 
oc.. is, kan men twee 

"'& 
' Ill 

de potentiaal 
'I!' • 

' . 
waarin de~ potentiaal 

( 5· 2) 

de. gebruikelijke 

het b~itengebied 

( 5. 3) 

D-e ;qp~oss-ingen ~an ~e r~~~:le ·-V~-r~elijk~.ng ~z..ijn· i~ })et buitengebied in 
princ~pe onafhankelijk van m, zeal& ~lij ~t uit ( 5. 3)i In het binnen-

- ~ .,. 1!1 .. .< 11 • 1!11 

ge~ied kih echter ten gevolge vaft een niet:bolsymmet~ische potentiaal 



koppeling plaats vinden tuasen radiele functies met verschillende m 

( · zie verg. 5.11). De radiale functies met dezelfde n en 1 waarden maar 

met verschillende m waarde zijn in het buitengebied dan op een constante 

na gelijk en een onderscheid tussen verschillende m waarden is dus nood-
. t 

zakelijk. Op het gebruik van de fasefactor lt) wordt later nog nader in-

gegaan ( zie verg. 5.51). 
Oplossingen voor reele k~ van vergelijking ( 5. 3) zijn de bekende Cou-

lombgolffuncties die zonder Coulombpotentiaal op een factor kr na redu

bekende sferische liankelfunctie~~ ~ 

( s .4a) 

is voor de 

is. 

1, met het 

definieren 

bezitten. 

t ( 5.5a) 

< s.5b) 
• 

Z1Jn in het ' complexe k-vla~ analytisch voort te zetten van 

positief reele as naar positief imaginaire a~~ van belang voor de zgn. 

gesloten k alen, kanalen waarin de energie van de aangeslagen toestand 

van de kern groter is dan de totale energie voor de verstrooiing. Als 



I en 0 functies worden dan genomen resp. de exponentieel oplopende 

oplossing en de exponentieel dalende oplossing. Van veel belang zijn 

deze functies in de adiabatische benadering en zijn ~erste orde cor

juist verondersteld wordt dat de verande in! 

de kern klein is. 

an ( 5. 1) in het buiten-

( 5. 6) 

inkomen

waarden van nlm • 

( 5. ?) 

( 5· 8) 

radicle 

diagonaalma-

( 5. 9) 

voor grote waarden van r het uit~opende gedeelte van 

golffunctie bij een bekend inlopend gedeelte vast. Voor kleine waarden 



van r is de U-matrix ongeschikt aangezien dan, door koppcling tussen 

de verschillende radiele oplossingen ~~~ ten gevolge van de niet-bol

symmetrische en ~ -afhankelijke wisselwerkings otentiaal, de begrippen 

·~} 
gegeven. 

en uitloP-end gedeelte van de golffunctie geen beta-

In het binnengcbied geldt nl. de vergelijking 

(5.10) 

een schrijf

en uitlopende . 
bol met straal 

de waar• 

ver-



I 

van binnengebied en buitengebied, 
• 

tussen R-matrix en U-matrix. 

Door de aanpassing van binnengebied en buitengebied op de rand r=a 

is een relatie te vinden tussen de R-matrix en de U-matrix, een relatie 

die zich op eenvoudige wijze 

Uit (5. 8) 

( 5.16) 

( 5.1?) 

volgt 

Een vereenvoudigde uitdrukking voor 



-1 -1 _, 

u OCR- L1 0 

Adiabatische 

correctie in het 

eigenfuncties 

benadering 

)I 

(5.18) 

buitengebied 

ontwikkeld 

is reeds te 

geen rekening 

in termen van het 

(5.19) 

kern. Voor de kinetische energie van de relatieve beweging 

• 
' Een ontwikkeling voor l is hierdoor op simpele 

wijze te berekenen. 



"" ..., n J..""" 1' •. · '·] ~ 1 I Ql I (5.20) 

element en 

de functies 0 , 1 

zijn. 
naar 

(5.24) 

machten van 

orde te schrijven 



lOJ 

on '"' .. 1'\l.."""""~""· 

0 , -+ . •.. . 
"~ ..... "' l '""'' 

(5.25a) 

(5 . 25b) 

(5 . 25c) 

van 

die voldoen 

(5 . 26a) 

(5 . 26b) 



cu~o 

Tevens worden de functies ~ t~ ~) , de duale oploasiagen, ingevoerd 
.t""' 

die voldoen aa.n 

l -\:,1. • 
t.. + V{~)o~.')- £ 

::~..M 

c...J() 

wt ~ Q)ll.) = 

E. 

Od () 

LV.t ..... vt )1)4) -;:.0 
.) 

(5.27a) 
'l.. 

(5.27b) 

(5.28) 

(5.30a) 

(5.30b) 

van de golffunctie X. ( i J 0() ontstaat 
n~ ...... 

nu een reeksontwikkeling die het alternatief voor een e~ndig gebied is 

. voor de reeKsontwiRkeling van Tobocman. De methode van benaderen is 



hetzelfde ala bij Tobocman alleen wordt nu door een andere keuze van de 

Greenfunctie en een beperking tot een eindig gebied voorkomen dat dezelf4e 
divergentieproblemen optreden. 

De randvoo aarde (5.30b) is zodanig gekozen dat met behulp van de reeks

ontwikkeling voor de functies YctJ~) een reeksontwikkeling voor de R-
" l. .... 

matrix verkregen wordt. Het verband tussen de elementen van de R-matrix 

functiea "X.{~,«.) is eenvou<lig te zien. Volgens (5. 2) en (5.12) ... l 

d u l 't) \ ::: 
-"~"" 
ci "t. '\.: t\. 

het 

gewenste 

(5.32) 

luidt tot op 

de ontwik-

ola- .. 



'lb 

Deze gelijkheid is af te leiden door , (5.Z9' te vermenigvuldigen met 

{w1j~."' .... >l/'L, de complex toegevoegde van (5.2~ te v_ermenigv~ldigen 
met C(~.~:•), de beide verkregen uitdrukkingen van elkaar af te trekken 

~ • l .... en. te integreren over 'Lj~ o. • en tenslo:t"te gebruik te maken ~van de iden-

titeit van Green ~n (5.29b): 
•• 11 t 

oJ 0. . o.d 11 ;-d •· 11 Ill .... r::;). ~ • ·!.l ... d Q-M 

~ t.~ lll [u"-~,-.) !::. ) (-l.>i:~~~rA)- ( (~.~~;«'> ~ w.ll -t,•) d .t, ~tL{,•) ~~~-~')d~. 
'l.N ~ - 11 Jll!lll .. ~: lf.." 'L. • rt. 

• "' •e. • ~ ~ · i (5.35a) 
\ ... I .. " ... .a 
... ~ Q _, ~~~ ~ • :;.~lit! ·• ~. .. ~· ..1111 I ""I ~ ~ 

(5. }6 ) 

T 

de storingsparameter .. ' . 
etc., voor de orde 

arameter A geldt 

- . 1 
llJ 

+ .. ~ A: I. + ..... ·1 ;: 1 • ( 5. 37-) 

waaruit volgt 

f: 



(I) 
_, -1 

-I 

A = (5 . 37b) 

oor (5.37b) in () . 13) toe te passen komt men voor de r eeksontwikkeling 

van ~ voor de U-matrix tot de volgende uitdrukkingen : 

_, 
(O) lo) (1) lo) 

OIQO 

matrices 

de 

-I 
,. 

( ~n \ ~~(o.) 1 {a.) V {Q.) 
l, t .kc,t h. 



o...d l.N I - < 1,4) \ U (a.) f (o.) --"i. H ta~.) \ t+> __ , >. 
I" J.m 2.1 m' ~L l\ . .....~ !1. 

De vijfde term is door invoering van partiele adiabatische golffuncties 

terug te brengen tot 4 een eenvoudige uitdrukking. 
w~~ . 

Definieer als • I tit,Cil) de functie die voldoet aan de Sohr&aingerverg~ uit 
1 .... 

(5.26a) en een ongestoorde inlopende golf in kanaal lm bezit. In het 

buitengebied wordt de 

In het 

(5 . 41) 

de 

(5.4 ). 
de Sohr8dingerverg. uit 

lm bezit. In het 

E ta.) w,<ota<) 
0 t' - 2. ....... · ) 
Kc, 't 



.. • 

Ill 
(-) Qd H·) c..d l"t) ... ..I H~ 

I t ~,o() ~ lt-tJ<4) 'f t~cl.) 6 r <i'..c.) doL" :. 0 J (5.44a) ,t ' ...,• !.I"<\ .t .... J t'~l 

.... 
\-) o.d \1") ~ 

r (~ ~ o<) V r l ~,~) J er" ;:. 0 (5.44b) 2'....: n 1.-

(5.44d) 

(5.43) en 

Als de operator wordt 

(5.46a) 

'i) l rn 
waarin -rt de projectie-operator is op de verzameling functiee (L) yl ( .nJ, 

1'\'l.:. .,.P., ... . ,- .t • De bij deze operator behore~de matrix Fcq bezit de elementen 

f ('t.) 

~"" t' ...... • 
~ 

2. ... t' ..... ' 
: (5.46b) 

en is dus gelijk aan de reeds ingevoerde diagonaalmatrix ~~) • 



Lto 

, 
Door nu als fl~ te defini;ren de operator 

, 
f ''\.). =.I .p ~\tl~J j 

t. 1. eh .. 

, 
f l'L) :: 
2. .... t' ... · 

~~Jl..)l ~ 
d 't 'l = q, t ... ,_',..· ' (5.47) 

kan o~ ~d~zilfde wijze als bij Ai vijfde- tef~ uit (5.38) gekomen worden 
a. • I ....... ~ ~ -· ~ a "" 

een ~envoudige ~itdruk~ing Yoor ~de zesde ter~ : 

'to DO' • a - i I 
l-) ~ . N , .... I · l"t'} 'lltP 

I ta,c:) ~. Fto.) \-\ _ 'lex)~ ~ ~. ~) 
{.... "' · .. ll!llll ~,.nt. .r ... t 

(5.-48) 

• 

en de eefst i ord~ benaderingen 

(5.49) 

I fn,/ 

.. iiP -
_ l-) ~ · .. ~~.~~~ r l1-) a.rl 

~ \I \.}' " ').M .Ill ,~ Ill F '-YQ ...) 
+ -:- ( \.¥ I 1 l l ~ 

1
1'1.) + ).. H to<) 11 ( a.) I ( '\.., o<) d er I ~ , "? 

'l...d1 I " ! """" "' " ,.,.. t . t' .. ,,' I " 

l't:O. 



""' 

De eerete orde correctieterm van de U-matrix is door middel van (5.49) 
uitgedrukt in grootheden van het ~ -afhankelijke elaetische vcrstrooi

ingsprobleem. Met nadruk zij er op 

gewezen dat de adiabatieche energie 

~ niet gelijk hoeft te zijn aan 

interne energie van de kern voor 

verstrooiing. Bij de aanslag van · 

I 

toe stand n zou de keuze ([.~ +- E")h. voor 

de hand liggen. Het is daarom wel

l cht nuttig om de uitdrukking voor 
hi 

U zo te schrijven dat hij een term 

bevat die niet-

€ I 

" 

l 

Sc.l.f,I"''\O.t4''-"'t .,.)II.C.ji, .. VC.. 

\,)411,,. .l.\. &.tu,e~IC.•n ..1& "-"'-.S . 

"""' geeft ten 

or de 

gevolge van H Loc> = 1-H~J- (£.,• t f") en tevens 
t ... t ~ 

voor het verschil tussen gekozen 
( I ) 

voor U , , , • 
"(""" ... "" 

adiabatische gekozen energie [E-£.1:: ft. 

die opgelegd moet wor~en aan de benaderingen is de 

-onafhankelijkheid. Gezien het feit dat uitgegaan is van de a-onaflianke

lijKe uitdrukking (5.18) en verder slechts ontwikkelingen zijn uitgevoerd 



naar machten van A • is de a-onafhankelijkheid van de benaderingen tri

viaal. Ook al zijn de uitdrukkingen in (5.49) niet expliciet a-onafhanke

lijk na differentiatie naar a en enig rekenwerk kan bewezen worden dat 

de nulde orde en eerste orde correct· termen onafhankelijk van a zijn, 

wordt door 

aan el.Kaar 

dien verstande dat het .boloppervlak moet liggen in een ge-

potentiaal V(;:."") • 

r: t ,. ]• e ... '"' e _"' 
Ltl,) Ytll)..) : (-) lL) y (Sl..) 

t->..1• I!. ~J..d 
it lopende gol ven in '+'•... en l-)'-•'" 'ti _"" ...,. 

voor U verkregen. 

iteits-

in dit verband 

is zo aangepast dat bij ro-
e.+- ~m 

bolfuncties, c-> ~Q.(.n...) juist 

(5.53) 



verband dat verkre~en wordt met behulp van de bekende ontwikkeling 
11J 

van vlakke golven naar bolgolven. Met deze is ook in te zien 

dat de vijfde en zesde ver-
stroo~ingsamplitutlen dezelfde vorm hebben als die in (5.49) voor de U-

.. ~-l ul .. lot) "'.cc (f") ~ 1.., ll.d 
matrix met dan voor T en 'f, , resp. de golffuncties 't en 't~ 

,_,.,. ..t~-n lt.l~ .k, 
(zie f 4). - l~ .. 

Uit (5.52) en (5.54) volgt de reciprocite•t van ~(~~,~~~): 
~" ., 

bewijzen 

(5.56) 



~ 6 Conclusie. 

Door middel van een benadering van de golffunctie in een eindig gebied, is 

het mogelijk gebleken een eerste orde niet-adiabatische correctie te geven 

op de adiabaticche benadering. De eerste orde correctie is geheel uitge

drukt in grootheden van het elastische, adiabatische verstrooiingsprobleem, 

grootlieden die veelal wel te berekenen zijn. De divergentieproblemen van de 

reeksontwikkeling volgens Tobo·cman spelen bij de ont~rikkelde methode geen 

rol. 
De theorie is nog niet op zijn bruikbaarheid getest maar het ligt voor de 

• 
hand om de methode te gaan toepassen in de verstrooiingsproblemen zoals die 

in § 3 genoemd zijn. 
De formulas zijn gegeven voor een inkomend deeltje zonder ·spin. Voor het ge-

val dat interacties optreden die spin-afhankelijk zijn, zo~ls bijvoorbeeld 

spin-baan-koppeling, is het noodzakelijk de theorie uit te bre·den tot deel

tjes met spin. Deze generalisatie zal zon e veel pr lemen te verwezelijken 

zijn door het invoeren van spingolffuncties en een daarmee gepaard gaande 

uitbreiding van kanalen. 

Een bezwaar van de theorie bolvormige oppervlak. 

Een formulering van de n een binnengebied 

willekeurig, ~ voordelen bie

op het oppervlak van de kern. 

deelte van de kern en een "donker" ge 

geval wordt de 

voor de golf-

meest simpele 
I 

kernoppervlak 

gelijk genomen aan de inkomende golffunctie en op het "donkere" gedeelte van 

het kernopperv1ak en binnenin de ' ern gelijk aan nul verondersteld . Bij der-

gelijke diffractie-modellen zou een theorie binnen-

gebied en buitertgeoied plaatsvindt op bet oppervlak van de kern zeer geschikt 

het voorbeeld c} van ~ 3 zou een aanpassing o:g het bol vormig opper

vlak met het centrum van de wisselwerkingspotentiaal als middelpunt kunnen 

leiden tot een vereenvoudiging van de oerekeningen • 

. In ur±ncipe is het probleem van het willekeurige, o<. -afhankelijke oppervlak 
' . 

opgelost maar de concrete formulas zullen nog nader moeten warden uitgewerkt . 
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