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EEN 

GEANTISYMMETRISEERD 

GEKOPPELDE-KANALEN FORMALISME 

M.W.M. VAN DEN BROEK 

SAMENVATTING: Van speciaal belang is de verstrooiing van protonen aan kernen 
die opgevat mogen worden als een relatief inerte harde pit (core) plus één 
proton. Het antisymmetriepostulaat van de quanturnmechanica dat op dit systeem 
van toepassing is, blijkt zonder de golffuncties te antisyrnrnetriseren in reke
ning te kunnen worden gebracht door de exchange-bijdrage (waarbij projectiel 
en gebonden proton van rol verwisselen) tot de excitatie van een single-part
iele niveau coherent te combineren met de directe bijdrage. Er zijn al zgn. 
geantisyrnrnetriseerde DWBA-methoden die hiervan gebruik maken; daarnaast is, 
om de (aanzienlijke) invloed van de core (met name bijdragen tot de excitatie 
van het single partiele van meerstapsprocessen via intermediaire aangeslagen 
toestanden van de core) nader te onderzoeken, een gekoppelde-kanalen aanpak 
gewenst. Als aanzet daartoe werd een formalisme ontwikkeld en, parallel daar
aan, een computerprogramma uitgebouwd, om berekeningen van de exchange-bij
drage met de methode der gekoppelde kanalen mogelijk te maken. Berekeningen 
aan een concreet geval wijzen uit dat in deze opzet geslaagd is. 
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1. INLEIDING 

· - ·: .. . · -- ·.:.· · 

, Ll. ~ verstrooingsèxpèrtmenten 
. c •..• • 

Kernfysica is dat onderdeel van de natuurkunde dat gericht is op het 
verkrijgen van kennis en inzicht omtrent de bouw van de atoomkern. 
Vrijwel het enige middel om over dit voor de directe waarneming on
toegankelijk aspect yan het universum informatie te verkrijgen, is 
het verrichten van zogenaamde verstrooings-experimenten. 
Een bundel projectieldeeltjes (protonen, neutronen, alphadeeltjes, 
zware ionen) die op een of andere manier kunstmatig zijn versneld, 
laat men invallen op een trefplaatje of target (meestal een zo zuiver 
mogelijk element) dat opgebouwd is uit atomen met atoomkernen die 
het doel zijn van het experiment. 
De kans dat een projectieldeeltje een van de atoomkernen raakt, is 
maar klein: wat afmetingen betreft maakt de kern maar een zeer klein 
gedeelte uit van het atoom. Het merendeel van deze deeltjes zal 
daarom, zoals dat heet, elastisch verstrooid worden: ze zullen maar 
weinig van de atoomkern merken en hooguit door aantrekking of af
stoting wat van hun oorspronkelijke baan afbuigen, en in een andere 
richting verdergaan met dezelfde energie. 
Als een deeltje echter min of meer centraal tegen een atoomkern 
botst, kunnen er ook diverse andere processen plaatsvinden. Het 
blijkt, dat door de wisselwerking tussen projectiel en kern de laat
ste (ook de eerste, als het een uit verschillende nucleonen samen
gesteld deeltje is) kan worden 11 aangeslagen 11

: de kern gaat door de 
kracht van de botsing over van zijn oorsprankel ij ke 11 grond 11 toestand 
over naar een andere, 11 aangeslagen 11 toestand. Hiervoor is energie 
nodig, die door het projectiel wordt afgestaan. Deze verstrooing, 
waarbij de invallende deeltjes energie verliezen en met verminderde 
snelheid in een andere richting hun weg vervolgen, noemt men inelas
tische verstrooing. 
Naast (in)elastische verstrooing zijn 11 rearrangement 11 processen 
mogelijk waarbij het projectiel {dat zelf ook een atoomkern kan zijn) 
nucleonen (protonen of neutronen) afstaat aan de targetkern (strip
ping), opneemt van de targetkern (piek-up} of waarbij nucleonen 
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tussen target e~ proJeçtiel worden uitgewisseld (exchange). Aan een 
bizonder geval van dit laatste is dit onderzoek gewijd. 

1.2. modellen voor de atoomkern 

Uit allerlei eigenschappen van de in een verstrooingsexperiment ver
strooide deeltjes (men kan bijvoorbeeld de "differentiêle werkzame 
doorsnede" bepalen: tellen hoeveel deeltjes, van welke soort en met 
welke energie in een bepaalde richting verstrooid worden) kan men 
inzicht en kennis verkrijgen omtrent de bouw van de atoomkernen 
waaruit het target is opgebouwd. 
Meer concreet gezegd: als men een model voor de kern bedacht heeft, 
waarvan men denkt dat het min of meer overeenkomt met de werkelijke 
opbouw van de atoomkern,kan men, uitgaande van de wiskundige "ver
taling" van dit model, allerlei grootheden berekenen, die in een 
verstrooingsexperiment ook experimenteel kunnen worden bepaald. 
De mate waarin overeenstemming optreedt tussen theorie en experiment, 
geeft een aanwijzing voor de mate van de nauwkeurigheid waarmee 
het model de werkelijkheid beschrijft. 
De benodigde berekeningen bestaan in essentie uit het oplossen van 
de zogenaamde Schrödingervergelijking (genoemd naar de Duitse fysicus 
van die naam), waarvan men algemeen aanneemt dat die de beweging van 
_elementaire deeltjes :beschrijft. Deze kan men, behalve in zeer een
voudige gevallen, niet exact oplossen, zodat men in het algemeen 
zijn toevlucht moet nemen tot numerieke benaderingen die met behulp 
van een computer berekend worden. 
Als verstrooid wordt aan een kern waarvan· de grondtoestand met elk 
van haar aangeslagen toestanden "zwak gekoppeld 11 is (d.w.z. dat over
gangen van grond- naar aangeslagen toestanden met veel moeite ver
lopen), zodat het overgrote deel van de projectieldeeltjes elastisch 
verstrooid wordt en maar relatief weinig deelnemen aan reacties met 
de kern, kan men volstaan met de zogenaamde Distorted Wave Born 
Approximation (DWBA; zie b.v. ref./1/ en /2/), anders moet men ge
bruik maken van meer geavanceerde methoden, waarvan die der .. gekop
pelde kanalen .. (Coupled Channels of CC) de belangrijkste is (zie bv. 

•-]!~· 
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ref. /2/,/3/,/4/1. 
De modellen die men tot dusverre voor de atoomkern heeft opgesteld, 

vallen in twee groepen uiteen: collectieve modellen en schillen
.modell en. 

In collectieve modellen wordt de kern opgevat als êên geheel, dat 
collectieve gedragingen vertoont, en waarin de beweging van de afzon
derlijke nucleonen waaruit zij is opgebouwd, niet aan de orde komt. 
Afhankelijk van de atoomkern denkt men bijvoorbeeld aan een geheel 

/ dat vibreert om een bolvormige evenwichtsteestand (vibratiemodel) 
! . 
1 of aan een permanent gedeformeerde bol (ei- of sigaarvorm) die om 

een of andere as roteert (rotatiemodel). Met deze collectieve model
len correspondeert de zogenaamde 11 macroscopische 11 beschrijvi_ngswijze 
van het verstrooingsproces (zie hiervoor ref. /3/). 
Het schillenmodel gaat een stapje verder in de beschrijving van de 
werkelijkheid: hierin 't'/Ordt de kern beschreven in termen van de af
zonderlijke nucleonen waaruit zij is opgebouwd. In de practijk komt 
het er, behalve bij eenvoudige, lichte kernen, op neer dat men alleen 
êên of 'n paar nucleonen die losser gebonden zijn dan de rest expli
ciet in beschouwing neemt, en de rest van de kern (harde pit of 
"core'', i.h.a. bestaande uit gesloten protonen- en/of neutronen
schillen) collectief beschrijft of verwaarloost. 
Als men bij een verstrooingsproces de targetkern opvat in termen van 
het schillenmodel, spreekt men van de 11microscopische 11 beschrijvings

wijze (zie hiervoor bv. ref./5/,/6/ in DWBA- of /4/ in CC-context). 

1.3. eenvoudig schillenmodel 

Dit onderzoek richt zich op het meest eenvoudige schillenmodel, name
lijk op die atoomkernen die beschreven kunnen worden als een inerte 
core plus êên losser gebonden nucleon (valentienucleon). Dit nucleon 
kan in een aantal welomschreven banen C'single partiele "-toestande,n} 
om de core cirkelen (klassiek gezien). Als de core wordt opgevat als 
een passieve en oneindig zware puntmassa, corresponderen grond- en 
aangeslagen toestanden van de targetkern met grond- en aangeslagen 
toestanden van het ene valentienucleon. Overgangen zijn mogelijk door 
toedoen van de interactie tussen valentienucleon en projectieldeeltje. 
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In de eerste toepassingen van dit model, in het begin van de jaren '60, 
werd de invloed van de core, althans wat de berekeningen betreft, ge~ 
heel verwaarloosd en werden alle verschijnselen verklaard door de 
·nucleon-nucleon-interactie (n-n-interactie) van vrij nucleon (pro
jectieldeeltje) en gebonden (valentie-) nucleon. 
Voor deze interactie nam men heel eenvoudige vormen aan die men dan 
voor ieder verstrooingsprobleem:. zo aanpaste (met name de sterkte van 
,de n-n-interactie, dwz. de sterkte waarmee beide nucleonen elkaar 
I 

/ aantrekken) dat overeenstemming _tussen theoretisch berekende en expe-
rimenteel bepaalde gegevens zo goed mogelijk was. Dit resulteert in 
een o-n-interactie waarvan de sterkte groter is dan op fysische gron
den aannemelijk is, die voor iedere combinatie van projectieldeeltje 
en targetkern anders is, en die ook nog afhangt van de energie van de 
invallende deeltjes. 
Op verschillende manieren werd dit eenvoudige model voor een core plus 
single partiele targetkern verfijnd. 
Allereerst zocht men meer realistische vormen voor de n-n-interactie. 
Het is fysisch natuurlijk meer bevredigend een n-n-interactie aan te 
nemen die meer universeel toepasbaar is en niet voor ieder probleem 
aangepast hoeft te worden om overeenstemming met het experiment te 
verkrijgen. Een succesvolle poging hiertoe is de Hamada-Johnston
potentiaal, voorgesteld in 1962 (ref./7/). Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat, hoe compleet en ingewikkeld ook, iedere aangenomen vorm 
voor de n-n-interactie (ter onderscheid wel aangeduid als 11 effectieve 11 

nucleon-nucleon-interactie) een benadering blijft voor de werkelijke 
interactie; bovendien maakt het voor concrete berekeningen geen 
essentieel verschil welke vorm men kiest voor de effectieve n-n-inter
actie (zie bv. berekeningen van ref./8/ en /9/). Het betekent daarom 
geen ernstige beperking dat in dit onderzoek volstaan wordt met de 
eenvoudige Yukawa-vorm voor de effectieve n-n-interactie. 
Naarmate de sterkte van de effectieve n-n-interactie gereduceerd 
werd tot fysisch aannemelijke waarden, bleek het nodig, om overeen
stemming met het experiment te behouden, om de bijdrage van verschil
lende processen die tesamen een bepaalde excitatie veroorzaken, af
zonderlijk en expliciet in rekening te brengen. Met name worden be
doeld bijdragen van care-polarisatie en exchange, die aanvankelijk 
alle in de effectieve n-n-intera>tie werden verdisconteerd 
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1.4~ ' èóre.:.polàrisatie --en- excha-nge 
( . . - . - - . . - - ~ 

Het effect van "core~polarisatie" geeft een extra bijdrage tot de in
elastische verstrooing, naast het al beschreven "directe" proces 
waarbij het invallende nucleon het gebonden nucleon als het ware een 
tik geeft, waardoor het gebonden nucleon in een aangeslagen single
partiele-toestand terechtkomt en het projectieldeeltje met gereduceerde 
energie het reactieg~0ied verlaat. 
Zelfs als de core n~ de reactie in de grondtoestand achterblijft, 
kan hij een belangrijke bijdrage tot de inelastische verstrooing 
leveren, namelijk als de core door toedoen van wisselwerking met het 
projectiel eerst geëxciteerd wordt, en vervolgens terugvalt in de 
grondtoestand, waarbij -via koppeling van core met valentienucleon -
het valentienucleon in een aangeslagen toestand terechtkomt. 
Het is Love en Satchler in 1967 gelukt (ref./10/) dit effect op een
voudige , benaderende ~ wijze in rekening te brengen door een extra 
term toe te voegen aan de effectieve n•n-interactie ( 11 renormaliseren 11 

van de effectieve interactie). 
Een ander effect, dat optreedt als projectieldeeltjes en gebonden 
nucleonen van dezelfde soort zijn, is de zgn. exchange (uitwisseling). 
Stel dat een proton een kern treft die bestaat uit core en gebonden 
proton, dan -bestaat de mogelijkheid dat vrij en gebonden deeltje van 
plaats verwisselen: het projectieldeeltje wordt ingevangen in een 
gebonden single·parti~l~toestand; het proton dat aanvankelijk gebonden 
was, verlaat de plaats van de reactie als uitgaand deeltje. 
De complicatie hierbij is, dat vanwege het identiek zijn van alle 
protonen, het bij het tellen van verstrooide deeltjes niet uit te ma
ken is, hoeveel etvan via het directe proces en hoeveel via exchange 
bij de teller zijn terecht gekomen. 
Zoals in het geval van care-polarisatie heeft men geprobeerd dit 
effect te verdisconteren door alweer termen toe te voegen aan de ef
fectieve interactie tussen vrij en gebonden nucleon, om zodoende, 
voor zover het de berekeningen betreft, alleen het directe proces ex~ 
pliciet te beschouwen (ref./11/). 
Anderzijds heeft men getracht het exchange-proces in dezelfde mate 
exact door te rekenen als het directe proces. Hoe dit met DWBA gedaan 
kan worden, is al in 1964 aangegeven door Austern (ref./12/). In de 



oorspronkelijke opzet waren de berekeningen e~n orde van grootte ge
compliceerder dan die voor het directe proces, het heeft dan ook tot 
1970 geduurd voor deze DWBA-berekeningen algemeen werden toegepast 

{zie bv. ref./8/,/9/,/13/}. 
De historische ontwikkeling (expliciet beschrijven van care-polarisa
tie en exchange, effecten die aanvankelijk in de effectieve n-n-inter
actie verdisconteerd waren) kan geïllustreerd worde~ aan de hand van 
de sterkte van de ef~ectieve n-n-interactie (Yukawa met range van 1 fm) 
die nodig is om overeenstemming met het experiment te verkrijgen. 
Als een gemiddelde bij een aantal experimenten met protonenverstrooi
ing vinden Love en Satchler /14/ in 1966, aan de hand van bereke
ningen zonder care-polarisatie en zonder exchange, een sterkte van ca. 
200 MeV; dezelfde auteurs komen in 1967 /10/ aan de hand van bereke
ningen inclusief care-polarisatie uit op 50 - 100 MeV, tetwijl nu, 
in berekeningen waar zowel care-polarisatie als exchange op de juiste 
wijze worden behandeld, een sterkte van 15 MeV voldoende blijkt (ref./9/). 

1.5. doel van het onderzoek 

Dit onderzoek is een poging om het exchange-proces in dezelfde mate 
exact uit te rekenen als het directe proces, maar nu niet met behulp 
van DWBA maar met de methode der gekoppelde kanalen. Ter zijner tijd 
kan dan ook voor berekeningen met exchange geprofiteerd worden van de 
voordelen die de CC-methode biedt boven DWBA; in eerste instantie 
is het zinvol met behulp van de meer exacte CC berekeningen na te 
gaan, in hoeverre DWBA met al zijn inherente beperkingen wel toege
past mag worden bij de beschrijving van verstrooingsprocessen waarin 
exchange een belangrijke rol speelt. 
Daartoe werd het gekoppelde-kanalen computerprogramma CHUCK 1974 (ver
vaardigd aan de Universiteit van Colorado door Dr. P. Kunz en mede
werkers; in Nederland beschikbaar gesteld door Drs.W.C. Hermans van 
het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek te Amsterdam) omgebouwd 
tot een versie CHUCK/EXCH. Vooralsnog is de opzet beperkt, in zoverre 
dat berekeningen van de exchange-bijdrage tot de verstrooing niet, 
zoals gebruikelijke CC-berekeningen van de directe bijdrage, tot in 
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alle orden exact zijn, maar verlopen via een iteratief proces, waar
in achtereenvolgens een eerste orde exchànge-bijdrage (die overeen
komt met het resultaat van DWBA-berel<_eni:ngen l en, desgewenst, hogere 
orde bijdragen bepaald kunnen worden. 
Voorts wordt uitgegaan van wat in DWBA-context bekend staat als de 
"no recofl approximatfon••. Door de kracht waarmee een projectieldeel
tje tegen de core botst, zal de laatste een uitwijking krijgen; in 
de no-recoil-benadering wordt deze terugstoot (reccil} verwaarloosd; 
dit is gerechtvaardigd als de massa van de core voldoende groot is 
teil opzi:chte van de massa van het invallend nucleor.. Deze aanname 
maakt een aanzienlijke vereenvoudiging van de berekeningen mogelijk. 
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2. ANTISYMMETRIE EN EXCHANGE 

Het uitgangspunt is de verstrooing van nucleonen, inclusief de moge
lijkheid van exchange, aan die targetkernen die opgevat mogen worden 
als een inerte core plus een nucleon van dezelfde soort als het in
vallende nucleon gebonden in een single-particle-toestand. We gaan ervan 
uit dat beide nucleonen protonen zijn. 
Eerst wordt een inleidend formalisme voor de beschr ijving van zo'n 
verstrooingsproces gegeven, zonder rekening te houden met het sym
metriepostulaat van de quantummechanica. Vervolgens worden de con
sequenties onderzocht wanneer wel aan de eis van antisymmetri~atie ! 

van de golffunctie voldaan wordt. 

2.1. verstrooingsgolffunctie en Schrödingervergelijking 

Verstrooingsprocessen kunnen quanturnmechanisch worden beschreven door 
de stationaire verstrooingsgolffunctie, dat is de oplossing van de 
tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking van het systeem (core plus 
twee nucleonen) die voldoet aan bepaalde randvoorwaarden. 
Alvorens deze vergelijking op te schrijven, zullen expliciet een aan
tal aannamen gemaakt worden. 
Ten eerste wordt verondersteld, dat er detectoren beschikbaar zijn, 
waarmee vastgesteld kan worden of een verstrooid proton aanvankelijk 
vrij of aanvankelijk gebonden was. Dan zouden directe- en exchange
werkzame doorsneden (van zonder resp. met exchange verstrooide pro
tonen) afzonderlijk te registreren zijn. 
Ten tweede wordt, hoewel in het systeem twee protonen voorkomen, voor
iopig geen rekening gehouden met het symmetriepostulaat van de quan
tummechanica. 
Ten derde worden effecten van lading en spins van beide protonen niet 
in rekening gebracht. Deze zijn voor de discussie in dit hoofdstuk 
niet van belang. 
Ten vierde wordt de core geidealiseerd als een · oneindig zware punt
massa die geen effecten van core-polarisatie vertoont. Zijn aanwezig
heid is slechts merkbaar als een centrale potentiaal in het veld waar-
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van beide nucleonen z1c~ bewegen. 
De positie van deeltjes 0 (projectieldeeltjel en 1 (aanvankelijk ge
bonden deeltjel worden vastgelegd door de coördinaten ru=ró ,ru en , 
·r· =r ,r~ ten opzichte van het massamiddelpunt van het systeem (=de core}. 

1 1 1 
ris de radi~le coördinaat (afstand tot massamiddelpunt), r staat voor 
de twee hoekcoördinaten. 
De golffunctie die de beweging van beide nucleonen binnen dit systeem 
beschrijft, is een functie veto ,t)) van 6 variabelen die moet vol
doen aan de tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking 

-1- ~ 
(E - H) IJI(YQ ,t).} = 0 ( 2. 1 }_ 

l' E is de totale energie binnen het ·- systeem, H is de hamiltoniaan 

(2.2) 

v~ 1 ~ is de onderlinge interactie van deeltjes 0 en 1 door toedoen waar
van (in)elastische directe- en exchange-verstrooing mogelijk is {de 
elastische directe verstrooing wordt echter in hoofdzaak bepaald door 
de core-nucleon potentiaal). Van vn 1=v 01 (r 01 ) wordt aangenomen dat hij 
alleen afhangt van de onderlinge afstand , r 0 ~=lt0 -t1 l van beide deel
tjes, voldoende regulier is voor r

01
+0 en vodoende snel uitsterft 

(dwz. naar nul gaat) als r01~. 
De ééndeeltjeshamiltoniaan is 

2 
11 

hi =- Zm. 6; + v(ri) i = 0,1 (2.3) 

(-~/2m)6i is de kinetische energie-operator van deeltje i, mis de 
massa van deeltje i (= de gereduceerde massa; de core is oneindig 
zwaar verondersteld), 6; is de Laplace-operator in de coördinaten van 
deeltje i. 
v(r) is de core-nucleon potentiaal,waarvan wordt aangenomen dat hij 
voldoende regulier is in de oorsprong en voldoende snel uitsterft 
voor r+<o. 

Single-partiele toestanden van nucleon i zijn niets anders dan eigen
funct4es van hi met negatieve energie-eigenwaarde; deze worden aan-
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n_. ~ (t":l_-= .e ~Cr) 
1 . . n .1 . n n L i 

i. .=. 0,1 (2.4}_ 

Voor en<O heeft (2.41 sleçhts voor zeer bepaalde waarden van en een 
acceptabele oplossing (die een fysische single-partiele toestand be
schrijft); deze worden aangegeven met n=1,2, ... , met n=l de grond
toestand, n=2 de eerste aangesl~gen toestand etc. (e 1<e 2< •.. <0}. 
Alle ~n(ri) hebben d·e eigenschap dat ~n(ri }+ 0 (exponentieel) voor 
r.-+ co, 

1 
De totale energie E (behouden grootheidl binnen het systeem kan nu 
gespecificeerd worden als 

2 2 
"h k E=el+-zml (2.5} 

met k1 de grootte van het golfgetal van deeltje 0 dat als projectiel
deeltje invalt op de n=1 grondtoestand van het target. 

2. 2. asymptoti se he randvoorwaarden 

De differentiaalvergelijking (2.1) moet (naast de algemene fysische 
eis van regulariteit, met name in · de oorsprong) nog aangevuld worden 

. -+ -+ 
met randvoorwaarden opdat een oplossing ~(r0 ,r 1 ) correspondeert met 
een fysisch verstrooingsproces. 
Daartoe merken we eerst op, dat als de onderlinge afstand r01 -zo groot 
is geworden dat de onderlinge interactie v01 is uitgestorven, ~(;0 ,; 1 ) 

te schrijven is als het product van twee ·functies, elk betrekking 
hebbend op de coördinaten van één deeltje. 
Als we ro naar oneindig laten gaan, moet ~(r0 ,r1 ) in ieder geval een 
term ~inc bevatten die de bundel projectieldeeltjes representeert die 
invalt op targetkernen met deeltje 1 gebonden in de grondtoestand: 

(2.6} 

-+ -+ 
De vlakke golf exp(ik1.roi is de representatie van een bundel zich 

-+ 
vrij door de ruimte bewegende deeltjes 0 met golfgetal k1 , kinetische 
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energie (~2 kt/2ml en waarsc~ijnlijkheidsdicntheid (fluxl 

(2. 7} 

(met A de coëfficiënt voor de e-macht; hier A=1}. 
Voorts moet 'i'(t 0,t) voor r 0-+ co termen bevatten die corresponderen 
met (in)elastisch verstrooide deeltjes 0. Daarbij kan deeltje 1 in 
elke mogelijke singl~-particle-toestand- _ n achterblijven. Omdat de 
totale energie in het systeem een behoude~ grootheid is, blijft voor 
deeltje 0 een kinetische energie (~2kn/2m) over die volgt uit 

Deze bijdragen tot de asymptotische golffunctie moeten er uitzien 
als (d voor direct): 

(2.8} 

(2.9} 

fn(ro).exp(iknro)/ro representeert een naar buiten (van de oorsprong 
af) bewegende golf (uitlopende bolgolf) met flux 

j n ( ël) = i'lkn I f ( r ) 
1
2.' t_·_ 

scatt m n ° rö (2.10) 

De directe verstrooingsamplitude fn(r 0 ) is per definitie de hoekaf
hankelijke coëfficiënt van de uitlopende bolgolf (te bepalen door het 
daadwerkelijk oplossen van de SchrHdingervergelijking (2.1)). 

-+ -+ 
'i'(ro,r1) moet, wil hij het hier aan de orde zijnde verstrooingsproces 
beschrijven, voor r 0-+ co een superpositie zijn van inlopende golf (2.6) 
en verstrooide golven (2.9): 

\ .. 
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(2.11a} 

Het is te verifiëren dat een golffunctie van de vorm (2.1la) inderdaad 
voldoet aan de asymptotische Schrödingervergelijking (dat is (2.1)_ 
met v01 =v (r0 )=0). 
Apriori moet de mogelijkheid van exchange worden opengelaten, dwz. de 
mogelijkheid dat ook voor rl~ ro,~(ro,rl) het karakter heeft van een 
superpositie van uitgaande bolgolven in deeltje 1 w1arbij het aanvan
kelijk vrije deeltje 0 in een single partiele toestand achterblijft. 
Er is (zolang het symmetriepostulaat wordt vergeten} geen inlopende 
golf zodat 

"~(~r ~r ) .. \ 'l' n( e) = \ 
T a ' 1 --r L tt L 1~ n sca _n 

gn(r1 } is de exchange-verstrooingsamplitude. 
Van de exacte ~(r0 ,r1 } zijn ook asymptotische bijdragen te verwachten 
als r0 en r1 beide naar oneindig gaan: 

ei(krq+k'r1 ) 

rorl 

waarken k' samenhangen op grond van behoud van energie 

E = e + il2kt i;2k2 il2k •2 
- 1 2iil = 2iil + 2m 

: (2.llc) 

Deze bijdragen corresponderen met processen waarbij beide deeltjes in 
een continuüm-eindtoestand terecht komen ((p,2p)reacties). 
Omdat we onze aandacht wensen te beperken tot directe- en exchange 
(in)elastische verstrooing, zal in het vervolg niet op deze (p,2p) 
reacties worden ingegaan, en zal niet van ~(rà,r1 ) worden geëist dat 
hij, behalve aan (2.1la} en (2.11b), ook nog voldoet aan (2.11c). 
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2. 3. verstrooingsàmpl itudéri . en v"lerkiàmé . doorsneden 

Een van de belangrijkste experimentele grootheden waarin het resultaat 
· van een verst rooingsexperiment wordt vastgelegd, is de differentiële 
werkzame doorsnede, kor tweg werkzame doorsnede of cross-sectie (Eng. 
cross section). 
Met een tel l er, opgesteld in zekere richting n en afstand r tov. het 

· target, wordt geteld hoeveel deeltjes met bepaalde energie (f12k~/2m) 
per tijdseenheid door een targetkern verstrooid wor~en in een ruimte- 
hoek dn om de richting n. Dit aantal, aan te duiden met Tn(n), moet 
overeenkomen met de flux (2.10) _ door het oppervlakte-elementje r2dn 
van de bol me t straal r die door de ruimtehoek dn wordt opgespannen: 

{2.12} 

r0 is gelijk aan n gesteld, omdat op het ogenblik dat een deeltje 0 
{of 1) door de detector geteld wordt, de coördinaten van het deeltje 
(ro=ro,fo of rl=rl,fl) samenvallen met de coördinaten (r,n ) van de 
teller; omdat deze op een macroscopische afstand van het target is op
gesteld, is r=r0 =r1 ~ in de zin van (2.11). 
De werkzame doorsnede is nu gelijk aan Tn(n), gedeeld door dn en de grootte 
~k 1 /m van de flux (2.7) van de invallende bundel. De werkzame doorsnede 
kan nu zowel experimenteel bepaald worden, als berekend worden uit (2.12) 
en is zodoende een van de grootheden die een brug slaan tussen theorie 
en experiment. 
In termen van directe en exchange verstrooingsamplituden worden di
recte en exchange werkzame doorsneden gegeven door: 

{2.13a) 

(2.13b) 
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2.4 inachtname symmetrie-postulaat 

In§ 2.1 werd ervan uitgegaan dat er detectors bestonden die konden 
vaststellen of een verstrooid proton aanvankelijk vrij of aanvanke
lijk gebonden was; daarmee zouden directe- en exchange werkzame door
sneden (2.12a) en (2.12b) afzonderlijk kunnen worden bepaald. In feite 
bestaan deze detectors natuurlijk niet; wat hun eigenschappen bij 
detectie betreft zijn alle protonen aan elkaar gelijk. 
Het enige dat experimenteel bepaald zou kunnen worden is de.totale· 
cross-sectie als de som van de afzonderlijke tellingen, dus de som van . 
de afzonderlijke werkzame doorsneden: 

Wat experimenteel wordt gevonden, zal echter afwijken van wat met (2.13) 
berekend wordt, omdat nog steeds geen rekening is gehouden met het sym
metrie-postulaat van de quantummechanica. 
Dit postulaat eist, in het hier aan de orde zijnde geval van 2 fermionen 
(deeltjes met halftallig intrinsiek impulsmoment), dat de golffunctie 
die het verstrooiingsproces beschrijft, antisymmetrisch moet zijn onder 
permutatie van de coordinaten van beide protonen (tekenverandering +1 
of -1 bij even resp. oneven permutatie). 

+ ->-
Het is dus niet 'l'(ro,rd die de fysische situatie beschrijft, maar 

(2.14) 

met asymptotisch gedrag dat volgt uit (2.11): 

'PA ------+- -1 I(ö . eiitfto+· {f n Uà) -gn ( fo)} 
eiknro) 

4>n (i\) 
ro~ 72 m· ro n 

(2.15a) 

'!'A--+ -1-I( iltitl {f C) C) eiknrl) 
4>n(to) 

. rl~ 72 6n1 · e + · n 11 -gn r, } rl n 
(2.15b) 

Dit zou men zich enigszins aanschouwelijk kunnen maken door zich voor 
te stellen dat de projectielbundel voor de helft bestaat uit als vlakke 
golf invallende deeltjes 0 met flux j~lt1/m) en voor de andere helft 
uit deeltjes 1 eveneens met flux j(nki/m). 
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De factor 2-~ in (2.14) zorgt ervoor dat de totale inkomende flux, 

als in het geval dat geen rekening werd gehouden met het symmetrisatie

postulaat, gelijk is aan ('flf1/m). 

Uitgaande bolgolven in een der deeltjes,. zeg 0, worden veroorzaakt 

door 2 processen: directe verstrooiing van invallende deeltjes o, en 

exchange verstrooiing van invallende deeltjes 1. De totale amplitude 

is weer de hoe k afhankelijke coefficient van exp(iknr 0 )/r 0 , d.w.z. 

2-~(fn(f 0 )-gn(f0 )}; de werkzame doorsnede is l(kn/ki}jfn(fo)-gn(fo)l 2 

We zien dus dat er interferentie optreedt tussen golven die correspon

deren met het zelfde dee l tje, maar via verschillende processen op de

z'elfde plaats (de detector) terecht komen, De resultante van deze inter

fererende golven gedraagt zich bij detectie weer als een stroom corpus

culaire deeltjes. 

~ij de detector arriveren ook onderling interfererende golven van deel

tjes 1 met amplitude -~ -2-~(fn(rd~9n(f 1 }) , die zich ook \veer gedra-

gen als een stroom corpusculaire deeltjes met werkzame doorsnede ~(kn/k 1 ). 

lfn(f1 )-gn(f1 ) l2. Daar in principe ieder deeltje afzonderlijk wordt ge

teld, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen deeltjes 0 en 1, en 

de werkzame doorsnede berust op de som van de individuele tellingen, 

is de totale werkzame doorsnede, zoals die experimenteel door een teller 

in de richting ~=f 0=f 1 kan worden waargenomen, de som van de werkzame 

doorsneden van deeltjesstromen 0 en 1 afzonderlijk: 

(2.16) 

De•totale·werkzame doorsnede, corresponderend met de realiteit, is '.ier

door uitgedrukt in termen van directe- en exchange amplituden die beho
ren bij het geva 1 dat geen ~eken i ng is géhouden met het symmetrie-pos-

. . . . 
tulaat; ten opz1chte van de met d1t geval corresponderende totale werk-

zame doorsnede (2.13) is er een interferentie term -2fn(r~)gn(rl) bijge
komen of, zoals dat heet, directe en exchange amplituden blijken niet 

incoherent maar coherent te moeten worden opgeteld. 

Het belang van r esultaat(2.16) is, dat de "ge-antisymmetriseerde" werkelijk

heid effectief beschreven blijkt te kunnen worden (in de zin dat obser

vabele grootheden correct berekend kunnen worden) door ~it te gaan van 

een geïdealiseerd model waarin met niet-geantisymmetriseerde golffunk-

ties gewerkt wordt, hetgeen de berekeningen belangrijk vereenvoudigt. 
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3. QPLOSSINS SCHRöDINSERVERGEtl'JK1NC , l 

Nu gebleken is dat het feitelijk verstrootngsprobleem begrepen kan 
worden in termen van een relatief eenvoudig model, waarin gedaan 
wordt of het symmetriepostulaat van de quanturnmechanica niet be
staat, is het probleem in essentie teruggebracht tot het vinden van 
een niet noodzakelijRerwijze geäntisymmetriseerde golffunctie die 
voldoet aan de tijdonafhanRelijRe Schrödtngervergelijking en het 
asymptotisch gedrag ver toont dat van een verstroohgsgolffunctie 
v~rwacht mag worden. 
In dit hoofdstuk wordt de voorgestelde oplossingsmethode schematisch 
weergegeven; in het volgende hoofdstuk gebeurt hetzelfde op meer 
concrete wijze. 

3.1. beperking van de Hilber truimte 

Als de core bestaat uit A-1 nucleonen, dan representeert de exacte 
golffunctie ~ van dit systeem van A+l nucleonen (core + projectiel + 
single particle) ee.n superpositie van alle mogelijke toestanden 
waarin dit systeem van A+l nucleonen kan verkeren. Formeel is ~ een 
functie in een ~dimensionale Hilbertrui mte, die wordt opgespannen 
door de verzameling van alle functies die in staat zijn een toestand 
van deze A+l nucleonen te beschrijven. 
Deze ~kan formeel geschreven worden als de oplossing van de Schrö
dingervergelijking 

f12 
( E - "-"m L. 61· - , L t · · ) ~ = 0 

Llll 1 i ïf j 1 J 

waar de tij de exacte n-n-interacties ZlJn (in feite niet precies 
bekend) tussen alle nucleonen onderling~ 

(3.1} 

Voor practische berekeningen is het noodzakelijk zich te beperkEn tot 
een (ook ~-di mensionale) deelruimte van deze =-dimensionale Hilbert
ruimte, en de Schrödingervergelijking niet op te lossen voor ~maar 
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.. -
voor een benaderende f die slechts een deel .v.an alle toestanden van de 
A+l nucleonen expliciet beschrijft. Hiervoor \'lorden dan die toestanden 
genomen die fysisch het meest waarschijnlijk zijn of waarin men op 
fysische gronden speciaal geïnteresserd is. 
Parallel aan deze benadering van ' doof ' is het noodzakelijk. de 
operatoren (met name de potentialen) die voorkomen in ·de Schrödinger
vergelijking voor 'te vervangen door effectieve operatoren in de 
Schrödingervergelij~ing voor ~(dit komt in §3.2 aan de orde). 
De 5eperking van ' tot een hanteerbare iY verloopt in twee stappen. 
Ten eerste wordt de core opgevat als een oneindig zware puntmassa 
(hierop wordt in §4.1 nader ingegaan} die geen effecten van care
polarisatie vertoont. Daarmee beperken we ons tot een deelruimte van 
bovengenoemde Hilbertruimte, nl. de deel~uimte van functies die alle 
mogelijke toestanden van de twee nucleonen 0 en 1 (projectiel en 
single particle} in het veld van de core beschrijven. In hoofdstuk 2 

+ + 
werd met '(ro,r1)='(0,1) de golffunctie aangeduid die (afgezien 
van effecten van lading en spin) exact is in deze, nog steeds ar 

dimensionale, deelruimte. Hiervan wordt niet geëist dat hij anti
symmetrisch is; in §2.4 is aangetoond dat observabele grootheden 
toch correct kunnen worden berekend. 
Als tweede stap moet '11(0,1) benaderd worden door een functie : ~{0,1) - waa·~
mee concreet kan , worden qewerkt. Een voorstel voor de keuze van 
zo'n "probeerfunctie'' waarvoor de Schrödingervergelijking daad
werkelijk opgelost kan worden, wordt geformuleerd in de volgende 
paragraaf. 

3.2. probeerfunctie 

Het gebruikelijke uitgangspunt voor het vinden van zo'n probeer
functie is de ontwikkeling van '1'(0,1) naar een, in de ruimte van 
functies die alle mogelijke toestanden van nucleonen 0 en 1 in 
het veld van de core beschrijven, vo1ledig stelsel orthogonale 
functies. Het ligt voor de hand hiervoor te nemen het stelsel eigen
functies van de êêndeeltjeshamiltonoperator h1 (met de eerste term 
van de ontwikkeling correspondeert dan juist de grondtoestand van 
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het systeem}. 
Het spectrum van h

1 
valt in twee gedeelten uiteen. Voor negatieve 

eigenwaarden en is het spectrum discreet en corresponderen eigen
functies met single-partiele-toestanden (in een wat minder expliciete 
notatie als in hoofdstuk 2 aan te geven met <1>n(1)). 

' 
Voor positieve eigenwaarden ~2 k2 /2m is het spectrum van h1 continu; 
gezien de fysica van het verstrooingsprobleem (geen invallende deel
tjes 1} hoeven alleen die eigenfuncties <Pk(1) te worden beschouwd 
die asymptotisch het karakter hebben van een uitgaande bolgolf 
g(r} )exp(ikr1 )/r

1 
(in feite behoren niet de <Pk zelf, maar super

posities van <Pk' met k1 in een klein interval om k tot de Hilbert
ruimte; dit formele onderscheid zal hier niet worden gemaakt). 
De ontwikkeling van 'l'(0,1) naar het volledig stelsel {<Pn(l),cpk(l)} 
wordt geschreven als 

De gebruikelijke aanpak is nu om een probeerfunctie i(O,l) gelijk 
te stellen aan een eindig aantal termen in deze ontwikkeling: 

N 
W.(O,l} = l Un(D)<Pn{l) 

n=l 
(3.3) 

waar de coëfficiënten <cf>n(l)j'l'(O,l)> van (3.2) opgevat zijn als voor
alsnog onbekende functies un(O) in de coBrdinaten van deeltje 9 die 
bepaald moeten worden door (3.3) in de SchrBdingervergelijking te 
substituëren. 
Als geëist wordt dat alle Un voldoen aan (met nader te bepalen fn(fl)) 

{3.4) 

dan is duidelijk pat de ~(0,1) van (3.3) wel voldoet aan asymptotische 
randvoorwaarde· {2.1la), maar niet aan (2.1lb), m.a.w. W(O,l) van (3.3) 
beschrijft alleen directe (in)elastische verstrooing. 
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Om ook exchange-verstrooing te beschrijven, is .het nodig om ook bij
dragen van het continuümgedeelte van (3.2) in ~(0,1} op te nemen. 
Inderdaad ts het mogelijk, op grond van de energierelaties van §2.2, 
het spectrum (3.31 in drie gedeelten te onderscheiden, die overeen
komen mefde drie asymptotische uitdrukkeingen (2.11). Als k0=v'2rriË/11 
én .. · k1 =12m(E-e1 )/fi, dan geldt: 

Met evenveel recht is~ naast (3.2), een ontwikkeling van ~(0,1) op 
te schrijven naar eigenfuncties van h0 ; deze vormen eveneens een 
volledig stelsel. 

~(0,1} = /:<4>n(O)!'l'(0,1)>!4>n(O)> + fdk.<4>k(O}!'I'(O,l}>l4>k(O)> (3.6) 
. n 

Een ~(0,1) die alleen randvoorwaarden (2.11b} (exchange) reproduceert 
is, in analogie met (3.3): , 

N 
W(0,1) = l vn(l)<~>n(O) 

n=l 

met als asymptotische randvoorwaarde voor de Vn 

Een ~(0,1) die. zowel voldoet aan de directe randvoorwaarde (2.11a) 
als aan de exchangerandvoorwaar~e (2.1lb) is kennelijk 

_, _... _ , ! ·• ·-- . .. - . - '! 

(3. 7) 

(3.8) 
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( 3. 9 )_ 

met randvoorwaarden voor de Un en vn gegeven door resp.(3.4) en (3.8). 

W(O,l), gegeven door (3.9) is een ontwikkeling naar functies die niet 
alle onderling orthogonaal zijn; dit is op zich geen bezwaar, zolang 
ze maar lineair onafhankelijk zijn. Dit laatste is wel te verwachten 
op grond van het totóal verschillende asymptotische gedrag van het 
eerste en het tweede dee 1 van i ede re term van . ( 3. 9). 
In hoeverre het gerechtvaardigd is, van een uitdrukking als (3.9) uit 
te gaan, moet in laatste instantie blijken uit het uitvoeren van 
concrete berekeningen en het vergelijken van de resultaten daarvan 
met hetgeen experimenteel wordt waargenomen. De uitdrukki ngen die 
·leidden tot (3.~) moeten dan ook niet gezien worden als een afleiding 
bij . (3.9), doch als een middel om de probeerfunctie (3.9) op natuur

lijke wijze te introduceren. 

3.3. · · optische~ . eh ~chillenmodel-potentiaal 

In het voorafgaande werd uiteengezet hoe de exacte golffunctie ~ 
die behoort tot een oneindig-dimensionale Hilbertruimte, benaderd 
wordt door een probeerfunctie ~(0,1) uit een {ook ~-dimensionale) 
deelruimte van bovengenoemde Hilbertruimte. 
Zoals al opgemerkt, moeten parallel aan deze benadering de opera
t:Gr.en (met name de potent i a 1 en) die voorkomen in de Schrödi ngerver
gelijking voor ~' vervangen worden door "effectieve" operatoren in 
de Schrödingervergelijking voor ~(0,1). Deze effectieve operatoren 
moeten zo worden gekozen, dat hun effect op de golffuncties in de 
beperkte deelruimte (bij benadering) hetzelfde is als het effect van 
de oorspronkelijke operatoren op dezelfde golffuncties in de vGlle
dige Hilbertruimte. (cf.ref./2/./4/). 

In overeenstemming met de collectieve beschrijving van de A-1 nucleo
nen van de core, wordt de som over alle n-n-interacties van de A+1 
nucleonen van het systeem in (3.1) geschreven als een viertal effec
tieve interacties v~(tussen deeltje 0 en core), v1 (tussen deeltje 1 
en core), v01 (effectieve n-n-interactie tussen deeltjes 0 en 1) en 
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en v~1 _(bijdrage aan de interactie tussen 0 en 1 die niet correspondeert 

met fysische interactie tussen 0 en 1, maar waardoor effecten van care
polarisatie worden verdisconteerd}: 

In termen van deze effectieve potentialen wordt de Schrödingervergelijking 
Noor i(0,1) gegeven door I . 

(E- R)~(0.1) = 0 (3.10) 

met hamiltoniaan 

"" 1i2 c 
H = - 2ffi(llo+ ll_l) + Vo + V1 + Vol + Vol (3.11) 

c Aan v01 en v0; zijn aparte hoofdstukken 5. resp. 6. gewijd; hier bepa-
len we ons tot de effectieve care-nucleon potentialen v0 en v1 • 

v; (i=0,1) is in het algemeen energie-afhankelijk en niet-locaal. 
Een exacte uitdrukking is op grond van de theorie niet af te leiden, 
wel blijkt het in vele gevallen mogelijk om Vi succesvol te parame
triseren als een locale potentiaal. 
Als deeltje i gebonden is aan de core, moeten oplossingen van {cf.,2.4) 

(3.12) 

stabiele single-partiele-toestanden voorstellen. vi moet dan reäel zijn; 
de geparametriseerde uitdrukking voor v; wordt in dit geval (i gebonden) 
aangeduid als schillenmodel-potentiaal v~m(i). Vorm en sterkte van v~m 
kunnen worden afgeleid uit experimentele gegevens omtrent de betreffen
de single partiele toestand n. 
Als deeltje i in een continuümtoestand verkeert, moet voor v; een com
plexe potentiaal worden genomen. De imaginaire termen beschrijven ab
sorptie: het "vteglekken 11 van deeltjesflux naar toestanden buiten de 
beperkte Hilbertruimte \'laartoe ~(0,1} behoort. 
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De geparametrise.erde uitdrukk:ing voor V i. wordt in dit geval (i vrij} 
aangeduid als "optische" potentiaal (vanwege de analogie met de ab
sorptie van licht in een absorberend medium} en geschreven als vgpt(i). 
De parameters kunnen bepaald worden aan de hand van experimentele gege
vens over elastische verstrooiing van het betreffende projectiel aan 
de betreffende care bij de betreffende energie; nJ. door de optische 
potentiaal zo te kiezen, dat daarmee berekende werkzame doorsnede en 
andere observabele grootheden van de elastische verstrooiing over-
' jeenkomen met hetgeen.experimenteel wordt waargenomen. 

!De index n herinnert eraan, dat optische potentialen behorend bij ver
schillende targettoestanden verschillend kunnen zijn, zowel tgv. het 
verschil in energie van het vrije deeltje (cf.(2.8)), als vanwege het 
feit dat overgangen naar toestanden buiten de beperkte deelruimte 
niet vanuit alle begintoestanden even waarschijnlijk behoeven te zijn. 

3.4. toepassing van een variatieprincipe 

Een variatieprincipe biedt de mogelijkheid om vanuit de Schrödinger
vergelijking (3.10) voor i(0,1) te komen tot concrete vergelijkingen 
voor de onbekende functies un en vn van (3.9). 
Als benadering voor (E-H)W(0,1) = 0 wordt volstaan met 

(3.13) 

voor willekeurige 5! die behoort tot dezelfde (beperkt~) Hilbertruimte 
als f(0,1). Anders gezegd: aan (3.13) moet op zijn minst simultaan 
voldaan zijn met (cf.(3.9)) op de plaats van 5! elk van het 2N-tal 
functies ~1(1), ... ,~N(l} (vermenigvuldigd met een willekeurige functie 
van de coördinaten van deeltje 0} en ~1(0), ... ,~N(O) (vermenigvuldigd 
met een willekeurige functie van de coHrdinaten van deeltje 1). 
Als voor deze willekeurige functies ö~functies worden genomen, kan de 
integratie over de coHrdinaten van één der deeltjes gemakkelijk wor-
den uitgevoerd, en gaat (3.13), als daarin (3.9l en (3.11) gesubstitueerd 
worden, over in 
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- - 0 - 0 N . 

->9Jm(lll (E -v ccv~-Jo.i U ~f1(un(O} <PnCll + vn(l} <Pn(O lf>
0

0 

= 0 ( 3.14a )_ 

...... c waar v01 =v 01+v 01 , en m loopt van 1, ... ,N. 
{3.14) is een stelsel van 2N vergelijkingen in de 2N onbekende functies 
un{O) en vn(1), n=1, .•• ,N • . 
De vergelijkingen van dit stelsel worden u1tgewerkt, ten eerste door 
op te merken dat als hi=(-n2/2m)~i + Vi in een matrixelement naar links 
of naar rechts op zijn eigenfunctie ~n(i) werkt, hi effectief vervangen 
mag worden door zijn eigenwaarde e 0 (cf.(3.12}. 
Vervolgens kan gebruik worden gemaakt van de orthogonaliteit van de 
functies <Pn(i): 

<<Pm(i) I<Pn(i}> = ömn (3.15) 

en de verkorte notatie Em=E-em, Emn=E-em-en a:1smede 

(3.16) 

Het stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen (3.14) kan daarmee 
geschreven worden als 

N N 
- l Vmn(O)un(O) + L <<Pm(1)1Emn-Vollvn(l)><Pn(O} = 0 

n=1 n=l 
m= 1, ... ,N ( 3. 17 a) 

N N 
{Em-h1 )vm(1) - E Vmn(1)vn(1) + E <<Pm(O)!Emn-~01 jun(O)>cpn(1) = 0 

n=1 n=1 
m=l, •.• ,N (3.17b) 

Het vinden van de golffunctie ~(0,1) is door de vergelijkingen (3.17), aan
gevuld met asymptotische randvoorwaarden (3.4) en (3.8), teruggebracht 
tot een (concretiseerbaar} mathematisch probleem. 
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3.5~ iteratieve methode 

. ' 

Het stelsel (3.171 van 2N gekoppelde differentiaalvergelijkingen kan 
niet simultaan opgelost worden in gebruikelijke numerieke schema's zo
als stap voor stap integreren vanuit de oorsprong. De oorzaak hiervan 

\ 

is, dat in de inhomogene term in de vergelijkingen voor de un(O) 
integralen staan over de vn en vice versa. Er is sprake van een vi
~ieuze cirkel: voor het vinden van deUn is volledige kennis van de 
lvn nodig, maar om de 'vn te bepalen~ moeten eer~t deun bekend zijn. 
Ee~ iteratieve methode is de aangewezen weg om hieruit te komen: 
uitgaande van een eerste schatting voor b~. ~e un (nulde-orde bena-
dering) worden achtereenvolgens een eerste(-orde) benadering voor de Vn 
en hogere orde bijdragen voor afwisselend de Un en de Vn berekend. 
De op het directe _deel van het proces betrekking hebbende functies un 
worden als uitgangspunt gekozen, omdat op fysische gronden directe 
verstrooiing {zonder dat exchange optreedt) een meer primair proces 
lijkt dan verstrooiing met exchange. Deze zienswijze wordt ondersteund 
door de resultaten van talrijke DWBA-berekeningen (oa.ref./8/ ,/12/), 
waar bijna altijd de werkzame doorsnede van direct verstrooide deel
tjes groter blijkt te zijn dan van via exchange verstrooide deel
tjes. 
Als nulde-orde benadering uR voor de Un ligt het voor de hand te ne
men de oplossing van het met (3.17a) corresponderende stelsel homo
gene vergelijkingen (te verkrijgen door de inhomogene (exchange-) term 
weg te laten): 

N 
(Em-h 0 )u~(O) - I Vmn(O)uR(O) = 0 

n=l 
m=l, ••. ,N {3.18) 

met asymptotische randvoon1aarden {3.4). 
De oplossing ug is juist het resultaat van gebruikelijke gekoppelde
kanalen berekeningen, die uitgaan van een probeerfunctie (3.3} en waar 
exchange van meet af aan wordt verwaarloosd (zie bv.ref./14/}. Het 
voordeel van deze keuze van deuR is, dat voor de berekèning ervan 
bestaande CC-computerprogramma•s gebruikt kunnen worden (oa.CHUCK.1974). 
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De met u~ corresponderende oplossingen vg (van vergelijkingen (3.l?.b) 
zonder inhomogene term, opgelost met asymptotiscne .randvoorwaarden_(3.8)) 
zijn identiek nul: vanwege het versetlil tussen randvoorwaarden (3.3) 
en (3.8) kan (3.17a} wel maar {3.17b] niet zonder innomogene term op
lossingen hebben, die een, voor alle n, üsymptotisch uitlopend bol
vormig karakter hebben. 
De eerste-orde benadering vrvoor de Vn wordt verkregen door in (3.17b) 
de oplossingen ug van (3.18) en {3.3) te substitueren: 

I 

met asymptotische randvoorwaarden {3.8). 

N 
- t <~m(O)!Emn-Voiiun(O)>~n(1) 
n=l 

m= 1 , • • , N ( 3 • 19 ) 

In concrete berekeningen kan de gewenste oplossing van (3.19) gevonden 
worden als de som van een willekeurige (particuliere) oplossing van 
het stelsel inhomogene differentiaalvergelijkingen (3.19) plus een 
lineaire combinatie van een N-tal lineair onafhankelijke oplossingen 
van het corresponderende stelsel homogene stelsel, zodanig dat aan de 
randvoor'ltaarde {3.8} voldaan wordt. 
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4. OPLOSSiNG SCHRöDlNGERVERGELIJKlNG II 

ln hoofdstuk 3 werd schemat1sc~ aangegeven welke vergelijkingen het 
verstrooiingsproces beschrijven en hoe deze in principe kunnen worden 
opgelost; in dit hoofdstuk komen de aannamen die daarbij tav. de core 
gemaakt zijn, nader aan de orde en worden de stelsels gekoppelde diffe
rentiaalvergelijkingen (3.18) en (3.19) voor resp. het directe en het 
exchange proces in een meer practische vorm afgeleid. 

4.1. de hamiltoniaan 

Het probleem van (in)elastische verstrooiing van een nucleon (0) aan 
een kern die wordt beschouwd als een core (opgevat als een collectief 
van nucleonen; aangeduid met C) plus één valentienucleon (1) is een 
driedeeltjesprobleem. De niet-relativistische hamiltoniaan is de som 
van de drie kinetische-en~rgie-operatoren van de massamiddelpunten, 
de drie onderlinge interacties en de drie interne hamiltonianen van 
de afzonderlijke deeltjes: 

(4.1) 

met m de massa van elk van beide nucleonen, M de massa van de core\ 
De Laplace-operatoren hebben respectievelijk betrekking op de labora
torium-coördinaten top en top (van beide nucleonen) en tCP (van de core) 
tov. een of andere vaste oorsprong P. (zie figuur 1). 
De eerste benadering bestaat uit het weglaten van de interne hamilto
nianen. Voor zover het de beide nucleonen betreft, is dat verantwoord . 
{behalve dat ze een intrinsiek impulsmoment (spin) hebben, doet hun 
innerlijke structuur voor de hier aan de orde zijnde verstrooiings
processen niet ter zake}. 
Wat de core betreft is het een logisch gevolg van de beperking van de 
Hilbertruimte tot een deelruimte die correspondeert met een aantal 
toestanden van deeltjes 0 en 1 in het veld van een inerte core; het 
heeft dan namelijk geen zin operatoren als h~nt te beschouwen die uit
sluitend werken op functies buiten deze deelruimte. 
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Vervolgens kan de beweging van het massamiddelpunt (mmpt van het sys
teem (core plus deeltjes 0 en 11, die bij het verloop van de reactie 
geen rol speelt, worden geëlimineerd door over te gaan op coördinaten .. 

in het mmp-systeem, te weten de relatieve coördinaten t0 ~t1 van resp. 
nucleon 0 en 1 tov. de core (zie figuur 1), aangevuld met de coördi
naat~ van het mmp in het laboratoriumsysteem (zie figuur 1). 

fig.1. Coördinaten in 3-deel

tjes systeem, core (C) en 

deeZtjes 0 en 1. 

lab.coördinaten ;op, ;lp, ;CP 

mmp.coördinaten ; 0, ;1, R 
mlc is mmp. van core en deeltje 1 

molc is mmp. van core, deeltjes 01 

Gebruik makend van de relaties tussen nabla-operatoren in laborato
rium- en mmp-systeem {afleiding in Appendix A): 

.. 

V.;p 
m VR +V; = M + 2m' i=0,1 (4.2a) 

-+ M -+ -+ -+ 
vcP = f·1 + zm· VR-:- Vo - 'VJ (4.2b) 

de relatie ~=V.V en met weglating van de interne hamiltonianen gaat 
(4.1} over in (cf.Appendix A): 

met gereduceerde massa ~=m.M/(m+M). 
De term met 6R en de R-afhankelijkheid van ~(0,1} kunnen vervolgens 
worden afgesplitst. (de Schrödingervergelijking is separeerbaar in een 
gedeelte dat alleen van R afhangt, de oplossing ·is de triviale mmp
beweging exp(iK.~). 
Naast het verwaarlozen van de interne hamiltonianen (samenhangend met 
de beperking van de Hilbertruimte} is een volgende benadering het ver-
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waarlozen van de kruisterm VQ·VJ tov. de termen die kwadratisch_ zijn 
in a 11 een va_ of v1 , hetgeen gerectltvaardigd is a 1 s M»2;. 

Wat overblijft is: 

(4.4) 

Op dit resultaat werd in §3.3 al vooruitgelopen. 
Bij de overgang naar mmp-coördinaten moeten ook de energiën herzien 
worden. Van de laboratorium-projectielenergie E1 moet de energie van 
de mmp-beweging worden afgetrokken om de energie van de relatieve 
beweging van projectiel en target te vinden: 

l E (1 m ) M + m .. E 
:1 = 1 - H+2m = M + 2m' ' 1 

De totale energie in het mmp-systeem wordt 

{in het vervolg zullen, zolang geen verwarring mogelijk is, ook met 
E, E1 etc. nmp-energiën aangeduid vtorden). 

{4.5) 

(4.6) 

Resultaat (4.4) had direct verkregen kunnen worden door in (4.2) M + w 

te laten gaan. In zoverre is het weglaten van de kruisterm ~0 .v1 op 
te vatten als het verwaarlozen v~n recoil-effecten van de care. Een 
soortge 1 ijke benadering in Dt4BA-context staat dan ook bekend als de 
11 no recoi.l 11 approximation. (cf.ref./12/,/151). 
Als het niet nodig was om exchange-bijdragen te berekenen, had een 
andere keuze voor de mmp-coördinaten meer voor de hand gelegen, nl. 
het drietal CraJpR); ra is de coördinaat van het vrije deeltje o 
tov. het mmp van het target (zie figuur 1}. De hamiltoniaan uitge
drukt in deze coördinaten is namelijk:(cf. Appendix A) 

(4.7) 

Ook in het exacte geval ontbreekt hier een kruisterm Va.v1 verder is 
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vQ hier de (opti.sctteLpotent'iaal tov. het.target, niet als in (4.4) tov. 
de care; ~· is de gereduceerde massa van nucleon en target, ~'=m(m+M)/(2m+M; 

4.2: symmetriën van de hamiltoniaan 

ln §3.2 werd omwille van de eenvoud gesuggereerd, dat de golffunctie 
! 

/W(O,lJ. onb1ikk.eld zo.u worden naar eigenfuncties van de care + single-
' partiele hamiltoniaan, die corresponderen met verschillende aangeslagen 

ntveau 1 s van het single particle. De onbekende coeëfficiënten van deze 
eigenfuncties zouden functies zijn van de drie ruimtelijke coördinaten 
van het vrije nucleon. Voor concrete berekeningen is een andere opzet 
gewenst, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de symmetrie
eigenschappen van de hamiltonoperator (4.4). 
Deze wordt daartoe nader gespecificeerd door de care-nucleon potentia
len voorlopig te schrijven als een centrale (sferisch symmetrische) 
potentiaal inclusief een zgn.spin-baan-gedeelte dàt de afhankelijk
heid in rekening brengt van de onderlinge oriëntatie (en grootten) 
van baanimpulsmoment! en spinimpulsmoment $van deeltje i: 

i=O,l ( 4. 7) 

terwijl we aannemen dat de effectieve n-n-interactie een term kan be
vatten die afhangt van de onderlinge oriëntatie van de spins: 

(4.8) 

ti (baanimpulsmoment} en si (spin of intrinsiek impulsmoment) kunnen 
samengesteld worden tot een impulsmoment !i= !i+ Si· 
Het schrijven van een probeerfunctie ~{0,1} als een ontwikkeling naar 
een eindig aantal functies, komt erop neer dat we een beperkte Hilbert
ruimte voor W(O,ll definiëren als de verzameling van een eindig aantal 
deel ruimten. 
Voor concrete berekeningen moet zo'n deelruimte zo precies mogelijk 
vastgelegd worden, bv. door de ·waarden van zoveel mogelijk observabele 
grootheden~ die tegelijkertijd gespecif~ceerd kunnen worden. 
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In quanturnmechanische zin betekent dit, dat iedere deelruimte opge
spannen moet worden door een functie die tegelijk eigenfunctie is van 
zoveel ·mogelijk_ onderling cammuterende operatoren. ledere deelruimte 
(iedere term van de ontwikkeling van ~(0,1}} wordt dan vastgelegd als 
een bepaalde combinatie van eigenwaarden van deze operatoren. 
Hiervoor !<omen met name in aanmerking operatoren die werken op de hoek
en spincoördinaten van beide deeltjes, omdat hun eigenwaarden (quantum- . 
getallen) gediscreti~eerd zijn. Hierdoor kan het probleem van het zoeken 
van '(0,1), die een functie is van 8 coördinaten (3 ruimtelijke en één 
spincoördinaat van ieder deeltje) worden gereduceerd tot een tweedimen
sionaal probleem . (in de radiële coördinaten r 0 en r1 ). 

In eerste instantie ligt het voor de hand zo'n stelsel onderling cam
muterende operatoren te kiezen als 

(4.9a) 

waardoor iedere deelruimte gespecificeerd kan worden door de grootte 
van het baan- en spinimpulsmoment, alsmede grootte en z-component van 
het samengesteld impulsmoment van elk der deeltjes. Hierbij is echter 
nog geen rekening gehouden met de symmetriën van de hamiltoniaan (4.4), 
met elk waarvan een behouden grootheid correspondeert. -Met name is H invariant onder simultane rotaties van alle spin- en 
ruimtelijke coördinaten. Dit correspondeert met het feit dat het systeem 
als geheel (versneller, target en detector) geen voorkeursrichting in 
de ruimte kent. Lengte en z-component van het totaal impulsmoment 
! = j 0 + j 1 van het systeem (vastgelegd in de quanturngetallen I resp. M) 
zijn dan behouden grootheden.(H ·commuteert met Î 2 en lz). 
Obk is de hamiltoniaan (4.41 invariant onder inversie van alle ruimte
lijke coördinaten (deze symmetrie correspondeert met het feit, dat 
het systeem (versneller, target en detector} in spiegelbeeld opge
bouwd kan worden zonder dat de gevonden resultaten veranderen ~ . in 
afwezigheid van effecten van zwakke interactie). 
Als P de operator is die deze ruimte-inversie teweegbrengt (pariteits-- -operatori dan cammuteert H met P, zodat eigenfuncties van H gezocht 
kunnen worden onder de functies van welbepaalde pariteit (eigenfuncties 
van P met eigenwaarde (pariteit} n = ± 1}. 
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Juist deze behouden grootheden, pariteit alsmede grootte en z-component 
van het totaal impulsmoment, zijn belangrijke hulpmiddelen om dynamische 
toestanden van het systeem te classificeren: overgangen van het systeem 
tussen tv.ree toestanden met versch_illende I, r~ of n zijn immers uitgeslo
ten. Dit zal de dimensie van de op te lossen stelsels gekoppelde dif
ferentiaalvergelijkingen aanzienlijk blijken te reduceren. 
Het stelsel onderlinge cammuterende operatoren wordt dus gekozen als 

(4.9b)" 

4.3. · eigenfunctie van ·stélsél coriunuterénde operatoren 

Gevraagd wordt nu, een functie te construeren, die eigenfunctie is 
van alle operatoren (4.9 _b). 
Gemeenschappelijke eigenfuncties van l~ en 1iz zijn de bekende bol
functies of sferische harmonischen die voldoen aan 

De eigenfunctie vans~ en siz (spinfunctie van deeltje i) wordt aan-
gegeven met x1 (~i), zij voldoen aan 

2 'l1 

( 4.11a} 

(4.11b} 

Zij zijn voorts zo gekozen, dat ze het standaardgedrag onder tijdinver
sie vertonen (cf.ref./18/}: 

(4.12} 

Hierin is 0 de tijdinversie-operator, Uk_q (q is magnetisch quantumgetal) 
een willekeurige functie of tensoroperator die aan deze conventie voldoet. 
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De lineai~~ co~binatie van producten van de Ylm en x~,~~ die eigenfuncties 
zijn van tt, 'St, n en jiz worden 11 Spinbaantensoren 11 genoemd; zij zijn 
het tensorproduct (aangegeven door ®l van bolfunctie en spinfunctie: 

Door (~._13) \"ordt in de ruimte van 2(2t+1) functies Yt
1
m ·Xh (vaste ti, 

/m=-t Ï' •• ,+t~ ll =±~) een nieuwe basis gedefinieerd met als basisfuncties 
/ d<; YQ,i;jimi • De waarden van j 1 zijn beperkt tot t+~ en Q,-~ (mits~O), 

voor iedere j i kan mi de waarden -ji , .. ,+ji aannemen; er zijn dus in 
totaal ook 2(2R-+1) nieU\IIe basisfuncties. 
De "oude"bas1"sfuncties (waar R-1, m, s=~ en ll 11 goede .. quanturngetallen 
zijn) corresponderen met toestanden van deeltje ;_, waarin grootte en z
component van zowel baan- als spinimpulsmoment welbepaalde waarden 
hebben. 
De .. nieuwe .. basisfuncties, met goede quantumgetallen· R-1, s=~, ji en mt 
beschrijven toestanden waarin de grootte van baan- en spinimpulsmoment 
en grootte en z-component van het totaal impulsmoment van deeltje i 
welbepaald zijn. 
De transformatie-coëfficiënten tussen de t \.,.ee bases zijn de vector
koppelings- of de Clebsch-Gordon-coëfficiënten. Het zijn reëele getallen 
die afhangen van 6 geheel- of halftallige variabelen; ze zijn beschik
baar in getabelleerde vorm of numeriek te berekenen. Voor een uitvoerig 
overzicht van hun eigenschappen zij verwezen naar ref./18/, hier wordt 
volstaan met op te merken dat een vectorkoppelingscoëfficiënt 
(j 0m0 j 1m1 lj m} alleen dan ongelijk nul is, als de drie magnetische 
quanturngetallen samenhangen volgens m0+m1 =m en als bovendien voldaan 
is aan de "driehoeksrelatie .. lj 0-j1 l<=j<5 0+j1 (dwz. het moet mogelijk 
zijn een driehoek te construeren met zijden ter lengte jn,j1 en j}. 
Voor een behandeling van de groepentheoretische achtergronden van de 
transformatie (4.13)_ en de vectorkoppelingscoëfficiënten zij verwezen 
naar ref. /20/. 
De factor i 1 dient om het geheel (iR-Y~ml te laten voldoen aan de con
ventie (4.12}, dan voldoet ook Y&jm aan (4.12)_. 
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Het product van twee spinbaantensoren, ell betrekking hebbend op één der 
deeltjes, is kennelijk een eigenfunctie van ell der operatoren (4.9a}; 
om de eigenfunctie van iedere operator van het meer geschilte stelsel 
(4.9bl t~ vinden, moet opnieuw, analoog aan (4.13}, een transformatie 
worden · uitgevoerd om lineaire combinaties van producten van spinbaan
tensoren te verkrijgen die eigenfuncties zijn van grootte en z-component 
van het totaal impulsmoment 1 van het systeem: 

waart een verkorte notatie is voor (r;,~i) 

Op grond van de eigenschap van bolfuncties 

(4.15} 

bezit het tensorproduct gedefinieerd in (4.14) al een welbepaalde pariteit: 

(4.16) 

4.4. probeerfunctie in concrete vorm 

Als concrete uitwerking van (3.9) wordt ~{0,1) nu ontwikkeld naar func
ties (4.14) met nader te bepalen radi~le co~fficiänten en voor iedere 
term een direct en een exchange- deel: 

iii(O,lJ = Î~~~ ( U~1ro,rd(Yzj(Ö) ®Y,t0 j 0 (1)) 1M + 

+ \f~{rl,rnHYtj(Î}~Y20j 0 (0)}rt~ J. ( 4.17) 

Voor zekere M loopt de. sommatie over I = 0, .. ,Imax; voor iedere I over 
1r = -1 en +1; en voor iedere I,1r over die combinaties van single-part
iele toestanden a (met quanturngetallen t 0 ,j 0 } van het gebonden nucleon 
e~ parti~le golven van he~ vrije nucleon (met quantu~getallen t en j) 
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die samengesteld kunnen worden tot een toestand van het systeem, waar
van grootte en z-component van het totaal .impulsmoment t = ja + j 
overeenkomen met I resp. M, en waarvan de pariteit (-l)R.+~a overeen-

·komt met 1T. 
Deze verschillende toestanden, alle gekenmerkt door dezelfde I,M en 1r, 

maar een verschillende combinatie van de quanturngetallen 1,j,1a'ja 
zullen 11 Subkanalen 11 genoemd worden, zij worden aangeduid met een index 

,c die loopt van 1 t/m N, waarbij N het aantal subkanalen is dat bij 
/ zekere I ;n behoort. Dit aantal is maximaal r(2j~ +1); a loopt over de 
; a ·· 

single-partiele toestanden die we expliciet in l(O,l) willen verdis-
conteren. 
Met ieder subkanaal correspondeert in (4.17) één term, bestaande uit 
een directe- en een exchange-toestandsfunctie. Zoals al opgemerkt is, 
is de ~i.lbertruimte, opgespannen door de verzameling van alle moge
lijke toestandsfuncties met dezelfde I, Men 1r invariant onder werking 
van de operator v01 (de interactie v01 kan alleen overgangen veroor
zaken tussen toestanden (subkanalen) met dezelfde I, Men 1r). 

De differentiaalvergelijkingen voor golffuncties, die corresponderen 
met subkanalen behorende bij verschillende I, Mof 1r zijn dus niet met 
elkaar gekoppeld: in plaats van één groot stelsel op te lossen, zoals 
in hoofdstuk. 3 werd ges uggereerd, kan achtereenvolgens voor verschillen
de 1-lT combinaties ·een aantal kleinere stelsels gekoppelde differen
tiaalvergelijkingen opgelost worden. ·Dit is een voordelige zaak, ook 
al blijft het totale aantal vergelijkingen en onbekenden hetzelfde. 
De radiële coëfficiënten U~~(r0 ,r 1 ) (direct) en V~1T(r1 ,r 0 ) (exchange), 
die wegens het ontbreken van een voorkeursrichting in de ruimte onaf
hankelijk zijn van M, zijn separeerbaar: 

(4.18a) 

(4.18b) 

in functies u (direct} en v (exchange} van de radiële coördinaat van 
het vrije deeltje, en het radiële gedeelte van de single-partiele golf
functie van het gebonden deeltje (in toestand a}. 



4.10 

Los van de oplossing van de volledige Schrödingervergelijldng van het 
systeem, is ~~ te bepalen als de oplossing van de radiële Schrödinger
vergelijting voor één valentienucleon gebonden aan de core: 

(4.19) 

dieregulier in de oorsprong en normaliseerbaar is. De single-partiele
toestand a wordt geh·eel bepaald door de quanturngetallen na (aantal nul
p•Jnten van ~a exclusief, zoals in de kernfysica gebruikelijk, dat te 
r = oo), ta en ja alsmede de experimenteel te bepalen _ energie 
ea (ea< 0}. In de practijk (bv. numerieke berekening van CHUCK 1974) 
worden vorm en sterkte van v~m aangecast tot door (4.19) een ~a wordt 
gegenereerd die aan alle eisen voldoet. Genormeerde single-partiele 
functies behorend bij verschillende niveau's zijn orthonormaal: 

(4.20) 

In (4.18a}_ en (4.18b} is een factor r0-I resp. r 1- 1 afgesplitst om 
latere afleidingen te vereenvoudigen. 
Het is nu mogeljik een zodanige ontwikkeling voor ~(0,1) op te schrij
ven, dat de nader te bepalen coëfficiënten functies zijn van één varia
bele, te weten de radiële coördinaat van het vrije deeltje. Daartoe 
wordt ~a gecombineerd met de tensor (4.14) tot 

( 4.21: 

{i =0,1; j = 1-i) die orthonormaal zijn in de zin dat 

IMn(")l I'Wn'(.) 
<~c 1 ~c' , > 

(4.22) 

ten i staan respectievelijk voor de coördinaten tt,tjen ti,fj,~· 
De probeerfunctie ~(0,1} die tenslotte in de Schrödingervergelijking 
gesubstitueerd gaat worden, is 
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4.5. gekoppelde vergelij~ingen 

De gekoppelde differentiaalvergelijkingen kunnen nu door toepassing van 
het variatieprincipe van §3.4 concreet worde~ opgeschreven. 

1Daartoe wordt de golffunctie (4.23} in (E- A}'iY(0,1} gesubstitueerd. 
I • 

· ! Om voor iedere I,w 2N vergelijkingen in de 2N onbekende functies 
uc en Vc, c~l, .• , N te verkrijgen, wordt (zie §3.4) het resultaat 
achtereenvolgens geprojecteerd op •c(l) en •c(O), voor c = 1, •. , N. 
Met "projecteren op •c(i}" wordt bedoeld (i is 0 of 1) van links ver
menigvuldigen met •cCil* en integreren over de coHrdinaten waarvan •c(i) 
afhangt, dat zijn ;i,fj en de spincoHrdinaten ~van beide deeltjes. 
Dit wordt aangegeven door de notatie als matrixelement <cpc{i} IE-Hl~>. 
Dit matrixelement hangt nog af van één variabele, te weten r 0 als op 

•cCltof r 1 als op <Pc(O). wordt geprojecteerd. 
Door al deze projecties voor zekere I,~ uit .te voeren, ontstaat een 
stelsel van 2N vergel ijkingen: 

i = 0,1 c -= 1, •• , N (4.24) 

De Laplace-operator 6j wordt gesplitst i~ een radieel en een hoekafhanke-
1 ijk dee 1: 

( 4.25) 

(4.241 kan nu vereenvoudigd worden door op te merken dat <l>c(il eigen
functie is van zowel hi (cf. (4.19}1 als van tj 2{cf. (4.10a}, zodat resp.: 
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a labelt de single partiele toestand die behoort bij subkanaal c; de 
' 

energie van het vrije deeltje is dan Ea = E - ea. 
Tenslotte wordt een verkorte notatie ingevoerd voor het matrixelement 
van de effectieve n-n-interactie : 

,r 

I ( } - H11T("* A . , I' I 'M
1

1T
1 

"* • . -. -- - (4.~ Vee' rJ =, <cflc r; ,rj,ç) \lol ~c• >(q ,rj ,q~oii ,öMM'cS1T1T' " 
- 28) 

Deze matrixelementen corresponderen met "directe" overgangen tussen ver
schillende subkanalen: zowel in de eindtoestand (gerepresenteerd door 
de functie links in het matrixelement) als in de begintoestand (functie 
rechts) is deeltje i gebonden en deeltje j in een continuUmtoestand. 
In {4.28} komt nogmaals tot uitdrukking dat overgangen (koppelingen) 
tussen toestanden met verschillende I, Mof 1r niet mogelijk zijn; (4.24) 
is dus een stelsel van 2N vergelijkingen in precies 2N onbekende func-
ties, uc(r 0 ) en vc(ri), c = 1, .. , N; alle behorende bij dezelfde I en 1T 

(deze indices zullen in het vervolg worden onderdrukt). Voor i=l in (4.24) i~ 

de functie -links in het matrixelement komen er N Vergelijkingen te 
staan in r 0 , de co6rdinaat van het aanvankelijk vrije deeltje: 

+ < cflc(r1 ,r0 ,ç) jE-ea-e8-v01 li rî
1
vc, (rdcflc• Cr\ ,r1 ,ç)>= 

c' - - -- - o 
' -. --- ---- - . 

c = 1 , .. , N ( 4. 29) 

8 labelt de single-partiele toestand behorend bij subkanaal c'. 
Voor de care-nucleon potentiaal voor het vrije deeltje 0 kan de optische 
potentiaal worden ingevuld (cf.§3.3)i 

Voor i = 0 in (4.24) komen er ook N vèrgelijkingen te staan, nu in coHr
dinaat r 1 van het aanvankelijk gebonden deeltje, dat via excharige in een 
continuUrntoestand is terecht gekomen. Deze vergelijking~n hebben dezelf
de vórm als (4.29), met dien verstande dat overal de coHrdinaten r 0 en .r 1 

alsmede de functies u. en v verwisseld zijn. 
Door (4.29) te vermenigvuldigen met r 0 en, de procedure van ~3:5 volgend, 
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de inhomogene term (2e regel} weg te laten, volgt het gekoppeld stelsel 
homogene differentiaalvergeli.jldngen waarvan in gebruikelijke gekoppel
de kanalen programma's wordt uitgegaan (cf.ref./3/}. De functies ug zijn 
een nulde-orde benadering voor de Uc van (4.29}. 

De eerste-orde benad_ering v~ voor de Vc wordt nu volgens §3.5 gevonden 
als de oplossing van een gekoppeld stelsel inhomogene differentiaal
vergelijkingen dat ontstaat door in de inhomogene termen van de met 
(4.29} corresponderende vergelijkingen voor de v, de oplossingen u~ 
van (4.30) te substituëren: 

- v~pt(rd} v~(rd- ~.Vcc•(rdvt,(rl) = 

= t Wcci(ri)ri~B(r 1 ) (4.31) 
c• 

~8 (r1 } is de genormaliseerde radiële golffunctie van single-partiele 
toestand B die hoort bij subkanaal c'. 
Het exchange-matrixelement van de effectieve n-n-interactie wordt, in 
analogie met (4.28), gegeven door 

(4.32) 

In §5.3 worden voor Vcc•(r0 ) en Wcc•(r1 ) expliciete uitdrukkingen opge
steld. 
Het "directe" karakter van de ug(r0 ) en het "exchange" karakter van de 
functies vb(r1 ) wordt niet bepaald door de verschillende vormen van de 
stelsels differentiaalvergelijkingen (4.30) en (4.31) (in de oorspron
kelijke vergelijkngen (4.24} komen ze immers symmetrisch voor), maar 
door de verschillende asymptotische randvoorwaarden waaraan ze moeten 
voldoen; vergelij~ (3.41 en (3.8t. Op deze randvoorwaarden, alsmede op 
de wijze waarop oplossingen van (4.301 en (4.311 numeriek bepaald kun
nen worden, wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan. 
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5. EFFECTIEVE NUCLEON-NUCLEON INTERACTIE 

Dit hoofdstut is gewijd aan de effectieve n-n-interactie Vau(voorlopig 
.afgezien vari de bijdrage tgv. core polarisatie; deze komt in hoofdstuk 6 
aan de orde} en zijn matrixelementen Vee• van (4.28} (voor directe over~ 
gangen} en Wee• van (4.321 voor overgangen met exchange. 
Vee• en Wee• blijken beide· geschreven te kunnen worden in termen van 
zgn. geometrische coëfficiënten (die het resultaat zijn van de integratie 
over hoek- en spinconrdi naten) en een radiële integraal. 

5.1.. ·algemene · vormen ·voor · de ·effectieve · interactie 

In ê3.3 werd aan de orde gesteld, dat de interactie t 01 tussen vrije 
nucleonen bij beperking van de Hilbertruimte vervangen moet worden door 
een effectieve interactie vau. 
Hiervoor wordt in de practijk een of andere vorm genomen met enkele 
parameters die zo gekozen worden dat een zo groot mogelijke klasse van 
verstrooiingsexperimenten daarmee kan worden beschreven. 
Naarmate men naast het directe proces meer concurerende processen ex
pliciet in de berekeningen betrekt (exchange, care-polarisatie) 
blijft er minder over dat de effectieve n-n-interactie voor zijn re
kening moet nemen. 
Een algemene vorm voor de effectieve n-n-interactie die invariant is 
onder simultane rotaties van alle coördinaten alsmede onder rotaties 
van spin- en ruimtelijke coördinaten afzonderlijk, is; in de notatie 
van /8/: 

(5.1) 

met sterkten Vij terwijl de g;j reëele, locale en scalaire functies van 
de onderlinge afstand r 111 _zijn. 
Termen met een factor dQ.dJ gaan gepaard met de overdracht van een 

-+ . 
impulsmoment S ter grootte S = 1 i.n de spinruimte. 
Termen van de interactie met een factor 1u·t1 gaan evenzo gepaard met 
een overdracht van impulsmoment in de isospinruimte. 
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Hierdoor wordt effectief het versc~il tussen proton-proton-interactie 
en neutron-neutron-interactie enerzijds, en proton-neutron-interactie 
anderzijds in rekening gebrac~t. 

. . 

Als beide nucleonen van dezelfde soort zijn (tn·t~ = 11 is (5.1} een-
voudiger te schrijven als 

(5.2) 

Dezelfde v~ kan ook op een andere manier worden uitgeschreven, nl. 
naar gelang de spins ~ van beide deeltjes gekoppeld zijn tot een to
taal spinimpulsmoment 0 of 1, en naar gelang het baanimpulsmoment van 
de relatieve baanbeweging van deeltjes 0 en 1 even (E) of oneven (0) is. 
Als het totaal spin-impulsmoment van beide deeltjes 0 resp. 1 is, 
wordt gesproken van de singlet- resp. triplet toestand van het 2-deel
tj es systeem. 
Afhankelijk van de toestand van het 2-deeltjes systeem (even of oneven 
baanimpulsmoment, singlet (S) of triplet (T) toestand), moet voor v01 

de desbetreffende representatie vsE' vTE~ vso of vTO genomen worden. 
Het algemene verband tussen deze 4 representaties enerzijds en de 
vier termen van (5.1} anderzijds wordt gegeven in ref./8/; voor het 
óizondere geval dat beide nucleonen van dezelfde soort zijn, geldt, 
in de notatie van (5.2): 

Vogo(ro1l = ivsE + lvro 

Vlgl(rol} =-ivsE + iVTO 

(5.3a) 

(5.3b) 

Als aangenomen mag worden dat de oneven termen vso en vTO te verwaar
lozen zijn, wordt v01 een 11 Serber force .. genoemd; hiermee blijken in 
de practi.j~ voldoende goede resultaten te worden bereikt /8/. 
(5.21 is dan verder te vereenvoudigen tot 

(5.41 

De functie g van de onderlinge afstand wordt vervolgens geparametri
seerd, bv. als een Gauss-vorm exp(-ar~I of als een Yukawa-vorm waar
van in óereK.eningen in het kader van dit onderzoek zal worden uitgegaan: 
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g( r011 = exp( -arQll/ ( arQl) (5.5}_ 

met "range .. a die :tn combinatte met de sterkte V (in (5.4 U zo gekozen 
moet worden dat berekende werkzame doorsneden overeenkomen met hetgeen 
experimenteel wordt waargenomen. 

5.2. multipoolontwikkelirg 

Da radiële functies g(roJl, in termen waarvan in §5.1 de effectieve n-n
interactie werd geschreven, en waarvan al aangenomen is dat ze alleen 
afhangen van de onderlinge afstand r0.1 van nucleonen 0 en 1, kunnen 
ontwikkeld worden naar Legendre-polynomen met als argument cos e01 , 

de cosinus van .de hoek tussen de plaatsvectoren "t:0 en "t\ van beide 
deeltjes. Het zal bij verdere toepassingen zeer voordelig blijken deze 
zgn. multipoolontwikkellng te gebruiken: 

g(roJ l, =- t{2t-+l}vÀ (r0 ,r1 }PÀ (cose0J} 
À 

(5.6) 

Voor een Yukawavorm (5.5) worden de ontwikkelingscoëfficiënten vÀ(r0 ,r1 ) 

. gegeven door {cf.ref./17/): 

(5. 7) 

r~ resp. r~ zijn de kleinste resp. de grootste van de twee afstanden 
-ro:.-erl rJ. I enK zijn gemodificeerde (cylindrische) Besselfuncties 
van de eerste resp. de derde soort. 
Op grond van het additietheorema kan de Legendrepolynoom geschreven 
worden als het inproduct van twee bolfuncties, met als argument de 
hoekcoördinaten fl. (=e; ,<Pi.) van beide nucleonen; (5.6)_ gaat daarmee over in 

(5. 8)_ 

Spï:nafnankeli.jk.e en spi.nonafhanke 1 ijke del en van de interactie kunnen 
i op gell.jk.e voet behandeld worden door (5.41 mbv. (5.81 te schrijven als 
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co 1 
vUl =-4Tr I I V0 v?.(r 0,rl1 Y~(fal_;Y>..Cf'JL (S 01 )u ( 5. 9 )_ 

À=oo=o · · · · .· 

met (Sol kl en ( S01 1,= 't0 • ~.1 en V, =-V0 . 

5.3. · ·matrixélémehtén ·van ·dé éfféttiéve ·intétactie 

Directe resp. exchange matrixelementen werden in 4.5 gedefinieérd door 
middel van 

(5.10) 

De .matrix~leme.nten (5.10)_, gesubstitueerd in de radiële Schrödingerver-
. ge.lijking, brengen de koppeling tot stand tussen de differentiaalver

lijldng voor uc( r0 l en voor uc • ( r0 } • 

(5.111 is, afgezien van een correctie tgv. het niet orthogonaal zijn 
van gebonden en continuUrntoestanden (deze komt in § 5.4 aan de orde) 
een inhomogene term in de radiële Schrödingervergelijking voor de 
"exchange .. functie vc( r1 }. Deze bronterm wordt bepaald door de (van 
te. voren bepaalde.). 11 directe .. functies uc,(r0 ), zie 3.5. 
Zoals in hoofdstuk 4 worden met c en c' verschillende (evt.dezelfde) 
subkanalen aangeduid, behorende bij dezelfde I,~. ZO'n subkanaal wordt 

. gespecificeerd door de quanturngetallen (1,j} en (1' ,j') van het vrije 
deeltje. (voor resp. c en c'}, alsmede door de targettoestand ~ resp.e _. 
Een single-partiele toestand a of e wordt op zijn beurt weer vastge
legd door quanturngetallen (1a,jal resp. (18,j8) en de radiële delen 
~a(r11 en ~ s (r1 } van de single-partiele golffunctie. 
Een en ander wordt verduidelijkt door ~c en ~c· onder elkaar uit te 
schrijven (i is het vrije, j het gebonden deeltje}: 

~11T(rj,ft,s1 = ~aCrjL[Y!j (tl_®y1aja(jUrM. 

~~~(rj,fi~"Sl = ~s(rjl[Y1 •j•(lJ®Y1 8 j6 0UrM 

(5.12a)_ 

(5.12b} 



5.5 

De y's zijn de spinbaaÁtensoren zoals gedefinieerd in (4.13}, met als 

argument l = ri,~1· 
V cc, (ruI is een maat voor de waarsch.tjnl ijkheid waarmee het systeem over
gaat van toestand c' naar toestand c (zonder dat exchange optreedt), dwz. 
de waarschijnlijkheid waarmee, door toedoen van de n-n-interactie, 
een projectiel met energie E- e8 en quanturngetallen (t' ,j') invalt 
op targettoestand s,en met energie E- ea en in een toestand met quan
turngetallen (t,j} de omgeving van het target verlaat, waarbij het target 
in toestand a achterblijft. 
Eèr. directe overgang c'-+c gaat dus gepaard met simultane overgangen 
{!',j')-+ (1,j) van het vrije deeltje 0 en (18 ,j8)-+ (1a,ja) van het 

. gebonden deeltje 1. 
Wcc•(r1 ) geeft de waarschijnlijkheid waarmee een exchange-overgang c'-+c 
kan plaatsvinden, dwz. simultane overgangen (t6 ,js)-+ (t,j) van het 
aanvanke 1 ijk gebonden dee 1 tje 1, en (1' ,j ') -+ (1a ,ja) van het aanvanke 1 ijk 
vrije deeltje 0. 
In L4.4 is al opgemerkt dat (zowel directe- als exchange-~'overgangen 
c'-+c alleen kunnen optreden als geldt l'=I, TT

1 =1T en M'=~1 (behoud van 
pariteit en totaal impulsmoment van het systeem; hiervan is in (5.10) 
en (5.11)_ al gebruik gemaakt). 

5.4 ... . · splitsingin ràdieél en spin- en hoekafhankelijk deel 

In (5.10} en (5.111 wordt geïntegreerd over de coördinaten van de bra
vector (functie links in het matrixelement), dus over ru en rl resp. 
f.1 en ru en in beide gevallen ook over de spincoördinaten t,;=t,; 0 ,t,; 1 

van beide deeltjes. Als de multipoolontwikkeling (5.9) voor v01 gesubsti
tueerd wordt, dan kunnen Vee• en Wee• onmiddellijk gesplitst worden 
in een integraal over hoek- en spincoördinaten en een radiële integraal: 

v2~.(ru1 = - Lktf VOiaM~(ru}_ (5.13}_ 
. )}a -

< [Y R.j ( 6 L 0 y 1a ja ( î i] mi y À ( r Q 1· y À ( r l H Sa1 la l [ y 1 I j I ( 010 y 1 B j B (Î ) J I M: 
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. 1-rr 
W~~·(r1 1 =- 4n- .Lf V0 Kat.è'(r1 l, (5.141 

- ~a . -

., [Ytj (Î L® y1,d~ (öJ]rM1YÀ{ rQl·YÀ( r1 1 (S01 }0 f [Yt, j, (Ö 1® Ytsj~ (i )J 1 

De directe- en exchange radiële integralen zijn respectievelijk: 

I a~sCral = f1JJa-(r1lvÀ(ro,rl}1JJs(rl}rfdrl 

~Àc, (r1 )_ · = jlPa (ra }vÀ (r0 ,r1 )u~": (ra )r0 dra 

(5.15) 

(5.16) 

De integratie over de hoek- en spincoördinaten kan exact worden uitgevoerd, 
het resultaat is te geven in termen van .. geometrische .. coëfficiënten 
(getabelleerd of numeriek te berekenen) die geheel bepaald worden door 
het gedrag van het systeem pnder rotaties (vastgelegd in de diverse 
quantumgeta 11 en). 
In Appendix B wordt aangetoond dat het resultaat te schrijven is als 
een som over L, S en J; zij zijn respectievelijk de overgedragen baan-, 
spin- en totaalimpulsmomenten waarmee de single-partiele begintoestand 
kan worden overgevoerd in de single-partiele eindtoestand . Hierbij 
moet voldaan zijn aan de driehoeksrelaties (corresponderend met vector
opte 11 i ngen l: 

(5.17a) 

(dwz. (!a-t~is L s 1a+1A ;la ,L en te moeten de zijden van een drie
hoek kunnen vormen). 
Met dezelfde L, S en J moet tevens de continuüm begintoestand worden 
overgevoerd in de continuüm-eindtoestand: 

+ + + t = !' + L ; s = s' + s ; 1 = !' + J (5.17b} 

Bovendien moeten L, S en J samenhangen volgens 

+ + + 
L + S = J (S = 0: L = J; S = 1: J = L~l,L,L+l 1 (5.17c} 

Een term van de som over L, S en J die niet voldoet aan alle 7 driehoeks
relaties (5.17}, levert identiek nul op. 
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Bij directe overgangen zijn L, S en J impulsmomenten die aan één en het
zelfde nucleon worden overgedragen (die deeltje 0 overvoeren van begin
naar eind-continuümtoestand, en deeltje 1 van begin- naar eind-gebonden 

.toestand}_ en vallen À en a in (5.131 samen met LenS. 
Bij exchange-overgangen daarentegen (deeltje 0 van continuüm-begintoe
stand naar gebonden eindtoestand, deeltje 1 vice versa) blijft in één 
term van de ontwikkeling van Wee' naar L,S,J ,een som over À en a staan, 
met name die À en a die voldoen aan 

(5.17d) 

5.5. ·expliciete -uitdrukkingen 

Als de integratie over hoek- en spincoördinaten in (5.13) en (5.14) 
wordt uitgevoerd, dan blijken volgens de afleiding van Appendix B 
di.recte en exchange matrixelementen geschreven te kunnen worden als: 

(5.] 

W~~·{r1 ) = 4nllt {-l)L+S+JVs(-1) 1-j-jp+AW(j j
0
j'j

8
;I J)QLSJ(c,c')QLSJ(a~ 

LSJ 

Uitgaande van een interactie van de vorm {5.4) is de sommatie over a 

in deze uitdrukking voor Wee' uitgevoerd; zie appendix B. 
Oe W's zijn de zgn. Racah.coëfficiënten die met de Wigner-6j-symbolen (cf. 
ref./18/}_ samenhangen volgens 

{5.20) 
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De hulpgrootheden Q zijn gedefinieerd als 

(5.21)_ 

met j = ./21+T. De coëfficiënt tussen accoladen is een Wigner-9j-symbool 
( cf. ref ./181)_. 

De reëele fasefacto~ (-l}A wordt bepaald door 

(5.22) 

Als alle magnetische quanturngetallen gelijk nul zijn, is de waarde 
van •n vectorkoppelingscoëfficiënt identiek nul tenzij voldaan is aan 
de eis van "natuurlijke pariteit" ;_de som van ieder drietal t-waarden 
dat in (5.18) en (5.19) voorkomt in een vectorkoppelingscoëfficiënt 
moet even zijn ; Dit combinerend met de driehoeksrelaties (5.17), zijn 
de toegelaten waarden van L in (5.18} en (5.19) beperkt tot (stappen van 2) 

(5.23} 

en van À in (5.19) 

(5.24) 

Het is mogelijk (en qua afleiding eenvoudiger) om het exchange-matrix
element Wee• analoog aan (5.18) te ontwikkelen naar baan (À), spin (o) 
en totaal (T} impulsmomenten die zowel deeltje 0 als 1 over kunnen 
voeren van hun begin- naar hun eindtoestand (Appendix B): 

=- 4viii (-l)À+o+TVa(-l)_jB-j+A W(j jajsj•;r ~)_Q~oT(~,c·}o~oTCc,~ : 
~dT . . 

(5.19} en (5.25l_ moeten natuurlijk.. identieke resultaten geven, zowel wan
neer beide worden gesommeerd over alle variabelen (L,S,J,o,~ resp. _ ~,o,T}, 
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als wanneer voor een vast~ l,a combinatie in (5.19} de sommatie over L, 
S en J en in (5.25}_ de. sommatie over , wordt uitgevoerd (zie Appendix B 
voor een me.t (5.19}_ corresponderende. uitdrukking waar de sommatie over a 

; 

nog niet is uitgevoerd). Dit impliceert (of is een gevolg van) allerlei 
fascinerende relaties tussen 3-j, 6-j en 9-j symbolen, waarop hier ech
ter niet kan worden ingegaan. 
Voor realistische berekeningen, die aansluiten bij experimenten en waar 
alle L, S, J-bijdragen interfereren, geniet (5.25) vanwege zijn eenvoud 
de voorkeur. Om echter aan te sluiten bij resultaten uit de litteratuur 
(~WBA} waar bijdragen tot de cross-sectie ten gevolge van één bepaalde 
L,S,J-combinatie apart worden berekend, moet worden uitgegaan van (5.19). 

5.6. niet-orthogonaliteits correctie 

Gebonden toestanden [a> = ~a(r)y~ajama(f,~} en continuümtoestanden 
lc~ ~ r-1 uc(r)y~jm(f,~} zijn niet orthogonaal: 

( 5. 27) 

Het zijn beide oplossingen van de Schrödingervergelijking voor een 
deeltje in het veld van de care (met verschillende energie, op grond 
waarvan orthogonaliteit verwacht had mogen worden); in de practijk 
echter wordt de concrete vorm van de Schrödingervergelijking bepaald 
door hun toestand: de potentiaalterm in de vergelijking voor [a> 
(schillenmodelpotentiaal) is een andere dan die in de vergelijking 
voor [c> (optische potentiaal). 
De constante termen E-ea-ea in (4.32) geven daarom een bijdrage tot 
die exchange-matrixelementen, die overgangen van zowel deeltje 0 als 1 
beschrijven waarvan begin- en eindtces tand deze 1 fde quantumgeta 11 en 
hebben, dwz. \'Jaarvoor (cf.§5.3L ~ 6 =~, ja=j (~ortweg a=cl en ta=t•,,ja=j• 
(kortweg a=c•I, Deze. nie.t-orthogonaliteitscorrectie op Wee• is (cf.(4.32)): 

( 5 .28) 

Het effect ervan bif practische berekeninqen is overiqens te verwaarlozen. 
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6. CORE ~ POLARISATIE 

Als werkzame doorsneden berekend worden met matrixelementen van het vo
rige ~oofdstuk, blijkt dat zelfs voor kernen met gesloten protonen
en/of ,neutronenschillen plus êên valentienucleon, d~ berekende waarde _ 
in vergelijking met het experiment een factor 5 à 10 te laag is. 
Kennelijk is de invloed van de core, die in het vorige hoofdstuk niet 
aan de orde kwam, zeer significant. 
Een eenvoudig ,benaderend fenomalogisch model om de invloed van de core 
t~ beschrijven, is dat van Love en Satchler, ref./10/. 

6.1 · fénomológisch model van Lövé en Satchler 

In het model van Love en Satchler wordt de targetkern beschreven in 
termen van twee deelsystemen: valentienucleon(en) en care. De excita
ties van het valentienucleon door toedoen van de fysische interactie 
met het projectiel worden, inclusief de mo9elijkheid van exchange, 
beschreven in een microscopisch model, waarvan de essentie (berekening 
van matrixelementen) in het vorige hoofdstuk gegeven is. 
Ookde care kan excitaties vertonen; dit zijn in het model van Love en 
Satchler collectieve excitaties, nl. oppervlaktevibraties, zoals die 
ook in gebruikelijke collectieve berekeningen als excitatie-wijzen van · 
de gehele targetkern verondersteld worden. 
Omdat er koppeling bestaat tussen care en valentienucleonen, kan de
excitatie van de care vanuit een "intermediaire•• collectieve toestand 
gepaard gaan met excitatie van een valentienucleon. Ook voor eind
toestanden van het target waarbij de care in de grondtoestand achter~ 

·blijft, wordt de excitatie van het valentienucleon zodoende be1nvloed 
door de aanwezigheid van de care. 
Deze extra bijdrage tot de excitatie van het valentienucleon kan in 
eerste-orde. stor'ingsrekening berekend worden in combinatie .met de di
recte bijdrage.. 
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6.2~ toepassing 

De fiamiltoniaan van het gebonden deeltje wordt geschreven als 

(6.1) 

waar h1 betrekking heeft op het nulde-orde systeem core plus valentie
nucleon met statische (centralel bindingspotentiaal en v1 c een sto
ringsterm is die de.dynamische koppeling tussen care en valentienucleon 
tgv. oppervlakte-vibraties van de care in rekening brengt. v

1
c is een 

niet-centrale bijdrage tot de care-nucleon potentiaal (cf.ref./3/). 
... 

Het exacte overgangs-matrixelement tussen eigentoestanden a en è van h1 

(dit zijn single-partiele toestanden die gestoord zijn door de niet
centrale componenten van de bindingspotentiaal) van de projectiel
target interactie v0} + Voc is dan 

-(6.2) 

v0c is de koppelingsterm tussen projectiel en care tgv. vibraties van 
de care; v01 is de effectieve projectiel-single partiele interactie 
van hoofdstuk 5. 
Voor (6.2} kan een eerste-orde benadering worden opgesteld door het 
matrixelement te nemen tussen eigentoestanden a en B van h1 (ongestoorde 

single-partiele toestanden, overeenkomend met ~a ,~B in §4.4) van een 
ges eh i kt gekozen _"gerenormal i se~rde" interactie: 

(6.3) 

, . 

In termen van het vibratiemodel (ref./3/) zijn de koppelingen van pro-
jectiel (i=O} en valentienucleon (i=l} met de care te schrijven als 

(6.4)_ 

met 

(6.5} 
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R0 is de radiäle potentiaal-parameter; v0 (r0 } kan geidentifi~eerd wor
den met de (complexeJ optische potentiaal; v1 (r1 } met de reëele schil-

. lenmodelpotentiaal (cf.[3.3}. 
De 11 Qerenorrnaliseerde" interactie·ïste schrijven als de som van een 

term die correspondeert met fysische interactie van beide nucleonen 
( de v01 van hoofdstuk 5} en een term die de effecten van care
polarisatie simuleert: (hierop werd in §3.3 al vooruitqelopen) 

I 
Voor de care-bijdrage wordt in ref./10/ afgeleid 

V~= -ko(ro)kJ(rl) l YÀ(Q) YÀ(fo).YÀ(fl) 
À 

(6.6) 

(6.7) 

yÀ(Q) is de koppelingscanstante die afhangt van de intermediaire care
toestand (met multipolariteit À, excitatie-energie hwÄ en krachts
canstante CÀ) en de Q-waarde e8-ea van de single-particle-overgang: 

(6.8) 

De-excitatie van de care van een intermediaire toestand met impuls
moment À naar de grondtoestand met impulsmoment 0 betekent dat juist 
een impulsmoment À op het valentienucleon wordt overgedragen; (6.7) 
kan dus terrosgewijze gecombineerd worden met het 0 =0 deel van de 
multipoolontwikkeling (5.9) van vó

1
: 

De directe integraal (5.15} moet dus vervangen worden door 

In plaats van yÀ (QL wordt als core-koppelingsparameter vaak. gegeven 
YÀ<k..:. , dat is Y:dQ1 maal de integraal over k1 in (6.10). 
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Er zijn aanvrijzingen (ref./19/l dat ook in de exchange-integralen (5.16} 

zo • n extra terirï .moet \'lorden · opgenomen, echter met een andere koppe 1 i ngs
parameter yÀ(Q), omdat de Q-waarde van de exchange-overgang anders is: 

(6.11) 

E - e8 is de energie van het invallende deeltje. Een schatting van de · 
verhouding van typische waarden van Q, hwÀ en Q ( Q enige tientallen 
MeV, hwÀ enige MeV, 'Q omsteeks 1 MeV} leert, dat op grond van (6.8) 

verwacht mag worden dat yÀ(lY)<<YÀ(Q), zodat er reden is de invloed van 
care-polarisatie op exchange-overgangen te verwaarlozen. 
De bijdrage tot het directe matrixelement tgv. care-polarisatie heeft 
dezelfde vorm als de vormfactor van het collectieve model. Omdat de 
potentialen (6.4} onafhankelijk zijn van spin, zal de excitatie van 
h.et single partiele via care -polarisatie - althans in deze beschrij
vingswijze - alleen een bijdrage geven voor overgangen met À = L = J 

en S = 0. 
Er zijn twee manieren om de koppelingsparameters yÀ(Q) of yÀ<k> te 
behandelen. Enerzijds kunnen ze experimenteel bepaald worden uit expe
rtmenten met electra-magnetische stralingsovergangen; hierbij moet 
echter opgemerkt worden, dat in de practijk alleen die voor de S = 0 
overgang met de laagste L-waarde bepaald kan worden, en dan nog on
voldoende nauwkeurig. 
Anderzijds kan alleen voor die ene overgang (metS= 0 en L minimaal) 
de bijdrage (6.10) in de berekeningen worden opgenomen, met YÀ<k> 
als 'n (binnen zekere grenzen} vrije parameter, om in combinatie met 
de microscopische directe- en exchange-overgangen overeenstemming met 
het experiment te verkrijgen. 
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7. RANDVOORWAARDEN EN NU~1ERIEKE PROCEDURE 

_De grote lijn·van de gekoppelde kanalen methode is, dat voor ieder I, ~ 
de subkanalen worden geselecteerd die bij deze I,~ behoren en achter
eenvolgens de stelsels gekoppeldedifferentiaalvergelijkingen (4.30) en 
(4.31) voor de directe resp. de exchange-kanaalfuncties worden opgelost. 
Hierbij rijzen twee vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen: 
ten eerste hoe dit n~meriek kan worden aangepakt; ten tweede hoe fysisch 
relevante grootheden uit de oplossingen verkregen kunnen worden. 

7.1. randvoorWaarden in de oorsprong 

Een stelsel van N gekoppelde, tweede-orde differentiaalvergelijkingen 
voor N onbekende functies heeft pas een eenduidige oplossing als 2N 
onafhankelijke randvoorwaarden worden opgelegd. 
In het geval van stelsels (4.30) en (4.31) correspondeert N met het 
aantal subkanalen dat hoort bij zekere I, ~{cf.§4.4). 
De randvoorwaarden worden opgelegd door de fysica van het verstrooi
ingsprobleem. 
Ten eerste moet de waarschijnlijkheidsdichtheid ~(0,1) eindig zijn voor 
alle ru en r 1 , dus ook voor ru=O en r1 =0. Nu hebben differentiaalver
gelijkingen als (4.30} met de sferische Besselvergelijking (waarin de 
vergelijkingen van het stelsel (4.30) voor r0 =0 overgaan, als de cen
trifugaalterm de andere potentiaal termen, inclusief de . koppelings
potentiaal, gaat overheersen) gemeen, dat ze twee soorten oplossingen 
voor ru..:;;O hebben: reguliere (+rá+I} en irreguliere (-rr0 ~·t). 
Opdat de golffuncties ( ~r-1 uc(r}} eindig zijn, zijn alleen de eerste 
acceptabel; de eersteN randvoo~aarden voor stelsel (4.30) en evenzo 
voor stelsel (4.31} zijn dus: 

uc(O}_ = 0 

vc(Ol = 0 

c=l, .• ,N 

c=l, .. ,N 

(?.la) 

(7.1b) 

In vergelijking met hoofdstuk 4 worden nier bovenindices 0 en 1 bij u 
resp. v weggelaten, alsmede indices I en ~ die nodig zijn om toestand c 



7.2 

te specificeren (er i.s geen verwarring mogelijk, immers alleen subkana
len met dezelfde I,7T worden door (4.30} en (4.311_ gekoppeld). 
Beha 1 ve in r=O zijn er randvoorwaarden voor r=<», . waarbij aan e 1 k. der 
functies uc en Vc een bepaald asymptotisch gedrag wordt opgelegd. 
Hierdoor wordt de set van 2N randvoorwaarden voor zowel (4.30) als 
(4.31} gecompleteerd. De asymptotische randvoorwaarden komen in de 
volgende paragrafen aan de orde. · 
Het is onmogelijk om door middel van êênmaal numeriek integreren, bv. 
vanuit de oorsprong. een oplossing van (4.30) of (4.31) te genereren, 
waarbij alle functies behalve bij het begin, ook aan het eind van het 
integratietraject aan zekere, welomschreven randvoorwaarden voldoen. 
Een stelsel als (4.30) van N gekoppelde differentiaalvergelijkingen 
zal daarom N keer numeriek moeten worden qeintegreerd vanaf de oor
sprong met line~ir onafhankelijke beginvoorwaarden, aangeduid met 
co= 1, .. , N. De functies uc die bij een bepaalde beginvoorwaarde c0 

zijn berekend, worden aangeduid met ucc0 , c = 1, .. , N. 
Deze beginvoorwaarden (die relatie (7.1a) niet mogen schenden) kunnen 
bv. gekozen worden als 

c=1, .. ,N (7.2) 

dus door telkens in één subkanaal c0 de functiewaarde in het eerste 
roosterpunt van de numerieke integratie ongelijk nul te nemen. In prin
cipe is deze waarde willekeurig; uit numeriek oogpunt is het echter 
wenselijk. een verantwoorde schatting van de werkelijke waarde te maken 
op grond van de waarde van de corresponderende Besselfunctie in het 
eerste roosterpunt. 
Op deze wijze wordt een N-tal lineair onafhankelijke ••oplossingsvec
toren 11 ,!!co = ( UJ c0 , •• ,ucc0 , •• ,uNco} geconstrueerd ( c0 = 1, .. , N) . 

• 
Hiervan moeten lineaire combinaties bepaald worden die voldoen aan de 
asymptotische randvoorwaarden. Een volledige beschrijving van deze 
procedure komt in s7. 3 aan de orde. 
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7.2. reguliere eh irreguliere ·coulombgolffuncties 

• 

Voor grote waarden van r (in de practijk r ~ R, Ris de 11 matclüng radius .. ) 
raken de. dUfere.nttaalvergelijk..ingen voor alle uc en Vc ontkoppeld, na
melijk zodra het radiële deel van het matrixelement Vcc•(r) verwaarloos
baar klein fs geworden. Als ook nog alle kernpotentialen zijn uitgestor
ven, voldoen alle Uc en vc afzonderlijk aan de differentiaalvergelijking: 

[
d

2 ~ .H.t+l} ~;2~.ZoZ e
2 + 2i(E-e )] (r) = 0 ëfr2 ? h 4-'IT€: r h a . Yc ... a 

(7.3) 

Oe Coulombterm blijft staan; deze beïnvloedt de oplossingen tot in het 
oneindige. a is de targettoestand die behoort bij subkanaal c. 
Alle uc en Vc moeten voor r ~ R te schrijven zijn als een lineaire com
binatie. van 2 willekeurig gekozen lineair onafhankelijke oplossingen van 
de tweede-orde differentiaalvergelijking (7.3); hiervoor neemt men ge
woonlijk een in de oorsprong reguliere oplossing F.t en een in de oor
sprong irreguliere oplossing G.t (die in het buitengebied daarom niet 
minder acceptabel is). 
p is een nieuwe variabele 

' .. 2 ! 
P = Pa = f<ar = ~ E-ea}} . r 

in termen waarvan (7.3) geschreven kan worden als 

met X.t = Ft of G.t. n(dimensieloos} wordt · gegeven door 

o.n =na 

p, e.ZQ ZlJn gereduceerde massa resp. lading van projectiel, e.Z de 
lading van het target. 
Ft en G.t zijn voorts zo gekozen dat asymptotisch 

(7.4) 

(7.5) 

(7.61 
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(7.7a}_ 

(7.7b} 

zodat in- en uitlopende Coulombgolven gegeven worden door 

(7.8a} 

(7.8b} 

o is de zogenaamde Coulombfaseverschuiving. 
Voor n=O (bv. verstrooiing van neutronen) gaan Ft enGtover in Ricat
ti-Bessel resp. Ri~atti-Neumann functies: 

(7.9a) 

(7. 9b} 

j 1 en n1 zijn respectievelijk sferische Bessel- en Neumannfuncties. 

7.3 asymptotische randvoorwaarden 

Voor een bepaalde I,n zijn, middels de procedure van §7.1., een N-tal 
lineair onafhankelijke oplossingsvectoren .!!co van (4.30} gegenereerd, 
ieder bestaande uit N componenten Ucc0 (r 0}. . . . 

Deze oplossingsvectoren beschrijven nog geen fysische toestanden: 
iedere component ucc

0
(r 0 } is asymptotisch (r 0 ~ R} een lineaire c6mbi

natie van Ft en Gt.dwz. een lineaire combinatie van inlopende en uit
gaande bolgolven It en Ot . Wel vormen de .!!co (mits lineair onafhan
kelijk} een volledig stelsel vectoren in de ruimte van oplossingen van 
het gekoppeld stelsel (4.30}, dat wil zeggen dat iedere oplossing, ook 
de fysisc~ zinvolle, te schrijven is als een lineaire combinatie van 

d~ .!!co· 
Onder een .. fysisch zinvolle 11 oplossing(svectorl_ verstaat men, in ter-
men van de zgn. S-matrix die bij veel formele th.eoriën over verstrooi
ing een rol speelt, die lineaire combinatie van de .!!co die een toe
stand van het systeem representeert met, asymptotisch, uitlopende 
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(Coulomblbolgolven in alle subkanalen, veroorzaakt (via het verstrooi
ingsprocesi door een inlopende (Coulom~IbolQolf in één der subkanalen, 
zeg c.x,; Iedere component ucc..;. van zo In met .!:!_c.x,_ aan te duiden fysisch 
zinvolle oplossingsvectàr moet dus asymptotisch voldoen aan: 

(7.10a) 

Ris de in §7.1 ingevoerde matching radius; R werd zo gekozen dat voor 
r ~ R de invloed van de kernpotentialen verwaarloosbaar klein is en 
iedere oplossing van (4.~0} inderdaad als in (7.10a) te schrijven is 
als een lineaire combinatie van It en Ot. 
Het S-matrixelement S~~d) is per definitie de coëfficiënt van de uit
lopende Coulombgolf in subkanaal c, wanneer in subkanaal c~ een Cou
lombgolf met coëfficiënt 1 invalt. De factor (k1 /ka)i is er uit ge
haald om latere uitdrukkingen (Appendix C) te vereenvoudigen. 
1 is bet baanimpulsmoment in subkanaal c; met 1 resp. a worden aangeduid 
de met c~ resp. c corresponderende targettoestanden. 
fysisch zinvolle exchange-functies vc~(r1 ) moeten voor alle c een uit
lopende Coulombgolf voorstellen, er wordt immers van uitgegaan dat al
leen deeltjes 0 invallen. Asymptotisch moeten ze voldoen aan: 

c = 1 , .. , N ( 7 .lOb) 

Formeel kunnen (7.10a) en (7.10b) N keer opgelost worden door achter
eenvolgens in alle (directe} subkanalen inlopende golven toe te laten. 
In de notatie is er echter al op vooruit gelopen dat voor het prac
tische verstrooiingsprobleem dat hier aan de orde is (bundel projectiel
deeltjes 0 die invalt op targetkernen in de grondtoestand), het alleen 
van belang is dit te doen voor de zgn. 11 elastische 11 subkanalen; dat zijn 
die subkanalen die corresponderen met toestanden van het systeem (voor 
zekere l,n} waarbij het target in de (single-particle} grondtoestand 
verkeert. 
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7.4 · ·numerieke procedure · · 

Om oplossingen van (4.30) __ en (4.31}_ te verkrijgen die voldoen aan de 

randvoorwaarden voor r ~ 0 (7.1} en voor r ~ R (7.101 wordt de volgen

de procedure gevolgd: 
. . 

a. Voor I =0,1, .• ; Imax (partiële golven met 1groter dan zekere maximale 
waarde worden niet noemenswaardig verstrooid) en (voor iedere I) voor 
~ achtereenvolgens -1 en +1, worden de subkanalen geselecteerd die bij 

j deze I,n behoren (zje l4.4); laten dit er N zijn, waarvan M elastische 
' (behorend bij de grondtoestand van het target). 

b. Het directe stelsel (4.30) wordt N maal numeriek geïntegreerd met 
onafhankelijke beginvoorwaarden aangeduid met c0= 1, .. , N (§7.1). 
Er vwrdt stapsgewijze geïntegreerd vanuit de oorsprong tot de match
ing radius R. Aldus is beschikbaar een set van N ongenormaliseerde 
oplossingsvectoren ~c0=(u1 c0 , .. ,Ucc

0
, .. ,uNco) voor c0= 1, •. , N. 

Deze voldoen wel aan de Schrödingervergelijking en aan (7.1), maar 
niet aan (7.10a). 

c. Bij de matching radius wordt (7.10) opgelegd door, voor c""= 1, .. , M, 

die lineaire combinatie van ongenormaliseerde oplossingsvectoren te 

zoeken die voldoet aan (7.10a), dwz. die qua waarde en afgeleide voor 
r0 = Rovereenkomt met het rechterlid van (7.10a): 

c = 1, .. , N (7.11) 

waar meteen (ook voor r0 i R) de componenten van de fysische oplossings
vector gedefinieerd worden. 
Voor zekere c"" vormen (7.111_ en zijn afgeleide een stelsel van 2N line
aire algebraïsche vergelijkingen (de zgn.matching equations) in de 2N 

onbekenden ac c ( c0 = 1, . . , NI en Sec ( c = 1, .. , N ); dit s te 1 se 1 kan 
0 "" (X) 

volgens gebruikelijke mathemathische methoden numeriek opgelost worden. 
De Sec worden bewaard om daaruit werkzame doorsneden etc. te berekenen. 

(X) 

d. Uit de normali~atiecoëfficiënten ac0 c"" en de ongenormaliseerde oplos-

singsvectoren ~co kan, zoals in (7.11}_ is aangegeven, voor zekere coo de 
genm·maliseerde ( 11 fysische") oplossingsvector uc en daarmee de exchange-

- 00 



7.7 

i ntegra 1 en ( 5.161 die a 1 s inhomogene termen voorkomen in de exchange
vergelijkingen (4.31Iberekend worden. 

·e. Het stelsel (4.3llwordt éénmaal numeriek. getntegreerd (dwz. éénmaal 
voor i~dere c.,. waarvoor ( 7.11 J i.s op ge 1 os t en de exchange-i.ntegra 1 en 
berekend zi.jnJ zonder startwaarde ongelijk. nul in een bepaald subka
naal. Hierdoor wordt een particuliere oplossingsvectot ~van (4.31) 
gegenereerd. 

f. Een algemene oplossingsvector van het inhomogene stelsel gekopp~lde 
differentiaalvergelijkingen (4.31}, en met name de fysisch zinvolle 
die voldoet aan (7.10b), is de som van een particuliere oplossings
Yector plus een lineaire combinatie van N lineair onafhankelijke op
lossfngsvectoren van het met (4.31) corresponderend stelsel homogene 
Yergelijkingen. Omdat (4.30) juist het stelsel homogene vergelijkingen 
is dat correspondeert met (4.31), kunnen de reeds gegenereerde onge
normali.seerde oplossingsvectoren ~co opnieuw gebruikt worden. 
De gewenste oplossing kan dus geschreven worden als 

c=1, .• ,N - (7. 12) 

die, geschreven in een vorm analoog aan (7.11), moet voldoen aan 

t uh .. (.R}b 1n =- vh(p)(R) -· (h)~ sh(e)oa(R) 1 N (7 13) 
l ÇCo . . Co<:&; CCro ka • CCco R, C = '• • ' • 
Co -:-

(7.13) en ZlJn afgeleide vormen weer een stelsel van 2N vergelijkingen 
in 2N onbekenden, bc0c~(c0= 1, .. , N) en S~~2 (c = 1, .. , N). Vergeleken 
met (7.11} heeft de particuliere oplossing v~g2 de .rol van de inlopende 
Coulombgolf overgenomen. 

Punten e,f en g, die als uitbreiding van het computerprogramme CHUCK 1974 
in de versie CHUCK/EXCH geïmplementeerd werden, dienen, bij zekere I,n, 

uitgevoerd te worden voor c~= 1, .. , M; de gehele procedure a t/m f moet 
voor iedere I,n combinatie doorlopen worden (tot zekere maximale waarde 
voor q. De dîre.cte- en exchange-S-matrixelementen bevatten dan nodige 
en voldoende informatie over het verloop van het verstrooiingsproces. 
De afleiding van ~mplituden {cf.§2.2) uit S-matrîxelementen, en, meer con
creet als in 92.3, van werkzame doorsneden uit amplituden, is gegeven in 
Appendix C. 
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8. RESULTATEN - ·TOETSING . AAN . D\iJBA~BEREKENINGEN 

Voordat met de methode die h.ier ontwikkeld is werkelijk nieuwe analyses 
van experimenten kunnen worden verricht (hiervoor zou het formalisme 
verder uitgebouwd moeten worden } is het een logische afsluiting van 
dit onderzoek om, voor een eenvoudig geval waarvoór het tot nu toe be-. . 
schreven gekDppelde-kanalen (CCl formalisme adequaat is, de resultaten 
ervan te toetsen aan DWBA-berekeningen. 
Als toetssteen werd gekozen de verstrooiing van 61.2 MeV protonen aan 
89Y; van dit target is het eerste aangeslagen niveau bij .908 MeV een 
vrij zuivere single-partiele excitatie, terwijl van deze reactie rede
lijk gedetailleerde DWBA-analyses gepubliceerd zijn. 

8.1. het target S9y 

De eerste aangeslagen toestand van 89y lijkt een van de beste voorbeel
den van een single-partiele excitatie te zijn die men in de natuur aan
treft. Omdat men qua geldigheid van het schillenmodel (targetkern opge
vat als core plus single particle) hier de minste moeilijkheden ver
wacht, zijn juist aan 89y experimenten en berekeningen uitgevoerd om 
onder meer de merites van diverse n-n-(dwz. nucleon-nucleon-) interacties 
en modellen voor care-polarisatie en exchange te bepalen (oa.ref./8/ 
t/m /11/l. 
De grondtoestand van a9y wordt in het schillenmodel opgevat als één pro
ton in een 2p~ baan buiten de assr care; deze core bestaat uit een aan
tal gesloten neutronenschillen (N = 50) en een, hoewel niet geheel ge
vulde, toch vrij stabiele buitenste protonenschil met configuratie 

6 4 
(1 f~} (2p~)_ . 
In de eerste aangeslagen toestand (.908MeV} is de configuratie van de 
care ongewijzigd, en het single partiele geëxciteerd naar een 1g~ baan. 
Hogere aangeslagen niveaus(!- bij 1.51 MeV, 2- bij 1.74 MeV) zijn col
lectieve niveaus waarbij de core in een andere dan de grondtoestand is. 
Ter zijner tijd . kunnen deze bij uitbouw van de tot dusverre ontwikkel
de CC-methode expliciet in de berekeningen worden betrokken; hier, in 
het kader van toetsing aan DWBA-resultaten, beperken we ons tot de 
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eerste aangeslagen toestand en verdisconteren we de invloed van de col
lectieve niveaus in een care-polarisatie bijdrage tot de effectieve n-n
interactie. 
De meest relevante DWBA-analyses die gepubliceerd zijn, zijn die van 
Whiten, ,Scott en Satchler, ref./9/, voor de reactie B9Y(p,p') bij 61.2 
MeV. Deze DWBA-berekeningen berusten, evenals de hier beschreven CC
methode, op het afzonderlijk berekenen van de directe- en exchange-bij
drage tot de verstrooiing, en het coherent optellen van directe- en 
exchange-amplituden om de volledige microscopische cross-sectie te 
bepalen. 
De analyses van ref./9/ sluiten aan bij experimenten, uitgevoerd in 1969 
aan het Dal Ridge Isochronous Cyclotron, waarvan de resultaten gepubli
ceerd zijn in ref./21/. 
In ref./9/ worden de resultaten gegeven zowel in termen van de "totale" 
werkzame doorsnede (met "totaal" wordt hier bedoeld: de volledige micros
copische bijdrage, dwz. directe- en exchangeverstrooiing door toedoen van 
de fysische n-n-interactie; plus de care-polarisatie bijdrage die nodig 
is om experimentele meetpunten te kunnen verklaren; dus niet "totaal" in 
de zin van geïntegreerd over de hoeken), als in termen van afzonderlijke 
werkzame doorsneden voor één (of enige) combinaties L, S, J van resp. 
overgedragen baan-, spin- en totaalimpulsmomenten aan de targetkern. 
Deze L, S, J moeten de 2pf grondtoestahd (1=1, s=~, j=i) overvoeren in 
de 1g~ aangeslagen toestand (1=4, s=!, j=i); hun mogelijke waarden zijn 
op grond van de driehoeksrelaties (5.17) beperkt tot LSJ = 314, 514, 
505, 515 alsmede de "unnatural parity" combinaties met L = 4 (414, 404, 
415). Voor iedere L, S, J afzonderlijk kunnen in principe directe- en 
exchange werkzame doorsnede berekend worden, alsmede de v.olledige werk
zame doorsnede door coherente optelling van bij die L, S, J berekende 
directe- en exchange amplituden. 

8.2. optisch ~ modél · pata~étérs 

Als in ref./9/ wordt uitgegaan van de optische-potenttaal parameters van 
Fulmer et.al. ,ref./22/, die bepaald zijn door de analyse van elastische 
verstrooiing van 61.2 MeV protonen aán 9Dzr. 
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Hierbij volgen we · ref~/9/ in de veronderstelling, dat deze optische po~ 
tentiaal niet teveel afwijkt van die van B9.y. · 

In de hier beschreven éé-meth.ode moet voor ·vopt i.n §..3.3 eigenlijk de 
optische potentiaal van de care sssr bij die energie genomen worden. 
De invloed van het valentienucleon op de elastische verstrooiing wordt 
dan expliciet in rekening gebracht door alle microscopische koppelingen 
(tgv. de nucleon-nucleon-interactiel tussen de elastische subtoestanden 
Yan het systeem (waarbij het target in de grondtoestand is) mee te ne
men . (hierop wordt in §8.4 en §8.5 uitgebreid ingegaan). 
In plaats van de optische potentiaal van de care te nemen in combinatie 
met deze 11 diagonale 11 koppelingen, kan ook bij de hier ontwikkelde me
thode worden uitgegaan van de optische potentiaal van het target; dan 
hoeven de diagonale koppelingen niet meegenomen te worden omdat de in
Yloed daarvan in de optische potentiaal van het target verdisconteerd 
is. Dit heeft in dit geval (toetsing aan DWBA-resultaten) het prac
tische voordeel dat in de berekeningen van dezelfde parameters kan 
worden uitgegaan. 
De optische potentiaal van ref./22/ \'iordt gegevan in termen van zgn. 
Saxon-Woods-vormen (ex + 1)-l waarmee de kernpotentiaal geparametri
seerd is, alsmede de Coulombpotentiaal: 

met sterkten V, W, Wo, Vs, en x, x', Xs gegeven in termen van radiäle 
parameters r0 , r 0 ', rs en 11 diffuusheidsparameters .. a, a', as: 

x = (r-r0 A }/a . ro= 1.201 F a = .693 F V = 39.52 Me V ' 
x'= (r-r0A }la •; r'-o- 1.40 f a'= .534 f w = 5.12 Me V (8.2) 

Wo= 2.543 MeV 

Xs= (r-rsA lfas; rs=-1.002 f as= .861 f Vs= 6.92 Me V 

A is het massagetal van de. targetk.ern; de factor (1Vmncf i.s vrijwel 2 Fz. 
{fin is de massa van net n-meson)". 
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Vcoul is de Coulombpotentiaal van een homogeen geladen bol met straal 

Re= rctcr -(rc=l.25 FJ: 

.. ZZ I é1- 1 
Vcoul (r} = -- -4rrE:o • r 

(8.3a) 

{8.3b) 

I Z.e en Z • .e zijn de ladingen van projectiel en target. 

8.3 · sch.i llenmodel-golffurictiés éri riucléori.:.riucléori.;.iriteractie 

Oe radiäle delen van de gebonden toestands-functie worden gegenereerd 
door aan te nemen dat het valentienucleon gebonden is in een potentiaal
put van Saxon-Woods-vorm: 

(8.4) 

À bepaalt de verhouding tussen spin-baan-afhankelijke en spin-baan-onaf
hankelijke delen van de potentiaal. 
Voor de diverse parameters wordt weer uitgegaan van ref./9/: 

x= (r-r0~}/a ; r0= 1.20 F ; a ~ .70 F ; ~ = .28 F (8.5) 

Uitgaande van parameters (8.5) en quanturngetallen en bindingsenergie 
van de betreffende single-partiele toestand (2p : 6.60 MeV; 1g : 5.68 
MeV) wordt de radiële Schrödingervergelijking (4.19) met potentiaal 
(8.4} numeriek opgelost. Dit gebeurt in een iteratief proces; uitgaande 
van een eerste schatting van 60 MeV wordt de sterkte van de bindings
potentiaal bijgeregeld tot door (4.19} een functie wordt gegenereerd 
die voldoende continu ts en voldoet aan alle voorwaarden ( gedrag als 
r1 in de buurt van de oorsprong, exponentieel naar nul voor r naar on

eindig, n-1 nulpunten tussen 0 en ~1. · 

Oe zo verkregen functies 1/Ja(r) en 1/J~(r)_ (voor resp. lg~ aangeslagen toe
stand en 2p~ grondtoestand[ worden op 1 genormaliseerd zodat aan de 
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orthonormaliteitsrelatie (4.2~1 voldaan is. Een indruk van het verloop 
van deze functies geeft fig.2~ 

fig.2. Radiële delen van single

partiale golffunatie van de 2p! 

grondtoestand en de lgt eerste 

aangeslagen toestand (.908 MeV) 

van 89Y. 

Als in ref./9/ werden geen 11 nonlocality 11 correcties toegepast (correctie 
vanwege het benaäeren van de niet-locale effectieve bindingspotentiaal 
door een locale Saxon-Woods-vorm). 
Wat verder gespecificeerd moet worden is de effectieve nucleon-nucleon
interactie. In ref./9/ worden resultaten met elkaar vergeleken die ener
zijds verkregen zijn met de Hamada-Johnston potentiaal en anderzijds met 
de in hoofdstuk. 5 gelntroduceerde Yukawa-potentiaal met range a = lF 

(8.6) 

met sterkten V= 15 MeV en 20 MeV (zie fig. 3). 
Telkens werd de waarde van de core-koppelingsparameter bepaald (in de 
figuur aangegeven} waarmee de beste overeenstemming met de meetpunten 
bere i kt wordt. 
Voor concrete analyses (fitten van experimentele cross-secties) verdient 
de Hamada-Johnston potentiaal de voorkeur, zoals ook weer blijkt in fig.3. 
Voor toetsing van de hier ontwikkelde CC-methode aan DWBA-resultaten kan 
met de veel eenvoudiger Yukawa-potentiaal volstaan worden, met een sterk
te van 15 MeV,die het beste de experimentele resultaten benaderd en een 
(op grond van andere experimenten} redelijke waarde voor de core-koppe
lingsparameter blijkt te geven. 
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8.4. · ' dirècte -kóppelingsschema 1s 

8.6 

Als optische potentialen, single-partiele golffuncties, multipalen van 
de effectieve nucleon-nucleon interactie etc. gegenereerd zijn, verl oopt 
het gebruikelijke CC-rekenschema (voorlopig alleen tav. het directe 
gedeelte) als volgt: voor totaal impulsmoment I= 0,1, .. , Imax (partiële 
golven met R->2-max worden niet noemensvtaard verstrooid} en, voor iedere I, 
bi.j pariteit 1r: +l en -1 worden de subkanalen gezocht die bij deze I, 1r 

horen (cf.s4.4I_; vervolgens worden de k.oppelingstermen Vcc•(rl berekend 
en het "directe 11 stelsE:l (4.30} numeriek. opgelost, waarbij S-matrixele
menten gevonden worden. Daaruit worden dan werkzame doorsneden etc. 

berekend. Deze procedure werd uitgebreid beschreven in §7.4. 



8.7 

Om bepaalde aspecten van deze procedure concreter te kunnen behandelen 
zijn bij wijze. van voorbeeld in fig.4a de. mogelijke toestanden van het 
systeem bij een zekere I,Tr (ITr=l-l schematisch weergegeven. 

5 JJ_ • z 

o.{ 2.f 

fig.4a. "CC incl-. diagonaZen" koppe~ 

Zingsschema voor de ITI=l- subkanaZen 
1 

behorende bij targettoestanden 2pz 

(onder)_ en 1~ (boven). 

De twee onderste streepjes stellen de "elastische" subkanalen voor : (c=1,2); 
daarbij aangegevén zijn de quanturngetallen van de continuümgolffuncties (t,j : 
die met de target-grondtoestand {ts=l, js=i) gekoppeld zijn tot toe-
standen van het systeem met ITI=1- (J + 1s= 1, {-1)t+ts= TI). 
De drie streepjes daarboven stellen de "inelastische" subkanalen voor . 
(c=3,4,5), waarbij weer de quanturngetallen van de continuümgolffuncties 
zijn aangegeven die met de 1g! aangeslagen toestand gekoppeld zijn tot 
toestanden van het systeem met eveneens In= 1-. 
(Dit speciale voorbeeld, de subkanalen behorend bij In= 1- voor de 2pi 
lg~ overgang van B9Y, zal voortdurend in deze en de volgende paragraaf 
worden gehanteerd.l 

De 25 koppelingen (dwz. termen Vee•, c = l, .. ,5; c'= 1, .. ,5 die bij het 
integreren van het directe stelsel (4.30) voor deze In een rol spelen) 
zijn in fig.4a aangegeven met pijlen. Deze pijlen mogen opgevat worden 
als-overgangen van het systeem (teweeggebracht door de n-n-interactie) 
van de ene toestand naar de andere (bij dezelfde In !}. 
Parallel aan aan de overgang van deeltje 0 van de ene continuümtoestand 
naar de andere, voert het gebonden deeltje 1 een overgang uit tussen 
twee single-partiele toestanden; voor overgangen tussen subkanalen be
horend bij hetze~fde targetniveau ("diagonale" koppelingen} zijn begin
en eindniveau van het qebonden deeltje natuurlijk_ hetzelfde. ~1et een lus 
in fig.4a worden overgangen aangegeven waarvan begin- en eindtoestand van 
zowel vrij als gebonden deeltje dezelfde zijn . 

. . 

In gebruikelijke CC-berekeningen worden al deze diagonale koppelingen weg-
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gelaten (zie fig.4bJ_," uitgezonderd in berekeningen op grond van het rota

tiemodel (cf.ref./3/}. 
In het vibratiemodel zijn het, in een ontwikkeling naar afwijkingen tov. 
de sferisch symmetrische toestand van de kern (cf./3/} tov. de koppelin
gen van fig.4b,(die alle ook eerste-orde componenten bevatten} tweede 

orde bijdragen die vaak verwaarloosd kunnen worden. 

f i g. 4b. "CC" koppeUngsschema voor de 

I~=l (directe) subkanalen behoren

de bij targettoestanden 2pt (onder) 

en lg~ (boven]. 

In de hier aan de orde zijnde microscopi_sche berekeningen worden, zoals 
al in 98.2 opgemerkt, alle diagonale koppelingen weggelaten omdat het 
doel van de berekeningen beperkt is tot toetsing aan DWBA-resulta-
ten; in dez~ CC-methode wordt dus vrijwillig de in het kader van het 
DW.BA-forma l i_sme noodgedwongen aanname gedaan, dat het effect van de 
diagonale koppelingen bij benadering verdisconteerd is in de optische 
potentiaal van core plus single particle. De fout die hierbij gemaakt 
wordt is helaas moeilijk te berekenen, omdat daarvoor, bij dezelfde 
energie en met dezelfde mate van nauwkeurigheid, optische potentialen 
van zowel core als target (core plus single particle) beschikbaar moe
ten zijn. 
Als alleen koppelingen van elastische naar inelastische subkanalen wor
den toegelaten en niet omgekeerd, zie fig.4c., kunnen met de CC-methode 

fig. 4c. "DWBA " koppeUngsschema voor de -
~ - . 

I =1 (d~recte ) subkanaZen behoran-

de bij target toestanden 
9 

en lg2_ (boven). 

1 
2pz (onder) 
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DWBA- berekeningen gesimuleerd worden ; dit correspondeert met de fun
damentele beperking van gebruikelijke DWBA- met~od~n dat alleen één
stapsprocessen besc~even kunnen worden(in het. cc- koppelingsschema 
van fig. 4b zijn ook bijdragen tot de inelastische verstrooing via 
meer-stapsprocessen inbegrepen: de koppelingen worden tot in alle or
den meegenomen}. 

De numerieke procedure van §7.4 kan aan de hand van dit voorbeeld met 
1T -I = 1 concreét worden gemaakt. 

Het 11direkte"stelsel differentiaalvergelijkingen (~.30) moet 5 maal 
numeriek worden geïntegreerd, met achtereenvolgens een startwaarde on
gelijk nul in elk der subkanalen.(c0 = 1, .. ,5). 

· Hierdoor worden 5 lineair onafhankelijke oplossingsvectoren uc
0 

ver
kregen. In de matching radius (hier R=15F) worden de fysische randvoor
waarden opgelegd. Daartoe wordt van de 5 lineair onafhankelijke oplos 
singsvectoren ~co d1e lineaire combinatie bepaald. , die een fysische 
toestand beschrijft met inkomende golven in een subkanaal coo en uit
lopende golven in alle subkanalen. Omdat hier 2 eqastische subkanalen 
zi.jn (cw = 1,2} moet dit twee maal gebeuren, waarbij dezelfde ~c0 ge
bruikt kunnen worden. 
Het resultaat van het direkte gedeelte van de berekeningen voor I1T =1-
wordt samengevat in 10 (complexe) S-matrixelementen S~~~d) (c.=1, .• ,5; 
Ceo =1,2} en 2 "fysische" oplossingsvectoren .!:!c.., {e1k 5 complexe func
ties van rl. 

8.5. exchange-koppelingsschema's . . 
Als de mogelijkheid van exchange wordt opengelaten, zijn er voor het
zelfde I1T =1- geval als in §8.4 tien toestanden, waarin het systeem 
k.an verkeren: 5 11 direkte" toestanden met deeltje 0 vrij en 1 gebonden 
als in §8.4 en 5"e.xc~ange"toestanden met 1 vrij en 0 gebonden. 
Deze 2x5 toestanden worden weer met streepjes aangegeven, overgangen 
van het systeem van de ene toestand naar de andere(corresponderend met 
termen Vee' en Wee' i.n § 4.4 }__met pijlen. 
Als alle overgangen tussen de subkanalen in alle orden worden meege
nomen, zijn er 1~ =100 koppelingen. 
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De herleiding hiervan tot een DWBA-schema verloopt in drie stappen. 
Ten eerste worden alle diagonale k.oppelingen,om redenen als in de vo
rige paragraaf vermeld, weggelaten. 
Ten tweede wordt·· de zgn. 11 Coupled Channels Born Approximationll 
(CCBA) ingevoerd, zie fig. Sa, door de overgangen van directe naar ex
changetoestanden in eerste orde te behandelen(dwz.ko~~elingen 1n'êên 
ri.chting).Deze aanname is essentieel voor methoden die als CCBA-metho-

d. e 

fig. 5a. "CCBA "-koppel.ingsschema~ voor de I 77 =1- direkt(l.inks) en 

exchange(rechtsi subkanalen,behorende bij targettoestanden 2p~(onder) 

en _1g.f (bovenl. 

den bekend staan en met name ontwikkeld ZlJn voor transfer-reacties; 
in het hier ontwikkelde formalisme kunnen desgewenst ook hogere-orde 
bijdragen tot de overgangen van directe- naar exchange toestanden bere
kend worden,{~l.door ~eer dan 2slagen te doen volgens iteratieve metho
de van § 3.5} In de practijk zi·jn alle microscopische êêndeeltjes
oyergangen zo zwak, dat , zeker in het hier beschouwde geval en waar-
schijnlijk altijd, een eerste-orde behandeling gerechtvaardigd is. 
Geantisymmetriseerde DWBA-berekeningen kunnen tenslotte gesimuleerd 
worden door alleen de eerste-orde overgangen mee te nemen, die via een 
éénstapsproces leiden van de begintoestand (direct,elastisch subkanaal 
c~ J naar direkte-of exchange•eindtoestanden, zie fig.Sb. 
Om de recapitul ati.e van de numerieke procedure van § 7. 4 aan de hand van 
dit concrete voorbeeld (fi.g. Sbl weer op te vatten, zij eraan herin
nerd· dat,na de oplossi.ng Yan het direk.te stelsel (4.301, 2 fysische op
lossingsvectoren Yc beschikbaar zijn, di.e de situati.e beschrijven dat 

~ . . 

er inlopende bolgolvén zijn in elastisch subkanaal (O,il_ resp. (2,-i 1 
en uitlopende bolgolven in all~ subkanalen. 
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s.Ji 

( o.{ >.i a c~ cd >.~ 
i 
I 
I 

fig. 5b. "DWBA "-koppelingsschema voor de Irr= 1- directe (links) 

en exchange (rechts) subkanaZen~ behorende bij targettoestanden 

: ~ (onder} en lg~ (b01xmJ; getekend voor c_=(2~~). 
! 
I 
! 

Voor elk van beide Cro moet het exchange-stelsel (4.31) éénmaal geïnte
greerd worden, ·waardoor een particuliere oplossingsvector ~~ro bepaald 
wordt. Als volgens het D\~BA-principe alleen éénstapsprocessen v>torden 
beschouwd , dan hoeven bij het integreren alleen koppelingen vanuit de 
begirtoestand cro te worden meegenomen, dwz. die exchange-matrixelemen
ten ,Wee• waarvoor eindtoestand c een inelastisch (exchange) subkanaal 

I 

en begintoestand c• een elastisch (direct) subkanaal is (c'=cro)• 
(Fig.5b is getekend voor c~=(2,~)). 

I L 

Bij de zo verkregen particuliere oplossingsvector wordt een zodanige 
lineaire combinatie van homogene oplossingsvectoren gemengd, dat een 
oplossing verkregen wordt die voldoet aan de exchange-randvoorwaar
den (uitgaande bolgolven in alle subkanalen). 
Het resultaat van het exchange-gedeelte van de berekeningen voor In=1-
wordt samengevat in 10 complexeS-matrixelementen S~~e) (c=1, .. ,5; ero=1,2) 

Voor het begrip zij opgemerkt dat de exchange-overgangen van fig.5b ook 
volgens een andere opzet schematisch weergegeven kunnen worden, zie fig.6, 
waar de streepjes nu de 7 moge1ijke continuüm- en gebonden toestanden 
van het systeem voor I"=1- voorstellen, ongeacht of deeltje 0 of 1 in 

o.f 2.,i= c ... 

fig.6. Alternatieve schrijjWijve 

voor de in fig.5b. getekende e~ 

change-overgangen 
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die toestand verkeert. ~~et é.én overgang van het hele systeem (één pijl 
in fi.g.5bf corresponderen nu- t\otee pijlen in fi.g.6, elk de overgang 
van de begin- naar de eindtoestand van een afzonderlij~deeltje repre
senterend. 
Het verschl.l tussen beide zienswijzen kan verduide l ij~t worden door 
op te merken dat in fiq.5b de aan de continuUrntoestand (en tegelijker
tijd aan de tarqettoestand}_ overgedragen baan-, spin- en totaal - impuls
momenten L, S en J af te lezen zijn volgens de driehoeksrelaties (5.17a) 
en (5.17bl~ en in f1g.6 de aan de afzonderlijke deeltjes overgedragen 
impulsmomenten À,a en-r volgens (5.17d) en schrijfwijze (~.25). 
Bi~ de dfrecte overgangen van §8.4 va~len beide beschouwingswijzen sa
~en (cf. samenvallen van L en x in §5.4). 

8.6 toetsing aan DWBA-resultaten 

Tot slot van dit hoofdstuk zullen enige resultaten van eigen berekenin
gen getoond worden en ver ge 1 eken worden met ge anti symmetri seerde m~BA
resultaten van ref./9/. 
Alle berekeningen werden ~itgevoerd met de ten behoeve van dit onder-
zoek vervaardigde versie CHUCK/EXCH van het gekoppelde-kahalen computer
programma CHUCK 1974; CHUCK/EXCH kan als extra optie tov. de originele 
versie afzonderlijke exchange bijdragen berekenen, en deze cóherent com
bineren met directe bijdragen. Overal werd uitgegaan van de gegevens 
(§8.2 en §8.3} van ref./9/. In .·vo0rbereidende berekeningen werd als · 
verantwoorde stapgrootte bij de numerieke integraties een waarde gevon
den van 0.2 F, zodat de integraties tot de matching radius verlopen 
in 76 stappen (R = 15.2 F}_. Het bleek ruim voldoende om 20 partiële 
golven mee te nemen. Omdat het toetsen aan DWBA-resultaten als doel 
gesteld werd, is overal uitgegaan van het DWBA~koppelingsschema van fig. 
5b; ber~keni.ngen met (een gedeelte van}_de meerstapsprocessen volgens het. 
CCBA-schema van fi.g .. 5a toonden overi.gens aan dat de bijdragen van deze , ;.· 
meerstapsprocessen tot de inelastische werkzame doorsnede te verwaarlo
zen is ( afvrijkingen < 2%" voor hoeken < 150°}~ 
Voor twee van de mogelijke combinaties van overgedragen baan-, spin en 
totaal impulsmomenten aan de targetkern, L,S,J = 3,1,4 en L,S,J = 5,0,5 
(zonder core polarisatie} zijn de met CHUCK/EXCH berekende afzonderlijke 

directe (Dl en exchange (EJ alsmede de. 11 totale 11 (D+E} werkzame doorsneden 
getekend in fig. 7. 
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fig. 7. Directe, exchange en "totale" werkzame doorsneden voor de 

excitatie van een 2p~ proton naar een lg~ baan, berekend met het 

DWBA-koppeZingsschema van fig.5b. 
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Duidelijk i.s te zfen dat de (D+E.)_-cross-secti.e, verkregen door coherente 
optellfng. van directe en exchange-ampHtuden, veel groter i.s dan de in

conyrente sor1 van (DL en (Et werkzame doorsneden. De fasen van directe 
·en rxchange amplituden komen kenr.elijk Vrij qoed ?Vereen, zodat aanzien
li~ke·constructieve interferentie optreedt. Terzijde zij opgemerkt, dat 
ref./10/ dezelfde componenten van dezelfde reactie geeft, maar dan uit
gaande van de Hamada-Johnston-interactie. 

; In fig.8 tenslotte, worden resultaten van ref./9/ componentsgewijze ver-
/ . 

1 geleken met resultaten verkregen met CHUCK/EXCH. 
De overeenstemming is bevredigend te noemen, zov1el tav. het volledige 
resultaat, als tav. de diverse componenten: L = 5,V (de valentie- of 
microscopische bijdragen tengevolge van een L, S, J = 5,1,4; 5,0,5 en 
5,1,5 overdracht, directe- en exchange bijdrage gecombineerd), L = 5, C+V 
(L = 5,V inclusief core polarisatie bijdrage tot de 5,0,5 component) 

I 

en L ~ 3,V (mi croscopische 3,1,4 bijdrage van fig.7). 
I . 

Ook ~etekend is de L = 4~V component {door /9/ niet gegeven) die vooral 
I 

zo klein is omdat wegèns het ontbreken van een directe L = 4 bijdrage, 
i 

_er qeen constructieve interferentie optreedt tussen L = 4 directe- en 
exchange amplituden. 
Verschillen tussen resultaten van ref./9/ en resultaten verkregen met 

. . 

CHUCK/EXCH zijn niet significant, temeer niet daar enkele gegevens om-
trent de resultaten van ref./9/ ontbreken, zoals het aantal partiële gol
ven, de integratiestraal en de vraag of al dan niet een no-recoil bena
der ng werd gemaakt. 
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~proton naar een lg~baan~ berekend met het DWBA-koppeZingsschema 

van ~g.5b. Exchange is inbegrepen in de valentiebijdragen (V). De (LSJ= 

liOEL eore polarisatie-bijdrage is aangegeven met C (ys< k > =. 023). Afwij

kingen in ref./9/ tov. berekeningen met CHUCK/EXCH zijn gestippeld weer
g_e,geven. 
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9. DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op net kader waarbinnen dit 
onderzoek. opgezet fs, en zullen enige suggesties voor verder onderzoek 
worden gegeven. 

9.1. beperktheid van geantisymmetriseerde DWBA-methoden 

Het uitgangspunt van bestaande geantisymmetriseerde DWBA-methoden (oa. 
beschreven door ref./8/,/9/,/13/J zij in het kort opnieuw beschreven als 
de microscopische beschrijving van het verstrooiingsproces, waarbij ge
tracht wordt het verloop van de reactie te begrijpen in termen van de 
interactie tussen projectiel (één nucleon in het eenvoudigste geval) en 
de afzonderlijke targetnucleonen. 
Deze microscopische studies richten zich allereerst op kernen die in 
enige van hun aangeslagen toestanden slechts verschillen van de grond
toestand door de excitatievan één (evt. enkele) valentienuclecin(en) . 

. Hierbij noopt men dat de rest van de kern (de care} voldoende inert is, 
en dat net tot stand komen van inelastische verstrooiing geheel ver
klaard kan worden door een effectieve interactie tussen projectiel
~ucleon en valentienucleon. Het probleem reduceert dan tot een drie
deeltjesprobleem (projectiel-nucleon, valentienucleon, care). 
Van speciaal belang is het geval dat beide nucleonen identiek (protonen) 

· zijn. Dan is het antisymmetriepostulaat van de quanturnmechanica op dit 
systeem van toepassing: de golffunctie die het systeem beschrijft moet 
antisymmetrisch zijn onder verwisseling van de coördinaten van beide 
protonen. Dit heeft tot gevolg dat het verschijnsel van exchange (pro
ces waarbij een projectiel wordt ingevangen en een aanvankelijk gebon
den deeltje als verstrooid deeltje het reactiegebied verlaat} van spe
ciaal belang wordt: het blijkt namelijk.mogelijk., zoals ook hier in 

. noofdstuk.2 is afgeleid; de invloed van net antisymmetriepostulaat 
exact in rekening te brengen, niet ·door uit te gaan van geantisymme
triseerde golffuncttes, maar door de amplituden van directe en vi.a een 
exchangeproces verstrooide deeltjes coherent op te tellen (zonder anti
symmetriepostulaat zou men geneigd zijn ze incoherent op te tellen}. 
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Bij coherente ootell _~ng blljkt sterke constructleve interferentie op te 
treden, zfe b >v. ffg. 7; O~!BA-meth.oden (a 1 s ook de hJer ontwi kke 1 de ge
koppelde kanalen (CC[-methodei waarmee afzonderlijke directe- en ex
change-bijdragen tot de verstrooiing, alsmede hun coherente som, bere
kend kunnen worden, staan dan ook bekend als 11 geantisymmetriseerde 11 

111ethoden. 
Berekeningen (zie bv.fig.B) wijzen echter uit dat, zelfs als exchange 
correct in aanmerking wordt genomen, de totale bijdrage tgv. de fysische 
interactie tussen béide nucleonen maar voor een ~edeelte (zeg de helft) 
de experimentele werkzame doorsnede van een single-partiele niveau kan 
ver~aren; de rest wordt kennelijk veroorzaakt door processen waarbij 
de core betrokken is. 
In gebruikelijke DWBA-methoden, die -essentieel beperkt zijn tot de be

~schrijving van ·éënstapsprocessen, moet men, om overeenstemming met ex
perimentele waarden te krijgen, termen toevoegen aan de effectieve in
teractie tussen projectiel en valentienucleon waarddor de invloed van 
de care verdisconteerd wordt. Een eenvoudig voorbeeld van deze 11 renor
Jllalisatie van de effectieve interactie 11 is hier gegeven in hoofdstuk 6 
(fenomologisch model van Love en Satchler). 
Deze situatie, waarin men 50% van een fysisch proces op verantwoorde 
wijze kan verklaren, en voor de rest zijn toevlucht neemt tot fenoma
logische benaderinqen, is niet geheel bevredigend. 
Een van de ri:chti.ngen waarin gezocht kan worden om de invloed van de 
care op meer verantwoorde manier in rekening te brengen, is het ex
pHdet in de berekeningen betrekken van aanges 1 a gen toestanden van de 

· care. De exci:tatie van het single-partiele niveau kan dan berekend \'lor
den als de superpositie van het directe- en exchange-éénstapsproces 
(zonder renormalisatie van de interactiel en de bijdrage van meerstaps-

. processen die via een intermediaire care-toestand leiden tot dezelfde 
single-partiele excitatie; 
Voor een zodaniqe besch..rijvi.ng van het verstrooiingsproces leent z"LciL 
bij uitstek de methode der gekoppelde kanalen. 
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9.2. geantisymmetriseerde·geköppelde~kanàlen methode; relatie tot CCBA 

. Alvprens het zin 
te /betrekken, is 

I 

heeft intermediaire care-toestanden in de berekeningen 
het noodzakelijk om de bijdrage .van het êênstaps-ex-

chanqe proces te kunnen berekenen met de methode der gekoppelde kanalen; 
i . 

dii nu is het doel geweest van dit onderzoek. 
De essentie van de berekening van de exchange-bijdrage is het oplossen 

/ van een stelsel inhomogene differentiaalvergelijkingen, zoals schema-, 
I tisch resp. in concrete vorm werd afgeleid in hoofdstukken 3 en 4 . 
. Hoewel met het hier onhlikkelde formalisme (iteratieve methode van §3.5) 
ook hogere-orde bijdragen kunnen worden berekend, kan bij concrete bere
keningen volstaan worden met een eerste-orde behandeling van het één
staps exchange proces; deze beperking tot een eerste-orde behandeling 
staa~ bekend als de 11 Coupled Channels Born Approximation 11 (CCBA). 
Overigens îs het veilig te veronderstellen, dat alle ééndeeltjesover
gang~n zo zwak zijn dat een eerste-orde behandeling gerechtvaardigd is; 
een ~anname die ook bij toepassing van DWBA steeds gedaan wordt. Bij 

I 

de ~ingle-particle excitatie van 89Y, een voorbeeld dat in hoofdstuk 8 
aan de orde was, waren de verschillen tussen een CC-(tot in alle orden 
exact; schema van fig.4bl en een DWBA-(1-e orde; schema van fig4c)
hehandeling van de directe overgangen (die iets sterker zijn dan de 
directe overgangenl van de orde van 0.1%. 
De methoden die als CCBA-methoden bekend staan, zijn met name ontwik
keld voor transfer-reacties. 

I 

Een door Penny en Satchler, ref./23/, voorgestelde CCBA-methode berust 
op de gebruikelijke CC-aanpak voor het bepalen van golffuncties van 
sterk gekoppelde ni.veau•s van begin- en eind-targetkern afzonderlijk, 
om vervolgens met een (in principe 2-dimensionale} DWBA-integraal over
gangen van (inlelastische begintoestanden naar een of andere eindtoe
stand te berekenen (zie ook ref./15/l.. 
Een andere aanpak is afkoms.tig van Ascui.tto en Glendenning, ref./24/, 
en staat bekend als de "source.. term 11 methode. Deze berust op het op de 
gebruikelijke CC-manier bepalen van golffuncties van sterk. gekoppelde 
óegintoestanden, om daaruit inhomogene termen te berekenen di..e voorko
men in het gekoppelde stelsel differenti.aalvergelijk..ingen voor sterk 
geKoppelde niveau•s van de eind-targetkern. Gezien vanuit het standpunt 
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van de eindtoestanden, fungeren deze inhomogene termen als bronterm van 
uit begintoestanden afkomstige deeltjesflux. 
Wat de grote lijnen van de numerieke procedure betreft, komt het hier 
ontwikkelde qeantisymmetriseerde CC-formalisme dus overeen met de bron
term-methode. Ascuitto en Glendenning noemen zelfs de mogelijkheid om 
met hun bronterm-methode exchange bijdragen te berekenen; ze hebben dit 
echter niet uitgevoerd omdat ze aannemen dat directe en exchange ampli
tuden zo goed in fase zijn, dat de exchange bijdrage verdisconteerd kan 
worden als een evenredigheidsfactor in de directe werkza1ne doorsnede 

(ref./24/). Voor het exchange-matrixelement geven zij een uitdrukking 
die vergelijkbaar is met (5.25) hier; zij maken in hun notatie dus geen 
gebruik van de mogelijkheid om bijdragen tot de exchanqe- werkzame door
sned~ corresponderend met êên combinatie L, S, J van resp. overgedragen 
baan-, spin- en totale impulsmomenten aan de targetkern afzonderlijk te 
berekenen. Deze mogelijkheid, die hier middels relatie (5.19), afgeleid 
in appendix B, wel voorhanden is, is zeer gewenst voor het inzicht in 
het tot stand komen van de reactie als een superpositie van diverse 
L, S, J- componenten, en maakt bovendien (speciaal van belang voor dit 
onderzoek) componentsgewijze vergelijking met nWBA-~esultaten mogelijk. 

Een verschil tussen gebruikelijke CCBA-methoden en het hier ontwikkelde 
geantisymmetriseerde CC-formalisme betreft voorts het feit, dat bij 
concrete CCBA-berekeninqen aan transfer-reacties vrijwel altijd schijnt 
te worden aangenomen dat de transfer tot stand komt door toedoen van 
een zero-range interactie (voor twee deeltjes: ~o {lr0 -nl)); dit maakt 
een helangrijke vereenvoudiging mogelijk tov. ''finite range" berekenin
gen (in de methode van Penny en Satchler gaat de dubbele integraal over 
in een enkele; in de bronterm-methode wordt de berekening van de ex
change-integralen (cf.(5.16)) triviaal en kunnen de gekoppelde differen
tiaalvergelijkingen voor de eindtoestanden tegelijkertijd worden opge
lost met die van de begintoestanden). 
In het geantisy.mmetriseerde CC-formalisme leidt een zero-range benadering 
voor de effectieve nucleon-nucleon interactie tot een triviaal resultaat: 
daarmee berekende directe- en exchange-bijdragen tot de i nelastische ver
strooiing zijn identiek gelijk ! Essentieel voor dit formalisme is dus 
een "finite range" aanpak (dwz.uitgaande van een effectieve nucleon-nu
cleon interactie met dracht ongelijk nul, bv. de Yukawa ) , en een i tera-
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tieve methode als die van ~.3.5, waarbij (voor iedere I,n) achtereenvol
gens het directe stelsel (4.30) wordt opgelost, de exchange-integralen 
(5.16} worden berekend en het inhomogene stelsel (4 .31) wordt opgelost. 
Dit is vergelijkbaar met de noodzaak tot het ui.tvoeren van tweedimen

sionale integraties in geantisymmetriseerde DWBA-methoden. 

9.3 stroomlijning numerieke procedure 

Een typische run van het computerprogramma CHUCK/EXCH waarmee de in het 
vorige hoofdstuk beschreven toetsing aan DWBA-resultaten werd uitge
voerd (DWBA-koppelingsschema van fig.5b, 20 partiële golven, 76 stappen 
bij de numerieke integraties, maximaal 12 subkanalen bij één I,n) vergt 
op de Burroughs B 6700 van de Technische Hogeschool te Eindhoven een 
rekentijd van ca.45 minuten (overigens vergelijkbaar met ca.15 minuten 
op een meer FORTRAN-georiënteerde machine van dezelfde generatie). 
Bij verdere ontwikkeling van het formalisme en, parallel daaraan, van 
het computerprogramma, zou de benodigde rekentijd een beperkende factor 
kunnen gaan vormen. Aanwijzingen voor de richting waarin besparingen 
tov. de huidige versie gezocht kunnen worden, geeft fig.9. 

t: .... ' ('- = 2. 

I I I I 
5x 

1-:::-- I 5 X i'::' 
1?. )( U Co I ,c: lA (.., I IM 

(Lt . 3o) J- I I~ t I 
(5. lb) I~ 

I (5. r6) I x I i>< 
d.A.v~~~ 

U.c..., I I ..... ~c ... I I .... 
. ._. I I I 

I 
I I 
~ d : to. s ~~ 

I 

'* 
18.9 s~c: . 

fig.9. Voor één "gemiddeZde" I,n zijn voor "dMJba"-berekeningen met 

CHUCK/EXCH de diverse fasen van de numerieke procedure van §7.4 aange
/ 

geven (van links naar rechtsl. De schaalverdeling komt overeen met de 

voor iedere fase benodigde :rekentijd ( 1 cm = 5 secl. 

Aangegeven staan, voor een 11 gemiddelde 11 1,1l met 12 subkanalen, de beno
digde (CPU)-rekentijden voor resp. het 12 maal integreren van het "di
recte .. stelsel (4.30); alsmede, voor c_ =1,2, het van disk halen vande 
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ongenormaliseerde oplossinqsvectoren en het als lineaire combinatie daar
van berekenen van fysische oplossingsvectoren; het uitrekenen van ca.2 x 5 
stuks complexe (20 gewone) integralen (5.16) en het (voor iedere Coo één
maal) integreren van het 11 exchanqe 11 stelsel (4.31). Eventuele inspanning 
om de rekentijd te bekorten moet zich kennelijk vooral richten op de 
exchange-integralen; deze zijn van de vorm (cf.(5.16)): 

K(r) = [f(r,r 1 }dr• 

Zij vergen een rekentijd die quadratisch oploopt bij to~~ame van het 
aantal stappen. Hiervoor werd tot nu toe een recht toe - .recht aan me
thode gebruikt; misschien hoeft echter niet voor alle roosterpunten r 
de integratie te worden uitgevoerd (met interpolatie voor tussenliggende 
punten) en kan de stapgrootte voor r• (wanneer, voor zekere r, de inte- · 
gratie over r• wordt uitgevoerd) groter worden genomen dan elders in 
het programma zonder dat dit ernstige gevolgen heeft. 

9. 4 suggesties voor verder onderzoek 

Bestaande geantisymmetriseerde DWBA-programma•s bezitten opties die in 
CHUCK/EXCH niet voorhanden zijn; hierbij is met name te denken aan de 
Hamada-Johnston-potentiaal (die over een breed front betere resultaten 
geeft dan de simpele Yukawa-interactie) en de mogelijkheid om analyse 
van exchange-verstrooiing te verrichten aan targetkernen die 2 (of nog 
meer} valentienucleonen buiten de core hebben, zoals 90zr. Uit numeriek 
oogpunt is een even-even-kern zelfs voordelig, omdat deze kernen een 
a+ grondtoestand hebben zodat er voor iedere I,~ maar één elastisch 
subkanaal is. Beide genoemde opties lijken ingebouwd te moeten worden 
voordat met CHUCK/EXCH originele en publiceerbare analyses van (evt. al 
gedane) experimenten kunnen worden ve rr i cht. 

De eigenlijke uitbouw van het geantisymmetriseerde gekoppelde-kanalen 
formalisme, dwz. het mogelijk maken van berekeningen die met bestaande 
geantisymmetriseerde DWBA-methoden niet uitgevoerd kunnen worden, zou 

bestaan uit het expliciet in de berekeningen betrekken van i ntermedi
aire aangeslagen toestanden van de core . Het zal interessant zi jn te 

zien, in hoeverre de in DWBA-context noodzakelijkerenormal i satie van 
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de effectieve interactie om effecten van de core te verdisconteren dan 

achterwege kan blijven. 
Binnen handbereik lijkt de mogelijkheid om vast te houden aan de collec
tieve beschrijving van de core en expliciet enige collectieve niveau's 
van de core met de grondtoestand te koppelen, met dé-excitatie naar zo- . 
wel het directe- als het exchange single-partiele niveau. De golffunc
ties van de intermediaire care-toestanden kunnen, los van de single
partiele excitatie, bepaald worden aan de hand van experimentele gege
vens van verstrooiing aan collectieve niveau•s van targetKern of core. 
In een later stadium zouden deze intermediaire care-toestanden micros
copisch begrepen moeten kunnen worden in termen van partiele-hole ex
citaties, en zou ook de mogelijkheid van exchange tussen projectiel en 
core~nucleon onderzocht moeten worden. 

Los van de context waarin dit onderzoek is opgezet (de berekening van 
de exchange bijdrage tot de verstrooiing aan een single-partiele ni
veau) kan een groot deel van de resultaten die zijn ingebouwd in 
CHUCK/EXCH gebruikt worden om van he t computerprogramma CHUCK 1974 
(waarmee als optie al zero-range GCSA-berekeningen gedaan kunnen worden) 
een versie beschikbaar te maken waarmee fin i te-range CCBA bedreven kan 
worden. 
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A. APPENDIX A TRANSFORMATIE VAN LAPLACIANEN 

A.l. afleiding (4.2) en (4.3) 

~ 

Massamiddelpuntscoördinaten (ro,~ , R) worden in termen van laboratorium-

coördinaten (rol' ,r,p,rcP) gegeven, resp. als relatie tussen vectoren en 
als relatie tussen één hunner componenten in een willekeurig rechthoe
kig coördinatenstelsel (i,9.î). door 

R =.: m (1";," + YtP) -r fV1 f"ep 
M+ '2.WI 

><o := X oP - Xçp 

'Wl {)(op+ )( 1 p) -t /VI '>éc.P 

M+ '2. VVI 

(A. la) 

(A.lb) 

(A.lc) 

n'l. ...... '2. __,. 2. 
Gevraagd wordt om L\op= VoP' !:.,p= v1P 'LieP= v(.P uit te drukken in Laplace-

_.l ~ '2. __::..2 

operatoren Llo =Va , .ó, ='\7, , Llc= V c werkend op de mmp coördinaten. Laten 
we eerst kijken naar de x-component ~pvan Vap en de kettingregel toepassen: 

Tussen y- en z-componenten bestaat hetzelfde verband; bovendien is de 
situatie tav. ~f geheel analoog, zodat 

(A.2a) 

(A.2b) 

Voor de x-component van Vc, vinden we 

zodat 

(A.2C) 

Uit (A.2) volgt met ~~~1 gemakkelijk de gevraagde relatie tussen Laplacianen: 
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(A.3a) 

t1 ,p = (A.3b) 

(A.3c) 

Door de resultaten (A.3) te substituëren in de 11 0ude 11 hamiltoniaan 

vallen de kruistermen V.·v~en V, ·Vcjuist weg, en ontstaat, afgezien van de 
potentialen, resultaat (4.3): 

i-1' ( ) 'tJt 'ht _. _.. 1-/ = -- Óo + L11 - - - L1 c + -;;:;- Vo · V, '2;"' /111+1"" ,., 
(A.5) 

;u is de gereduceerde massa van één nucleon en core: 

(A.6) 

A.2. afleiding (4.7) 

Tenslotte leiden we (4.7) af, dat is H gegeven in de coördinaten (ra, 
r, ;R), met r, en Ralsin §A.l en ra de coördinaat van deeltje 0 tov. 
het massamiddelpunt van het target (core+deeltje 1). 

Uitgedrukt in lab.coördinaten wordt ra gegeven door 

r.a = {A. 7) 

Uitgaande van (A.7),(A.lb) en (A.lc) vinden we, op dezelfde manier als (A.2) 

(A.8a) 

(A.8b) 

(A.8c) 

zodat 
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(A.9a) 

(A.9b) 

(A.9c) 

Als (A.9} in (A.4) gesubstitueerd wordt, vallen alle kruistermen tegen 
elkaar weg, zodat resultaat (4.7) wordt gevonden als 

(A.lO) 

is de gereduceerde massa van één nucleon en target: 

(A. 11) 
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B. APPENDIX B: AFLEIDING MATRIXELEMENTEN 

B.l. basisformules 

De formules in dit hoofdstuk zijn ontleend aan Edmonds, ref./18/. 
Laten we uitgaan van een willekeurige operator Tk en functies Pj en Qj, 

wier componenten Tkq' Pjm en Qj•m• transformeren volgens zekere repre
sentatie van de rotatiegroep (aan gegeven door quanturngetallen k,j,j') 
en het standaardgedrag (4.12) onder werking van de tijdinversieoperator 
Gl vertonen. 
Hot matrixelement van Tk met betrekking tot deze 2 functies is gedefi
nieerd als 

(B.l} 

waar 1 staat voor alle coördinaten wwarover geïntegreerd moet worden. 
De complexe toevoeging in (B.l) kan worden uitgevoerd door 

(8.2) 

F is de operator waarmee (voor zekere functie P) de complexe toevoegings
operator wordt uitgedrukt in de tijdinversieoperator. 
Op grond van het Wigner-Eckart-theorema is de m-afhankelijkheid in (B.l) 

af te splitsen als . een vectorkoppel ingscoëfficiënt (VCC); de scalar die 
overblijft staat bekend als gereduceerd matrixelement (/18/,§5.4): 

._ PJVV\ /n,./Qr"._,·.., -== (-1)k-i·""'''t' (J-Wli/M'/k-tt) 

x < P1 1/ Tk. !I Qj'> (B.3) 

waar R =(2ktl)~. Door ref./18/ worden enkele gereduceerde matrixelemen
ten expliciet gegeven; voor het geval dat P, Ten Q alle bolfuncties zijn: 

< Yfi/Y;.//Yf '> = {-1),>, ~ (f oAo/.f'o) (B.4) 

en voor het geval dat P en Q spin ~ golffuncties zijn, en T= ~r 

met L"o=l en~, = ~ ,volgt gemakkelijk 

(8.5) 
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Het tensorproduct van twee functies (of operatoren) is gedefinieerd als 

Voor een overzicht van de eigenschappen van de vee zie ref./18/,§3.5, 
voor een bizonder geval (één der j's nul) worden ze gegeven door 

( J'wt J- M / o o) = ( - 1) J" -WI ;-1 (8.7) 

Een van hun unitariteitseigenschappen die we zullen gebruiken is 

De relatie tussen vier tensoren (alleen aan te duiden door hun quanturn
getallen j 1 ,jz,j 3 ,j~,; tensorproducten me t (j 1 j 2 )j, 2 etc.), gerangschikt 
in twee verschillende koppelingsschema 's , wordt gegeven in termen van 
het 9-j symbool (ref./18/,§6.4) door 

(8 .9) 

Naar gelang een of meer van de j's nul zijn, kan deze uitdrukking vereen
voudigd worden. Allereerst het geval dat j=O (dit houdt in j1 4 =jH=I en 
j ,l = jz '~=J); het 9-j symbool me t één der j's gelijk nul kan geschreven 
worden al s een 6- j ·symbool : 

Een grootheid die nauw met het 6-j symbool verbonden is, is de W-coëffi- 
ciënt van Racah: 

(8.11) 

Een 6-j symbool met één der j's gelijk nul wordt gegeven door 

( B .12) 

Voor het geval dat alleen de J=O term van (8 . 10) nodig is, volgt mbv. (8.12) 

(8.13) 
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8.2. omwerking matrixelementen tot scalaire tensorproducten 

We staan voor de opgave, in de volgende directe- en exchange-matrixele

menten Vee• en Wee• de integratie over spin- en hoekcoördinaten expli
ciet uit te voeren: 

v:~~ {ro) = - ~tn f Yo-l .. ;.p{r.) < ['jj{ Ö )QP~~ [ i)].z~ I Yt~(ro) · Y;. (r,) {.So,)r I [1.1j'(ó)fii1Jjp(il]r/Vf> 

(B.14a) 

i;Jf.~(r,)= - t.;n 2__ Ya- K .. .r'fc,(r,)< [Yj(1Je'Jj.(o)]IM / Y;.{r.) · Y,I.(r,) {$o.Jq-/ [Yj,(6)6?'tfj(l(1J]IM> 
,,~ 

(B.14b) 

Spinbaantensoren worden als in (4.13) gedefinieerd door (cf.(B.6}) 

(8.15) 

Om (8.14} te schrijven als een gewone integraal, moet van de bra-tenso
ren (links in het matrixelement) mbv.(8.2) de complex toegevoegde wor
den genomen; de F van (8.2) wordt voor ifYe..., en Xif' gegeven door 1 resp. 
Fi=(i~y)i (werkend op de spincoördinaten van deeltje i (subscript),i=0,1) 

(8.14a) en (B.14b) willen we voorts schrijven in termen van tot nul ge
koppelde tensorproducten; daartoe merken we op dat volgens de definitie 
van tensorproduct en inproduct, en met gebruikmaking van (8.7) geldt: 

De spinoperator i n (8.14) wordt gegeven door (Sod0 =1, (So,) 1 =~o.cr',, 
met (ö\)x,y,z de Pauli-spinmatrices. In plaats van (So,)o- wordt gedefi
nieerd een operator in termen van La, met ~o = 1, 2,='5; analoog aan (8.17}: 

(8.18) 

(8.16}, (8.17) en (B.l8} worden in (B.14 } ingevuld; door de volgorde waar
in de coördina t en van deeltjes 0 en 1 i n de bra ' s van de matrixelementen 

voorkomen, in he t midden te laten, kan voor Vee' en Wee• één uitdrukking 
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worden geschreven. Radiäle directe- en exchange-integralen worden beide 
genoteerd als I~(r). Alle coördinaten fo ,r, ,~worden samengevat in 17 

(8,19) 

X is een scalar, dus onafhankelijk van M; (8 . 19) mag dus over M gesom
meerd worden, mits het resultaat gedeeld wordt door (21+1)= i 2. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van (PrM, OrM tensoren,(-1)I+Mpi-MQIMscalar): 

{8.20) 
Hetzelfde toegepast op de tensoren in (8.19) levert 

(B.21) 

8.3 . splitsing in integraal over hoek- en over spincoördinaten 

(8.21) wordt, tijdelijk afgezien van Fo en F,, i n de notatie van~ 8.1 
geschreven als 

(8.22) 

De 4 j's worden herkoppeld mbv. (8.10) , de sommatieindex J kan geïnter
preteerd worden als overgedragen (totaa l ) impulsmoment, cf. driehoeks
relaties (5.17) . 

X Jn _ s- , r I ( ). { )À ~ ~+] \"' ;A ( )j" •j'+L {J j .. I} c.,,- - tynt:._vaA T 1 Alf - 1 .. 
;.rsJ Jfl ) ' 1 

·( 8. 23) 

Vervolgens wordt in elk van beide tot J gekoppelde tensorproducten de 
transformatie (8.9} uitgevoerd. Voor de eerste geldt, bij wijze van voorbeel 

(8.24) 
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LenS kunnen (cf.(5.17)) worden opgevat als overgedragen baan- en spin
impulsmomenten.(S~o of 1). 
(B.24) en een soortgelijk uitdrukking voor (j~jp}J met een som over L' 
en S'(weldra zal blijken L=L' ,S=S') worden in (B.23) gesubstitueerd: 

In. ---·- ..... ..\ 1 ¥T+J .r.-"" ... .I( f ., t- 1 « I ,.. .(' ,... ,. . fl . { e ~' L} {e .. ' t. 'l 
)\.ce==-t.rlL Vrl,J.(r){-t) l.crJ(-•)1 J { 1 ' };;·Ls ss·,S )"Jf!L's' s.spSj' 

,\.-.1LSL'S' }I' J'] .. J .. ] 
1 1, )• )(I 

(8.25) 

Het matrixelement in (8.25) moet gesplitst worden in een integraal over 
de hoekcoordinaten en een integraal over de spincoordinaten. In afwezig
heid van spin-baantermen in Vo• moet X zowel in de gewone ruimte als in 
de spinruimte een scalar zijn. Herkoppeling (8.10) kan dus worden uitge
voerd,met alleen de scalaire term in het rechterlid. Het resultaat 
volgt uit (B.l3) als 

(8.26) 

Door toepassing van deze herkoppeling en vervanging van het 6-j symbool 
door een Racahcoefficient (cf.(8.11) gaat (B.25) over in 

(B.27) 

B.4. integratie over hoekcoordinaten 

De tweede regel van (B.27) wordt in een meer expliciete notatie geschre
ven, waardoor het verschil tussen directe en exchange-integralen weer dui

delijk wordt 

L~t;t.l~ ( r.)::::; z.-' i. .n f • ffl'
1
"' {-- .( -r/'). J..,<~f (r.) jdr" d r, [ { ~ {r.) (Ill Yt~(f.)}L ~[Ye.J;,)A? Yt,& (Yl,)} L,]0 

x[Y).,(r.)eYAtr,)]o [8.28c 

KL L~-,.i!·,e .. lfl,(•...,. ().A\ ~.-ITI { )}. " A [{v{~) y {")} {v. (~) "' ")}] Uf1.l .. f(r,);;;:. t 7 -t 11 "•Ac' r, drodY, tf T, Ql (' r. ~tll t'.f• r. ltltf(J(r, L 0 

x [ Y;. (f.,Jtp y,~ {i, JJ~ {B. 28b 
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In (B.28a) staan functies die op één deeltje betrekking hebben al bij 
elkaar als een tot L gekoppeld tensorproduct, voor (B.28b) zal een extra 
transformatie nodig zijn om hetzelfde te bereiken. 
In een verkorte notatie kunnen de tot nul gekoppelde 

in {8.28a) mbv. (B.6} en (B.7) worden uitgeschreven 
tensorproducten 

als 

(8.29) 

Als ook het resterende tensorproduct wordt uitgeschreven mbv. (8.6), 
la- m 

kunnen de afzonderlijke integralen mbv. (B.l) en Yt .... =(-1) Yr ... worden 
geschreven als matrixelementen, en deze mbv. (B.3) als gereduceerde ma
trixeJ.ementen: 

j rJ..;. ( Y.r 10 y~,) u-1 Y,~ ~"' == ~ c- , J"" ( f Wl i' M-""' I L M) < Ye- .". / Y~ /""- / Tl' M - "., > .::. 

(B.30) 
= L l' ( -1/-h M (f Wl f ~ M -Wl / L M) { .f Yvt f. 1 fv1 -m / A; u) < Yf /I Y.J. /I Y.(' > .... 

Van de sommatie over fA in (B.29) geeft alleen dep= M term een bijdrage 

(anders verdwijnt de 2e VCC). In (B.30) kan unitariteitsrelatie (8.8) 
toegepast worden waardoor 

(B.31a) 

Op dezelfde manier wordt afgeleid 

(B.3lb) 

Substituëren we (B.31) in (8.29), dan zien we dat een uitdrukking die 
niet meer van M afhanqt, wordt gesommeerd over M; we mogen dus schrijven 

~=2L+l=L2 . (B.29) gaat over in 
M 

(13.32) 
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waardoor het hoekafhankelijk deel van het directe matrixelement (B.28a) 
gegeven wordt door 

Nu kant mbv.(8.4)t de eigenlijke integratie worden uitgevoerd~ zodat 

Om de exchangeintegraal (8.28b) eveneens te schrijven in de vorm (8.33) 
moet eerst in beide tensorproducten de volgorde van de tensoren (gelet 
op de coördinaten waarop ze betrekking hebben) met elkaar in overeen
stemming worden gebracht, bv.door in het tweede tensorproduct de volg
orde van de tensoren te verwisselen: 

(8.35) 

Vervolgens kan door herkoppeling (8.10) toe te passen, ervoor gezorgd 
worden dat tensoren die op hetzelfde deeltje betrekking hebben, als een 
tensorproduct (gekoppeld tot À1

) bij elkaar komen te staan. In het 
rechterlid wordt dé volgorde van {I en fK weer verwisseld op de wijze 
van (8.35) opdat eindtoestand f~ links in het matrixelement staat: 

(8.36) 

Nu heeft de integraal over de hoeken dezelfde structuur als de integraal 
in het directe matrixelement (8.28a}: 

(8. 37) 

waarf. =N is gesteld, vooruitlopend op resultaat (8.38}. 
De procedure die voor het directe matr i xel ement leidde van (B.28a} tot 
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(B.34) kan nu opnieuw toegepast worden; door een relatie overeenkomend 
met (B.32) in (B.37) te substituären en (8.4) toe te passen wordt het 
resultaat gevonden als 

K L ( ) (,. n. >-i ; ;.. : .e ·- .e .. .ff! - e .. 
f(fl , t.(' r. :::: "" 1< ~ 

(B.38) 

8.5. integratie over spincoördinaten 

De spinafhankelijke delen van Vee• en Wee• worden gegeven door de laat
ste regel van (8.27); zij worden weer expliciet geschreven door de des
betreffende coördinaten (direct of exchange) in te vullen, als ook de 
operatoren Fo en F,, die tijdelijk in §B.3 waren weggelaten: 

1'
1

:;: $-'? ( - r)(T a- vff t;, [ { FoXs(L)®Xs•({o)},s- 5? { F. j's.(f,J~xspCf,)}.sL [ L.({.)~tJl.,((,)]o 
(B.39a) 

K$::: $·• { (- r)r 8- YO' {.; [ { F; x.tf,) e Xs ·U.) J $ @ { F.xs. (fo)~ J sp (f,J},] o [ ~11 (f.)" 2 11 
( f.)]

0 

(B.39b) 

Ook deze sommaties over spincoördinaten wi llen we schrijven als een 

product van twee factoren, waarvan iedere f ac t or betrekking heeft op 
de spincoördinaten van één deeltje. 
Voor de directe term (B.39a) is een uitdrukking als (B.32) onmiddellijk 
van toepassing, waarbij (Xs ... ) ... = Fex .... =(-l)s+mFXs·M gebruikt kan worden: 

(B.40) 

Met behulp van (B.5) vinden we 

~ S ·· v I = (- 1) 5 5.., V$ (B.41) 

Om de exchangeterm (B. 39b) te schrijven in een vorm vergelijkbaar met 

(B . 39aJ is eenzelfde omweg nodig al s we lke l eidde van (8.28b) tot (8 .37); 

het resultaat is 
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(8.42) 

2s' Met behulp van (B.32) vinden we (met (-1} =-1) 

(8 .43) 

en door toepassen van (B.5) blijkt 

$ ~ ~ s- o-( ) •r {{ -i :} K = - 5 s .. 7 (- r) '2 rr+' H t i ., (8.44) 

Omdat · alle s=~ en zowel S als u alleen de waarden 0 en 1 aan kunnen ne
men, kan het 6-j symbool berekend worden met de relaties in §6.3 van /18/: 

{ f -1:1}=-'-
i i 1 

6 (8.45) 

Voor een Serberforce (Vo=-V,) geldt 

k 0 = - S i., ( Yo { _1.,' i 0 
} - 3 Y, [ { 1 1 

} ) =. - 5 S. Yo 
i 0 { i 0 

(8.46a) 

(B.46b) 

zodat (cf.(B.41)) 

K ,-: I .-: ( ) S A ~ , r = - =. - - I 5 $., V$ (B.47) 

B. 6. resultaten 

..lL -:A. 
Hulpgrootheden Q en.A(waarvoor (-1} =(-1) } werden in .§5.5 gedefinieerd: 

(5.21) 

(5.22) 



B.lO 

De uiteindelijke uitdrukking voor het direct~ matrixelement wordt ver
kregen door (B.34) en (8.41) in (8.27) te substituëren: 

y; l"( ) ( )I - j(J -jt.A ç- ( )LtS+JW( · · . , . ) Q ( ) ( ) 
et' r. =- 4n - 1 L -I J }«) /(l; IJ LH c . c· G'u1 ~ .p 

LSJ 

X ( e o L o /.f 'o) ( l .. o L o j.( 11 o) 1 otLf3 ( ro) {5.18) 

Evenzo wordt het exchange-matrixelement gevonden door (8.38) en (B.44) 
in (8.27) te substituëren 

'(8.48) 

Wanneer van een Serber force wordt uitgegaan (V0 =-V,) kan (B.48) ver
eenvoudigd worden door, in plaats van {8.44), (8.47) in (B.27) in te 
vullen; dit leidt tot resultaat (5.19). 

Tot slot zij opgemerkt, dat het directe matrixelement (en op analoge 
wijze, schrijfwijze (5.25) voor het exchange-matrixelement) zeer veel 
eenvoudiger afgel~id kunnen worden door uit te gaan van relatie (7.1.6) 
van ref. /18/ . 



C.l 

C. APPENDIX C: · HAARNEE}1BARE. ·GROOTHEDEN 

Voor de volledigheid \ttOrdt in deze appendix aangegeven, hoe waarneem
· barye grootheden van het verstrooiingsproces berekend kunnen worden. 

Aarigenomen dat de numerieke procedure van 17.4 is uitgevoerd, dan is 
! 

daarmee in de S-matrtxelementen het gedrag van het systeem vastgelegd 
(voor alle relevante waarden van I,n en c~) wanneer in subkanaal c~ 
een Coulombbolgolf met flux 1 invalt. Deze toestanden moeten nog gere
lateerd worden aan de golffunctie die het fysische verstrooiingsproces 
beschrijft, door te eisen dat in af\>Jezigheid van door de kernkrachten 
veroorzaakte ve rstrooiing, de verstrooiingsgolffunctie een (door de 
Coulombpotentiaal gestoorde) vlakke golf voorstelt. 
Voor deze vlakke golf worden om te beginnen expliciete uitdrukki ngen 
opgesteld. 

r 
·1· · · -·· ·· · ··· · · ·· -----· · · ··········· 

C.l. invallende vlakke . ~ölf 

I 
Voor ongeladen projectieldeeltjes is de invallende vlakke golf (met 
flux nk.rfm, dwz. niet, zoals in ref./3/, genormaliseerd op flux 1) 

(C.l) 

. 
De ~-as is gekozen langs de invalsrichting k van het projectieldeeltje 
0, vandaar k.ro= kz. k is. de grootte van het golfgetal van het vrije 
deeltje dat invalt op de grondtoestand (n=1) van het target (k werd in 
§ 7.3 aangeduid met k 1 };x~~(~0 is de spinfunctie van het projectiel (s=i). 
g>j,-.is,heel algemeen, de golffunctie van het target in de grondtoestand, 
in ons geval de single-partiele grondtoestand: 

tc.2} 

Vanwege de keuze van de z-as kan de baanbeweging (vlakke go 1 f)_ van het 
projectiel geen componenten bevatten, waarvan de projectie van het baan
impulsmoment op de z-as ongelijknul is (il11llersl=1l('rxl<1 =flk(rxêz} 
heeft geen componente langs ezi; de z-component van het totaal impuls-
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moment(behouden grootheid} wordt dus gegeven door M=ms+ml . 
Als de projektieldeeltjes geladen zijn, ondervinden ze, ook als ze on
eindig ver van het target verwijderd zijn, de invloed van de Coulombpo

tenti a a 1 • 
De vlakke golf exp (~k7J in (C.l} moet dan vervangen worden door de zgn. 
zuivere Coulombgolf ~~(zie hiervoor appendix B van ref. I 1 /): 

waar ~c geschreven is als de som van een door de Coulombpotentiaal ge
stoorde vlakke golf ~i met asymtotisch gedrag , 

(C.4) 

en_ een verstrooide bolgolf met asymptotisch gedrag: 

f~C~} _ is de Rutherford-verstrooiingsamplitude: 

(C.6) 

-8- i.s i.n het m.m.p. systeem de h.oek. met de z-as (met '19-=o de voornaamste 
ri.chti.ng}. 

- I' 
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C.2 ontwikkeling naar ·partiële golven. 

Oe zuivere Coulom5golf '/'<- k.an naar 11 part'ïë1e golven .. worden ontwikkeld; 
de ontwikkeHngscoëffici:enten zijn de regu'<liere Coulombgolffuncties 
van j7.2 (index 1 omdat target in grondtoestand isl. 

(C. 7) 

Een term met zekere t correspondeert, klassiek gezien, met dat gedeelte 
van de projectielbundel, waarvan de botsingsparameter (afstand van kort
st~ nadering tot target) ligt tussen -t/tik en (t+t) /ilk 
In (C.!J .is T=t9;rp de hoek-coordinaten van het projectieldeeltje; t9- is de 
hoek t.o.v. de z-as, t erwijl f de orientatie van het deeltje in een vlak 
loodrecht op de z-as aangeeft. 
Tengevolge van de ~euze van de z-as is van iedere partiële golf, zoals 
in .§C.l opgemerkt, de z-component van het baanimpulsmoment gelijk nul, 
yandaar dat in ( C. 7} a 11 een termen met m t = 0 voorkomen. 
Voor ongeladen projectieldeeltjes komt met(C.7) overeen de bekende ont
wikkeling van exp (i.kzy naar partiële golven, met als coëfficienten de 
sferische Besselfuncties jt : 

.R-><f (ik 'Z) = \fë;ii'kl{n ~ l i f kr J.t ( kr) ~o ( r) 
. y .(_ 

(C.B) 

zo geschreven, dat de analogte tussen reguliere Coulombgolffunctie F 
en Ricatti -Bes se lfuncti e Jcr.jf( kr) tot uitdrukking komt ( cf. § 7. 2). 
In het hier aan de orde zijnde geval van geladen deeltjes wordt (C.7) 
in (C.3l gesubstitueerd: 

(C .9) 

Hoek~ en spinafhankelijke delen van de projectielgolffuncyie worden ge

koppeld tot een spinbaar tensor( 1=t+11; 
deze. wordt op zijn beurt gekoppeld met de golffunctie van het target 
tot een tensor niet a 1 s kenmerkende eigensch.ap het totaa 1 l.rnpul smoment I 

van het systeem ( I= T + j, 1 met z-component M=ms+m1 
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it Yto {r) Xs h'l> ~j1 M,=? (fosfVIs/jWIJ)(jm;j,WJ,jJM)[:Jfj~SPi,]n1 
J 

(C.lO) 

D I t . d 1 .. , e lll e1 n e 1Jr--e 
i 

uitdrukking voor 'lf't:. wordt verkregen door(C.lO) in (C.9) 
te substitueren. 

"f!:: = §____ 2_ 2:_ ( f 0 S Wis / :f(Wl, )( j-wts J• 'Wit/ I M) 
kr" • I n lj 

{C.ll) 

Voor zekere I regelt n de volgorde van sommatie over l: 
voorn,=± 1 wordt gesommeerd over die lwaarvoor (-l).f-t-.f,=n (pariteit). 

I 

I 
I 

C.3. de verstrooiinosqolffunctie 

In §4.3 werd de verstrooiings-golffunctie geschreven als probeerfunctie 

-..!l(O) Ç ( -1 In() :InN(A--" ) -t Tn() ;[.n/V(('\ ~ fJ) T , 1 == L_ l'ö l<.c. To <f>c. l'o,Tt,f + r1 Vc r, Cfc. r1.rD, 
InMc • 

Met onbekende radiële coefficiënten die werden bepaald door (C.l2) in 
de Schrödinger ver ge 1 ijking voor Yte substitueren. 

(C.l2 

In hoofdstuk 7 bleek dat de 2 N functies u.Zc." en v-{~'~ bij zekere " I ,n, die 
tesamen één paar oplossingsvectoren u.zn, vzn vormen, niet eenduidig be
paald zijn, maar dat er, in principe, N lineair onafhankelijke paren op
lossingsvectoren ~~: .JL~~ zijn. Zij werden zo gekozen, dat met ieder 
paar de fysische situatie correspondeert dat in één der subkanalen aange
duid met c~ , een inlopende Coulombgolf met coëfficient 1 invalt. 
Hun componenten zijn functies Uc,.,.(r.) resp 'IJ,, ... (-r, l. , die voldoen aan de 
Schrö dingervergelijk_ing, regulier zijn in de oorsprong en waaraan rand
voorwaarden (7.101 zijn opgelegd: 



_. rf; ('In (c.J 0"', /- ) 
V~ t-'c.c- ! lr' 
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(7.10a) 

(7.10b) 

De golffunctie, die met één zo'npaar oplossingSvectoren overeenkomt, 
wordt ge~chreven als 

"-l)InM C::: ( -1 :In { ) In""{- ~ f} -1 In /, ) :rn ft-1( ~ ~ C)i l 
1 c.., = ~ ro U.c~ .. Yo {(Je. To, r, , + ;, Vc.c- lr"' tp <. r,, Y.,, s J (C.l3) 

"f(O,l}_ moet een lineaire combinatie zijn van golffuncties (C.l3), waar
bij de som over Coa beperkt kan blijven tot de elastische subkanalen. 
Verder moet opgemerkt worden dat in (C.12) impliciet gesommeerd wordt 
over de mogelijke spintoestanden van projectiel en target in de begin
toestand, dwz. over de z-componenten ms =± ~ en m1 (-~~~~fj,) van de 
pro5ectielspin resp. het impulsmoment r. van de grondtoestand van het 
target. Bij zekere m5 en m1 ligt de z-component van het totaal impuls
moment (behouden grootheidl vast als M=ms +m 1 • 

De sommatie over ms en m1 , wordt voorlopig uitgesteld. Het gedeelte van 
~(o.1[ met welbepaalde ms,m 1 , in de begintoestand, moet te schrijven 

· zijn als lineaire combinatie van golffuncties (C.l3): 

wW~rwt, ( 0 ,) = <> AWI'""'' :I11 "lvi11.M 
f I c__ Coo T Coo (C.14) 

Inc.,. 

De normalisatie co~fficienten A worden bepaald door te eisen, dat als 
_ geen verstrooiing door toedoen van kernkrachten optreedt, (C.14) over

een moet komen met de representatie (C.ll) van de inkomende projectoel
deeltjes. 

C.4. · bepaling van dé nörmalisatieèoëfficiënten 

Om (C.l4) termsgew.ljze. met (C.ll}_ te. k.unnen ve.rge.li_jken, worden de ont
wi.kk.e Hngs funct i. es <f gesch.reven a 1 s ( cf. § 4. 31_ 

JC.15a) 

rn M (" _,. c) lp(.. r, • -ro I ) 
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De gebr(rikte notatie is als volgt: met een willekeurig subkanaal c cor
respondeert een target (single parti.cle}toestand n met spin jn en pari
teit (-llt ... ' aangegeven door m; ... (t)(i is gebonden deeltje}_en een continu
umtoestand met quantumgetallen {', j' en golfgetal kn· 
Met een elastisch subkanaal c~ correspondeert de n=1 grondtoestand en een 
continuUmtoestand vastqeleqd door l,j en k1. 

. . . ·- . 
f staat voor de hoek- en spincoHrdinaten van deeltje i. 
Het geval dat geen verstrooiing door toedoen van kernkrachten optreedt, 
kan gesimuleerd worden door in (7.10} te stellen S~cLe)=O (geen exchange
verstrooiingi en S~c~d}=6cc~(op qrond v~n behoud van flux zowel in- als 
uitlopende bolgolven in subkanaal c~ met dezelfde coefficient; geen ver
straoide galven in de averige subkanalenf. 
beze zienJWijze kan benadrukt warden ·door (7.10a} in een andere, volledig 
equivalente varm te schrijven (met gebruik van It -Ot=-2iFt, zie j 7 .2): 

.(C.16) 

(C.l6J, met Scc .... =Occ"'" \vardt samen met (C.15} in (C.13} ingevuld; het re
sultaat qesubstitueerd in (C.14}_: 

'IU MsWit { ) • ..;;-- 13 WtsWlr; In f 1 { ) [ ("') /1, ] r.:.....c D,l =-2tL lie.., r;' ! T'o 'Yf.j o @ ~_,·,(1) 
.Jnc..., " L/11 

(C.17) 

De coefficienten A kunnen nu bepaald warden door termsgewijze (C.17) aan 
(C.11) gelijk te stellen; kennelijk , 

1\ Yl->s ..,_,,;In VT;i7 ( o J ' ){ . . J ) .,.. . t ne.., == -2ti(; tOSIMJ JVVII JWIJjt'*'ll IM eetfTe (~.18) 

C.5 asymptotische verstrooiinqsgolffunctie 

Met behulp van (C.13L en (C.18L is de verstrooiingsgolffuncti.e (C.l4}_ te 
schrijven als (C...,.....,l,j; c~n,t',j'; LScc ... =607 6-ee'ojj•l! 

~""'~M, { o, 1) = - l,(l;(12~k 'E_ ( .f os Wr1 fJ· 'YI-I.t) (;·wr~ j, m,/ I M) 
1 Inej 

(C.19) 

XZ. f eitr~ (r;'u~~ ... (ro) [Yt'i'{o)«J ~1"'{1)]1..,+ r1-'1fc~11 (r,) 
'Vl.f.J' I •-r -

X [ "::t'j' (1) ~ ffj .. ( o)~ 
If'/1 



C.l 

Hiervoor Klinnen asymptotische u\tdrukkingen worden opgesteld door ofwel 

ro , of\vel r 1 naar .,_, te.. laten gaan (cf.§2.2l. 
In net eerste geval vel4tlachten we asymptotischaan te treffen een super
positfe van een (door de Coulombpotentiaal verstoorde]_vlakke golf en 
u~tgaande bolgolven fn deeltje 0; in het tweede geval (r,-"oo} alleen uit
gaande oolgolven correspond~rend met via exchange verstrooide deeltjes 1. 
Terugkerend naar het eerste geval: voor r0 -oo gaat het tweede deel van de , 
t\lteede som _in (C.l9}_ naar nul, omdat r0 daar voorkomt als de radiele 
coordfnaat van een·gebonden toestandsfunctie (cf.(C.2}). Voor het eerste 
deel kan (C.16l worden ingevuld: 

(C.20) 

X ..:;--" iv:'[-t F'() r fk:(C!In(d.} ) ""() \l ( -,.?;, e e < UCC«i { to + 2-i V~ ~-'cc_, - 6ccl4 ()£' r.,!J Yef'(l3)61~ 

Om deze enlatere uitdrukkJngen te vereenvoudigen door de uitlopende 
Coulombgolf Ot• zijn eigen !'-afhankeli.jke coefficient te geven, blijkt 
het zinvol om naast de S-matrix zoals gedefinieerd in (7 .10)_ een zgn. 
C•matrix in te voeren. Het verband tussen beide is, in termen van ma
tri.xelementen: 

Pj .. ]r,. 

Cin (t1) __ 1 i. (crJ- 'lt,) f _h {('In. (I!} -t ) 
cc- - 2.i e {' J< 1 ,J Cc"" - UCCo<>j (C.21a) 

(C.21b) 

Heti.s te veri.fi:eren dat deze C-matrixelementen dezelfde ZlJn als die 
welke gedefinieerd worden door, in plaats van (7.10}, als randvoorwaarde 
op te leggen: 

,_In ( } 
U. cc10 l"o 'Yo.! J ei~rt'--f' ( ~ F'( ) ff, czn(.t.Jt<>r"" { )') - (C.22a) 

L<... Occ60 .( r., +v k.: CCoo Vi' ro I 

- rn { ) ~ ~ i<rp t' {f;' C. In {e) A-"'~ { ) 
1fcc- r, T,).R. k.,. \fk:, cc.., V~' l'r (C.22b} 

· ln termen van deze C·matrixe.lementen i.s (C.20.L te. schri.jven als 

"PWisW!t ~ v~:· L ( foHl/IJ /iJII-lJ){fW~s jiiMt /JM) (C.23)_ 
:Inf.j 

~~ e'~~--t' ( occ.., f( (,-o) -1 {f. C{;!,'-' et;:(r.)) [":Jn,(o)C3 fP; ... (tJ]z~ 
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Analoog aan (C.23l is, met be.hulp van (C.21bl, voor het exchange-gedeelte 
van de golffuncti.e af ta leiden 

(C.24) 

C.6. de·verstrooide qolf 

De 11 direct 11 verstrooi.de golf (dat gedeelte. van de verstrooiingsgolffunc
tie. dat asymptotisch het karakter van e.en uitgaande bolgolf in deeltjes 
0 hee.ft} is de som van de door de Coulombpotentiaal verstrooide golf 
(twe.ede term van (C.3}) en de door toedoen van kernkrachten verstrooide 
golf (tweede deel van tweede som van (C.23)}: 

(C.25) 

Als r0 .... oo (hierbij is te denken aan het geval dat een vrij deeltje 0 

wordt gedetecteerd door een teller die op macroscopische afstand van 
het target is opgesteld) kunnen voor rs en Ot I de asymptotische uit
drukkingen (C.5l resp. (7.8d} warden ingevuld: 

'\f~Ms~41•__,. <"' e.xp [ikYiro-i0 .. l-vt(?.k .. r")l (k,'{fc(-IY)o..-.,Xst~ttsffi;.,_.,(l 
suo..H 1'o .... ""' C- "fo V~ J ....., 

. .. .... €' 
.:;- . ."1 ~'v'i;fl'e1..•V"e'e1.- cznfJ.J[~ t~) R. + L-:- {eosfVIJ/i~'''~~)(jwr,J~wr./It'A; ~.Lf7 k-.. cc... e'i' 0 ~¥1 

:zn~J 'J . (C. 26) ?f?J .. ]r" 

Het tensororoduct i.n de tweede term wordt ui.tge.sch.reve.n als (cf.(C.lO}_}_: 

[ "Jf'j' (a)@ ffit"' {t) ].IM = ? ' ( .e 1lM(~ s V'-Is I YIMj' )( r YIA/ f .. 1-14 .. /IM) 
""; ...... ,..,f?'wtj . 

(C.27) 

Iedere. bijdraae. van de.ze. som tot de verstrooide golf (C.26}_ beschri.jft 
ee.n efndtoestand met bepaalde orientatie. van spin- en targetspin, vast-
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gelegd door m5 ' en mn. De sommatie over m5 ' en mn wordt uitgesteld. Voor 
een bepaalde combinatie van m5 , m1 , mJ en mn moet nog over m~ en mj ge
sommeerd worden; op grond van het feit dat M een benouden grootheid is 

{r1 = ms+ITit = m$+mt,+m0 )liggen m! en mj in feite vast door mj=~1-m$ en 
m'-ml-m' r J s· 
Als hulpgrootheid worden gedefinieerd amplituden D: 

waardoor (C.26L_geschreven kan worden als 

(C.28) 

(C. 29}_ 

Analoog aan directe amplituden (C.28L warden exchange-amplituden gede
ftni.eerd als 

(C.30) 

Het exchange-gedee lte van de verstrooide golf is 

(C.31}_ 

X 

C.7 verstrooiingsamplituden·en werkzame doorsneden 

Dfrecte en exchange verstrooi.ingsampli.tuden fn en Qn Z1Jn gedefi.nieerd 
als de ft.oef<.afhankeHjke coeffi.cH~nt van de ui:tgaande bolgolf, afhankeli..jt 
of de radiele coordinaat van het aanvankelijk ge5onden of het aanvan
Kelijk vrije deeltje naar oneindig gaat: 



C.lO 

Door (C.32aLmet (C.29}, en (C.32b1_met (C.31}_ te vergelijken, volgen 
explfcfete uitdrukk:tngen voor resp. directe en exchange-am plituden: 

(C.33a) 

(C.33bJ 

Met gebr~ik van de resultaten van§~.3 warden nu afzonderlijke directe 
en exchange werkzame doorsneden (die alleen van theoretisch belang zijn, 
en niet experimenteel bepaald kunnen warden} gedefinieerd als: 

(C.34aJ 

{C.34b) 

De''.tota le 11 werkzame doorsnede (die verge 1 eken kan warden met het expe
rimentl wordt gegeven door: 

C.8 -~ongepolariseerde \-ierk.Zame ·doorsneden 

De in de vorige paragraaf bepaalde werkzame doorsneden hebben recht
streeks oetrekfdng op een experiment waarbi.j de vier grootheden m5 , m1 

mJ en_mn volle.dig bepaald zijn. 
Ten aanzien van de e.erste (m5 l_betekent dit dat de spins -s van alle pro
jectieldeeltjes dezelfde or-ti~ntatie in de ruimte hebbeil (spins alle 1' 
(ms=+i[of alle J.(m5 =-i[1. Men spreek..t in dit geval van een volledig 
gepo 1 artseerde pro~ecttel bunde.l ; 
Als de m1 vastlf~t, heboeil de spins 11 van alle targetKe.rnen dezelfde 



I 
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oriëntatie in de ruimte: volledig gepolariseerd target. 
Gegeven ms en m1 moet voor één bepaalde m~, mn combinatie de werkzame · ' 1 -

dporsnede bepaald \'lorden; di.t kan door alleen die verstrooide deeltjes 
~e tellen · die spinoriëntatie m~ hebben en tegelijkertijd het target 
1n spintoestand mn achterlaten (of z-component ·van het baanimpulsmo-
l 

ment gelijk hebben aan me= M-m$-mn (M, gegeven door M =ms+m, is een 
5ehouden grootheid]. 
In de practijk worden vaak eenvoudiger ex~erimenten uitgevoerd, waarbij 
een detec.tor ter plaatsen alle verstrooide deeltjes telt, ongeacht 
m~ of mi, en waarbij target en projectielbundel beide aanvankelijk on
gepolariseerd zijn. Ongepolariseerd wil zeggen dat de spinoriëntaties 
van projectielen en targetkernen willekeurig over de ruimte verdeeld 
zijn; de mogelijke waarden ms en m1 van de z-componenten van de spins 
sen ~ komen dan met dezelfde waarschijnlijkheid (2s+l)-l=i resp. 
(2$1 +11~1 voor. 
Dej "ongepolariseerde" werkzame doorsnede die door een detector in de 
r\chting .n. geregistreerd wordt, wordt verkregen door de "ge polariseerde" 
w~rkzame doorsneden van ~C.7 te middellen over de mogelijke spinoriën
taties ms en m1 in de begintoestand, en te sommeren over de mogelijke 
spinoriëntaties m$ en mn in de eindtoestand. 
Aldus (voord, e, d+e}: 

(C.35) 

Tot slot zij gegeven de ongepolariseerde werkzame doorsneden in termen 
van directe- en exchange-amplituden (C.28} resp. {C.30}: 

(C.36b) 

{C.36c) 

~ ... , (Jl) 1
2.. 
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