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Voon.woon.d

Ife w.ii hlen. hulde, brengen aan at dU.zge.ne.vi die. n.zzdi de. moed
en utiliknacht hebben opge.bkao.ht om het examen van GeM.ggn.zge.eAde. voon. het
Hogen. Ondenwlji tot een goed. einde. te. bn.zngzn. Ife had nooJüt gedacht dat en.
zoveel Ijveh. en tijd aan zouden besteed wonden. Ife mag genu&t itellzn dat
de vooA.be/taottngen van het examen de voi.de/u.ngen van mijn ondeh.zoe.kt> wenk

een vot jaa/i doen Atagnen.cn. En toch ben Ik van oondeel dat het achteJiafi
geen veiJLonzn jaan. gewonden l&. Het biljet Indendaad wzn&elijk dat na jonen
ona.fagzbn.oken ondzn.zae.ke> wenk een pauze Lntn.ex.dt, gedunende. dewelke, men alle
bevindingen kan laten bez-cnfcen, gedutende dzwelkz men ondz &che.pt In de
dtupel befeomen n.zt>ultatzn, om uiteindelijk een objectlzve. zvaluatlz te maken
van het gelzvendz wenk en te. pn.oben.zn het venAlchte. ondeAzozk& wenk te.
6ltu.en.en In het gehzzl van het huldig inteAnatlonaal onden.zoe.kA pn.ogncuma.
VeJugzlljke. bezinning kan dlkwljli uitmonden tot een connlgenzn van de -tnge-
iljagen weg naat me.en. atgemzen intexeAit opwzkkznde, gebieden, lo'n jaantjz
van be.zlnnlng lt> mzen. dan uemelijk. Hlenop aanitultend, ben Ik nu ook ten
ételllgitz van oventulgd dat een ven.bLLj'6 ge.dun.znde. een jaan. OjJ mee/t In een
zeeA degelijk bultenlandi ondeh-zozki czntnum een gelljkaatdlg e.{t&zct kan
Inhouden. Ife betnzun. nu dat Ik In het venlzden nooit de aangebodzn kamzn
heb aangenomen om eZdehJ, gzduKzndz een jaan. o fa mzen. envanlng op tz doen,
maan. Ik hoop dit de zeA&tvolgendz jaKzn toch tz kunnen n.zallzen,zn.
In dit venband pnljb Ik gnaag Pn.o$.Vn..A.J.Vehuytteh., Vlnecteun. van het
LabonatonMm voon. Kennfay&lca, dlz ona.igzbn.okzn zijn medewenkefu, daadwznkelljk
aampooKt om In bultznland&z czntnxx. de zo noodzakzlljkz envanlng op tz dozn.
Bultenlandiiz contacten zijn omlAbaan. en m:j>ichlen lb het daanom ook jammen
dat de aggn.zgaat& vzn.handeJU.ng In het nzdefilandi dlznt tz wonden opgesteld, het-
geen de dl&tnlbutlz van het wenk In bultzntand&e. ondenzoeki, centna. ultenaand
Kemt. •*

Ife neb me de vnljhzld gegund mijn peMoonlljkz bzdznklngzn nzzn. tz ichnljvzn
In het voonwoond van mijn piozfachnlit tot het behalen van de g îaad van
Gejag$xzgz.zndz van het Hogen. Ondznutlji. Ze kunnzn een waandevol advlzA Inhouden
voon allz coH&ga-ondeA.zo&kenó.

19S1 li een jaan geuizz&t van noz&tz. anbzld [denk-, ichnlj^- en
typwenk) , een jaan. zondzn. vakantlz, mzt latz thulikom&tzn en doon. deze a&-
pzcten wondt ook het gezin betnokken bij dz vooibeAeldlng van de. aggnzgaató
te&lt>. Ife wzni dan ook In het bijzonden, mijn zchtgznotz Votande. en kindenen
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en isabzULe. te. be*Aekke.n in mijn dank. Ik betoog hen volgznd joon.

te. geven wat Ik hen dit joon heb onthoudzn.

Ik had nooit de. gelegenheid gehad deze. bedenkingen nexx. te.

schxijven , hadden mijn oudeAS me niet naan. de. univensitext gezonden.

UiteAoaAd ben ik hen daaAvoon. hoAtelijk dank veASchuldigd.

Ik b&tuig ook mijn eAkzntelijkh&id aan alle. henen Pn.oiesson.en
van de faculteit den Wetenschappen van de. RijksuniveASiteit te. Gent die. de
basis legden van mijn wetenschappelijke, vonming.

Ve ovenige dankbetuigingen waaien oveA naat het Labonatonium
voon. KeKniy&icja, waan ik van 1968 tot einde. 1971 het geluk nog ke.nde. te.
netben mogen wesiken onde/i d& etuaten leiding van wijle.n Ffto^eMon. Vti.J.L,
VeA.hae.ghe.. Ik wil hieA ondexatwipen hoe.ze.eA ik de. boXangKijkhsld aanzit van
hetleMeAAchap oven. een dergelijk beJüxngKijk ondeA.zoe.ki centAxm. Zfe veAmeld
hieA in het bijzondeA Vnoi.VfL.G.RobbKecMt, ad-inteAim dienéthoo^d in 1972 - 73
en Ptio&.VA.A.J.VeAuytteA, huidig dienithoohd.

A£é jong uitkomend iyiiaii wa& het een enonxn voohAeskt ondeA-
gtbnaaht te. wonden in een g/u>e.p ondeA de. de&kundijge. leiding van VKO^.VKX.

Hzyde., die. een paan dagen geleden uiteindelijk zijn tviedh lang veAdiende.
p/iomotiz he.e.£t bekomen. Ife ben hem zesA. eAke.nteli.jk, hoop op een nog lange.
iamenuiefiking en wenó hem ve.el geluk in de. toekomst.

Mijn buKzau.ge.zel ge.duAe.nde. vele. jaAen, VK.Viet Van liackeA,
wil ik ook in mijn dankbetuiging betAekkm, aJU voox.be.eld hoe. man on.de.
scke.pt in wzAk en Kesultaten.

Een sp&dalz eAkentelijkhzid gaat ook naan. LLc.Ge.eAt Wene&,
waanmzt ik in het bijzondeA geduA&ndz het Zaatstz joon, velt vnuchtbane. dis-
cussies feefa gzvoeAd oven. het RPA &onmalisme., welke, ons beiden ten zzeAste.
aanbelangt. Ik hoop op een veAdeAz, die.pgaandz sammnwenking teA voonbeAeiding
van zijn doctonaats tesis.

We beschikken in het labotiatohium ook oveA een, in zijn
domein, zee/t knap peASoon, namelijk de. hzeA Rudi VeASpille., die. met buJXen-
geuxrne. begaafdheid en zorgvuldigheid onze. &igun.en we.et te. tekenen, iotogna^isch
op te. nemen en te, ontaikkelzn. Het vensckil in visuzel vooikomzn tussen mijn
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doctonaati wenk in 1971 en dit \uenk ie onbeMchnijilijk gnoot. Ook heb ik enonm
neipect ga.kKe.gex. voon de. iecAetoAeüen Mevn.B.Pot&liet-Van blaeyenbenghe en
UzvK.V.datn.ê.-LooteM voon. die. eeuuiigdunende kaZmte die. zij blijven voonleggen
bij het typen van zoveel antikeZi en t&hiAhen. Ik heb negen tiende, van dit
\aenk zeX-i getypt, heb mijn ogen veMteten, heb een b/UZ moete.n aanichaiien
en zag nooit een zinde. komzn aan at die &omuZeA...

OokfUnhtik een kpexwiaZ wooid van dank aan onze. bib&tothecMi&
VaniëZ Van Waettefee, voon zijn vooHtd.ivie.ndz bexeAdinWUgheM tot e.nig dAtikweJik.

Vit uiesik nee^i onteZbasiz aten Kzkemtijd gzvehjgd op divejue.
computeJU,. Ik heb de. ontuiikkeZingen met uee£ inte/ieA&e. gevolgd in het Digitaal

- R&kmcent/ium van de Rijk&univeA&iteit Gent met aihteh.e.envolgent> de. IBM 360/30,
| da SIEMENS 4004, 7741 en 7541. Ife dank U.C.LagJuUn, VUzcteuA. van het C.V.K.,
l voaK de. veZe. aten ne.kentA.jd , weZke. tex bz&chikking weAden gz&teZd. Ik ben

i. ook Pxo&.Vi.R.Ch&Ly en Vi.J.Sau. van het In&titut de. Fhy&ique. NucZéaine. , Uni-
y veJUiitt Lyon, enkenteZijk voon. hun gahtsiKijheM en medeweAfcing betoond tijdend

taZnijke. veAblijvzn te. Lyon, VMOA ik dankbaan gebnuiM. gemaakt heb van de. ^ad-
l liteiten met de. COC 6600. Om labonaXaKum he.e.{t zich de taat&te. jonen ook veA-
5' nijkt met. knachtigz on.dinatoKe.n. Ve. oomputeA ̂ aciZiteiten, uxuvwveA we beicfitfc-
ï kan met de. l/AX 11/7S0, kunnzn doon. veZe. ondex.zoe.keAA wonden benijd. Ik dank
': VK.A.VzcZexcq voon. de. uit6te.kznde. fiunationeAing van het intexn KekencentAim.

i: Het doon. mij veAnichte. tkeonetiich nu.cZe.ain. ondeAzoek vxa,
?: ilzchti mogeZijk dank zij de. beZangnJLjke. &inanciëZt huZp gebodzn doon. het

ï Nationaal fondi voon. lUetznAchappeZijk OndeAzoek (N.F.W.Ö.).

Bij het dnukken van dit weAk dank ik de exteAne. leden van de
:• le-e&commibhiz , Vnoi.VnM.Bouten IL.U.C, - S.C.K. Mol) en Pn,o6.Vn..P.Van Leuven
:- (R.U.C.A. - S.C.K. Hol) voon. de zong, waaAmee zij het pnoe.{ficnniht gelezen

. hebben, ondanki hun dnukke andene bezigheden.

Vonk aan mijn vnienden KAi&,Piet,GeeAt,RobeAt,HeAman,Guido,

Hugo,BeAt,Vink,Etienne,Venit>,Anmnd en aZle andeAen.

4/10/81
HicheZ WaAoquien
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duidt de natuur aan van het nucleon, hetzij proton, hetzij neutron :
q s p of n .
stalt steeds de tegenovergestelde natuur voor van q. Steeds : q' ¥ q.
kan zowel q als q' voorstellen.
: inbegrip projectie m. (bvb. bij sferische representatie |a> = In 1 j.m >

o Cl a a a
zonder projectie m (bvb. bij sferische representatie |ct> = |am >

integratie over spin coördinaten : hiermede wordt sommatie over de spin pro-
jecties bedoeld. Zelfde opmerking bij integratie over isospin coördinaten.

SkE2* : de asterisk wijst op gebruik van aangepaste séndeeltjes energieën bij
beschrijving van excitatie spectra.

2qd : twee-quasideeltjes
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INLEIDING

- Het is opmerkelijk dat er in de natuur steeds magische getallen naar
voren treden. We denken bijvoorbeeld in de atoomfysica aan de atoomgetallen,
corresponderend met de edelgas configuraties. Eveneens, komen in de
kernfysica magische getallen voor, corresponderend met gesloten schillen con-
figuraties in het onafhankelijk deeltjes model. Een logisch gevolg is dat alle
theorieën ter verklaring van kernstructuur eigenschappen zich baseren op het
bestaan van dergelijke magische getallen. Men stelde dan ook de fundamentele
vraag hoe op zelf-consistente wijze de evidentie van magische getallen in de kern-
fysica kon aangetoond worden. Een analogie trekken tussen de Coulomb krachten
in de atoomfysica en de nucleon-nucleon interactie in de kernfysica leek
onaanvaardbaar. Vooreerst reikt de dracht van de nucleon-nucleon interactie
iets verder dan de onderlinge afstand tussen de nucleonen ('\<2.4 fm) ; daar-
tegenover staat de oneindige dracht der Coulomb krachten. Verder vertoont de
nucleon-nucleon interactie bij korte afstand (r ^ 0.4 fm) een plotse sterke
repulsiviteit , in tegenstelling tot de Coulomb interactie. Bovendien komt er in
de atoomfysica een sterke centrale Coulomb potentiaal van de kern voor, welke
onafhankelijk is van de beweging der electronen. Deze fundamentele verschil-
len zijn van die aard dat er van een gelijkenis tussen het veel-deeltjes
probleem in de kern en in het atoom geen sprake i s . Wel ontleent men ui t de
atoomfysica het begrip gemiddeld veld dat door de nucleonen zelf wordt opgewekt.
In eerste benadering kan men aannemen dat de nucleonen in dit gemiddeld potenti-
aal veld onafhankelijk van elkaar bewegen. Met toevoeging van een spin-baan
potentiaal kan men in dit onafhankelijk deeltjes model de magische configuraties
van sommige kernen reproduceren. Het gemiddeld veld, waarin de nucleonen be-
wegen , zou moeten volgen uit een variationele benaderingsmethode van het type
Hartree-Fock (H.F). Dit b l i j f t echter een moeilijk oplosbaar probleem. De realis-
tische vrije nucleon-nucleon kracht bezit een zeer sterke repulsiviteit bij korte
afstand (r ^ 0.4 fm) ; men kan uiteraard met dergelijke vorm van de interactie
moeilijk een zelf-consistent veld afleiden. Men lost dit probleem op door de
invoering van het begrip "effectieve" interactie, m.a.w. men maakt gebruik van
het feit dat er zich in de kern ook andere nucleonen bevinden, met als gevolg
dat de gemiddelde afstand tussen de nucleonen onderling ( 'v* 2.4 fm) groter is
dan de afstand, vanaf dewelke de oneindige repulsiviteit zich laat gevoelen
( * 0.4 fm). Daardoor l i jk t het alsof de nucleonen in de kern de repulsieve
pit niet aanvoelen. Het begrip "effectieve" interactie G of reactiernatrix
wordt op quantitatieve wijze ingevoerd door de Bethe-Goldstone vergelijking :

G = V + V
E-Hr
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waarbij V de v r i j e of "bare" nucleon-nucleon interactie voorstelt, Qp de projec-

t i e operator, steunende op het Pauli beginsel waarbij nucler-'^n slechts naar on-

bezette toestanden kunnen verstrooid worden, HQ de ongestoorde schillenmodel

Hamiltoniaan en E de totale verstrooiingsenergie. Gedurende de jaren zestig

werden vele studies gewijd aan het zoeken naar oplossings methoden van boven-

vermelde Bethe-Goldstone vergel i jk ing, toegepast op kernmaterie. Het probleem

situeerde zich voornamelijk i n de berekening van verscheidene diagrammen welke

voorkwamen in de expansie van het matrixelement <]c.ï<2|G|i<3ï<4> en in het al of

niet verwaarlozen van hogere orde diagrammen. Ondanks a r deze zeer ingewikkelde

en numeriek langdurige berekeningen waren de resultaten van de kernmaterie groot-

heden niet bevredigend : te weinig binding (tekort van-4-MëV) en slechte satura-

t i e . Eén van de belangrijkste oorzaken is het verwaarlozen van hogere orde termen

in de expansie van ü. Dit heeft ertoe geleid phënomenologische renormalizatie para-

meters in te Voeren om quantitat ief experimentele gegevens te reproduceren.

Van d i t standpunt u i t voldoet de theorie nog niet helemaal.

- Een middel om de realistische interacties u i t de oneindige kernmaterie

berekeningen eveneens te kunnen toepassen op eindige kernen wordt gegeven door

de lokale-dichtheids-benadering (Local-density-approximation) (LDA). De LDA

is gebaseerd op de idee dat nucleonen in de kern interagert. alsof ze zich be-

vonden in oneindige kernmaterie met een dichtheid "p kenmerkend voor hun plaats

in du kern. Toepassing van de LDA op de reactiernatrix le id t tot een Hamiltoniaan

dichtheid in functie van de dichtheids matrix. Dergelijke variationele berekenin-

gen worden gerenormalizeerde-Brueckner-Hartree-Fock (RBHF) of dichtheids-af-

hankelijke-Hartree-Fock (DDHF) berekeningen genoemd. Beide methoden verschillen

in enkele specifieke detail aspecten. Hierbij dient het baanbrekend werk van

Negele (Neg70), Campi en Sprung (Cam72) in het bijzonder vermeld. Beide in LDA

afgeleide interacties z i jn dichtheids afhankelijk maar zonder phënomenologische

renormalizatie parameters bl i jven ze de specifieke tekortkomingen vertonen van

- te weinig binding, en

- gebrek aan saturatie b i j pp .

- De verschillende kategorieën van nucleon-nucleon interacties en de diverse

benaderings methodes worden visueel weergegeven in bijgevoegd schema.

- Door de complexiteit van da Hartree-Fock berekeningen startende met een

realistische potentiaal met of zonder harde repulsieve p i t (Yale, Reid "soft-

core", enz.) is het wenselijk analytische uitdrukkingen te zoeken voor een

effectieve interact ie, al of n iet met dichtheids afhankelijkheid, en gepara-

metrizeerd voor een zo groot mogelijk aantal nucleaire grootheden.

Men vermijdt problemen met hogere orde correcties, die men anders wel heeft

in de toepassing van de Brueckner-Bethe theorie. Natuurli jk is deze benadering
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minder fundamenteel maar daarom niet minder nuttig. De interactie kan gebruikt
worden in gebieden waar berekeningen met realistische interacties volkomen
uitgesloten zijn. Bovendien is er de niet te onderschatten numerieke eenvoud
van de berekeningen.

- Er zijn een groot aantal verschillende phenomenologische interacties

voorhanden, welke worden toegepast in de kernfysica. Elke interactie wordt

aangepast voor een specifiek doel en het toepassings gebied ervan kan sterk

verschillen.

Bijvoorbeeld, worden vele interacties op zulke wijze geconstrueerd om bij

Hartree-Fock berekeningen het zelf-consistent veld, opgewekt door de nucleonen

zelf en waarin ze onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen, en grondtoestands

eigenschappen, zoals bindingsenergieën en nucleon dichtheden, bevredigend

te reproduceren.
Andere interacties worden .bijvoorbeeld, aangepast voor gebruik, als effectieve
interacties tussen valentie nucleonen of tussen deeltjes en gaten.
Daarvoor,; is het aan te raden zeer voorzichtig te zijn bij het vergelijken
van deze verschillende types van interacties, vooral als hun matematische
uitdrukkingen sterk op elkaar gelijken.

De meest succesvolle effectieve phenomenologische interacties blijken
deze te zijn met een dichtheids afhankelijkheid. Deze vaststelling volgt ook
uit de conclusies van de DDHF berekeningen van Negele en Campi, zoals hoger
vermeld. Tot deze groep van interacties behoren o.a. de 6-krachten van het
type Skyrme, Moszkowski-Ehlers, Migdal, . . . en de eindige dracht krachten Dl
(Gogny(Gog75)), . . . Deze phenomenologische effectieve dichtheids afhankelijke
interacties worden meestal zo aangepast om een bevredigende zelf-consistente
beschrijving te geven van diverse grondtoestands eigenschappen :

- bindingsenergieën ;
- ééndeeltjes spectra ;
- lading en neutron dichtheid distributies ;
- kernstralen .

Ze slagen er niet in terzelfdertijd eigenschappen van geëxciteerde toestanden
te beschrijven. Daarvoor worden meestal andere residuele phenomenologische
niet saturerende interacties aangewend (bvb. Gauss potentiaal, MSDI,...). Een
uitzondering hierop is de Migdal kracht, welke dichtheids afhankelijk i s , van
"nul':-dracht, en afgeleid ui t een veralgemening van de Landau interactie bij een
Fermi gas. Deze kan aanzien worden als een limiet geval van de Skyrme-type of
Moszkowski 6-interacties. Wel is het zo dat de Migdal kracht geparcmetrizeerd
is met het oog op het bekomen van een goede deeltje-gat interactie ( ter beschrij-
ving van elementaire excitaties in een kern) terwijl de andere geparametrizeerd
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worden ter reproductie van kernmaterie en grondtoestands eigenschappen. Het

accent l i g t totaal verschillend.

- Me kunnen de vraag stellen of er geen interactie kan geconstrueerd

worden met een gemeenschappelijk parameterset om zowel eigenschappen van

grondtoestand als geëxciteerde toestanden te beschrijven. Bovendien is het

evident dat de voorkeur gegeven wordt aar en zo eenvoudig mogelijke ana-

lytische structuur. Hier kunnen we de voornaamste betrachting van d i t werk

situeren : de constructie van een dergelijke interactie.

De diverse wegen, welke de interactie op zelf-consistente wijze dient te volgen

worden op het schema weergegeven (deze behandeld in d i t werk worden met een

dubbele p i j l aangeduid).

We weten dat de dracht van de kernkracht tamelijk kort i s . Het is daarom

aangewezen een "nul'kiracht kracht te beschouwen als effectieve interactie, waar-

van de radiale afhankelijkheid beschreven wordt door een 5-functie. Dergelijke

krachten z i jn gemakkelijk te behandelen in berekeningen en ze beschrijven op

correcte wijze vele nucleaire eigenschappen. Bi j meer realistische krachten,

echter, is een eindige dracht noodzakelijk. Nu kan een eA.yidige. dwuckt gesimuleerd

worden door een moment a.6ha.nkeJU.jkhe£d . Om al deze redenen zoeken we naar een

uitgebreide versie van de Skyrme interactie (Sky56, Vau72). Deze vertoont in

elke componente een S-functie, maar bevat eveneens snelheids afhankelijke termen,

waardoor de kracht nlut-tokaaJi wordt.

- Een bijkomend argument waarom we de oorspronkelijke Skyrme interactie als

basis beschouwen van een nieuwe effectieve interact ie, wordt verleend door het

fundamenteel werk van Negele (Neg70, Neg72, Neg75), waarin de Hamiltoniaan

dichtheid in de LDA en DME (dichtheids-matrix-expansie) afgeleid wordt vertrek-

kend van een realistische potentiaal (Reid "soft-core"). Deze Hamiltoniaan dicht-

heid kan aanzien worden als een veralgemeende Skyrme interactie waarbij de diverse

coëfficiënten een afhankelijkheid vertonen van de dichtheid en isospin, gespeci-

fiëerd door de realistische G-matrix.

- Als een effectieve interactie aangewend wordt in een schillenmodel berekening

vertoont deze interactie een afhankelijkheid van de schillenmodel configuratie

ruimte : de. modeJbiuimte. .Verschillende interacties moeten beschouwd worden b i j

verschillende truncaties van de model ruimte. In een phenomenologische interactie

schuilt deze afhankelijkheid van de modelruimte voornamelijk in een sterkte para-

meter. Opdat nu "realistische" interacties (afgeleid u i t de vr i je nucleon-nucleon

verstrooiing ; frequent ook "bare" interacties genoemd) in schillenmodel bere-

keningen zouden kunnen gebruikt worden, dienen deze effectief gemaakt te worden

in de beschouwde modelruimte, door renormalizaties als gevolg van ontbrekende

romppolarizatie effecten. Willen we de Skyrme-type interactie, die aangepast is
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om in Hartree-Fock vergelijkingen te worden gebruikt, aanwenden als effectieve
interactie tussen valentie nucleonen, dan is het ook noodzakelijk gelijkaardige
correcties u i t te voeren, als deze b i j de "realistische" interacties.

- Bestaande belang*""' 'ke bezwaren tegen de Skyrme kracht hebben verband met
de spin afhankelijkheid van de interactie. Deze is niet aangepast b i j de oor-
spronkelijke Skyrme kracht, en het laat zich aanzien dat deze kracht aanleiding
geeft tot spin-afhankelijke resultaten, welke niet zinvol zi jn:

- repulsieve paarmatrixelementen ;
- overbinding b i j oneven-A kernen en oneven-oneven kernen ;
- spin "collapse" in lichte even-even kernen.

Om deze reden wordt bi j de Skyrme-type interactie, «elke in dit werk voorgesteld
wordt, een specifiek spin-afhankelijk deel aan toegevoegd. Hierdoor is het ons
mogelijk een aantal beperkingen van de oorspronkelijke Skyrme kracht op te heffen.

- De voorgestelde versie van de interactie bevat een twee-deeltjes en een
drie-deeltjes bijdrage. In hoofdstuk I wordt het Hartree-Fock-Bogoliubov
formalisme (HFB) uitgebreid voor drie-deeltjes interacties. Hieruit afgeleide
benaderingen, Hartree-Fock (HF) en HF + BCS worden uitgewerkt in hoofdstuk I I en
toegepast op sftrische kernen. De structuur van de voorgestelde uitgebreide
Skyrme-type interactie wordt uiteengezet in hoofdstuk I I I , alsmede de analytische
afleiding van de corresponderende Hartree-Fock differentiaal vergelijking, en
de vereenvoudiging in tijdsomkeer invariante kernsystemen.
De eigenlijke bespreking van de interactie geschiedt in hoofdstuk IV met de
aanpassing der kracht parameters op de belangrijke spin-afhankelijke parameter
na. De aanpassing is voornamelijk gericht op een reproduceren van de kern-
materie grootheden en grondtoestands eigenschappen van dubbel gesloten schil
kernen. Het probleem van spin-stabiliteit van de voorgestelde interactie wordt
uitvoerig behandeld in de context van een Landau-Migdal kracht. Bij de na-
beschouwingen van hoofdstuk IV wordt hoofdzakelijk het accent gelegd op recente
gelijkaardige microscopische berekeningen met andere nucleon-nucleon interacties.

- Gedurende de periode van het onderzoek welke geleid heeft tot d i t werk ,
werd door Gogny en medewerkers (Montrouge-Saclay) (Gog75, Dec80) een gelijkaardige
dichtheids afhankelijke interactie naar voren gebracht, namelijk de Dl-kracht,
met dezelfde betrachting deze voor verscheidene toepassingsgebieden te kunnen
gebruiken. Het groot verschil tussen Dl en de in d i t werk voorgestelde SkE2
of SkE4 interactie situeert zich in de eindige dracht van Dl tegenover het
"nuT'-dracht karakter van de Skyrme-type interacties. Daardoor wordt uiteraard
de analytische eenvoud als gevolg van de ó-functies opgeheven. Aandacht wordt
besteed aan een vergelijkende studie tussen beide uniforme effectieve interacties.

r
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- Hoofdstuk V handelt over de toereikendheid van de Skyrme interactie als
"bare" interactie tussen twee valentie nucleonen.

- In hoofdstuk VI wordt de Skyrme interactie als deeltje-gat interactie toe-
gepast, :

- excitatie toestanden in dubbel gesloten schil kernen
( we beperken ons in dit werk tot lp-lh excitaties, wat leidt
tot louter negatieve pariteits toestanden in de lichte
kernen) ;

- collectieve vibraties in dubbel gesloten schil kernen ;
- reuze multipool resonanties .

- In hoofdstuk VII worden de saturatie eigenschappen van de voorgestelde
Skyrme interacties bestudeerd. Speciale aandacht wordt verleend aan de structuur
van de lading en neutron dichtheid distributies, en aan de verandering teweeg-
gebracht door toevoeging van protonen of neutronen (isotopen of isotonen shifts).

- We hebben eraan gehouden de appendices in een afzonderlijk deel (deel II)
samen te brengen om de continuïteit van dit werk niet te schaden. De appendices
zijn hoofdzakelijk analytisch gericht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
fase-consistente afleidingen van HF en BCS grootheden en aan deberekening van de
antisymmetrische twee-deeltjes matrixelementen van de voorgestelde Skyrme-type
interactie, zonder inachtneming van particuliere symmetrieën.
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HOOFDSTUK.!

HET HARTREE-FOCK-BOGOLIUBOV FORMALISME (HFB) VOOR NUCLEON-NUCLEON

INTERACTIES MET INBEGRIP VAN DRIE-DEELTJES WISSELWERKING.

De meest algemene vorm van de totale Hamiltoniaan van een k^rnsysteem waarin
naast twee-deeltjes ook drie-deeltjes wisselwerkingen in acht genomen worden, is:

H = T + i E V.. + I H W..,. , (1-1)
2 ij 1J 6 i j k Uk

waarin T de totale kinetische energie der nucleonen voorstelt, V.. de interactie
tussen nucleonen i en j , en W... de drie-deeltjes wisselwerking voorstelt
tussen de nucleonen i , j en k onderling.
Om de intrinsieke eigenschappen van de nucleonen (fermionen met halftallige
spin) in een eenvoudige wiskundige representatie voor te stellen, is het wenselijk
creatie en annihilatie operatoren voor de nucleonen in te voeren. Door de
anticommuterende eigenschappen van deze fennion operatoren kan de anti symmetrische
struktuur van de veel-deeltjes golf functies van een kernsysteem op een elegantere
wijze inschreven worden. Bovendien kunnen alle operatoren zowel ëêndeeltjes
als twee- en drie-deeltjes operatoren, welke een bepaald fysisch proces voorstel-
len, uitgedrukt worden in deze creatie en annihilatie operatoren, wat de uitwerking
van allerlei soorten van veel-deeltjes matrixelementen aanmerkelijk vereenvoudigt.
Dit tweede quantizatie formalisme wordt gedetailleerd beschreven in vele
tekstboeken (Bru77,Eis72a,Row70,e.a.).
Ce totale Hamiltoniaan (1-1), in tweede quantizatie uitgedrukt, wordt :

H - Z <a|T|Y> <c| < Y

De toestanden a , 3 , . . . s te l len ëêndeeltjes toestanden voor, volledig gekarakteri-

seerd door quantumgetallen bevat in ot ,$ , . . . De twee-deeltjes en drie-deeltjes

matrixelementen zijn anti symmetrisch, m.a.w.

<ctB|V|Y6>as = <aB|V|YS - öy>d i r , en (1-3)
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- «YM - YV<5 " VÖY + <5yY + W ö > d 1 r • (1-4)

Het vacuum van de deeltjes operatoren c + wordt voorgesteld aoor de toestand |0>
zonder deeltjes. Fysisch kan het echter interessanter blijken een andere soort van
deeltjes vacuum |0> in te voeren (bvb. gesloten schil toestand), een vacuum
van toestanden welke men bekomt door eenbepaalde lineaire unitaire trans-
formatie uit te voeren op de gewone deeltjes operatoren c^ en c :

v - x ' H J • (I-5)
Het nieuwe vacuum |0> wordt dan gedefinieerd door de eis :

a |ft> = 0 voor alle o . (1-6)

De meest efficiënte methode om de grondtoestands verwachtingswaarde van de
Hanrïltoniaan (1-2) te bepalen t.o.v. het nieuwe vacuum biedt het Wick's theorema
(Bru77,Eis72a). Het theorema komt erop neer dat een product van annihilatie-
en creatie operatoren steeds kan uitgedrukt worden in een som van alle mogelijke

gecontracteerde normaal producten. Toegepast op de totale Hamiltoniaan (1-2)
levert dit:

H = H<°>+ H<2>+ H<
4>+ H<

6> met

X|T + | r + I r'|Y> pay + I ) a 6 £

<2>=Z<cx|T + r + i r ' +P|Y>N(c+c ) + | Z [ ( A + A')tóN(c+cJ) + h.c] ,(1-8)

(4)=

+ h.h.c. ] ,(1-9)

H(6)= ±11 <«e£|W|YÖy>as N(c+c+
Bc+cyc6cY) .(1-10)

De Hamiltoniaan is opgesplitst in verschillende termen naargelang het aantal
operatoren in de normaal producten. De term H^ ' bevat louter contracties, zodat
deze term de verwachtingswaarde voorstelt van de Hamiltoniaan t.o.v. het
nieuwe deeltjes vacuum |0> .

H(0)= <0|H|0> ,(1-11)



1/3

ü

(verwachtingswaarden van de normaal producten verdwijnen).
De contracties p zijn elementen van de dichtheidsmatrix :

paY
 = °l CY = ̂ ' ^ Y 1 ^ • ( M 2>

terwijl de contracties K!|! elementen zijn van een anti symmetrische paartensor
van de tweede orde (zie appendix B)

met Kap = ca c„ . We merken duidelijk de antisymmetrie eigenschap op van de
K-tensor : K„= -K~ . Uit (1-12) volgt ook dat de dichtheidsmatrix p hermitisch
is.
De overige grootheden voorkomend in de uitdrukkingen (1-7) tot (1-10) worden
als volgt gedefinieerd :

- r stelt de energiepotentiaal voor, afgeleid uit de twee-deeltjes inter-
actie V :

Bo

- r ' stelt de energiepotentiaal voor, afgeleid uit de drie-dee'i tjes
i interactie W :

(1-15)

i waarin V' de uit de drie-deeltjes wisselwerking afgeleide twee-deeltjes inter-
im actie voorstelt:

| a s ep * as ey

- - A stelt de paarpotentiaal voor behorende bij de twee-deeltjes interactie
\ V :

!.•' ^ Y "
t

f - op gelijkaardige wijze levert de drie-deeltjes interactie een bijdrage
i A' tot de paarpotentiaal:

A;0=f2_<aB|V'|YÖ>asK6Y ; (1-18)

- ? is een specifieke drie-deeltjes grootheid met paar karakteristieken
door de aanwezigheid van K-contracties :

«*|P|Y> = 7 X - <aBE|W|Yöy> . K* K . ; (1-19)

Net zoals de potentialen r en r' is P hermitisch.



Fysisch kan P (= <ajP|y>) als een correctie term bij de ëêndeeltjes energie
<a|T + r + — r'|Y> aanzien worden door het paareffect dat optreedt tussen tw
van de drie deeltjes die interageren door middel vsn VI.

Het Hartree-Fock-Bogoliubov formalisme (HFB) zoekt naar de meest algemene
lineaire unitaire transformatie van de deeltjes operatoren , zodanig dat de
grondtoestands energie H' ' (1-7) minimaal wordt. Er zal later blijken dat
tegelijkertijd H' ' diagonaal wordt in de nieuwe representatie van deeltjes-
operatoren.

f H(0) minimaal
HFB rrr- ~T~-, ••>•• •'•>-• • { ..._.. ......

I (H<2'-T E, 4
Er dient dus gezocht te worden naar een HFB-basis van ëêndeeltjes toestanden
{at} welke aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.
Men kan starten van een basis {ca} , waarvan de golffunctiesV (r) gekende
grootheden zijn met welbepaalde quantumgetallen. Hier dient gezocht naar de
transformatie matrix (1-5). Een voordeel bij deze werkwijze is dat louter
coëfficiënten bepaald dienen te worden, die de transformatie (1-5) vastleggen.
Later zal blijken dat de coëfficiënten louter de eigenvectoren zijn van een
matrix diagonalisatie. Een nadeel bij deze methode is, dat de uiteindelijke
basisvectoren {at} geen vaste quantumgetallen meer vertonen, hetgeen bij verdere

toepassingen tot problemen leidt.
De tweede methode vangt dit probleem op door de quantumgetallen in de trans-
formatie te behouden; doch nu zijn de golffunctiesT fr) onbekende grootheden.

a) HETHODE_1. ¥ (r) gekende grootheden ;
gevraagd : transformatie matrix X en Y

Hier wordt verondersteld dat er gestart wordt met een basis van ééndeeltjes
toestanden, welke gekend zijn (Y*(r) = ¥a(f) c^). Meestal kiest men een basis in
functie van de kern, waarop men het HFB formalisme wil toepassen. Bij een sferische
kern b.v.b. kiest men uiteraard Y^r) = *n 1 (r)[Y1 ( n j x X ^ . ^ waarbij na>

l a , j a en ma als goede quantumgetallen a a a a a a

aanzien kunnen worden (t - t koppeling) en waarbij voor de radial e golffuncties
*n 1 (r) oplossingen van de harmonische oscillator of Saxon-Wood potentiaal

a agenomen kunnen worden. De gekozen ëêndeeltjes toestanden voldoen uiteraard
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niet aan het HFB-beginsel. We zoeken naar de meest algemene lineaire unitaire
transformatie, welke H* ' in diagonale vorm brengt en tegelijk H^ ' tot een
minimum herleidt.

a'

,a / \c

met de transformatie matrix Z
Y * X * '

(1-20)

(1-21)

overeenkomstig (1-5) .

Aangezien Z unitair i s , voldoen dë matrices X en Y aan volgende relat ies

XXf + YY+ = ï

X+X = I
X+Y + YX* = 0

XY + YX = 0

(I-22a)
(I-22b)
(I-22c)
(I-22d)

De transformatie matrix Z dient zo gekozen te worden dat Hl ' in diagonale vorm

voorkomt in de nieuwe deeltjes operatoren, of

a4
Dit impliceert dat de commutator van Hv ' met de a , a operatoren ook diagonaal
wordt. Men verifieert gemakkelijk dat :

rE 0 \ /a 7

. 0 -E / \ a
(1-24)

vermits , a+] - Ea a+ en [H<z>. a j - -E

Uit (1-20) en (1-24) volgt :

z t " ( 2 ) - ( C + ) l - C - ° ) Z u
De commutator kan berekend worden, en kan algemeen neergeschreven worden als

De voorwaarde om H^2' in diagonale gedaante te brengen herleidt zich tot de dia-

gonal i sa t ie van de matrix M :

Z M

rE 0\

Z I I , waaruit
0 -E/ \ c

r



i / b

(1-26)

Deze seculaire vergelijking levert de eigenvector matrix Z , de getransponeerde
van de gezochte transformatie matrix, en de energie eigenwaarden E . De struktuur
van de matrix M volgt uit de conmutator betrekking (1-25). Aangezien H( ' normaal-
produkten bevat van twae operatoren, passen we volgende relaties toe :

[ N(cac
Y) •

 cl h [<£cY, cj] = öyy c* , (l-27a)
l) » cj]= O , (i-27b)
:p) • cJl = [CO

CB' cIl = öye Ccx • 6ya CB ' (!-27c)
:Y) f C J = " öya CY • (!"27d)
^ ' c y 3 = ö y a c l " övcxCB ' (!-27e)
•&) • C J = ° • (I"27f)

Hieruit volgt dat :

[H(Z).cJ] =I<a|T + r + \ V + P|p> c+

v l = -E<n|T + T + i r' + P|a> Ca+

(I-28a)

(I-28b)

Steunende op de hermiticiteit van T,r , r' en P en de antisymmetrische eigen-
schappen van A en A' (A = - A) , bekomen we de struktuur van M :

P)

-(A + A1)

M =

+ r + - r' + P)
•'• 2

-(A + A')*

(A + A 1 ) *

-(T > r + ir' + p)

(A + A1)

-(T + r + ̂ r ' + p)*
2

waaruit

(1-29)

E.

De HFB seculaire vergelijking (1-26) kan ook expliciet neergeschreven worden
als :

H «x|T + r + \ r' + P|Y> x. + 11 (A
Y z ' 3

ÜL <Y|T + r + - r' + p|a> y. + 5 1

Y z 1Y B

Dit zijn de HFB vergelijkingen.

(A

(I-30a)

(I-30b)
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Opmerkingen :

- 1 - We merken dat de toevoeging van een drie-deeltjes interactie de struk-

tuur van de HFB-seculaire vergelijking niet essentieel wijzigt. Logischerwijze

wordt een drie-deeltjes componente gevoegd bij de potentiaal r en de paar-

potentiaal A. Enkel het optreden van de specifieke paarenergie term P verschilt

met het klassieke beeld van louter twee-deeltjes interacties .

-2 - Het HFB-formalisme diagonaliseert enkel H' '. De overige Hamiltoniaan-

termen H' ' en H' 'kunnen als residuele interactie termen aanzien worden. Door

de eigenschap dat de commutator van normaal producten van twee operatoren met

een deeltjes operator identiek i s met de commutator zonder normaal producten

(1-27), komt men tot de conclusie dat me., hetzelfde resultaat zou bekomen

hebben, mocht men rechtstreeks de commutator uitgerekend hebben van de totale

Hamiltoniaan (1-2) vóór toepassing van het Wick's theorema , met de deel t jes-

operatoren. Hierbij diende men wel a l le termen met drie en meerdere operatoren

te verwaarlozen. Het i s om deze reden dat men het HFB formalisme dikwijls

associeert met het begrip "linearizeren van de bewegingsvergelijkingen".

+ termen met c c c , c c c , . . .

-3- H^ 'minimaal : Men moet vanzelfsprekend nagaan of de oplossing Z uit
de seculaire vergelijking (1-26) de grondtoestands energie H' ' tot een minimum
herleidt :

6H^ ' = 0 bij variaties van de transformatie coëfficiënten. Het
bewijs is overzichtelijker indien men zich baseert op de reeds gebruikte
matrixnotatie. De contracties p en K „ zijn elementen van respectievelijk
de dichtheidsmatrix p(1-12) en de anti symmetrische paartensor K (1-13). Men
bepaalt eenvoudig dat :

p = Y Y* = I - X+X

en dat
K = X Y = - YTX

Men verifieert onmiddellijk dat p + =
de grondtoestands energie H^ ' voorstellen door :

, (1-31)

. (1-32)

en K = - K . In deze notatie kan men

A1) K* (1-33)
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Als men zich beperkt tot dichtheids onafhankelijke twee- en drie-deeltjes inter-
acties (zie appendix A), vindt men voor de variatie 6H^ ':

6H ( 0 ) = Tr{(T + r + \ F' + P)6P + ~(A + A')*6K + i(A + A') 6K*}

waar gesteund wordt op volgende betrekkingen:

Tr{6(rp)} = 2 TKrfip)

ö}Tr{6(r 'p)} = 3 Trtr 'öp}

Tr{<5(AK*)} = TKASK* + A*6K}

Tr{6(A'K*)} = Tr{A'<5K* + A'*öK + 2Pöp}

Hen s t e l t U = T + r + i r ' + P , (1-34)
2

voor de bondigheid der notatie.
Voor de bewijsvoering steunt men op enkele eigenschappen van "traces" van
matrices. Is S reëel, dan geldt

S = Tr{ABC} = Tr{BCA} = ... = Tr{CBA} = ... = Tr{A*B*C*} = ... = Tr{C+B+A+}
= ... . (1-35)

Aangezien 6H' ' als een reële grootheid kan aanzien worden kunnen de relaties
(1-35) toegepast worden.

6H(0) = i THÏlfip + (A+A')<5»f* + U6p + (A+A')*6K>

met

6p = Y6Y* + ÓY* Y* = - X+«5X - 6X+X
en

6K*= X+öY + 6X+Y = - 6Y X* - Y6X*

(1-36)

(1-37)

Hieruit volgt dat :

I Tr{ï)Y6Y* * Y(A+A')6X+ - UX+óX - XU5X+

(A+A')*X6Y* + Y*(A+A')*öX}

= -- Tr{(ÏÏY + (A+A')*X)6Y* - (XÏf - Y(A+A'))óX+ + (Y*ïl - X*(A+A'))öY

- (ÏTX++ (A+A')*Yf)6X}

Toepassing van de seculaire vergelijking (1-26) levert :

ÖH(°)= - i Tr{E(6Y* Y + X6X+ + Y*6Y + 6X X+)}

= - I Tr{E(6Y Y+ + Y6Yf + X6Xf + 6X Xf)> = 0 ,
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lettende op (I-22a) .

We mogen besluiten dat de voorwaarde to t diagonale vorm brengen van H' ' impli-

ceert dat de grondtoestands energie H' ' minimaal wordt, zelfs b i j toevoegen van

meervoudige deeltjes wisselwerkingen.

b) METH0DE_2_: (r) niet gekende grootheden

gevraagd (r) en transformatie amplitudes

en

De voorgaande methode berust op de meest algemene lineaire unitaire transfor-
matie ; het paareffect treedt er niet. zo duidelijk naar voren. Bloch en Messiah
(Blo62) hebben aangetoond dat de algemene transformatie (1-20) steeds equivalent
is met een paareffect waarbij elke toestand gepaard is met slechts één andere
toestand. Hun theorema is gebaseerd op een eigenschap dat een anti symmetrische
tensor van de tweede orde steeds in een canonische gedaante kan gebracht
worden, waarbij de tensor voorkomt als een directe som van een nul matrix en
van 2x2 anti symmetrische matrices. Wij verwijzen naar appendix B waar het
theorema van Bloch en Messiah uiteengezet wordt, en waar aangetoond wordt dat
de algemene transformatie (1-20) kan herleid worden tot :

a+ = u c+ - v o- . (I-3£

Hierin z i jn de ëéndeeltjes basis a en de amplitudes u en v nog onbepaald,

en dienen op te treden als oplossingen van de HFB vergelijkingen. We volgen de-

zelfde werkwijze als beschreven in methode 1 . Het komt erop neer Ĥ  ' onder

diagonale gedaante te brengen in de nieuwe representatie (zie verg. (1-23)).
Steunende op de transformatie (1-38) kan H' ^ (1-8) uitgedrukt worden als :

H<2) = H\V + tiki' , met

, (1-39)

. (1-40)

en

We hebben de Hartree-Fock ëëndeeltjes energieën n geïntroduceerd :

nay = <o|T + r + -| V + p|Y> . (1-41)

De noodzakelijke en voldoende voorwaarde opdat het quasideeltjes vacuum |Q>
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de verwachtingswaarde van H, of de grondtoestands energie H^ ', zou minimaliseren
is dat HA|P= 0, overeenstemmende met het veralgemeende Thouless theorema (Row70),
en zoals uitvoerig besproken in Methode 1. Het is duidelijk dat H£o'= 0,
opdat HJP in diagonale vorm zou kunnen gebracht worden. Deze twee voorwaarden
bepalen ondubbelzinnig de ééndeeltjes golffuncties <x alsmede de coëfficiënten

u en va.Voor elke a en y gelden

(1-42)

(1-43)

Er moet aangestipt worden dat de algemene HFB theorie vereist dat beide verge-
lijkingen (1-42) en (1-43) op een zei f-consistente wijze behandeld dienen te
worden. De op deze wijze bekomen ééndeeltjes basis a diagonaliseert terzelfder-
tijd E en de HF dichtheids matrix p , en brengt de anti symmetrische paartensor
<o in zijn canonische gedaante (zie appendix B)

en
= Va (1-45)

Het is wenselijk om bij deze waarden der contracties (1-44) en (1-45) bijkomende
grootheden te definiëren, zoals :

- de zeif-consistente HF ëéndeeltjes energie

u = <a|r|a> = 2 _ vf. •

voortvloeiend uit de twee-deeltjes potentiaal r (1-14)
1 1 T~ 9 9

v' = j <ct|r'|a> = - 2 _ v v

voortvloeiend uit de drie-deeltjes potentiaal r' (1-15).
- de paar ééndeeltjes energie

(1-46)

en

de specifieke term voortvloeiende uit de drie-deeltjes interactie W.
- de paarpotentiaal ((1-17) en (1-18))

(1-48)

e«v-f uov. (1-49)

In een exacte HFB-procedure zal (A+A')a— slechts verschillend van nul zijn, bij
Y = a .
In analogie met de eerste methode zal ook hier de oplossing van de HFB verge-
lijkingen (1-42) en (1-43) de grondtoestands energie
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minimaliseren voor variaties van u , va en de golffuncties a.

O ALGEMENE_OPMERKING :

De totale Hamiltoniaan H commuteeri uiteraard met de deeltjes operator

1/11

(1-50)

a
namelijk [H.N] • 0.
Aangezien het Hartree-Fock-Bogoliubov formalisme slechts de termen H* ' en H' '

in diagonale vorm brengt én de overige termen H' ' en Ĥ  ' verwaarloost (worden

later als residuele interacties gebezigd), is het niet verwonderlijk dat de

deeltjes operator N niet commuteert met H ^ + H^2^. Voor (1-38) geldt :

, N] = 2 ^ E u v (a+ai + a a-) . (1-52)
a

De quasideeltjes transformatie behoudt het aantal deeltjes niet ! We voeren
daarom de supplementaire voorwaarde in,.dat de verwachtingswaarde van N t.o.v.
het quasideeltjes vacuum |0> gelijk is aan het exact aantal nucleonen (zowel
voor protonen als neutronen)

P P

Nn = <0|Wn|0>

Door deze opgelegde voorwaarden wordt het probleem herleid tot een gebonden
extremum vraagstuk, welke door middel van Lagrange vermenigvuldigers kan opge-
lost worden : i.p.v. de totale Hamiltoniaan H beschouwen we

H = H - X N - Xn Mn . (1-53)

Dit komt erop neer dat we in alle voorgaande vergelijkingen T dienen te ver-
vangen door T - X I ^__Xn_In» waarbij I de eenheidsoperator voorstelt voor
nucleonen met natuur q. Deze substitutie verandert niets essentieels aan de
voorgaande formal ismen.
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HOOFDSTUK_II .

BENADERINGEN OP HET HARTREE-FOCK-BOGOLIUBOV FORMALISME.
TOEPASSING OP SFERISCHE KERNEN.

Numerische toepassingen van het HFB formalisme blijven uiterst ingewikkeld
zelfs voor sferische ééndeeltjes toestanden. Het is derhalve aangewezen uit
het algemeen HFB formalisme benaderingen af te leiden welke numeriek eeiivoudig
toe te passen zijn. Bij dubbel gesloten schil kernen is het paareffect niet
sterk genoeg om de grote energiegap tussen de laatst bezette H.F. toestand
en de eerstvolgendeonbezette toestand te overbruggen. Er is geen uitsmering
der bezettingswaarschijnlijkheden der niveau's. Hun waarden zijn 1 of 0, naarge-
lang de toestand bezet of onbezet is. Derhalve verdwijnt reeds een groot deel
der onbekenden uit het voorgaand formalisme, en herleidt het probleem zich
tot het zoeken van de ëéndeeltjes golffuncties *„(£)• Dit is de Hartree-
Fock (HF) benadering .

Speelt het paareffect daarentegen wel een rol, dan proberen we het HFB formalisme
te benaderen in een twee-stappen procedure. De benadering baseert zich in een
opsplitsen van de HFB minimalisatie in een iteratieve opeenvolging van twee
minimalisaties ; vooreerst wordt een HF-procedure toegepast met vast bepaalde
BCS-grootheden en worden in die benadering de ééndeeltjes golffuncties ï (r)
bepaald ; achtereenvolgens wordt dan de tweede minimalisatie verricht tot het
bepalen van de BCS-grootheden; deze procedure wordt iteratief herhaald tot
convergentie optreedt, we noemen deze methode de iteratieve HF + BCS
procedure.
Beide benaderingstechnieken worden uitgewerkt voor het geval van sferische ker-
nen waarbij de analytische struktuur der sferische ééndeeltjes toestanden
gekend verondersteld wordt. Hierop worden verder numerieke toepassingen
verricht.

-A - HARTREE:FOCK_(HF)_BENADERING :

De grote vereenvoudiging bij HF schuilt in het feit dat de anti symmetrische
paartensor K ^ verdwijnt. De dichtheids matrix p (1-12) herleidt zich tot :

p = 6 voor a een bezette toestand
= 0 voor a een onbezette toestand . (II-l)

Dit levert voor H^0^ en H^2^ :

<a|T + - r + — r'l
a 2 6

(bezet)
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en (II-3)
ay

De Hartree-Fock grondtoestand wordt de dubbel gesloten romp en is een vacuum
voor elke onberstte toestand:

c |HF> = 0 voor a > F (Fermi niveau).

Wegens het Pauli principe wordt
c*|HF> = 0 voor a < F , zodat |HF> uitgedrukt

kan worden als
|HF>

a
(bezet)

Deze betrekking stelt een veralgemening voor van een systeem van fermionen, en
is in wezen equivalent met een Slater determinant in de configuratie ruimte
met bezetting van de laagste configuraties. Het komt erop neer zo 'n set van
êêndeeltjes toestanden (golffuncties) te bepalen opdat |HF> zoals bepaald in
(II-4) inderdaad de grondtoestand voorstelt van het kernsysteem, en een energie
minimum weergeeft bij elke variatie van de golffuncties ̂ ( r ) .
Door de aard van de HF-grondtoestand |HF> leiden we eenvoudig de deeltjes
transformatie af, welke |HF> als vacuum toestand bezitten

- voor a bezet (< F) :

- voor a onbezet (> F)
«J-
«J-J

De creatie operator a^ creëert aldus een deeltje in de toestand a, als deze nog
onbezet is en creëert een gat in de gesloten romp als a een bezette toestand
voorstelt. In appendix B wordt duidelijk gemaakt dat een gat toestand steeds
voorgesteld wordt door a , zijnde de gepaarde toestand van a of de tijds omge-
keerde op een faseconstante na naargelang de beschouwde faseconventie. De fase-
structuur der c en c— operatoren is zodanig geconstrueerd dat deze bij rotatie
op dezelfde wijze zouden transformeren ais sferiscne tensor operatoren.
We merken duidelijk een gelijkenis met de quasideeltjes transformatie (1-38),
voor extreme situaties waarbij u = 1 of 0 en v = 0 of 1. Het diagonaal brengen
van H' ', impliceert dus ook minimalizatie van H™'. Betrekking (1-42) leidt
dan tot de KF vergelijkingen :

<a|T + 4 r l | Y > = e" Fv
-HF

. (II-6)

De êêndeeltjes energieën e£r zijn de Hartree-Fock energieën behorende bij de
zelf-consistente basis van eigenfuncties |a> . Het is duidelijk dat de ééndeeltjes-
energieën zei f-consistent bepaald worden, daar (11-6) rekening houdt met alle
andere nucleonen via de interacties V en W !

f~
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De totale grondtoestands energie (van de dubbel gesloten romp) wordt niet
gegeven door de som van alle ééndeeltjes energieën , aangezien in de sommatie
de twee-deeltjes Interactie V dubbel en de drie-deeltjes interactie W drievoudig
worden meegeteld :

H» ' = ] ^ _ e - — ^_ <aB|V|aB> - •=• ̂ <aBY|W|aBY>
as • (II-5

a 2 aB 3 agy •
(bezet) (bezet) (bezet)

De twee laatste termen van (II-5) s tel t de "rearrangement" energie voor.

De HF grondtoestand is stabiel tegen deeltje-gat excitat ies. Dit is duidelijk

een gevolg van het veralgemeende theorema van Thouless, volgens dewelke de

meest algemene variatie van de Slaterdeterminant (de H.F. grondtoestand), 'can

uitgedrukt worden (Vil63) als :

X=l.

z: F c c
+ c

= uQ e |HF> (u0 = normeringsconstante).

Hieruit volgt dat de meest eenvoudige variatie een 1 deeltje - 1 gat toestand

voorstelt.
Nu verdwijnt het niet-diagonaal matrixelement van H tussen de H.F. en een lp-lh

toestand :

<HF|Hc"tc,|HF>

= <X|T|a> + T " <Xy|V|au> + 4 "5" <Xyv|W|ayv>
as 2 ^

4 5 <Xyv|W|ayv>
p as 2 ̂  as

(bezet) (bezet)

= <X|T + r + ~ T'\a> = 0 (wegens de H.F. vergelijking (II-ó) met

A?tCf J

Deze vaststelling wordt soms gea'ssocieerd met het "theorema van Bri llouin".
Deeltje-gat excitaties zijn echter wel mogelijke excitatie toestanden in
dubbel gesloten schil kernen :

|PCT \> = c£ cx|HF> , o > F ; X < F . (II-6)

De ongestoorde excitatie energie (e£F - ex
F) wordt geleverd door de diagonale

H^ ' energieterm.

Dé overige Hamiltoniaan termen H ^ en H^6^ ((1-9) en (1-10)) kunnen aanzien
worden als residuelé interactie tussen de verschillende deeltje-gat configura-
ties.
Hogere orde excitaties kunnen derhalve ook ingevoerd worden, zoals 2 deeltjes -

r
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2 gat (2p-2h) excitaties.

~B" IIIBATïiVE__HF__+__BCS__BENADERING :

Aangezien de zelf-consistente bepaling van de ëëndeeltjes golffuncties
V (f) en de BCS-amplitudes ua en va numeriek enorm ingewikkeld blijkt, wordt
in deze benaderingsmethode de twee groepen van onbekenden afzonderlijk bepaald
in een iteratieve twee-stappen procedure. Vooreerst worden de éëndeeltjes toe-
standen a bepaald via een zelf-consistente HF berekening waarbij een benaderd
set van bezettingswaarschijnlijkheden gebruikt wordt voor de bepaling van de
HF-grootheden. De bekomen golffuncties worden gebruikt ter berekening van alle
twee-deeltjes matrixelementen, waarmee de BCS-vergelijkingen opgelost kunnen
worden. Het nieuw set van niveau bezettingswaarschijnlijkheden wordt gebruikt
als input voor de HF-berekeningen, en de procedure herhaalt zich tot voldoende
convergentie optreedt.

Principieel blijkt deze HF + BCS iteratie techniek niet helemaal verrechtvaardigd,
aangezien voor een willekeurige interactie de matrixelementen van het type
«xylV+V |BB> voor a # y niet noodzakelijk verdwijnen. Dit levert paarpotenti al en
(A+A1) — op welke verschillend kunnen zijn van nul bij a * y •
Het fundamenteel verschil tussen een exacte HFB-berekening en de iteratieve
HF + BCS procedure wordt duidelijk bij bespreking van de HFB vergelijkingen
(1-42) en (1-43). De HF-routine met vaste u en v coëfficiënten bepaalt de
éëndeeltjes toestanden a en de HF-energieën n » welke gediagonaliseerd worden.

Dit houdt daarentegen niet in dat (A+A1) — = 0 voor a * v » wat echter wel het
geval is bij een exacte HFB-berekening . Zodus wordt Hi,' niet exact gediagona-
liseerd, en zijn niet alle quasideeltjes onafhankelijk van elkaar,
m.a.w. we verkrijgen submatrices van de gedaante

welke nog gediagonaliseera dienen te worden. De precieze beteKems van dit pro-
bleem wordt veel helderder, als we veronderstellen dat we te doen hebben met

V " • Paarpotential en (A+A1) -sferische ëëndeeltjes toestanden |a> = InJ
(met a*Y) verschillend van nul kunnen slechts optreden tussen éëndeeltjes
toestanden |n-l_j > en In'l j,> welke enkel verschillen in het aantal knopen.

a a a a a a

In de meest praktische gevallen (in beperkte schillenmodel ruimte met ten hoogste
twee harmonische oscillator schillen) komen dergelijke situaties niet voor.
Wanneer de configuratie ruimte echter uitgebreid wordt, bevat H,, niet-diagonaie
termen van het type (A+A')aa,(uava, + vauaI)a+aa, (ry*n a).
Deze term bevat een paarfactor welke maximaal wordt wanneer toestand a bezet en
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a' onbezet is , of omgekeerd. Bij deze situatie kunnen de éénquasideeltjes
energieën E, en E . van dezelfde grootte orde blijken, en hoeft hogervermeldea a
matrix gediagonaliseerd te worden in de subruimte gevormd door de configuraties
a en a'. Een gevolg is, dat hiermede het aantal knopen geen vast quantumgetal
meer wordt bij de uiteindelijke basis van éénquasideeltjes toestanden.
In de numerieke toepassingen, welke later besproken zullen worden, wordt hier
steeds mee rekening gehouden , maar zal blijken dat het effect nage-
noeg verwaarloosbaar is (de niet-diagonale elementen van de submatrix bedragen
maximaal 1 % van (Ea-E.)) (War79).

Door de aanwezigheid van drie-deeltjes interacties in het formalisme kunnen
de proton- en de neutron BCS-vergelij kingen niet los van elkaar opgelost worden
volgens de klassieke methoden (Bar60)(War71). Aangezien de numerieke
berekeningen beperkt blijven tct sferische kernen, trachten we een methode te
ontwikkelen om de gekoppelde BCS-vergelijkingen exact op te lossen bij sferische
toestanden a.

Tot nu toe werden geen specifikaties vermeld omtrent de aard van de één-
deeltjes toestanden a. Het formalisme werd zo algemeen mogelijk beschouwd. We
zullen nu nagaan in hoeverre het formalisme verder geanalyseerd kan worden bij
sferische éêndeeltjes toestanden es. Deze toestand wordt gekarakteriseerd door
de quantumgetal 1 en |o> = ln

a^aJa
m
a
> me* J B t + s koppeling en beschreven in

de Condon-Shortley (C.S.) faseconventie (appendix B). De gepaarde toestand |ö>
staat in relatie met de tijdsomgekeerde van |a> , zodat volgens (B-28) en (B-31):

|ïï> = s |-a> , (II-7)

waarbij s = (-1) a * en -a> = ln.Lj.-m.> .
Ut a a u a

Verder leert appendix B ons dat de BCS-amplitudes u en v onafhankelijk worden
u* ut

van de projectie ma (B-32), en dat sign{u vg} = (-1) a. In het verder verloop
van dit werk zullen we consequent de CSl-conventie toepassen (B-35) waarbij v.

1steeds positief is en u het teken (-1) a bevat.
De quasideeltjes transformatie (1-38) in deze sferische representatie wordt dan
(B-33) :

aa " U A ~ Vac-a •
Me herschrijven alle HF en BCS grootheden (1-46),(1-47),(1-48) en (1-49) in de
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sferische representatie. We verwaarlozen mogelijke proton-neutron paareffecten,
aangezien deze effecten buiten het kader vallen van deze studie en verwaarloosbaar
worden geacht voor de beoogde doeleinden van dit werk. Niettemin kan een studie
over de invloed van proton-neutron paareffecten op allerlei grondtoestand
eigenschappen en eigenschappen van geëxciteerde toestanden in kernen interessant
lijken met Skyrme-type interacties als nucleon-nucleon wisselwerking. Dergelijke
analyse is een enorme studie op zichzelf , en valt in dit werk buiten beschouwing.
Het drie-deeltjes gedee'lte van de in dit werk voorgestelde Skyrme interacties
behoort tot het type van even L golf interacties W. zoals in appendix C uitvoerig
beschreven. Een belangrijke conclusie is dat voor dit type van drie-deeltjes inter-
acties er geen anti symmetrische matrixelementen <aBe|W6|Y<5y>as bestaan tussen drie
identieke deeltjes, m.a.w. de existentie voorwaarde voor dergelijke Wfi - interacties
laat slechts ppn of nnp matrixelementen toe.

Rekening houdende met al deze factoren kunnen de HF en BCS grootheden voorkomende
in de gekoppelde BCS vergelijkingen als volgt uitgedrukt worden (a„ = InJ.j _;q>):

C] Q u a

Va = — \~n~- ) v. <abJM| V'|abJM>
q b_nJq" ^a™ n" „

q q q

q p q ' q1 q q q q

( we herinneren aan de conventie q'qfcq en q"=q,q')

1 T ~ 'lBn-Bn>Z ubqVbqSasB<aqaq|V+V!3q6q>as

b Vb <aa0|V+V|bb0> . (11-12)
q q q q

( I M 3 )

Het is duidelijk dat proton HF en BCS grootheden bij deze gekoppelde BCS verge-
lijkingen ook afhankelijk zijn van neutron bezettingswaarschijnlijkheden,
en omgekeerd. Het is daarom wenselijk deze grootheden te splitsen :

" *

<abJM|V|abJM>as
qq
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v
q'

<abJM|V|abJM>
as

qq.

(steeds q V q ) (11-15)

Bij y' is de splitsing iets gecompliceerder door de mogelijke natuur van heta
derde q deeltje . V' stelt de gereduceerde twee-deeltjes wisselwerking voor

van Wö (1-16), en steunende op de existentie voorwaarde voor Wg-matrixelementen

mogen we schrijven dat :

Vb q
Vc q,

c 7 V"n.
Vcn.

<eq'Yqiaq|Wö|eq'Yq'Vas (steeds q > q )
q''q' " "

De laatste term bevat BCS-grootheden louter met natuur q', net zoals bijj y£ '
en deze term definiëren we derhalve als y'

a

(2)

en

y ' = v'y

Pq'Yq1

V

, met

/? <abOM|V'|abJM>
q qq

(11-16)

. (11-17)

Zich baserend op een benaderend set van BCS grootheden u , v met natuur q1 ,
is het mogelijk de BCS-vergelijkingen voor deeltjes met q'natuu? q (steeds
q'^q !) in dezelfde gedaante te schrijven als gold het een BCS berekening met
identieke deeltjes.

N"=Nq=^(2Ja+1) va (H-18)

(11-19)
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E

\

1

=t
q q q q

if* n f + A » 2 = n 2 + ( A + A - ) ;
q

^=E^(u2 - v2) of

2VaEa =

v ; = 1

(11-20)

(11-21)

(11-22)

(11-23)

(11-24)

(11-25)

(11-26)

a ' va 'De BCS vergelijkingen (11-18) tot (11-26) bepalen de BCS-grootheden ua ,v

X_,(A+A')_ ,v , »yl ,n, »E. . Met deze waarden worden de BCS-
' aq aq aq aq aq

grootheden voor natuur q' opgelost. Deze iteratieve werkwijze wordt herhaald

tot convergentie bereikt wordt.

We herinneren eraan dat de proton en neutron bezettingswaarschijnlijkheden welke

bepaald worden ui t de gekoppelde BCS-vergelijkingen op hun beurt als input

aanzien worden voor een HF-berekening op dezelfde kern. Deze procedure levert

de êêndeeltjes golffuncties op, waarmee de verschillende twee-deeltjes matrix-

elementen van de gebruikte Skyrme interactie berekend worden. Hiermede kunnen

de gekoppelde BCS-routines opnieuw opgelost worden, zodat de procedure zich

herhaalt.
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HOOFDSTUK III .

DE UITGEBREIDE SKYRME INTERACTIE

r
In dit hoofdstuk zal gehandeld worden over de aard van de nucleon-nucleon

Interactie welke toegepast zal worden op hogervermeide formal ismen. Het is de
bedoeling een interactie naar voren te brengen welke geschikt is om zowel
grondtoestands eigenschappen als eigenschappen van geëxciteerde toestanden op
een bevredigende wijze te verklaren, en wel met dezelfde parametrisatie door-
heen het gans massagebied.
Als vertrekbasis beschouwen we de Skyrme interactie (Sky56) zoals voorgesteld
in het basisartikel van Vautherin-Brink (Vau72). In dit werk worden op een
succesvolle wijze zeif-consistente Hartree-Fock berekeningen verricht op
sferische dubbel-gesloten-schil kernen, zich louter beperkend tot het reproduceren
van grondtoestands eigenschappen. Zoals uitgebreid vermeld in de inleiding
werden er sedertdien verscheidene studies verricht om de Skyrme interactie
ook geschikt te maken om andere aspecten van de kern te beschrijven. Daartoe
trachtte men extra "krachttermen" bij te voegen, om aldus over meerdere vrijheids-
graden te beschikken teneinde op een bevredigende wijze zoveel mogelijk kern-
materie eigenschappen en eigenschappen van eindige kernsystemen te reproduceren.
Men is er eigenlijk nooit in geslaagd een uitgebreide versie van de Skyrme inter-
actie in te voeren met een vastbepaalde parametrisatie om naast voornoemde groot-
heden terzelfder tijd ook eigenschappen van geëxciteerde toestanden te verklaren,
en niet enkel beperkt tot dubbel gesloten schil kernen. Dit houdt onder meer ook
in dat paarcorrelaties op een zelf-consistente en bevredigende wijze dienen be-
handeld te worden, waartoe nog geen enkele parametrisatie van de Skyrme kracht
(Vau72,Bei75) in staat was. Deze interacties leidden daarentegen tot repulsieve
paareffecten. Zelfs een toevoeging van bepaalde "krachttermen" (Liu76, Kre77)
kon dit sterk repulsief paareffect niet opheffen.

Om die reden hebben we gezocht naar een mogelijke uitbreiding van de originele
Skyrme kracht die de tekortkomingen van voorgaande Skyrme-type versies niet
vertoont. De toegevoegde "krachttermen" kunnen een snel hei ds of dichtheids af-
hankelijkheid vertonen, en van twee- of drie-deeltjes aard zijn. Het kan ook
nuttig blijken, over enkele parameters te beschikken welke bij beschouwing van
bepaalde symmetrieën geen invloed uitoefenen op grondtoestands grootheden (bvb.
Hartree-Fock grootheden bij even-even kernen). Deze parameters kunnen in een
verder stadium bij opheffing van de beschouwde symmetrieën aangewend worden om
bijv. "realistische" matrixelementen voort te brengen tussen valentie nucleonen.
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-A- Voorstelling_yan_de_uitgebreide_Sk^rme_interactie .

De Skyrme interactie in de uitgebreide versie , welke we voorstellen,
bevat twee-deeltjes en drie-deeltjes componenten.
Het twee-deeltjes gedeelte van de kracht bevat dezelfde termen als de originele
Skyrme kracht naast een supplementaire dichtheid afhankelijke nul-dracht term.
Bij de drie-deeltjes delta-kracht wordt een snelheid afhankelijke nul -dracht
term toegevoegd (meest voor de hand liggende uitbreiding) .
Schematisch wordt dit :

twee-deeltjes gedeelte : V(rvrz) = V (0) + V*1) + V*2) +

+ VCVCoul

drie-deeltjes gedeelte : f r r r

De termen Vv";, V^i;, Vvt' en V v u j y vertonen dezelfde analytische struktuur
als bij de originele Skyrme interactie (Vau72) :

a) v(°)(^,-?2) = tQ(l + xQPa) 6(r rr 2)

c)

d) v(LS)(rltr2) = i WQ (OJ + a2).(k' x öCrj-rg) t)

Hierin stelt 1c de moment operator voor, inwerkend naar rechts

k = -L (Vj - V2)
en

inwerkend naar links.

Pa in (III-l) stelt de spin-uitwisselings operator voor :

Verdere twee-deeltjes termen zijn de Coulomb interactie Vp .

e) VCoul = I* !* -

(III-l)

(in-2)

(III-3)

(III-4)

(III-5)

(III-6)
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en een dichtheid afhankelijke nul -dracht kracht VQ :

•+• •+•

f) (l-x3) V ^ . f y = I t3 (I-X3) (1 + Po) p(-l-i r 2

De betekenis van deze laatste term zal later duidelijk worden.
Bij het drie-deeltjes gedeelte wordt bi j de originele WQ nul-dracht kracht :

9) X3 W * ! 1*21*3) = X3 *3 6 (*r*2)ö (* i "*3)

een snel heids afhankelijke nul-dracht term Ŵ  toegevoegd :

h) tyWfy = | t4 [(ki| + k^ + k-2 Cf

+ k23 + k31> ]
We merken op dat slechts een fractie x, van de originele drte-deeitjes kracht WQ

weerhouden wordt. De overige fractie (1-x,) wordt vervangen door een dichtheid
afhankelijke twee-deeltjes term. De reden voor deze opsplitsing zal duidelijk
blijken in de verdere bespreking. In tijdsomkeer invariante kernsystemen leveren
beide termen WQ en VQ identieke bijdragen tot alle grondtoestands grootheden (uit-
gezonderd paar grootheden). De fractie parameter x, kan aldus als overblijvende
parameter aangewend worden om te trachten een goede spin afhankelijkheid van de
interactie te bekomen. Er zal in de verdere bespreking blijken dat de parameter
x3 een beslissende rol vervult in de reproductie van een goede effectieve inter-
actie tussen valentie nucleonen.

In appendix D worden de anti symmetrische twee-deeltjes en drie-deeltjes
matrixelementen van elke componente van de uitgebreide Skyrme interactie be-
paald in functie van diverse elementaire dichtheid functies. Deze uitdrukkingen
vergen zeer uitgebreide analytische berekeningen doch zi jn interessant daar z i j
uitgedrukt worden in elementaire fysische dichtheid functies zonder inachtneming
van enige symmetrie . Gesommeerd over alle bezette ëéndeeltjes toestanden leveren
z i j de bijdragen op tot de grondtoestands energie , uitgedrukt in diverse
fysische dichtheden.
Uit (1-7) leidt men af : (in de Hartree-Fock benadering)

E ( V ) =

?
YP6n

'pn



terwijl voor de drie-deeltjes componenten, behorende tot het type "even-L golf"

interactie Wfi (C-6), geldt :

1

<opppen |W(5 IYpVnpupMn-as Ma Y
 HB6 Hey

(III-ll)

Het is evident dat alle elementaire dichtheid functies, zoals gedefinieerd in

(D-l) tot (D-7) expansiecoëfficiënten beduiden van de totale dichtheid, zoals

de nucleonen dichtheid :

pq(r) " Jr
Vq

zoals de spin dichtheid :

(111-12)

(111-13)

enzovoort,voor elke van de in appendix D gedefinieerde dichtheid grootheden.

Door de kennis van de antisymmetrische matrixelementen voor elke Skyrme componente

in functie van diverse elementaire dichtheid functies, wordt de Hartree-Fock
HFgrondtoestands energie EQ uitgedrukt in de vorm van

.HF ƒ d? (111-14)

met de Hamil toni aan dichtheid H(r) welke neergeschreven wordt in functie van dicht-

heden Pq(?).Tq(*), Mq(r), Sq(r), Vq(r) enTq(7).

Minimalizatie van de H.F. grondtoestands energie leidt tot het stationair maken
van de Hamiltoniaan dichtheid functionaal H(r) voor onafhankelijke variaties van
èéndeeltjes golffuncties :

öH(r) = 0 voor elke onafhankelijke variatie 6¥ (r) ^a) . (111-15)

Ueze minimalizatie in de coördinaten ruimte heeft het vooraeel dat een differenti-
aal vergelijking voor elke goltfunctie ¥a(r) wordt bekomen.
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Bij sferische kernsystemen kan het hoekgedeelte van de golffunctie V (^) ge-
scheiden worden van het radiale gedeelte é,(r) , zodat alle gedefinieerde nucleon-

dichtheden p_Cr)
l

S (r), enz. enkel functies worden van de radiale coördinaat r.
Derhalve herleidt de H.F. differentiaal vergelijking zich tot een radiale verge-
lijking.

Opmerking : Alvorens bepaalde symmetrieè'n in te voeren, welke kunnen voorkomen
in de grondtoestand van het kernsysteem , bestuderen we de respectie-

HFvelijk bijdragen van (l-x3)VQ en x3WQ tot Eo .
Hierbij steunen we op de betrekkingen (111-10), (III-ll), (D-39), (D-40) en

(D-42) :

Het is duidelijk dat er verschillen optreden in de termen met de spin dichtheden
S (r). In kernsystemen met bepaalde symmetrieën kan het gebeuren dat de spin
dichtheid S (r) verdwijnt. Bij deze systemen leveren VQ en WQ dezelfde bijdragen
tot de grondtoestands energie en tot de Hamiltoniaan dichtheid H(r), hetgeen
leidt tot dezelfde Hartree-Fock oplossing of men nu VQ of WQ beschouwt.
Dit betekent echter niet dat beide interacties equivalent zijn bij dergelijke
systemen , zoals foutief beweerd in sommige publikaties (Vau72).
De twee-deeltjes reductie VQ van de drie-deeltjes interactie WQ , zoals gedefini-
eerd in (1-16), vertoont duidelijk:- verschillende termen in de uitwerking van
het antisymmetrisch interactie matrixelement. Uit (D-42) leidt men af dat
(War76) :

(111-19)

Deze uitdrukkingen zi jn totaal verschillend met de overeenkomende betrekkingen
voor Vo (D-39) en (D-40), zelfs indien t (r) verdwijnt. Men voelt hier de betekenis
van de fractieparameter xg al aan. Bij Hartree-Fock berekeningen op kern-
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systemen, welKe symmetrieën vertonen die de spin dichtheid S (r ) doet verdwijnen

heeft het geen belang dat men V« of fcL beschouwt , m.a.w. de Hartree-Fock resulta-

ten z i jn onafhankelijk van x3 , alhoewel de individuele matrixelementen van V» en

WQ wel verschillen vertonen. De parameterx, kan aldus verder aangewend worden om

geschikte interact ie matrixelementen te verkrijgen tussen valentie nucleonen.

~B~ §1 iy5Ü^^ij_ïlJ^59ü3(£^êr_iDÏ5ClÊD$5-IS^ÏTQS^Steroen .

In de klassieke mechanica l e i d t de tijdsomkeer ( t -*• - t ) invariantie van de

bewegingsvergelijkingen to t de wet van behoud van energie (b i j conservatieve s te l -

sels). De functie van Lagrange ^ ( ^ « q j ) v o r r a t e e n tweede orde veelterm met be-

trekking to t de veralgemeende snelheden q \ . Bi j de meeste conservatieve systemen komen

geen termen voor l ineai r in ó^, zodat L^-j(q.,q.) = ^ ( - ^ q^)- Een geli jkaardig

symmetrie eigenschap vertoont de functie van Hamilton , ^ ( P j ^ i ) = H k l ^ " p i ' c ' i ^ '

waarbij de veralgemeende momenten p.= •?=• homogene l ineaire functies worden van

de snelheden q . . Als men de discussie q i minder formeel houdt en men eenvoudig de

beweging beschouwt van een deeltje in een statische potentiaal , wordt de invarian-

t ie van de Hamiltoni aan H(p,r) waarbij p getransformeerd wordt i n -p : H(p,r) =

H(-p»r). Men kan de tijdsomkeer operator verbinden met een transformatie van de

dynamische veranderlijken waarbij r en p transformeren in respectievelijk r en -p .

Hierdoor z i jn inderdaad de klassieke bewegingsvergelijkingen invariant b i j t i j ds -

omkeer.

B i j beschouwing van een analoog quantum systeem wordt de ti jdsafhankeli jke

Schrb'dinger. vergeli jking :

ih -2- M-Cr.t) = H

Bi j tijdsomkeer ( t

bekomen we

S_ v£ + V(f)] ¥ (r,t) .

-t) en bij het nemen van de complex toegevoegde van beide leden,

[-\-vz + ï(r)]ï*(?,-t) .

Als H^r.t) een oplossing voorstelt van de Schrödinger vergel i jking, dan is

/'" = ^ ( r . - t ) eveneens een oplossing, ue omkeerbaarneid van de oplossingen

van de Schrödinger vergelijking met betrekking tot de t i j d wordt toegeschreven

aan de invariantie van de Hamiltoniaan H(p,r) , waarbij p veranderd wordt in -p .

üp dezelfde wijze als b i j het klassieke systeem wordt de tijdsomkeer operator T

verbonden met de transformatie :

TrY"1 = r - -$
waaruit ook

TÜT = - t (draaimoment t = "rx p = Ti£. ) (I I I-20b)

Bi j uitbreiding to t meer algemene systemen van deelt jes, dient inwerking van de

f
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tijdomkeer operator voor de spin variabelen gedefinieerd te worden. Vermits de
spin een particulier draaimoment voorstelt» transformeert deze zoals het baan
draaimoment (III-20b) :

TsT"1 = -s . (III-20c)
Bij een basisvector gekarakteriseerd door |nH3ra> kan de tijdsomkeer operator T
beschreven worden als een rotatie R (ir) gecombineerd met complex toegevoegde (K)
(Mes64,Boh69,War75) :

T = i ay K , (111-21)

hetgeen aanleiding geeft tot volgende uitwerking bij beschrijving van de basis-
vectoren in de Condon-Shortley faseconventie :

T|ns,jm> = (-l)"^™1 |n«-m> . (I II-22)

Een uitgebreide discussie omtrent het effect van de tijdsijmkeer operator in-
werkend op dergelijke basisvectoren, beschreven in verschillende faseconventies,
wordt behandeld in appendix B. Hierin wordt ook het verband gelegd tussen de
tijdsomgekeerde toestand en de gepaarde toestand |m> . Deze zijn gelijk op een
faseconstante s' na.
Volgens (B-Zl) geldt :

T |m> = s^ |m> . lIH-23)

Bij een sferisch ëëndeeltjes toestand wordt de gepaarde toestand |m> gelijk
aan (B-28) (Condon-Shortley faseconventie) :

<sm * -^ (HI-24)

Verbonden hiermede, bezitten beide toestanden |m> en |m> dezelfde bezettings-

schijniijkheden. Uiteraard kunnen tijdsomkeer invariante kernsystemen slechts

even-even kernen omvatten.

Wij tonen aan dat de tijdsomkeer symmetrie sommige dichtheden , zoals de spin,

de stroom en de spin kinetische energie dichtheid doet verdwijnen.

Hiertoe gaan we het gedrag na van de verschillende elementaire dichtheden

((D-l) tot (D-7)) bij gepaarde toestanden:

(111-25)

(111-26)

(111-27)

(111-28)

\
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en (111-29)

(111-30)

We herinneren eraan dat in de elementaire dichtheid functies de integratie over
de spin coördinaten bevat i s , zodat bij
volgende spin matrix element optreedt :

. V--(r) en T--(r)

m +m
> a

a c
Aangezien daardoor :

= (-l)Ja

c 4 ms \°ti ms * •
ca

(111-31)

^.-m, I -ms |Ja-maxl c-B l \ -ms |Jc-nc>
, m_ a a cc

m̂ m a

c 'c
..s+ms(-1) a c <imSc|a|J m^ • „ ^ i . ^ W \ i c - ^ ^

= -(-1) a c Sia(?) , (III-Z8)

kunnende betrekkingen(III-25) tot (111-30) verklaard worden. Steunende op de
tijdsomkeer invariantie kan de som in elke totale dichtheid opgesplitst worden
in :

U+l.

(111-32)

hierbij werd rekening gehouden dat bij de conVacties p de pariteit Dehouden
wordt, alsmede

(111-33)

Het is nu duidelijk dat bij de verschillende dichtheden er dr is zullen verdwijnen
bij tijdsomkeer invariante kernsystemen (even-even kernen) :

Sq(r) - 0 ; Mq(f) = 0 ; Vq(?) = 0 (111-34)
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De spin stroom dichtheids tensorT (r) blijft behouden. Het is een tensor van

de tweede rang en heeft derhalve negen componenten . Deze spin stroom dichtheids
HF

tensor komt in de uitdrukkingen voor de grondtoestands energie ïVr voor in degedaante van volgende sealaire producten V.T (r) en T (r).T (r) .

In appendix E wordt er een verband gelegd met seal aire producten tussen twee

vectoren. Alzo kan in tijdsomkeer invariante kernsystemen het begrip spin stroom

dichtheids tensor vervangen worden door een spin stroom dichtheids vector <ï (r)

(zie (D-7)), een grootheid Ingevoerd in het basisartikel van Vautherin en

Brink (Vau72), aangezien deze auteurs zich beperkt hebben tot grondtoestands

eigenschappen in even-even kernen.

In appendix E wordt aangetoond dat

en

(111-35)

(111-36)

Finaal wordt de Hamiltoniaan dichtheid, gedefinieerd in (III-14), uitgedrukt
in functie van de dichtheden pql?), T (r) en JQ(r). De andere dichtheden ver-
dwijnen immers in de beschouwde tijdsomkeer invariante kernsystemen.

H(r) bevat volgende contributies :

h ->•
kinetische energie T : — -r(r)

2m

- p p, p - 32 - p

O _ 1 O
- P-v PJ + — t. [<]„ +n ^ 16 1L P

(III-37C)
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1
4

• ï lJ M ["

V?

(III-37H)

1 2v2c
2 P

1 2V2
2 pn

+ * pn< V

\ JpPn + \ JnPp 3

Bij de Coulomb contributie (III-37f) (enkel de directe term !) is de Coulomb
potentiaal VC(r) gelijk aan :

(111-38)

Uit de contributies (III-37g) en (III-37h) merkt men dadelijk dat de parameter
x, verdwijnt uit de totale uitdn

1
contributies T*3PDPnPtot blijkt.

x3 verdwijnt u i t de totale uitdrukking voor H(r),- aangezien de som van beide

-C- Ioegassing_yan_het_Hartree-Fock yariat ioneel_Brincige .

Elke zelf-consistente beschrijving van een kernsysteem streeft naar een
situatie waarbij de grondtoestands energie minimaal wordt, z i j het nu in het
Hartree-Fock Bogoliubov, of het Hartree-Fock formalisme, de iteratieve HF +BCS

HF

benadering, of andere. Dit houdt in dat de functionaal EQ stationair moet
blijven voor onafhankelijke variaties van de ééndeeltjes golffuncties:

«EJJF = 6<HF|H|HF> = 6 j H ( r ) dr (111-39)

Dit variationeel principe geldt voor elke ëéndeeltjesgolffunctie ¥ , aangezien
we geen opmenging veronderstellen tussen proton en neutron toestanden onderling.
Als supplementaire voorwaarde voeren we de normeringsconditie in der golffuncties:

(r) \ (?) d? d?

waarbij integratie naar de spin coördinaten inbegrepen is, in analogie met de

(111-40)
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diverse elementaire dichtheden zoals gedefinieerd in appendix D.

Dit le id t to t volgend gebonden extremum vraagstuk

[H(r) -L v ' p
act

met de Hartree-Fock ééndeeltjes energieën als de Lagrange multiplicatoren. De

aard van de Skyrme interactie maakt het extremum probleem analytisch interessant,

aangezien we voor deze interactie de expliciete uitdrukking voor H(r) kennen,

wat ons toelaat het variatie teken binnen het integrandum te brengen :

(111-41)

Volgens (111-37) blijkt dat H(r) in zijn geheel kan uitgedrukt worden als sen
functie van de drie dichtheden pq(r), T (r) en J (r) :

H(r) = f(pq,Tq,Jq) , zodat

6H(r)

(111-42)

waarbij de dr ie coëfficiënten nieuwe fysische grootheden beduiden ,

respectievelijk de effectieve massa, de potentiaal IL ( r ) en de spin-baan potentiaal

W ( r ) , en welke kunnen bepaald worden na variatie van (II1-37) :

2
- de effectieve massa -^=(r) :

2mq 4
t2) | ( t 2 JL

(111^43)
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- de potentiële energie U (r) :

) = t 0[(l +^)p t o t-(l +x 0) P q] + 1(

|(t2 - 3tx) V
2px) V p t o t

f f + fA ot + f

t2) V
2pq

V 4 [

(steeds

) x t o t + i(t2

I t3(p2ot - p
2)

de spin-baan potentiaal W (r)

(111-44)

¥

q 'q

q rq

Vq
Na partiële integratie kan :

U2

Ï (?)+ ¥ i
q q

' en

(111-46)

(r)]

ue variatione Ie vergelijking (111-41; geldt voor alle onafhankelijke variaties
f* en 6ï , waardoor :

q Yq

(111-50)
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Vergelijking (111-50) heeft de vorm van een lokale Schrödinger vergelijking
.Tiet ean effectieve massa fi /2m*(?) .
Voegen we nu naast de tijdsomkeer invariantie • nog supplementaire symmetrieën
toe, namelijk dat we te doen hebben met sferische kernsystemen bijvoorbeeld,
dan kan de differentiaal vergelijking (111-50) herleid worden tot een eenvoudig
numerisch te integreren differentiaal vergelijking»
Een sferisch ëëndeeltjes toestand ln,laj,m.;q> wordt gekarakteriseerd door :

a d Q d

\ x[5sosp1n)

a a 2

waar het hoekgedeelte van de golffunctie voorgesteld wordt door harmonische bol-
functies , en welke uit de differentiaal vergelijking (111-50) kan geïntegreerd
worden, zodat uiteindelijk een differentiaal vergelijking van de tweede orde
met êén variabele r bekomen wordt. ,

h "*"In deze sferische representatie worden de drie grootheden —— , IL , en W„

enkel functies van r ; aangezien in de verscheidene q
nucleon dichtheden p , T en J de spin integratie reeds bevat is, en het
hoekgedeelte weggesommeerd wordt :

1) uit (D-l) : p (?) = -L Z (?Ja+D v
2 £ (r) = p (r)

4ir
(111-52)

q q
(r)

a Uq dr
va l ' 1 (1 +1) 2

i i ) uit (D-2) : T (?) = - i ]T (2ja+l) v 2 [ ( — l - ) 2 + - ^ - 4 <(. (

,(r). , (111-53)

waar gesteund wordt op de betrekking

a», w • V * » =
" i .

(111-54)

111) uit (D-7) : J (?) - - f Z (2Ja+D va
2 [ l a ( l a + l ) + | - j a ( j a + l ) ]

4ir a

- • ? (r) (-) = JQ(r) ; (111-55)
r Bq r H
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De afleiding van (111-55) vraagt wel wat analytisch rekenwerk. De spin integroóie

leidt tot
•1-n * 1 1

~ms ms<
(111-56)

verder gebruik makend van de Racah algebra levert de uitdrukking (111-55) op,
zoals uitvoerig uitgewerkt in appendix D van Vau72. De optredende coëfficiënt
[ la ( la+l) + 3/4 - Ja(Ja+l)] in de spin stroom dichtheid 3 (r) geeft duidelijk de
betekenis weer van de spin stroom vector. Bemerk dat indien beide spin-baan partners

i en * , • , i dezelfde radiale golffuncties vertonen, hun bijdragen
*i n

a'a-Ja+"?"a'a a a
tot 3 (r) elkaar opheffen. Vandaar dat deze grootheid in belang toeneemt bij
spin niet-gesatureerde kernen. Als rechtstreeks gevolg van de louter radiale
afhankelijkheid van de drie dichtheden, worden de gereduceerde massa, de
potentiële energie- en de spin-baan potentiaal eveneens louter radiaal afhankelijk
bij sferische tijdsomkeer invariante kernsystemen. Rekening houdende met al deze
overwegingen kan deS:hr3dinger vergelijking (111-50) herleid worden tot een
differentiaal vergelijking van de tweede orde met enkel radiale afhankelijkheid:

.(111-57)

Bij de afleiding van (I11-57) wordt gesteund op de entwikkeling van de Laplaciaan
operator in sferische coördinaten volgens :

V2 _ 3 + Z 3 _ . f
3 ? r 3r r^

r

(111-58)

de sferische representatie W„(r) = W_(r) - .
H " r

en op

Als mogelijk oplossingsmethode van de differentiaal vergelijking (111-57) wordt
de Newton-Raphson Iteratieve methode aangewend. We verwijzen naar appendix A3
van Pro80 voor meer details.

-D-- Qgmerkingen_en_nabeschouwingen .

- I - Om duidelijk het onderscheid in te zien tussen de uitgebreide Skyrme
interactie, zoals beschreven in di t hoofdstuk, en de originele Skyrme kracht,
zoals vooropgesteld door Vautherin en Brink (Vau72) , voeren we volgende
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schematische voorstelling :

(I)

- x 3 ) VQ

X 3 W0

dichtheids afhankelijke twee-deeltjes interactie

= t3

De originele Skyrme kracht bestaat slechts uit

(IH-7)

(ÏII-8)

(II)

Het grote onderscheid tussen (I) en ( I I ) berust op twee punten :

- toevoeging van een moment afhankelijke drie-deeltjes
kracht Wj ;

- invoeren van een fractie parameter x3 b i j WQ ; de
overige fractie wordt vervangen door een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes
interactie VQ.
In tijdsomkeer invariante kernsystemen leveren VQ en WQ dezelfde Hartree-Fock
grootheden, m.a.w. (I) en ( I I I ) bouwen dezelfde Hartree-Fock vergelijkingen
op.

(III) onafhankelijk van x3 !

Deze vaststelling betekent geenszins dat beide voorstellingen (I) en ( I I I )
equivalent z i jn . Beide leveren totaal verschillende twee-deeltjes matrix-

elementen op ; hierin speelt x3 wel een belangrijke ro l .

-2- De toevoeging van W, verandert niets aan de struktuur van de Hartree-
Fock differentiaal vergelijking (111-50). Dit betekent dat de analytische eenvoud
van de originele Skyrme kracht behouden b l i j f t .
Weliswaar levert W, contributies op voor de gereduceerde massa fl /2m , de
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potentiële energie U en de spin-baan potentiaal W .

-3- In het Hartree-Fock programma van Orsay (Vau72,Bei75)wordt de spin-

stroom dichtheid J_(r) verwaarloosd. Voor spin gesatureerde kernen is deze

dichtheid inderdaad verwaarloosbaar klein, doch naarmate de spin saturatie

afneemt speelt 0q(r) een belangrijke rol in de spin-baan potentiaal W (r) en

in mindere mate in de potentiële energie U ( r ) , zodat in dit werk JQ(r) in de

programma's ingewerkt is.

-4- Slechts één enkele benadering is vervat in de Hartree-Fock berekeningen

met de uitgebreide Skyrme kracht, namelijk het verwaarlozen van de uitwisselings

("exchange") Coulomb term. Enkel het directe deel van de Coulomb interactie is

vervat in de potentiële energie.

VC(r) = ƒ P p ( r ' ) ^ e ^ dr' ( I I 1 - 5 9 )

J ay

Pp(r') r'2dr' + |pp(r') r'dr' ] = VC(r) ,

2
in geval van sferische symmetrie (e =1.4398 MeV.fm)

De exacte berekening van de Coulomb "exchange" bijdrage tot de potentiële energie

U levert enorme analytische problemen op. Aangezien de bijdrage tot de grond-

toestands energie slechts 10 è 15 % bedraagt van het directe deel, wordt de

"exchange" contributie niet in het zelf-consistent schema van de Hartree-Fock bere-

kening opgenomen. Weliswaar wordt achteraf een bijdrage van H 0 ^ toegevoegd bi j

de totale bindingsenergie. We hebben daarvoor een uitdrukking gebruikt afgeleid

uit de lokale dichtheids benadering (Que75) :

uCoul
Hexch = "

-5- Er dienen ook nog correcties aangebracht te worden te wijten aan de
"centre-of-mass" kinetische energie P /2mA , welke in de totale Hamiltoniaan
vervat is. In eerste orde kan dit effect opgelost worden door in de kinetische

9 A 1 O

energie term T ( I I I -37a) h" /2m te vervangen door (^ i )h /2ra , welke slechts
A

invloed kan hebben bi j zeer lichte kernen.

-6- Het Hartree-Fock formalisme ondergaat enigszins wijzigingen bij aan-

wezigheid van dichtheids afhankelijke twee-deeltjes interacties (zie appendix

A).
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De ontwikkelingen, uiteengezet in Hfst. I en II , zijn enkel geldig bi j dichtheids

onafhankelijke twee- en drie-deeltjes interacties . Aangezien de interacties (I)

en (III) dezelfde Hartree-Fock vergelijkingen opleveren, kan het in Hfst. i en II

uiteengezette formalisme toegepast worden met de interactie in de dichtheids

onafhankelijke vorm ( I I I ) .

In appendix A wordt ook duidelijk onderstreept dat beide interacties (I) en (III)

aanleiding geven to t verschillende deeltje-gat interact ies .
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HOOFDSTUK-IV.

PARAMETRISATIE VAN DE UITGEBREIDE SKYRME INTERACTIE .

Beschrijving van kernmaterie en grondtoestand eigenschappen in dubbel

gesloten schil kernen.

-A- Kernmaterie_grgotheden_volgens_Fermi>N thegrie .

Onder kernmaterie wordt een medium verstaan van oneindige afmetingen, met

een uniforme dichtheids verdeling en met een zelfde aantal niet interagerende

protonen en neutronen, zonder onderscheid ; m.a.w. Coulomb krachten worden er

verwaarloosd. In zulk een systeem beweegt elk deeltje v r i j met een constant

l ineair moment t (vlakke go l f ) . Al le toestanden z i jn bezet to t k=kF (Fermi moment).

Het systeem is translat ie invariant, wat niet het geval is b i j een eindige kern,

en kan beschouwd worden als een fermi gas. Door een homogeen kubisch volume ü

voor te stellen waarin de nucleonen zich isotroop kunnen bewegen, kan op eenvou-

dige wijze een verband gelegd worden tussen het l ineai r moment k en het aantal

deeltjes welke met dergelijk l ineai r moment bewegen in het volume fi :

2 «..3n(k) = (IV-1)

In (IV-1) is de factor 4 begrepen vanwege het Pauli principe waarbij elk

moment toestand bezet kan worden door 4 nucleonen namelijk 2 neutronen en

2 protonen met tegenovergestelde spin.

Uit (IV-1) l e i d t men de Fermi dichtheid pp af b i j een Fermi moment kp :

Pc - ~ f K>- (IV-2)

-1Bi j kernmaterie bedraagt kF=1.33 (±0.03) fm , wat overeenkomt met een kine-

tische energie ep = H2/2m k| = 36,7 (+1.6) MeV.

De gemiddelde kinetische energie van de fermionen bedraagt
eF/

e dn = - ec = 22 ±1 MeV (IV-3)

terwi j l de gemiddelde bindings energie per deeltje in kernmaterie de volume

energie term voorstelt in Weizsa'cker semi-empirische massa formule (Wei35) en

bedraagt rond 16 MeV.
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= - 16 MeV
n.m.

(IV-4)

Deze totale bindings energie per nucieon in kernmaterie kan afwijkingen vertonen

van z i jn evenwicht waarde door variaties van de dichtheid p en door het
N - Z

neutron-proton verschi 1 -—- = a :
F 9 F|(p,a2) = (f) (IV-5)

De coëfficiënt K' wordt de incompressibiliteit genoemd en is volgens definitie
(IV-5) gelijk aan :

(IV-6)

Sommige auteurs geven de voorkeur aan K als incompressibiliteit.
De numerische waarde van K is onzeker en kan liggen tussen 100 en 300 MeV.
Een recente studie van Blaizot (Bla76) suggereert een experimentele waarde van
K=210 ± 30 MeV, zich baserend op een relatie tussen de nucleaire incompressibili-
teit en de excitatie energie van de isoscalaire monopool resonantie.
De coëfficiënt aT in (IV-5) wordt de isospin symmetrie energie term genoemd.
Experimenteel wordt een waarde geschat rond 25 a 30 MeV. In de Fermi theorie
van de kernmaterie kan a uitgedrukt worden door verschillende waarden voor kp

aan te nemen voor protonen en neutronen:
A

e dn - 2 4 |edn] = i e F a2 , (IV-7)2
A
4 £(l-o0'

waaruit de schatting aT = 12.3 (± 0.5) MeV in een Fermigas (te lage waarde)

-B-

Deze theorie is een uitbreiding van de Fermi theorie met dien verstande
dat de nucleonen in de kernmaterie wel met elkaar kunnen interageren, m.a.w.
effecten van de nucleon-nucleon interactie worden in de Landau theorie wel in acht
genomen. Dit houdt in dat de totale bindingsenergie per nucleon gegeven wordt
door :
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E
A

waarbij de go l f func t i e | i > , in kernmaterie , a l s een vlakke golf
met moment k. kan voorgesteld worden :

ki 1 /ff msi \

Bij berekeningen kunnen volgende benaderingen uitgevoerd worden :

7 d „ k . . . = - r dk . . .
2TT 2 O '

(IV-9)

(IV-10)

Als voorbeeld wordt de kinetische energie dichtheid T (D-2) in kernmaterie
(inbegrip van spin en isospin sommatie ) :

k. .„. +

'1 "i

k4 dk x 4 =

= | PF kp . (IV-11)

Gebruik makend van (IV-10) kunnen a l l e matrixelementen van (IV-8) uitgerekend
worden met de uitgebreide Skyrme i n t e r a c t i e a l s nucleon-nucleon i n t e r a c t i e zoals
beschreven in hoofdstuk I I I . Aldus beschikken we over een uitdrukking voor de
bindings energie per nucleon in kernmaterie in func t i e van de Skyrme parameters.
Vermits we reeds de uitdrukking kennen van de Hamiltoniaan dichtheid H(r) in
tijdsomkeer invariante kernsystemen (verg. 111-37, *) in functie van p , x en-*• p a—l q q
J , kan h i e r u i t rechtstreeks (—) afgele id worden mits toepassing van deH /\ n • ni •
kernmaterie veronderstellingen :

vcoul ; p q = 2 P F "'
V P q = 0 .

'f' •
" n.m.

H

P F = 2m

3
160

3 k2
5 F

t 4 P F l

3 t
8

4
0 PF "H -3-(3t,

80 1 + 5t2) p , -L
16 *3 4

(IV-12)

De evenwichts toestand van kernmaterie correspondeert met een minimum van energie
(—) b i j v a r i a t i e van p en a ( z i e ook (IV-5) ) , zodat a l l e s z i n s :



IV/4

= O (saturatie voorwaarde) (IV-13)

Dit levert een bijkomende betrekking op tussen de Skyrme parameters :

0

De

K

_ h2

2m
6 k 3
"T Kp T T

5 F 4 /

incompressibiliteit

71.
2m

6 t2 . 3
5 F ür?

K (IV-6)

kp +

8?

in

r(3tj + 5t2)

functie van de Skyrme

k ' + ^

t k5 +
r *3 K F +

parameters

rhkl *

(IV-14)
wordt :

_7 8
1 5 / 4 F

(IV-15)
Zo beschikken we over drie vergelijkingen (IV-12,14, en 15) met vier onbekenden

tQ, (3t, + 5t«) , t 3 en t . bij gegeven kernmaterie constanten kp, (-)n m en K.

Bij de originele Skyrme kracht (Vau72) (t4=0) bepaalde dit stelsel ondubbelzinnig
de kracht parameters . Hier was er geen speling meer voorzien ter reproduktie

? *van de effectieve massa fi /2m in kernmaterie (uit 111-43) :

(IV-16)

Bij de voorgestelde Skyrme interactie ( t . ¥= 0) kunnen de incompressibiliteit K
en de effactieve massa verhouding m*/m onafhankelijk van elkaar variëren. Er zal
verder blijken dat dit belangrijk is om de niveaudichtheid rond het Fermi niveau
(bij eindige kernen) te kunnen reproduceren.

De waarde van de effectieve massa verhouding m*/m in kernmaterie schommelt rond
0.7.

Alzo kunnen bij gegeven waarden voor de bindings energie per nucleon, de
incompressibiliteit en de effectieve massa in kernmaterie, éénduidig oplossingen
gevonden worden voor de kracht parameters tQ, (3t, + 5tp) , t , en t . . Op te merken
valt dat de factor (3t, + 5t«) optreedt in elke kernmaterie grootheid, zodat
hieruit geen waarden voor t, en t„ afzonderlijk kunnen bepaald worden. Daarvoor is
men genoodzaakt gebruik te maken van eigenschappen van eindige kernen, zoals
oppervlakte effecten, enz.

In de afleiding van 0§)n (IV-12) veronderstelde men een constante dichtheid
(^p = 0) ook aan het oppervlak. We bestuderen nu de invloed van deze benadering.
De gradiënt van de dichtheid bepaalt de diffuusheid van het oppervlak. De contribu-
t ies, als gevolg van deze oppervlakte effecten, tot de Hamiltoniaan dichtheid
H(r) (verg. III-37a_i) bedragen :
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of na partiële integratie

| t 4 p ] (Vp)2 (IV-17)

Hier treedt de factor (9t , - 5 t „ ) op. Deze is kenmerkend voor de oppervlakte

effecten. In een Thomas-Fermi model kan u i t (IV-17) de rms-straal afgüleid

worden in eerste orde in (-) met a als diffuusheid parameter

a = 3 3t, e n

0

<r2

Thomas-Fermi
_ 3.9TT A x 2 / 3 I f , _ 7 2, 8 ,

5 8 k fli Q?rfl
(IV-18)

t n

Deze benaderende uitdrukking wordt gebruikt om de kernstralenVan bijvoorbeeld

, Ca en

stralen

1 60, 40Ca en 2 0 8Pb te benaderen. We nemen als benaderende experimentele lading

= 2-73 (Sic70)

< r 2 >ln 2 = 3-49 fm (Fro68)40Ca

<rZ>Vl = 5.50 fm (Hei69)
208,Pb

De spin uitwisselings parameter xQ kan bepaald worden uit de isospin symmetrie
energie a , zoals gedefinieerd in (IV-7) en uitgewerkt in Landau theorie in
appendix F , met als resultaat :

(IV-19)

Het parameter set dient zo gekozen te worden dat de isospin symmetrie energie
een waarde bereikt rond de 30 MeV.

krachten_.

In de vorige paragraaf B werd de uitgebreide Skyrme interactie toegepast in
de theorie van Landau, om aldus kernmaterie grootheden te kunnen uitdrukken in
functie van de interactie parameters. Historisch is echter de Migdal kracht
gegroeid uit de Landau theorie (Mig66,Mig67). Migdal heeft de vergelijking
tussen een vloeistof van Fermideeltjes en een kernmaterie met oneindige afmetingen



IV/6

verder doorgetrokken. Kernmaterie in zijn grondtoestand bevat een gelijk aantal
protonen en neutronen, waarbij de golffuncties door de translatie symmetrie als
vlakke golven (IV-9) voorgesteld worden net als van vrije deeltjes.
De basisidee van de Landau-theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat als
de interactie tussen de Fermi deeltjes gradueel toeneemt het systeem zich adia-
batisch ontwikkelt naar een systeem van quasideeltjes op zulke wijze.dat de
eigenschappen van het systeem niet drastisch gewijzigd worden, m.a.w. dat het
ideaal systeem (vrije deeltjes zonder interactie) zich adiabatisch ontwikkelt
naar een reëel systeem (interagerende quasideeltjes) op zulke wijze dat het
systeem enkele essentiële eigenschappen van een ideaal gas behoudt, bijvoorbeeld
de ordening der niveau's, enz.. De quasideeltjes interactie binnen een zware kern
verschilt niet zoveel met de interactie in oneindige kernmaterie. Daardoor kan
in eerste benadering de Landau-theorie toegepast worden. Het grote onderscheid
tussen beide systemen is het optreden van een kernoppervlak in het eindig systeem
en de daarmee gepaard gaande oppervlakte verschijnselen. Een quasi deeltje excitatie
in de kernmaterie kan men aanschouwelijk voorstellen als een deeltje-gat excitatie
in de eindige kern. Vermits aldus hat begrip quasi deeltje best tot zijn recht
komt in de nabijheid van het Fermi oppervlak (bijv. als deeltje-gat excitatie),
mag men hopen dat Migdal's theorie toegepast kan worden ter beschrijving van
processen, welke verband houden met lage ééndeeltjes excitaties in reële kernen
(B5C68, SJ873).

De grondtoestands energie EQ van het systeem hangt af van de distributie n (ie)
van de quasideeltjes. In het ideale geval is :

n°(le) = 1 voor |tc| « kp ,
en n [t) = 0 voor |le| > kp.

Wanneer de ongestoorde bezetting n {t) gestoord wordt door een klein aantal ele-
mentaire excitaties, verandert de distributie met ón(ie), wat aanleiding geeft
tot een verandering 6E van de grondtoestands energie; in eerste orde :

6n(lc) (IV-20)

(sommatie over moment, spin en isospin) . Hierbij stelt

e(le) de quasideeltjes energie voor indien k > kp en de quasi-gat energie indien
k < kp. Landau gaat nu een stap verder, door de quasideeltjes energie eveneens te
laten wijzigen bij verandering van de distributie 6n(i<) :

+ f'
waardoor de verandering van de grondtoestands energie (IV-20) in tweede orde
kan gegeven worden als volgt :

1 K—

(IV-22)

£(ïc) = e°(ïe) ön(Tc') (IV-21)
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is de tweede functionaal afgeleide van de totale energie naar de d i s t r i -

butie :

° (IV-23)) + .
6n(t) fin(ïc')

en stelt de interactie voor tussen twee quasideeltjes, uiteraard rond het Fermi

oppervlak waar ze de langste levensduur vertonen. Hiervoor geldt dat

| t | = |tt'| = kF , (IV-24)

zodat enkel de hoek e tussen t en t' de moment afhankelijkheid van F(t,t') weer-
geeft (een homogeen, isotroop systeem wordt verondersteld).
Voeren we de spin en isospin afhankelijkheid van de quasideeltjes (deeltje-gat)
interactie in :

F ( i U ' ) = f ( 6 ) + g (6 ) (a.P) + f ' ( 6 ) ( T . T ' ) + g ' ( 8 ) (a.a1) ( T . T ' )

De vier functies in 6 kunnen ontwikkeld worden in Legendre polynomen :

f(e) = Z . fL PL(cose)

(IV-25)

(IV-26)

In de meeste gevallen treedt snelle convergentie op (L=0 en 1 is meestal reeds

voldoende).
Gebruikelijk verkiest men de dimensieloze grootheden in te voeren :

FL = No fL ' enz- (IV-27)

waarbij NQ de dichtheid voorstelt van toestanden op het Fermi oppervlak per

eenheid van energie en volume :

(IV-28)

Voor een isotroop systeem bewees Landau (Lan56) dat de effectieve massa van
een quasideeltje op het Fermi oppervlak, gedefinieerd door

2
[—e(k) ] = A» kF » (IV-29)

dk k=kF m* r

door toepassing van de Galilei invariantie kan uitgedrukt worden in de Landau

parameter F, :

5L* = 1 + I F
m 3 1

(IV-30)

Zoals reeds hoger vermeld legde Migdal (Mig66, Hig67) een verband tussen kern-
materie en een eindige kern. Hi j vond relaties van verscheidene kern grootheden
in functie van de Landau parameters .
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Voor de isospin symmetrie energie vond hij :

6m

en voor de incompressibiliteit K ,

K
3h2kF

—r
m

Fo>

(IV-31)

' (IV-32)

Migdal vond ook stabiliteits condities voor de grondtoestand tegen deformaties
van het Fermi oppervlak. Elke Landau parameter dient groter te zijn dan - (2L+1) :

FL > - (2L+1) , enz. (IV-33)

Om een relat ie te vinden tussen de Landau-Migdal parameters en de Skyrme parame-

ters , trachten we de uitgebreide Skyrme interactie in de vorm (IV-25) te brengen

met dien verstande dat de anti symmetrie in F(Ê,lc') reeds bevat i s , en dat deze

b i j de voorgestelde uitdrukking van de Skyrme kracht nog toegevoegd dient te

worden door vermenigvuldiging van de factor (1 - PrPaPT)-

De quasideeltjes kracht F(t,t') bezit de struktuur van een deeltje-gat interact ie

zodat F(?, f ' ) vergeleken dient te worden met de deeltje-gat vorm U van de

Skyrme interactie ( A - l l ) . Deze wordt bekomen door de verandering te bestuderen

van het Hartree-Fock veld naar de dichtheid. Voor de aichtheids onafhankelijke

termen van de uitgebreide Skyrme interactie is de vorm van de deeltje-gat interactie

identiek met de originele twee-deeltjes interactie vorm (A-12). (zie appendix A)

B i j een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes interactie daarentegen, zoals

b i j Vo , komen extra "rearrangement" termen voor b i j U (zie (A-12)). Rekening

houdende dat F(t,t') de interactie voorstelt in de buurt van het Fermi oppervlak,

kan men in de Skyrme kracht termen ( ( I I I - l ) tot ( I I I - 9 ) ) k2, k'2 en O'vervangen

door •=

- (k? + k2 - Zk.k.cose)! = - k2(i-cose).(lv-34)
V i l C. I C i, 7 r

1 2
•% kp(l-cos6) » vermits

-7? 1 fit f- x2i

In de appendix H wordt elke term in de gedaante Fflt.ït') gebracht. De Skyrme

interactie levert slechts Landau-Migdal parameters op verschillend van nul voor

L=0 en 1.

* 1
il = - - t

fó

9n = " T*

8 F'

1, 2,

2 30

• t , + — P p t . ) - - P c t , - - t2 3 0 F 4 8 F 3 2

30 T*3> 2
t 0 X 0 '
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f l = - fk

fi - n
9X = 9 i • ( IV-35)

Het is interessant erop te wijzen dat de betrekkingen van de kernmaterie
grootheden zoals de effectieve massa m* (IV-16), de incompressibiliteit K
(IV-15) en de isospin symmetrie energie aT (IV-19), uitgedrukt in de Skyrme
parameters, samen met de relaties (IV-35), volledig consistent zijn met de
betrekkingen (IV-3O),(IV-32) en (IV-31) voor de grootheden m

door Landau (Lan56) en Migdal (Mag66,Mig67) (appendix H).

K en a , afgeleid

Uit de "elaties (IV-35) kunnen enkele interessante vaststellingen gemaakt worden.
Slechts de parameters GQ en GQ bevatten een afhankelijkheid met de fractie
parameter x-. Bij een louter drie-deeltjes kracht W_ (x,=l) leidt dit tot res-

Ó 4 4 U "3

pectievelijke bijdragen — p t - en - -=pt,. Daartegenover bij een louter dichtheid
8 8

afhankelijke twee-deeltjes interactie VQ (x3=0) worden de bijdragen tot GQ
en GQ respectievelijk +-^-pt3 en - -ptg. Toevallig blijken GQ en GQ de spin
afhankelijke Landau parameters te zijn (zie (IV-25)), zodat de fractie para-
meter x- bepalend kan zijn voor de spin stabiliteit. In elke Skyrme parameter-
keuze in de literatuur (Vau72,Bei75,Kre77) bezit t, grote positieve waarden,
zodat deze term overwegend kan worden in het al of niet voldoen aan de stabili-
teits condities (IV-33). Het is duidelijk dat de drie-deeltjes versie (x3=l)
zeer grote negatieve contributies oplevert in de Landau parameters GQ en Gi
met een overduidelijk risico spin onstabiele toestanden op te bouwen. Dit risico
wordt grotendeels opgeheven naarmate x, afneemt (0* x,* 1). Een verdere discussie
hieromtrent wordt gehouden bij de numerieke bepaling van de Skyrme parameters
(Hfst. IV/D en E).

Het teken van de incompressibiliteit K wordt bepaald door (1 + F Q ) , zodat bij
een gegeven K steeds F Q>- 1. Op gelijkaardige wijze is de isospin symmetrie
energie aT (IV-31) afhankelijk van (1 + FQ'). De waarde van aT schommelt rond
+ 30 MeV, zo dat F Q > - 1. De relatie met de gereduceerde massa (IV-30) gecombineerd
met de voorwaarde Fj>- 1 leert ons dat m*/m>0.66.

Betreffende de overige Landau parameters F\, G, en Gi bestaat er geen experimente-
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Ie informatie. Wel heeft Sjöberg (SJÖ73) waarden afgeleid voor deze parameters

door toepassing van de Brueckner-Bethe theorie met de Reid "soft-core" potentiaal

als "bare" nucleon-nucleon interact ie. Deze waarden worden verder in d i t hoofd-

stuk in de nabeschouwingen bestudeerd en vergeleken met andere waarden afgeleid

u i t de Skyrme pararaetrizaties in d i t werk voorgesteld en andere interacties u i t

de l i teratuur (bvb. Dl kracht van Gogny (Gog77)) (zie tabel 6) .

Aangezien er een éénduidig verband bestaat tussen de gereduceerde massa m /m ,

de incompressibil i teit K en de isospin symmetrie energie aT met de Landau-Migdal

parameters F,, FQ en FA , en aangezien b i j het onderzoek naar de best geschikte

Skyrme parametrizatie (zie (IV/D) steeds gestart wordt met realistische waarden

voor bovenvermelde kernmaterie grootheden, hebben we de garantie goede waarden

voor F,, FQ en FA te bekomen. Door deze drie parameters wordt de Landau-Migdal

deeltje-gat interact ie F(Ê,ït') (IV-25) nog niet vast bepaald. Er bl i jven nog de

parameters G. en G! (L=0,l) over, welke behoren to t de spin-afhankelijke gedeelten

van de interactie en waarvoor geen empirische waarden gekend z i j n . Het z i j n j u i s t

deze parameters welke een afhankelijkheid vertonen met de fract ie parameter x3

(zie (IV-35)). We zullen verder vaststellen dat. het.al o f -n ie t voldoen aan de

s tab i l i te i t s condities (IV-33) door GQ en GA in sterke mate afhangt van de waarde

van X3.

We hebben het nodig en interessant geacht d i t probleem van spin s t a b i l i t e i t

ook in een ander model te bestuderen. Dit model werd vooropgesteld door Chang

(Cha75) en is gebaseerd op een eenvoudig kernmaterie beeld volgens Landau,

waarbij de ééndeeltjes niveau's met moment |lcl ^ k̂  bezet z i jn met spin-up

en spin-down nucleonen paren (m.a.w. spin gesatureerd), terwi j l de niveau's

met k. < \t\ « kp nucleonen bevatten met enkel spin-up ofwel spin-down.

Derhalve s te l t de verhouding D = k./kp een maat voor van spin saturatie.

De bindings energie per nucleon E/A wordt een functie van kp en D (uitgewerkt

in appendix G), en het probleem s te l t zich nu na te gaan in hoeverre de minimum

oplossing b i j kF=kF en D=l correspondeert met een stabiel extremum. Dit l e id t

to t de s tab i l i t e i t s conditie (G-16), waarbij de isospin symmetrie energie a

steeds groter dan of gel i jk is aan een energie coëff iciënt a, welke de spin u i t -

wissel ings parameter xQ en de f ract ie parameter x3 bevat :

aT$.<x , (IV-36)

waarbij



a = -
27ir"
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(IV-37)

Hoe kleiner a , hoe minder streng voorwaarde (IV-36).

Dit impliceert dat als de louter drie-deeltjes versie (x3=l) niet aan de s tab i l i -

te i t s voorwaarde voldoet (hetgeen meestal het geval is) , de interactie wel aan

(IV-36) kan voldoen door x3 te laten afnemen ( 0 < x 3 < l ) . Deze vaststelling strookt

met conclusies u i t de Landau-Migdal theorie.

-D- QQderzoek_naar_de_best_geschikte_garametr izat ie :

We vatten even in het kort samen wat vervat is in de voorgaande delen van

dit hoofdstuk. De uitgebreide Skyrme interactie bevat acht parameters tQ, t,,

*2» t 3 ' *4» d e s Pi n ~ b a a n sterkte W,!, en de spin afhankelijke parameters xQ en x-.

Het is duidelijk dat het zoeken naar de best geschikte parametrizatie niet enkel
een oplossen inhoudt van een stelsel van vergelijkingen. Er zijn acht parameters
die tientallen grootheden dienen te reproduceren, welke bovendien meestal niet
experimenteel exact gekend zijn ; voornamelijk de kernmaterie grootheden zijn
slechts benaderend gekend ; maar het zijn juist deze grootheden die een eenvoudig
lineair verband met de parameters vertonen. Bij het onderzoek naar de meest
geschikte parametrizatie gaan we te werk in vier fasen.

- In fase 1 worden de parameters tQ , (3t +5t2), t 3 en t^ bepaald uit de
betrekkingen voor de kernmaterie grootheden : bindings energie per nucleon
(IV-12), Fermi moment kp (uit de saturatie conditie (IV-14)), incompressibiliteit
K (IV-15) en de gereduceerde massa (IV-16).

- In fase 2 wordt de parameter (9t,-5to) bepaald ui t oppervlakte verschijnselen

zoals kernstraal in een Thomas-Fermi model (IV-18).

- In fase 3 wordt de spin afhankelijke parameter xQ bepaald uit de isospin

symmetrie energie a (IV-19).

- In fase 4 wordt een zelf-consistente Hartree-Fock berekening verricht op
de dubbel gesloten schil kernen 1 6 0, 40Ca, 48Ca, 90Zr, 132Sn en 208Pb. Hieruit
volgt tamelijk evident WQ=120 HeV.fm , volledig in overeenstemming met andere
parametrizaties in de literatuur (Vau72,Bei75,Kre77, enz.) .

In deze beslissende fase wordt een s t r ikte reproductie vereist van de bindings-
energieën der zes kernen, en in iets soepelere wijze van de Hartree-Fock
ééndeeltjes energieën (voornamelijk rond het Fermi niveau).

Deze fasen worden verscheidene malen na elkaar toegepast. Alzo verkrijgen we
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we een idee aangaande de invloed van de kernmaterie grootheden op de exacte, zelf

consistente Hartree-Fock grootheden van eindige kernen.

Slechts één kernmaterie grootheid wordt vanaf het begin def ini t ief vastgelegd :

de bindingsenergie per nucleon bedraagt - 16 MeV.

il) = - 16 MeV
n.m.

(IV-38)

Figuur 1. Nomogram ter studie van k~ K en a bij constante gereduceerde massa

verhouding m /m=0,72 en (-) = - 16 MeV. k„ wordt uitgedrukt in fin ,

a en K in MeV. n.m.

(MtVl -120 -130 -K0 -ISO -160 10 20 30 40 a[MeV]

Voor de overige grootheden worden gebieden afgebakend waarin ze kunnen

variëren. Deze grenzen werden bepaald aan de hand van experimentele informatie

an u i t bevindingen als gevolg van fase 4 :

180 MeV « K « 240 MeV

m"11.31 fm"1 <? k F « 1.36 fm"

0.6,? ra*/m^ 0.8

20 MeV ^ a T « 35 MeV (IV-39)



Verder wordt er aangenomen dat

<r>\n (Thomas-Fermi) = 3.49 fm
40Ca

16r

IV/13

(IV-40)

en dat de bindingsenergie van O, berekend met harmonische osci l lator golf-

functies (Vau72, Kre77) een waarde vertoont tussen -151 MeV en -157.5 MeV :

-157.5 MeV < E1K (b=1.71 fm) < -151 MeV . (IV-41)

Er werd immers vastgesteld (fase 4) dat een goede zelf-consistente Hartree-Fock

bindingsenergie voor 0 (exp.: E16 =-127.68 MeV) bekomen wordt als de kracht

parameters een waarde voor E,g (harm.osc.) voortbrengen overeenstemmend

met (IV-41). Er dient vermeld te worden dat de uitdrukking van E1C berust op
ovele benaderingen (o .a . verwaarlozing van Coulomb energie, e t c ) .

Om een beeld te vormen aangaande de onderlinge invloed van al le kernmaterie

grootheden, verwijzen we naar figuren 1 en 2.

Er wordt veel belang gehecht aan het f e i t , of aan de spin s tab i l i t e i t s voorwaarde

(IV-36) wordt voldaan.

Figuur 2. Nomogram ter studie van m /m en K bij constante kp=1.33 fln en

= - 16 MeV. K wordt uitgedrukt in MeV.
n.m.
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In figuur 1 wordt de variatie kp, Ken a bestudeerd bij een constant houden van
de waarde voor de gereduceerde massaverhouding m*/m = 0.72. Het ge'arceerd gebied
links van de figuur stemt overeen met de toelaatbare grenzen (IV-39) en (IV-41).
Hieruit volgen mogelijke waarden voor kp : kp = 1.32, 1.33 en 1.34 fm" . Rechts
van de figuur wordt de a-coëfficiënt (IV-37) bij x3=l uitgezet. De stippellijn
s t e l t de spin s tab i l i t e i t s l i jn voor. Met een voorkeur voor een aT-waarde rond
30 MeV, s lui t men kp=1.32 fm"1 nagenoeg ui t en wordt K < 210 MeV.

In figuur 2 wordt de variatie van m*/m en K bestudeerd bij een constante kp =

1.33 fm"1 waarde. Rekening houdende met de s tabi l i te i ts voorwaarde l i jkt een

K-waarde tussen 200 en 220 MeV en m*/m tussen 0.6 en 0.74 wenselijk. Deze twee

figuren geven een idee hoe te werk gegaan werd. Zo worden uiteindelijk vier

parametrizaties SkEl, SkE2, SkE3, en SkE4 bepaald (tabel 1), welke bevredigende

Hartree-Fock resultaten (fase 4) opleveren (zie tabel 2). Enkele van deze para-

metrizaties worden vermeld in figuren 1 en 2 ter i l lus t ra t ie .

Figuur 3 s te l t een nomogram voor , welke het parametergebied i l lustreert (fase 1)

bij een constante kp=1.33 fm'1 en (|)= -16 MeV. Voor een bepaalde waarde van

r

Figuur 3. Nomogram welke parameter gebied illustreert bij aonstante k= 1.33 fm

en (=;) = - 16 MeV. De stippellijn duidt de parameter set SkE2 aan.

K wordt uitgedrukt in MeV.

-1

n.m.
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1

m*/m en K, onafhankelijk van elkaar, worden schattingen voor tQ, (3t1+5t2) , t ,
en t . éénduidig vastgelegd. De stippellijn in de figuur duidt de parameter set
SkE2 aan, welke samen met SkE4 weerhouden zal worden als beste parametrizatie.

De vier bekomen parametrizaties SkEl, SkE2, SkE3 en SkE4 leiden tot zelf-consistente
Hartree-Fock resultaten, welke verzameld worden in de figuren 4 tot 9 en in tabel
2. Aangezien de gekozen parametrizaties corresponderen met duidelijk verschil-
lende kernmaterie grootheden, leidt een studie van de Hartree-Fock resultaten
ook tot een bespreking van de invloeden van kernmaterie grootheden op het
êêndeeltjes spectrum, op de bindingsenergieën, op de kernstralen, op de opper-
vlakte diffuusheid, enz.

Tabel 1. Voorstelling van enkele geschikte parametrizaties SkEl, SkES, SkE3 en

SkE4. De grootheid a stelt de coëfficiënt (ÏV-3?) voor bij x^l, voor-
komend in de spin stabiliteits conditie (IV-36). Skill stelt de beste conventionele
Skyrme interactie voor (Bei75)3 terwijl Sk'III dezelfde parametrizatie voorstelt
maar waarbij de drie-deeltjes kracht Wo vervangen wordt door de dichtheids
afhankelijke twee-deeltjes kracht Vg, zoals voorgesteld door Chang (Cha?5).

skin
Sk'III
SkEl

SkE2
SkE3

SkE4

Skil l

Sk'III
SkEl
SkE2

SkE3
SkE4

Skill

Sk'III
SkEl
SkE2

SkE3
SkE4

exp

*0
(HeV.fm3)

-1128.75

-1128.75
-1272.76
-1299.30
-1276.34

-1263.11

N0

208.7

208.7

252.2
213.7

215.3
208.2

K

(HeV)

356
356

230
200

230

250

(HeV.fti5)

395

395

806.08
802.41

746.52
692.55

F0

0.30
0.30

-0.36

-0.35

-0.24
-0.12

-(nuclear
A matter)

-15.87
-15.87
-16.0
-16.0
-16.0
-16.0

h
(HeV.fm5)

kF

fm'1

1.29

L.29
1.33

1.33
1.32

1.31

-95

-95

-30.40
-67.89

-71.97
-83.76

G ö
-0.35
0,46

0.05

-0.07
-0.12

-0.19

•"
) ""

0.76

0.76
0.61

0.72
0.72

0.75

t3

(HeV.fm6)

14000
14000
15065.68

19558.96

18732.88
19058.78

Fó
0.86

0.86
0.45

0.75
0.79

0.90

aT a

(HeV) (MeV)

28.2 36.8
28.2 11.1

29.0 15.9
29.7 27.9

30.0 29.3
30.0 34.4

x0

0.45

0.45

0.158
0.270

0.307

0.358

G0

-1.57

0.05
-0.35

-0.89

-1.03
-!.30

-(160)HF
A(HeV)

-8.03
-8.03

-7.95
-7.92

-7.93
-7.96

-7.98

(HeV. fin5)

120
120

120

120
120

120

F l

-0.71

-0.71
-1.17

-0.84

-0.84

-0.75

. ¥°Ca)
Vv)

-8.57
-8.57

-8.55

-8.56
-8.56

-8.59
-8.55

(HeV.fin8)

0
0

-11727.51
-15808.79

-13509.91
-12258.97

F i= G i= G l

0 19

0.49

0.46

0.47

0.47

0.48

f<2 0 8 p b>HF
(HeV)

-7.87
-7.87
-7.86

-7.87

-7.86
-7.87

-7.87
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In de resultaten vermelding (tabel 1 en 2) (figuren 4 tot 9) hebben we eveneens
ter illustratie de parametrizatie Skill opgenomen, zijnde het parameter set
van de originele Skyrme kracht (t-=0 ; x,=l) in de literatuur (Bei75).

Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk een beste keuze te maken onder de
vier voorgestelde parametrizaties. Niettemin kunnen wel enkele bemerkingen en
vaststellingen gemaakt worden :

a) - de diep-liggende gebonden toestanden zijn bij SkEl be-
duidend meer gebonden dan bij de overige parametrizaties. Dit wijst erop dat
lage gereduceerde massa-verhoudingen m*/m de gebonden toestanden meer binden.
Dit effect vermindert duidelijk naar het Fermi-oppervlak toe.

F*

Tabel 2. Bindingsenergieën per nualeon — (MeV) , proton en neutron puntstralen

r en r (in fm) en lading kernstralen r 3 voor de verschillende Skyrme parametri-

zaties na zelf-oonsistente U.F. berekeningen, a) Sia70 ; b) Fro68 ; c)Alk?6 ; d)Faj?l

e) Hei69.

SkEl

SkE2

SkE3

SkE4

Exp

Skill

SkEl

SkE2

SkE3

SkE4

Exp

Skill

E/A

-7.95

-7.92

-7.93

-7.96

-7.98

-8.03

E/A

-8.64

-8.67

-8.68

-8.71

-8.71

-8.69

ieo

"p

2.63

2.63

2.63

2.65

2.64

9°Z,

rp

4.17

4.17

4.20

4.22

4.26

*„
2.58

2.60

2.60

2.62

2.61

I"

rn

4.24

4.24

4.26

4.29

4.31

rc

2.66

2.68

2.68

2.69

2.713

2.70

ra

4.21

4.21

4.24

4.26

•1.27*

4.30

E/A

-8.56

-8.56

-8.56

-8.59

-8.55

-8.57

E/A

-8.36

-8.36

-8.34

-8.36

-8.36

-8.36

40Ca

"p
3.36

3.37

3.38

3.40

3.39°

3.41

13ZSn

4.62

4.62

4.65

4.68

4.73

rn

3.31

3.31

3.33

3.35

3.36

4.84

4.84

4.87

4.89

4.90

*a

3.42

3.42

3.43

3.45

3.49b

3.46

4.66

4.66

4.69

4.71

4.78

E/A

-8.61

-8.63

-8.62

-8.65

-8.67

-8.69

E/A

-7.86

-7.87

-7.86

-7.87

-7.87

-7.87

*BCa

"p
3.39

3.39

3.41

3.43

3.38°

3.46

rn

3.56

3.55

3.58

3.59

3.60

208pb

J-p

5.41

5.41

5.44

5.47

5.52

r„
5.57

5.57

5.60

5.62

5.64

*o

3.43

3.43

3.45

3.47

3.48b

3.50

rc

5.45

5.45

5.48

5.51

5.50e

5.56

b) - het magisch karakter van de dubbel gesloten schil kernen
wordt bij elke parametrizatie aangetoond, behalve in Zr met Skill en in
mindere mete met SkE4 , wat betreft de gesloten proton schil (Z=40). Ook in
• Pb kan eenzelfde bemerking gemaakt worden rond het Z=82 magisch karakter.

c) - de volgorde der niveau's bij alle parametrizaties wordt
nagenoeg exact weergegeven. Zelfs bepaalde belangrijke details worden juist
gereproduceerd, zoals de niveau orde verwisseling van de ld3/2 en 2sl/2 proton
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Figuur 4. Eêndeeltjes toestanden van O na zelf-oonsistente H.F, berekeningen

met verscheidene Skyrme parametrizaties.
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48,
Figuur 6. Eéndeeltges toestanden Van Ca na zelf-consistente H.F. berekeningen

met verscheidene Skyrme parametrizaties.
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132Figuur 8. Eêndeeltjes toestanden van 1OiSSn na zelf-aonsistente H.F. berekeningen

met verscheidene Skyrme parametrizaties.
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toestanden tussen Ca en Ca, zoals de lage positie van de neutron 2d5/2
90

ëëndeeltjes toestand in Zr t.o.v. de overige onbezette niveau's (minder duide-
lijk bij Skill),enz..

d) - de niveaudichtheid rond het Fermi oppervlak is

bij SkE2, SkE3 en SkE4 nagenoeg gelijk, hetgeen aanduidt dat het Fermi moment kF

en de incompressibiliteit K eikaars invloed op de niveaudichtheid kunnen
compenseren. Een grotere incompressibiliteit verhoogt de niveaudichtheid, wat
evident lijkt en wat ook volgt uit (Bei75). Dit effect wordt daarentegen gecom-
penseerd door een verlaging van kp, wat een kleinere waarde oplevert voor de
dichtheid p f (IV-2), en bijgevolg aanleiding geeft tot een grotere uitsmering
der niveau's. Skill blijkt een extreem voorbeeld : K bezit een ontzettend hoge
waarde van 356 HeV en kp = 1.29 fm , wat als een zeer lage waarde aanzien wordt;
desondanks is de niveaudichtheid rond het Fermi oppervlak gelijkaardig met deze
bekomen met SkE2, SkE3 en SkE4.

e) - verschillen tussen de SkEl, SkE2, SkE3, SkE4 en Skill
resultaten treden wel op bij de kernstralen. Hier speelt het Fermi moment kp een
enorme invloed. Bij hoger massagetal A leveren SkEl en SkE2 (beide met kr=1.33

_ i •

fm ) dezelfde rms-stralen r , r_ en r_, met over het algemeen te lage waarden t.o.v.
P n c_i

de experimentele. Skill (met kc=1.29 fm ) levert te grote kernstralen op. De
r _i

beste overeenkomst biedt SkE4 (met kp=1.31 fm ).

f) - ook de onderlinge verschuivingen onder de waar-
den der rms-stralen r en r worden bevredigend verklaard. Bij kernen met N=Z
is steeds r < r (repulsieve Coulomb kracht ! ) . Het verschil r -r wordt
niet beïnvloed door een wijziging van kp : zowel r als r nemen gelijkmatig
af bij toename van kp (gelijkaardige bemerking vanwege Beiner et al. (Bei75)).
Wat de "isotope shift" betreft tussen Ca en Ca verwijzen we naar hoofdstuk
VII.

g) - alle parametrizaties leveren uitstekende
zelf-consistente bindingsenergieën op, SkE4 blijkt weliswaar de beste overeen-
komst met de experimentele waarden te geven, gevolgd door SkE2 en Skill.

h) - de saturate eigenschappen der interacties worden
best nagegaan bij de nucleonen dichtheid distributies (figuren 10 en 11).
Bij de zwaardere kernen wordt de verkregen saturatie alsmaar duidelijker :
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Figuur 10. Lading distributies p voor de dubbel gesloten sahi.L kernen 'o, ' Ca,

48Ca, 90Zr, 13ZSn en Pb. Theoretisch bekomen curves met SkE2 en

SkE4 worden vergeleken met fenomenologisohe (Jag74). p in e.fm * en r in fm.

SkE2

0.1 -

005-

'Ca

0 1 2 3 4 5 6 7 r 0 1 2 3 4 S 6

5 6 7 r

PF nuclw

Figuur 11. Massa diaht-

heid distributies bij

dubbel gesloten sahil
, 16„ 40- 48.,kernen O, Ca, Ca,
9 V "*8n m *°*n ,
berekend met iJhKï:.

p in fm p.n v Ir» i}n.m

de totale massadichtheid (figuur 11} b l i j f t nagenoeg constant binnen de kern

en benadert sterk de evenwichts dichtheid pF in kernmaterie (voor SkE2 wordt

PF=0.159 fm"3).
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i) - binnenin de kern worden theoretisch lichte

oscillaties bekomen in de dichtheid distributies. Deze worden vanzelfsprekend
niet gereproduceerd door de experimenteel gefitte drie-parameter Fermi (3pF)
of Gauss (3pG) distributies. Recente en zeer accurate elastische electron ver-
strooiings experimenten geven nu wel experimentele informatie over het al of niet
voorkomen van oscillaties bij de centrale dichtheid (Hfst.VII).

Uit deze diverse vaststellingen betreffende de verschillende Skyrme parametri-
zaties kunnen een aantal conclusies getrokken worden :

a) - de Skyrme interactie vertoont in de analytische uitdrukking
van elke term een delta functie, wat de indruk wekt een lokale kracht voor te
stellen, doch door de snelheids afhankelijkheid van sommige termen vertoont ze
kenmerken van een niet-lokale kracht. Dit belangrijk karakter van niet-lokaliteit
wordt meegedragen in het verloop van de gereduceerde massa verhouding m*/m
(figuur 12). Deze vertoont (zoals bij kernmaterie) een lage waarde binnenin de
kern zelfs tot aan het kernoppervlak. Deze niet-lokaliteit verklaart het goed
weergeven van de diepliggende gebonden toestanden (tabel 3) vooral bij SkEl.

Figuur 12. Effectieve massa verhouding

m /m } potentiaal U (MeV)
en spin-baan potentiaal W (MeV) bij
208Pb met SkE2.

b) - de niveaudichtheden rond het Fermi oppervlak zijn algemeen
beschouwd te laag. In principe zou, om het ganse ééndeeltjes
spectrum correct te beschrijven, de effectieve massa verhouding m*/m de
waarde 1 moeten bezitten voor niveau's rond het Fermi oppervlak, terwijl n*/m
lage waarden (- 0.6) moet vertonen voor diepliggende gebonden toestanden ( het
verloop van m /m in figuur 12 zou iets vroeger naar 1 moeten convergeren).
Dit is nagenoeg onmogelijk te bereiken, aangezien de ééndeeltjes golffuncties der
gebonden niveau's zich min of meer uitspreiden over hetzelfde gebied.
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c) •• De experimentele êéndeeltjes energieën worden hoofdzakelijk

geëxtrapolleerd uit één-nucleon transfer reacties, zonó-i vekening te houden
met eventuele koppelingen met rompexcitaties. In dit licht is een exacte repro-
ductie van de êéndeeltjes energieën na Hartree-Fock berekeningen niet noodzakelijk.

d) - de saturatie eigenschappen worden uitstekend beschreven
door de uitgebreide Skyrme interactie. Berekeningen met dichtheid onafhankelijke
krachten (Dav66, Tar68, Irv68, Dav69) vertonen steeds een ernstig tekort aan
saturatie (veel te hoge centrale dichtheden). De drie-deeltjes termen in de
Skyrme kracht simuleren wel degelijk een dichtheid afhankelijkheid. Negele
(Neg70) toont wel aan dat de aanwezigheid van een sterke dichtheid afhankelijke
tensor kracht noodzakelijk is om saturatie te bekomen. Deze term is echter
niet begrepen in de uitgebreide Skyrme interactie, en lijkt niet noodzakelijk
voor de vereiste saturatie.

Negele1s werk bevat een zelf-consistente studie van de struktuur van eindige kernen
vertrekkend van een realistische n.n. interactie (Reid "soft-core" potentiaal).
In plaats van de klassieke Bethe-Goldstone vergelijking op te lossen, gebruikt
hij de "local density approximation" (LDA) om alzo de kernmaterie reactie
matrix G toe te passen bij eindige kernen. Me vermelden in figuur 13 de door
Negele gevonden lading distributies. Deze tonen een merkwaardige gelijkenis

Figuur 13. Lading distributies bekomen door Negele met een dichtheid afhankelijke
nualeon-nucleon interactie» geëxtrapolleerd door dichtheid matrix expansie (DME)
op de Reid eoft-aore potentiaal reactie matrix ff.

met de ladingdistributies bekomen met de uitgebreide Skyrme interacties (figuur
10). Dergelijke overeenkomsten zullen meermaals vastgesteld worden in de loop
van dit werk. Vermelden we nog dat de door Negele bekomen bindingsenergieën
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160 (6.75 MeV), 40Ca (7.49 MeV),wel duidelijk aan de lage kant liggen ( ) ( ) ,
48Ca (7.48 MeV), 90Zr (7.85 MeV) en 208Pb (7.53 MeV) (vergelijk met tabel 2).

Een algemene conclusie van deze bespreking omtrent de meest geschikte
parametrizatie i s . dat de vier voorgestelde parametrizaties. kEl, SkE2, SkE3
en SkE4 in staat zijn om zowel alle kernmaterie als alle gr..dtoestands eigen-
schappen van dubbel gesloten schil kernen op een meer dan bevredigende wijze
te beschrijven. Er gaat, weliswaar, een voorkeur naar SkE2 en SkE4 . Ook moet
opgemerkt worden dat Skill , zijnde de beste parametrizatie van de originele
Skyrme kracht , tot op dit niveau evenwaardige resultaten oplevert. Er blijven
echter nog vele andere criteria over, waaraan de interacties moeten voldoen :
spin saturatie, beschrijving van realistische paarcorrelaties, reproductie van
realistische deeltje-deeltje en deeltje-gat matrixelementen doorheen het ganse
massagebied, enz..

~E~ Sgin_stabi22teit_bij_de_Skyrroe_Barametrizaties .

In deel C van dit hoofdstuk werd het enorm belang onderstreept dat de inter-
actie spin-stabiele Har tree-Fock oplossingen oplevert, m.a.w. dat het Hartree-Fock
minimum stabiel bl i j f t bij opbreken van de spin saturatie, en dus
niet gaat divergeren en lelden tot "overbinding" situaties bij oneven-massa
en oneven-oneven kernen. De nodige en voldoende voorwaarde voor het bekomen
van spin stabiele oplossingen was dat de Landau-Migdal parameters GQ en GA
overeenkomend met de beschouwde Skyrme interactie parametrizatie, steeds
groter zouden zijn dan -1 :

Go > -1 en Ĝ  > -1 , (IV-42)

of overeenkomend met het model van B.D.Chang (Cha75) dat de isospin symmetrie
energie aT steeds groter of gelijk zou zijn aan een a-coëfficiënt (IV-37) :

a T » a (IV-36)

Het al of niet voldoen aan beide voorwaarden hangt in sterke mate af van de
fractie parameter x3 , vandaar soms ook spin-stabiliteits parameter genoemd.
In tijdsomkeer invariante kernsystemen speelt x, geen enkele rol bij de
Hartree-Fock oplossingen. Vandaar dat bij de keuze naar de best geschikte Skyrme
parametrizatie in deel D van dit hoofdstuk geen informatie kan bekomen worden
aangaande de waarde van x,. De spin stabiliteits voorwaarden (IV-42Ï en
(IV-36) kunnen echter wel een gebied voor x, afbakenen. In tabel 1 worden
voor de verscheidene Skyrme parametrizaties de grootheden GQ, GQ' en o bepaald
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bij x,=l (zuiver drie-deeltjes versie WQ en meest kritisch voor spin stabiliteits
voorwaarde). We merken een duidelijke overeenstemming tussen de twee modellen :
interacties welke een GQ en/of GQ. waarde opleveren kleiner dan -1 , leiden
meestal ook tot een a-coëfficiënt groter dan a . Dit is onder meer het geval
bij de beste keuze van de originele Skyrme interactie Skill en bij SkE4.
De overige parametrizaties blijken te voldoen aan de spin stabiliteits voorwaarden.
Door de waarde van x, te verminderen kunnen ook Skill en SkE4 aan die voor-
waarden voldoen : Sk'III stelt Skill voor maar met x,=0 (dichtheidsafhankelijke

twee-deeltjes interactie V« i.p.v. drie-deeltjes interactie W«) ; spin stabili-
te i t is nu gegarandeerd. Ook bij SkE4 kan een maximum limiet voor x» vastgesteld
worden : 0 4 x„ 4 0.88.
We komen hier verder op terug in volgend deel F -9- , waar in tabel 6 de Landau-
Migdal parameters weergegeven worden van verscheidene effectieve nucieon-nucieon
interacties.

-F- Qgmerkingen_en_nabeschouwingen .

- 1 - Door de aanwezigheid van een moment afhankelijke drie-
deeltjes interactie wordt het gedrag van E/A bij hoge dichtheden hoofdzakelijk
bepaald door deze term. Aangezien de sterkte t. steeds negatief i s , kunnen bij

hoge dichtheden de stabiliteits
condities niet meer voldaan worden,
en wordt het H.F. minimum eerder een
lokaal dan een absoluut minimum.
Dit is echter van niet zo groot belang
aangezien de instabiliteit optreedt
bij dichtheden, die aanzienlijk
hoger zijn dan de kernmaterie dicht-
heid. Enkel bij specifieke toepas-
singen met gebruik van de in dit

werk voorgestelde Skyrme-type interactie kan deze instabiliteit aanleiding geven
tot moeilijkheden. Deze opmerking is echter niet van toepassing voor de verdere
berekeningen in dit werk.

-2- Een uitgebreide Skyrme interactie, welke het dichtst de
SkE versie benadert, is deze voorgesteld door S.Krewaid et al . (Kre77). In
plaats van drie-deeltjes interacties, voren deze auteurs dichtheids afhankelijke
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twee-deeltjes interacties in ; m.a.w. in plaats van VL beschouwen ze VQ (x3=0)
en W. vervangen ze door een dichtheid en moment afhankelijke twee-deeltjes
interactie van zowel het even-L golf als het oneven-L golf type (appendixD) :

•it M + x P

+ t - ( l + J(,

"I

De invloed van deze laatste term is zeer miniem, zodat in de toepassingen steeds
tr=0 beschouwd wordt.
Bovendien vertonen de contributies tot de Hamiltoni aan dichtheid (111-37) vanwege
deze ti-term en W, geen gelijkenissen, zelfs niet b i j tijdsomkeer invariantie ï
van het kernsysteem. De spin uitwisselingsparameter x« treedt op in de Hartree- |
Fock vergelijkingen, in tegenstelling tot de fractie parameter x, van de SkE- ;:

interactie. Een dichtheids afhankelijke interactie induceert bovendien bijkomende %
"rearrangement" termen b i j de afleiding van de deeltje-gat interactie (appendix |
A). De resultaten bekomen met de SkE-interactie (Hfst. IV/E) tonen echter aan 1 t'
dat de uitbreiding, zoals voorgesteld door Krewald et a l . , niet noodzakelijk ;•
is om spin stabiele oplossingen te verkrijgen. f-

-3- Een andere uitbreiding van de Skyrme interactie wordt |
voorgesteld door N.Onishi en J.W.Negele (0ni78). Zij voeren een analoge term §
W, in b i j de drie-deeltjes kracht, samen met een tensor kracht, om de spin f;

X yj

afhankelijkheid van de Skyrme kracht betekenisvol te maken. In deze studie is |
het de bedoeling van de auteurs een effectieve interactie te construeren ge- %
schikt voor het beschrijven van zowel grondtoestands eigenschappen als deeltje- I
gat matrixelementen. Hun berekeningen steunen echter niet op volledige zelf- i
consistentie. Er worden geen Hartree-Fock berekeningen verricht : de ééndeeltjes f
toestanden worden beschreven door harmonische oscillator golffuncties. De inter- ;
actie parameters worden bepaald door een x - f i t t ing van de kernmaterie groot- f
heden, de bindingsenergieën, kernstralen, ééndeeltjes spectra van enkele lichte *
kernen zoals O, Ca, TOCa en Ir, en van empirische deeltje-gat matrixele- l
menten van Schiffer en True (Schi76). Ze slagen erin behoorlijke consistente %
f i t s voor deze grootheden te bekomen. f

-4- De Skyrme interactie parameters zijn gefit in tijdsomkeer
invariante kernsystemen. Ze voldoen wel aan de spin stabi l i te i t condities, maar
di t geeft geen garantie tot een correct beschrijven van de grondtoestand
eigenschappen van oneven-A en oneven-oneven kernen. Immers, de Hamiltoniaan
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dichtheid H(r) (111-14) bevat een ingewikkelder uitdrukking (zie appendix D)

dan b i j even-even kernen (111-37). Naast termen, die functies vormen van de

dichtheden p_(r). T ( r ) en T (r ) , treden in H(r) extra-termen op, die een

afhankelijkheid vertonen van andere dichtheden zoals fti ( r ) (D-3), 3 ( r ) ( I I I -13)

en ^Q(^) (D-5). De invloed van deze dichtheden werd to t nu toe niet bestudeerd,

aangezien ze verdwijnen b i j even-even systemen. Ze treden echter wel op in de

diverse uitdrukkingen van de matrixelementen in functie van de elementaire

dichtheids functies (Appendix D), en worden uiteraard behandeld in de volgende

hoofdstukken, waar specifiek over de deeltje-deeltje en deeltje-gat matrix-

elementen van de uitgebreide Skyrme kracht gehandeld wordt. Hierin zal b l i jken

dat de fract ie parameter x^ een belangrijke rol vervult . Het is voorbarig nu

reeds te spreken over een bevredigend reproduceren van deeltje-gat matrixele-

menten en van matrixelemanten tussen valentie nucleonen, maar, als verder zou

bl i jken dat er een geschikte parametrizatie van de SkE-interactie gevonden kan

worden die aan voornoemde voorwaarden voldoet, l i j k t het aanneembaar dat deze

ook in staat is grondtoestands eigenschappen van spin-ongesatureerde systemen

correct te beschrijven. Dergelijke berekeningen z i jn niet verricht in het kader

van deze studie welke enkeT even-even kernen omvat. Ze vereisen grondige w i j z i -

gingen in de numerieke methode om de Hartree-Fock vergelijkingen op te lossen.

K.-H. Passier (Pas76) verrichte wel dergelijke berekeningen weliswaar met de

originele Skyrme kracht SkIIï (en dus zonder de tamelijk ingewikkelde (D-43)

en (D-44) contributies van de Wj kracht). Zi jn conclusie was dat Sk i l l leidde

to t spin gepolarizeerde oplossingen b i j oneven kernsystemen (Ski l l voldoet

immers niet aan de spin s tab i l i t e i t condities), maar dat Sk ' I I I (x3=0) wel degelijk

bevredigende resultaten opleverde voor bindingsenergieën en kernstralen b i j massa

7 * A <; 20.

-5 - Men kan zich de vraag stellen of het wel toeval kan z i j n

dat de Skyrme interact ie , ondanks z i j n analytisch re la t i e f eenvoudige struktuur,

op succesvolle wijze kernstructuur eigenschappen doorheen het ganse massagebied

kan beschrijven, en dat de kracht resultaten oplevert, welke een geli jkenis

vertonen met deze bekomen met een "realist ische" nucleon-nucleon interact ie.

Is het mogelijk er een fundamentele verklaring voor te vinden ?

We hebben reeds het werk vermeld van Negele (Neg70) waarin de "local

density approximation" (LDA) toegepast werd op de reactie matrix G afgeleid u i t

de Reid potentiaal. Negele trachte nu later (Neg72) in deze benadering door de

ontwikkeling van de dichtheidsmatrix een eenvoudige uitdrukking te vinden voor

de energie dichtheid. Hi j slaagde er in om b i j tijdsomkeer invariante kern-

systemen een nagenoeg analoge uitdrukking voor H(R) te vinden als b i j de

Skyrme interactie :
2

H(R) = ̂ f r„ (R) +

r

A[pp(R),pn(R)] + B[pp(ft).pn(R*)]Tp(ft)

B[pn(ft),pp(R)]xn(R) + C[pn(R).p (R)]|Vpn(R)|'
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D[pn(ft),pp(ït)] Vpn(^). (IV-43)

Deze energie dichtheid functies worden neergeschreven als veeltermen in p :
7

•"\T— T 1
F(p ,po) = «> FT1 p pi , waarbij de expansie coëfficiënten FT,

a B I,J=0 llJ a e

kunnen gefit worden (getabelleerd in tabel I van (Neg72) voor (-) = -16.6 MeV

en kF=1.34 fm"
1). A "•">•

Vergelijken we (IV-43) met (III-37), dan kunnen we een verband leggen tussen
de A.B.C en D functies en de Skyrme parameters tQ, tj, tg, t3> t̂  en xQ :

+ )p - ( ? + X ^ p + p ) l + | V P P

pp>

(IV-44a)

(IV-44b)
(IV-44c)

8
i-t
48

(IV-44d)

Het spreekt vanzelf dat de bovenstaande uitdrukkingen niet geldig z i jn voor

a l le waarden van p en p . De p-afhankelijkheid van de A, B, C en D functies

wordt niet noodzakelijk door (IV-44) beschreven, maar deze betrekkingen kunnen

b i j een bepaalde waarde voor p en̂  pn wel geldig z i jn . Dit kan bijvoorbeeld

het geval z i jn b i j de evenwichts dichtheid b i j kernmaterie ( p = p =I n p
-=p ) , zodat volgende ident i te i t bekomen wordt :

(IV-45)

Door kennis van A en zijn afgeleide A' (A' = -( — + — )) worden de parameters
2t0 en t, bepaald :
(

2 3pn

*0 =
3p

" p n.m.A
1] (IV-46)

n.m.
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(IV-47)

"n.m.

Bij de overige twee betrekkingen

en

(IV-48)

(IV-49)

wordt een derde betrekking toegevoegd om de drie parameters

nen bepalen : ui t (IV-44c) en (IV-44d) leidt men af dat bij PD = Pn = h>n m

d

t2 en t . te kun-

geldt :
[C1 + |O ' ] = A. (IV-50)

Tabel 3. Equivalente waavden voor de Skyrme parameters overeenkomend met een re-
alistische n.n. interaatte afgeleid uit de Reid potentiaal en na toepassing van
de "local-density-approximation" en dichtheid matrix expansie. (1) en (2) voor
de uitgebreide Skyrme interactie SkE j (3) voor de originele Skyrme kracht.

Skil l

SkE2

SkE4

(1)
(2)
(3)

VPn-SV„.
(ft.'3)

0.079
0.076
0.080
0.076
0.080

kK

(ftf1)

1.290

1.330

1.310

1.333

.310

1.333

E
A

(H«V)

-15.87

-16.0

-16.0

-16.60

-16.60

-16.60

K

<*V)

356
200
250
255
255
255

m*
m

0.76

0.72

0.75

0.63

0.63

0.63

*b
(HeV.fm3)

-1128.75

-1299.30

-1263.11

-1248.0

-1251.4

-1248.0

*1
(HeV.fti5)

39S
802.41

692.55

951.04

928.65

381.1

(HeV.fim5)

-95
-67.89

-83.76

-98.92

-98.37

15.1

*3
(MeV.fü6)

14000

19.553.96

19058.78

14542.1

14672.7

14542.1

t.

(HeV.fia8)

0
-15808.79

-12258.97

-14248.2S

-13709.65

0

XO

0.45

0.27

0.358

0.50

0.50

0.50

Feitelijk ontbreekt er nog een supplementaire parameter, om een uniek equi-

valent Skyrme parameter set (1) of (2)(tabel 3) te bepalen uit de betrekkingen

(IV-44). De vierde afgeleide relatie

B' = — (3tj + 5t2) + — t 4 p n m , (IV-51)

wordt immers niet beschouwd. Het is een gelukkig toeval dat beide parameter
sets (1) en (2) benaderend wel voldoen aan (IV-51). Bij (1) wordt (3^+5^) =
2358.5 (uit (IV-48)) tegenover (Stj+Stg) = 2818.8 (uit (IV-51)).
Dit kan geenszins gezegd worden betreffende de originele Skyrme interactie

( t =0) , waarmee op dezelfde wijze een equivalent parameterset ((3) in tabel 3)
4

afgeleid wordt in het werk van Negele en Vautherin (Neg72) en later in een ver-

beterde versie (Neg75) (in het oorspronkelijk artikel stonden vele druk- en
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uitwerkingsfouten). Waarden voor t . en t« worden bepaald u i t (IV-48) en (IV-49)

b i j t*=0. Zowel de betrekkingen (IV-50) als (IV-51) worden buiten beschouwing

gelaten, en deze worden zelfs niet benaderend voldaan door (3 ) . Relatie (IV-48)

geeft (3^+5^)=1218.8 terwi j l (IV-51) een waarde (3t1+5t2)=539.0 oplevert.

Meer nog : [C1 +-=D'] zou de waarde -1113.15 moeten opleveren (IV-50), terwi j l

b i j de originele Skyrme kracht [C + -*-0'] = 0 opgedrongen wordt.

Hier kan men aldus concluderen dat de aanwezigheid van een moment afhanke-

l i j k e drie-deeltjes term (t.s*O) b i j de Skyrme interactie de gelijkenis aanzienlijk

bevordert met realist ische nucleon-nucleon interacties. Hierdoor wordt de

dichtheid afhankelijkheid van de A, B, C en D functies betrekkeli jk goed

door de betrekkingen (IV-44) weergegeven.

Vergelijken we de "realist ische" parameter waarden (1) en (2) met de fenomeno-

logische sets SkE2 en SkE4, dan valt de treffende geli jkenis onmiddellijk op.

We mogen hier een belangrijk besluit trekken : namelijk dat het succes van

de uitgebreide Skyrme interactie (bvb.SkE2) geen gevolg is van toevallige

factoren, maar dat de vorm en de parametrizatie van de interact ie verbonden

is met "realist ische" nucleon interact ies, zoals de Reid "soft-core" potentiaal.

-6- Een in de l i teratuur veel vermelde dichtheid afhankelijke

fenomenologische interact ie i s , buiten Skyrme, ook de Moszkowski-Ehlers inter-

actie (Mos70,Ehl72). Een vergelijking met de Skyrme interact ie l i j k t dan ook

aangewezen. De oorspronkelijke versie van de Moszkowski kracht was :

' V = -aö(r) + 6.03 y p 2 / 3 ö(r) ^ ^ , (IV-52)
2/3 "*1 "*" "*2zodus met een dichtheids afhankelijkheid p ( ) , in essentieel verschil

met de lineaire afhankelijkheid bij Skyrme (WQ in VQ gedaante).
Deze specifieke macht-| werd gesuggereerd door Bethe om de korte-dracht corre-
laties en de tensor kracht beter te kunnen simuleren.
De Moszkowski kracht bevat geen moment afhankelijke term, en oorspronkelijk
ook geen spin afhankelijkheid. Later werden beide afhankelijkheden wel inge-
voerd, om overeenkomst te kunnen geven met realistische interacties, zoals
bijvoorbeeld met de reactie matrix van Wong en Sawada (Won72) :

x Pa) (IV-53)

,(LS)Een spin-baan kracht Vv ' van het type ( I I I -4 ) werd niet b^chouwd , wel in de

vorm van een ééndeeltjes potentiaal U, c= 176 MeV.fm"5 - ^ .
Li r dr
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De parameters a, B ,Y » x
a
 e n \ wor-1-; <epaald na fitting van de bindingsenergie-

en en rms stralen (tabel 4)

Tabel 4. Parameters van de Moszkow8ki-hhlers interactie vergeleken met SkE2.

a

-1244.

H
-1299.

4

3

X

a
0.33

XO

0.27

B

646

t

802

.4

1

.4

Y

872

h
6

3259

.4

3

.8

2.52 0

*Y *«

1 -67.89

0

-15808.8

Het l i j k t ons interessant een korte vergelijking te maken met de Skyrme inter-

actie (parametrizatie SkE2). Een gelijkenis is merkbaar voor wat de waarden betreft

van ot, B en x . Totaal verschillend zijn echter y en x , wat een gevolg is van
2/3 '

het verschil in dichtheid afhankelijkheid ( p ' t.o.v. p ). Een meer uitvoerige
vergelijking tussen beide krachten werd behandeld door Sharp en Zamick (Sha73).
Deze auteurs vergelijken zelfs de respectievelijke deeltje-deeltje en deeltje-
gat matrixelementen.

-7- Het spreekt vanzelf dat de toepassingen van de Skyrme
interactie niet beperkt bleven tot sferische kernen. Een jaar na het eerste
Skyrme artikel van Vautherip en Brink (Vau72), ontwikkelde Vautherin (Vau73) reeds
een methode om gedeformeerde Hartree-Fock vergelijkingen met Skyrme interacties
op te lossen. Met de toen slechts gekende Ski en Skll parametrizaties voerde hij
dergelijke berekeningen uit op axiaal, sterk gedeformeerde kernen. Hij bekwam
een bevredigende beschrijving van bindingsenergieën, kernstralen, en quadrupool-
momenten. Later herhaalde de Orsay groep deze berekeningen met betere Skyrme
parametrizaties (Skill) (Flo73). Bovendien berekendenzij nucleaire deformatie
energie oppervlakken in functie van de quadrupóol deformatie, door middel van het
opleggen van bepaalde "constraints" bij de H.F. minimalizatie (gebonden extremum
vraagstuk). Zij verkregen een kwalitatief goed verloop van de potentiële energie
curves. Ze bekwamen aldus interessante informatie aangaande de aard en verandering
van deformatie doorheen een reeks isotopen. Doch kwantitatief waren de resultaten
minder gunstig. Een aantal redenen hiervoor zijn :

- de gebruikte oorspronkelijke
Skyrroe interactie geeft aanleiding tot "antipairing" effecten. Hierdoor werd een
eenvoudig constante paarkracht gebruikt (met gap parameter A=l MeV) voor de
beschrijving van de paar correlaties, uiterst belangrijk bij gedeformeerde kennen ;
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- oplossing van de gedeformeerde

Hartree-Fock vergelijkingen in de coördinaten ruimte b l i j f t numeriek zeer

moeili jk , zodat de ééndeeltjes golffuncties uitgedrukt worden in eigen-

functies van een axiaal gedeformeerde harmonische osci l lator potentiaal. B l i j f t

de vraag : to t hoever moet de expansie reiken om voldoende convergentie te

bereiken. Nu b l i j k t dat de truncatie van de basis de resultaten kwantitatief

sterk beïnvloedt.

- als gevolg van de ontwikkeling van

de golffunctie in een getrunceerde basis dienen optimale waarden voor de harmo-

nische osc i l la tor parameter b en deformatie parameter q gevonden te worden.

Deze worden benaderend gevonden door extrapolatie.

- de te lage niveaudichtheid

rond het Fermi oppervlak is ook b i j de gedeformeerde kernen te wijten aan de

ontoereikendheid van de Skyrme kracht in z i jn oorspronkelijke vorm.

Wellicht kunnen een aantal aspecten beter beschreven worden door gebruik te

maken van de uitgebreide interact ie SkE2 of SkE4. Dergelijke berekeningen vallen

buiten het kader van deze tes is , welke enkel sferische even-even kernen be-

sch r i j f t . Niettemin is het wenselijk om in de toekomst een programma te ont-

wikkelen welke de gedeformeerde Hartree-Fock vergelijkingen kan oplossen met

de uitgebreide Skyrme in teract ie . Op deze wijze kan er nagegaan worden of de in -

teracties SkE2 of SkE4. leiden to t kwantitatief betere resultaten dan de oor-

spronkelijke Skyrme interact ies. Bovendien z i jn de toepassings gebieden enorm

b i j het beschikken over een dergeli jk programma.

-8- De microscopische studie van de collectieve rotationele
Q l p O(\ IC OA

toestanden in l ichte kernen (öBe, 1CC, £UNa, l o 0 , tHMg, enz.) is zeer aktueel.
Zowel geprojecteerde Hartree-Fock (PHF) (projectie vóór variatie) als zelf-con-
sistente "cranking" Hartree-Fock (CHF) berekeningen worden meermaals uitgevoerd
met diverse fenomenologische dichtheid onafhankelijke interacties. Resultaten
van dergelijke berekeningen met de Skyrme interactie bl i jken ' . onbevredi-
gend (Pas76, Pas77, Cau77). Bepaalde aspecten van het spectrum (zoals bijvoor-

on

beeld het afbreken van de rotationele band b i j J = 8 h" in Ne) worden wel ge-

reproduceerd, doch een algemene vaststelling is de te grote waarde bekomen voor

het traagheidsmoment (factor 2 to t 5 !) waardoor het rotationeel spectrum te

gecomprimeerd wordt. Het b l i j k t (Pas76, Cau77) dat een sterke repulsieve p-golf

interactie (zoals V̂  ' b i j Skyrme) het traagheidsmoment gevoelig kleiner kan

maken. B i j a l le Skyrme parametrizaties is de waarde van de parameter t - negatief

(zodus a t t rac t ie f ) wat volgens Passier en Mosel (Pas76) de belangrijkste reden

vormt voor de onbevredigende resultaten. Andere factoren z i jn de v' '

interactie (parameter t j ) en de spin-baan interactie v ' L S ' . Passier en Mosel

(Pas77) hebben wel getracht een uitgebreide versie van de Skyrme kracht ( versie
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Krewald (Kre77)) voor te stel len met een geschikte parametrizatie, doch * i j

slaagden er niet in tege l i j ke r t i j d kernmaterie en grondtoestands eigenschappen

en aan de andere kant lage traagheidsmomenten bevredigend te beschrijven. Met

is moeil i jk u i t te maken of de uitgebreide Skyrme interacties (SkE2

en SkE4) in staat z i jn lage traagheidsmomenten op te brengen. De p-golf inter-

actie is ook at t ract ief en de spin-baan interact ie is dezelfde als b i j de o r i -

ginele Skyrme kracht. Wel z i j n er enkele fundamentele verschillen met de

Skyrme versies getest door Passier en Mosel (Pas77) , waarvan niet direct de

gevolgen voor het traagheidsmoment kunnen voorspeld worden. Vooreerst is er

de verdeling tussen de drie-deeltjes kracht WQ en de dichtheids afhankelijke

twee-deeltjes interactie V« ( in de volgende hoofdstukken wordt aangetoond dat

deze verdeling een sterke invloed uitoefent op de spin afhankelijkheid van de

interact ie) . Een ander onderscheid is de aanwezigheid van de moment afhankelijke

drie-deeltjes kracht W,. Verder vertonen SkE2 en SkE4 lage incompressibiliteiten

(respectieveli jk 200 en 250 MeV), tegenover de te hoge waarden (rond 400 MeV)

b i j de Skyrme interacties, aangewend door Passier en Mosel.

Bovendien is de Hamiltoniaan in CHF-berekeningen niet invariant b i j tijdsomkeer,

wat de oorspronkelijke Skyrme parametrizatUs zeker ontoereikend maken (zelfs

b i j vervanging van de drie-deeltjes kracht WQ door de dichtheids afhankelijke

twee-deeltjes kracht VQ). Zonder expliciete numerieke toepassingen weten we niet

met zekerheid tot welke gevolgen de bovengemelde verschillen aanleiding kunnen

geven. Er z i jn wel aanwijzingen dat de Skyrme interacties SkE2 en SkE4 ook ge-

schikt z i j n voor toepassingen in oneven-kernsystemen, zodat v/o ovenmin mogen u i t -

sluiten dat de in d i t werk voorgestelde interacties tot. een brvredigend rotatione*-'

spectrum kunnen leiden (met een lage waarde voor het traagheidsmoment) door toe-

passing van het CHF-formal isme op l ichte kernen.

-9- Een bijzondere aandacht dient geschonken te worden

aan de Dl-effectieve interact ie van Gogny. Deze werd toegepast in Hartree-Fock-

Bogoliubov berekeningen (Dec80) en de resultaten en de mogelijkheden van deze

Dl-interactie z i jn van die aard dat een diepgaande vergelijking met de uitgebreide

interacties SkE2 en SkE4 wenselijk i s . Beide interacties vertonen fundamentele

verschil len: het dichtheid onafhankelijk gedeelte van de centrale kracht b i j Dl

vertoont een eindige dracht , zodat deze interact ie zeker niet als een variante

van de Skyrme kracht kan aanzien worden. De spin-baan term en de dichtheid

afhankelijke term verionen wel een nul-dracht structuur, maar de dichtheid

afhankelijkheid is niet l inea i r :
? ?

V ( r ) = 2. [W + B P - H P - M P P ] e

t Q ( l

a2)(7' - v£ ;iV-54)
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De som over i i n het eerste gedeelte van V(r) duidt op een som van twee Gauss

centrale krachten met verschillende drachten \i. en y 2 . De aard van de dichtheid

Tabel 5. Parametri-

range

1*1 0

1-2 1

"1

.7

.2

«1
(HeV)

-402.4

-21.3

B1
(IteV)

-100.0

-11.77

(MeV)

-496.2

-37.27

(HeV)

-23.56 j

-68.81 3

(HeV.fm4)

1350

»0

1

"l55

(Hev.fnr)

115

zatie van de Dl -

kraaht (Gogny (Deah80))

afhankelijkheid van de tweede term wordt bepaald door de exponent a. De para-

metrizatie van de Dl kracht wordt gegeven in tabel 5.

De verschil len, welke optreden in het centraal gedeelts van de twee-deeltjes

kracht b i j Dl en SkE, worden best weergegeven in de momenten ruimte :

[ M ,3/2

(IV-55)
Als de dracht y klein is vergeleken met kp , kunnen de exponentiële functies
ontwikkeld worden in enkele termen van de Taylor ontwikkeling :

V l o w ( * / * ' ) = U3
 TT3/2 (W + M) [ 1 + (JLLÜ))

- ] L J L - (W + M) [ 1 + (-B-±ü) P ] (k'2+k2)
4 W + M °

(IV-56)

wat precies overeenkomt met de centrale twee-deeltjes term van de Skyrme interac-

t ie in de momenten ruimte. B i j transformatie naar de coördinaten ruimte worden

de momenten als operatoren beschouwd, hetgeen de vertrouwde termen ( I I I - l ) to t

( I I I - 3 ) van de Skyrme interactie oplevert. Hierdoor treden de delta functies op,

wat verkeerdelijk de indruk wekt dat de Skyrme interacties louter een lokale

kracht zouden voorstellen. Aldus wordt een verklaring gegeven aangaande de

oorsprong van de analytische structuur van het centraal twee-deeltjes gedeelte

van de Skyrme kracht.

Alhoewel in de Taylor ontwikkeling van (IV-55) slechts laagste orde termen

behouden worden (IV-56) mag d i t n iet onmiddellijk gezien worden als een be-
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perking voor de Skyrme interactie, welke op meer algemene wijze gedefinieerd
is door de uitdrukkingen (III- l ) tot en met (III-9), en zoals uitvoerig in
deze studie gebruikt werd. De Skyrme parametrizatie werd afgeleid vertrekkend
van totaal andere restricties (deel D) dan deze gebruikt bij de aeperkte Taylor-
ontwikkeling van (IV-56). Bovendien treden ook een dichtheids afhankelijke twee-
deeltjes interactie VQ en de drie-deeltjes interacties IL en W, op (met moment

afhankelijkheid voor deze laatste).
Meer in het bijzonder, indien we de waarden voor y, W+M, U-M en B+H uitrekenen,
overeenkomstig de gebruikte parametrizatie van SkE (zie tabel 7), dan komen we
tot de vaststelling d£t y vrij groot is en zeker niet overeenkomt met de nodige voor
waarden teneinde in de ontwikkeling (IV-56) enkel de laagste orde termen te
behouden.

Tabel 7. Waarden voor de dracht \i * Wigner
Majorana, BrTtlett en Heisenberg parameters
overeenkomend met de Skyrme parametrizaües
SkE2, SkE4 en Skill.

In dit opzicht is de beoordeling van Gogny (Dec80) t.o.v. de Skyrme interacties
te streng.

Zoals reeds vermeld (Deel C), vormen de Landau-Migdal parameters een eerste
belangrijke aanwijzing betreffende de geschiktheid van de kracht als deeltje-
gat interactie.

Tabel ff. Landau-Migdal parameters corresponderend met diverse interacties,

zoals SkE2 (xz=l) en SkE2 (x^O.43), SkE4 (xs=l) en SkE4 (XJ=0.265), Dl-kraaht

(Gog77)1 Brink-Boeker BI-kracht , Sk'III en Sjcberg (Sjö73).

SkEZ

SkE4

S k i l l

Dl 1 = 1

1=2

V

Ï.57
1.48

1.18

0.7

1.2

W + M

-60.1

-69.8

-122.4

-425.9

-90.1

W - H

-2.54
-4.22

-14.7
-378.8
+47.5

B + H

-16.2
-25.0
-55.1
-596.2
+25.5

SjOberg

Dl

SkE2 (x3=l)
SkE2 <x3=0.43)
SkE4 (x3=l)
SkE4 (XJ=0.26S)

Sk'III
BI

Ska

F0

-0.373
-0.3&8
-0.348
-0.346
-0.122
-0.122
0.299

-0.673
-0.288

Fb
0.562

0.832
0.749
0.749
0.897
0.897
0.865
0.793
0.665

ao

1.021
0.486

-0.894
0.489

-1.276
0.427
0.052
0.793

-0.015

Gb
0.283
0.630

-0.072

0.619
-0.190
0.662
0.459
0.793
0.325

Fl

-0.890

-0.990
-0.840

-o.e-w
-0.750
-0.750
-0.708
-1.850
-1.178

Fi
0.452
0.570

0.488
0.488
0.480
0.480
0.489
0.057
0.547

Gl

0.415

0.063
0.468
0.468
0.480
0.480

0.489
0.057
0.547

Gl

0.091

0.342

0.468
0.468
0.480
0.480
0.489
0.057
0.547
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Reads in tabel 1 werden de Landau-Migdal parameters weergegeven voor de para-

metrizaties SkEl, SkE2, SkE3, SkE4, waarbij de f rac t ie parameter x3 nog de

waarde +1 aannam (zuiver drie-deeltjes kracht WQ). De rol van x3 op GQ en GQ

werd uitvoerig besproken in deel C van d i t hoofdstuk. In de volgende hoofd-

stukken wordt x3 de f in i t ie f vastgelegd voor SkE2 en SkE4. Hun invloed wordt

weergegeven in tabel 6, waar ze vergeleken worden met de Landau-Migdal parameters

behorende to t de Dl-kracht (Gog77) en tot de Reid "soft-core" potentiaal G-

matrix (Sjö73). De numerieke overeenkomst in de S=0, T=0 (F.-) en S=0, T=l (F£)

kanalen tussen Sjëberg, Dl, SkE2 en SkE4 is t ref fend. B i j een geschikte keuze

van x, (volgend hoofdstuk) benadernn de GQ en GA parameters eveneens de cor-

responderende waarden b i j Dl en Sjöberg. De oorspronkelijke Skyrme kracht,

zowel in drie-deeltjes vorm ( S k i l l ; x,=l) (zie tabel 1) als in twee-deeltjes

vorm ( S k ' I I I ; x~=0) (zie tabel 6) geeft duideli jk andere resultaten. Het laat

zich daardoor aanzien dat de oorspronkelijke Skyrme kracht minder geschikt is

als deeltje-gat interact ie, maar deze vaststel l ing mag duideli jk niet doorgetrok-

ken worden t o t al le Skyrme-type interacties.

Een andere argumentatie aangewend door Gogny tegen de Skyrme interact ie was

de te laag bfikomen centrale dichtheid b i j ladings distr ibut ies voornamelijk b i j

kernen, welke gemakkelijk deformeerbaar z i j n . H i j beschouwde het voorbeeld van
CO

|°Ni3Q , omdat b i j deze kern experimentele informatie beschikbaar is aangaande de

proton d is t r ibut ie in het centrale deel van de kern (Sic75, Fro77). We geven in

figuur 14 het verloop weer van de ladings dichtheid berekend met D l , SkE4 en

S k i l l . Deze laatste geeft duidel i jk een te lage, centrale dichtheid, maar be-

schr i j f t wel correct het verloop van de centrale dichtheid. De beste resultaten

worden gereproduceerd door SkE4 en Dl met zelfs een l ichte voorkeur naar SkE4

(dichtheid rond 2.5 fm).

0.0»

[ I r t *
Figuw 14. Centraal

gedeelte van de

ladings dichtheid

distributie bij Ni,

berekend met Dl,

SkE4 en Skill, ver-

geleken net de expe-

rimentele curve

(Sic75).

5-0 r[fm]
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Vergeleken met andere recente studies in de li teratuur (Spr79, Mal78) is het

zelf-consistent SkE4 resultaat zelfs zeer bevredigend.

2 OR
Bij Pb vertoont de lading dichtheid distributie met Dl (figuur 13 uit

(Dec80)) te grote oscillaties bi j 0 « r « 4 fm en een te hoge "bump" in het
centraal gedeelte van de kern. Dit onrealistisch effect wordt bij SkE2 en SkE4
niet waargenomen, (figuur 11).

-10- Te vermelden is ook de gemodifiëerde Skyrme inter-

actie Ska en Skb van Kohier (Koh76). Deze kracht verschilt van Dl (IV-54), alleen

in het fe i t dat Kohier eveneens een nul -dracht beschouwt. Het twee-deeltjes

deel van de originele Skyrme kracht wordt behouden, maar de drie-deeltjes kracht

wordt vervangen door •+ ++
V3<?1'*2> - i V 1 + x3Pa> fi(V?2> P^-T 1 ) • ( I V'5 7 )

Bij keuze van x,=l en a=l komt V, overeen met VQ ( I I I - 7 ) . De parametrizaties van

Kohier worden in tabel 8 weergegeven.

Tabel 8. Ska en Skb pavametvizaties (KSh76).

Ska

Skb

«0

-1602

-1602

.78

.78

h
570.88

570.88

h
67.

-67.

70

70

t3

8000.0

8000.0

a

1
3
1
3

X0

«0.02

-0.165

-0

-0

"3

.286

.286

•*

125

125

.0

.0

K

263

263

-16

-16

„
.0

.0

kF

1.32

1.32

E'
n

0.61

0.61

»T

32.9

33.8

Men merkt een dichtheids afhankelijkheid p ' op, i .p.v. de lineaire afhankelijk-

heid bij VQ. Redenen voor het gebruik van dergelijke afhankelijkheid stemmen

overeen met deze aangewend door Gogny. Door de nul-dracht van de kracht is de

analytische structuur van de Kohier interactie beduidend eenvoudiger en derhalve

interessanter dan de aindige Dl-kracht van Gogny.

De parametrizaties Ska en Skb worden bepaald door fitting van bindingsenergieën

en kernstralen van een relat ief klein aantal kernen (slechts 40Ca - 48Ca en
nnn

Pb). De bekomen incompressibiliteit en de effectieve massaverhouding m*/m
vertonen respectievelijk een iets te hoge en te lage waarde. Door deze laatste
wordt de Landau-Migdal parameter F^ kleiner dan -1 (zie tabel 6), in strijd met
de s tab i l i t e i t s conditie (IV-33). De bekomen bindingsenergieën voor 40Ca, 48Ca
en 8Pb zijn uitstekend. Tevens benadert de 40Ca - 48Ca isotopen shift zeer
sterk de experimentele si tuatie (uitvoerige bespreking in Hfst.VII). Het
dient wel vernield dat Kohier bij de bepaling van de krachtparameters zeer veel
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belang hechtte aan een goede reproductie van deze isotopen shift .

Als conclusie mogen we stellen dat de beoordeling over de resultaten bekomen
met Ska en Skb zeer gunstig i s , maar dat deze wel een gevolg is van een tot nu toe
zeer beperkt toepassingsgebied.

-11- In het zoeken naar een éénduidig verband tussen de
incompressibileit K in kernmaterie en de energie positie van de monopool resonan-
t ie , bemerkte Blaizot (Bla76) dat er blijkbaar een nauwe relatie bestaat tussen
de saturatie dichtheid pp en de incompressibileit K b i j verschillende interacties.
In figuur 15 wordt K uitgezet t .o.v. het Fermi moment kp voor verschillende ef-
fectieve interacties. Bij toenemen van K bleek kp systematisch te dalen. De
in dit werk beschreven Skyrme parametrizaties blijken niet tot de door Blaizot
waargenomen zone te behoren (zie figuur 15).

Figuur 15. Incompressibiliteit K
versus Fermi moment k„ voor verscheide-
ne effectieve interacties :
Skyrme-type krachten : SkItSkII (Vau72)3

Skill, SkIV3SkV3SkVI (Bei75), SkEl,
SkE2,SkE3,SkE4 (dit werk), Ska (Köh?6),
MDIK>MDILD6 (Las73), (1) (Ehl72);
eindige dracht krachten : Dl (Gog75)3

N2 (Neg70), (a) (Nem72), G-O (Cam72)3

(b) (Coo?4)

semi-realisti8che interacties: (o) (Sau
70) en NI (Neg75).

De reden hiervoor l ig t voor een deel in het fei t dat de uitgebreide Skyrme
interacties een moment afhankelijke drie-deeltjes interactie W, bevatten.
Hierdoor wordt er beschikt over een supplementaire vrijheidsgraad, zodat de
parameters K en kp onafhankelijk van elkaar kunnen variëren in tegenstelling
tot de situatie b i j de meeste andere interacties. De situatie bi j Ska (Köh76)
(IV-57) l i j k t di t standpunt te bevestigen. Het zou kunnen dat de aanwezigheid
van een moment afhankelijke drie-deeltjes interactie W, eenzelfde invloed te-
weegbrengt als een reductie van de lineaire dichtheids afhankelijkheid p in
VQ tot pa met 0 < a < 1.

Bepaling van een geschikte SkE-parametrizatie, welke correspondeert met dezelfde
K en kp als Dl, behoort tot de mogelijkheden. Het fe i t dat de Dl interactie
een eindige dracht vertoont speelt geen enkele ro l , in tegenstelling tot hetgeen
beweerd wordt (Bla76).
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HOOFDSTUK V.

BEPALING VAN DE FRACTIE PARAMETER Xg j_ UITERMATE BESLISSEND VOOR

EEN REALISTISCHE REPRODUCTIE VAN DEELTJE-DEELTJE SKYRME MATRIX-

ELEMENTEN.

In het vorig hoofdstuk werden parametrizaties van de uitgebreide Skyrme inter-

actie besproken, met het doel op een zelf-consistente wijze zowel kernmaterie als

grondtoestands eigenschappen in dubbel gesloten schil kernen correct te beschrij-

ven doorheen de ganse massatabel. Hiervoor werden zeven kracht parameters vastge-

legd, en we weerhielden twee parametrizaties SkE2 en SkE4, welke voldeden aan de

gestelde voorwaarden. Alle gereproduceerde grootheden vertoonden geen afhankelijk-

heid met de kracht fract ie parameter x , , welke de onderlinge verdeling aanduidt

tussen de drie-deeltjes kracht WQ en de overeenkomende dichtheids afhankelijke

twee-deeltjes kracht VQ. De mogelijkheid om ui t de hierboven vermelde Skyrme-type

interactie een effectieve nucleon-nucleon interactie tussen valentie nucleonen

af te leiden, zal well icht bepaald worden door de enige nog overblijvende v r i j e

parameter x_. In het vorig hoofdstuk werd er reeds duidel i jk gewezen op de zeer

uitgesproken x , afhankelijkheid van de spin s tab i l i t e i t s condities (1V-33) en

(IV-34). In de kernmaterie theorie van Landau en Migdal worden de waarden voor de

spin-afhankelijke parameters GQ en GQ in de uitdrukking van de deeltje-gat interactie

sterk gewijzigd b i j kleine variaties van x , (zie tabel 6 ) . Bi j een gesch <te

keuze van x , (O < x , < 1) worden G« en G« waarden bekomen, welke overeenstemmen

met deze, corresponderend met andere nucleon-nucleon interact ies. De f ract ie para-

meter x3 kan aldus aanzien worden als een spin-afhankelijke parameter (elke

spin-afhankelijke grootheid is sterk afhankelijk van x 3 ) .

We wil len nagaan indien voor bepaalde x,-waarden een geschikte nucleon-

nucleon interact ie tussen valentie nucleonen bekomen wordt. Bovendien dient een

eventueel constant bl i jven van x3 doorheen de massatabel geverifieerd te worden.

Wij kennen geen experimenteel exact gekende twee-deeltjes matrixelementen in

een bepaalde kern, waaruit éénduidig de waarde van x , zou volgen. Zelfs b i j kernen

zoals 0, Ca, Ca, Te, e .d . , met twee extra nucleonen buiten de gesloten

rompconfiguratie, vertoont het °q s " 2 + " (4+) " (6+) " energie spectrum geen

zuivere twee-deeltjes struktuur, maar z i jn ta l r i j ke drie deeltjes - één gat (3p-lh)

en vier deeltjes - twee gaten (4p-2h) toestanden h ie rb i j opgemengd, wat to t zeer

grote correcties kan leiden b i j de afleiding van deeltje-deeltje matrixelementen.
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Een schillenmodel berekening b i j deze kernen gebeurt meestal i n een beperkte model-

ruimte (bvb. fp-schi l b i j Ca) waarbij de beschouwde residuele interactie fenomeno-

logisch gef i t wordt (b i j v . een Gauss interact ie) . Door deze aanpassing van de res i -

duele wisselwerking worden mogelijke fysische aspecten weggecamoufleerd. Dit wordt

duidel i jk aangetoond b i j gebruik van realistische interacties (afgeleid u i t de v r i j e

nucleon-nucleon verstrooiing ; frequent ook "bare" nucleon-nucleon interacties ge-

noemd) in schillenmodel berekeningen. Bijvoorbeeld is de invloed van de ontbrekende

configuraties in de modelruimte niet zo uitgesproken b i j gebruik van een fenomeno-

logische residuele interact ie door de voortdurende aanpassing der krachtparameters.

Opdat nu "bare" nucleon-nucleon interacties zouden kunnen gebruikt worden i n

schillenmodel berekeningen worden deze ef fect ief gemaakt in de beschouwde model ruimte

door renormalizaties als gevolg van romppolarizatie effecten (configuraties welke

in de modelruimte niet voorkomen en waarbij de gesloten romp van het (A+2) nucleon

systeem geëxciteerd wordt, b i j v . leidend to t 3p-lh, 4p-2h, enz. exci tat ies). Aan ge-

l i jkaardige correcties dienen de SkE2 of SkE4 krachten onderworpen te worden. Hier-

door wordt de keuze van de waarde van de parameter x , bemoeil i jkt, aangezien de

"effectieve" twee-deeltjes matrixelementen contributies verkri jgen, bepaald i n

storingsrekening.

Verder moet ook nagegaan worden indien de vastgestelde Xg-waarde ook aanleiding

geeft to t geschikte paarenergieën i n "open-shell" kernen (resultaat van de gekoppelde

H.F. + B.C.S. benaderingsmethode), zodat de bindingsenergieën van deze kernen be-

vredigend gereproduceerd kunnen worden.

In een verder toepassingsgebied (Hfst. VI) dient er eveneens te worden geveri-

f ieerd in hoever de SkE2 of SkE4 kracht l e i d t tot deeltje-gat matrixelementen geschikt

ter beschrijving van aangeslagen toestanden in "closed-shell" kernen, en d i t met

gebruik van dezelfde x,-waarde.

Analytische uitdrukkingen voor de twee-deeltjes interactie matrixelementen van de

voorgestelde Skyrme-type kracht z i jn noodzakelijk, wil men de SkE2 of SkE4 interactie

gebruiken in schillenmodel berekeningen. Ze worden in een jj-koppelingsschema u i t -

gewerkt (appendix J) na uitvoerige toepassingen van de Racah algebra.
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-A-

door_romp.p_olarizatie effecten.

Beschouwen we een (A+2) nucleon systeem , d.w.z. een kern met twee extra

nucleonen buiten de dubbel gesloten romp met A nucleonen. De complete Hilbert-

ruimte, bestaande u i t configuraties waarin het systeem zich kan bevinden, is in

principe oneindig-dimensionaal. De Schrödinger vergelijking in de complete Hi l -

bertruimte wordt neergeschreven als :

H |o> = Ea |o> (V-l)

met de totale Hamiltoniaan H = Hn + V , waarin HM = H(Oh HH,a en V de residuele

interactie (Hv ' en W
Hierbij beschri j f t

e n Hdia = <^- Em cm c

K ' in het tweede quantizatie formalisme (zie (1-8) en (1-9)).

<HF|H|HF> de Hartree-Fock grondtoestands energie (1-7)

m
^ t o e s t a n d l a > ™ ( v - 1 ) ̂ s e e n eigentoestand van de
seculaire vergelijking, corresponderend met de eigen-

waarde E , en opgebouwd i n de complete Hi 1bert ru imte. Onderstel m,n,r ,s > F

en i , j < F (F s t e l t Fermi niveau voor ) , dan kan |a> geschreven worden a ls :

(ongekoppelde representat ie)

cl|A+2;a>
m<n

X (a) c c l |HF> Up - configuratie

c! c+ etm n rXm„ .(a) c! c+ et c,
m n n m n r 1

3p-lh - configuratie

—x—x—x

j c j c j c+ c. c. |HF> - 4p-üh - configu-m n r s ï j

x x

sssssss/sssss* '

e-e
(V-2)

Practisch wordt een schillenmodel berekening steeds uitgevoerd in een model-

ruimte, zijnde een getrunceerde Hi 1bertruimte, m.a.w. een aantal configuraties

ontbreken. B i j het (A+2) nucleon systeem kan bijvoorbeeld de model ruimte louter

opgebouwd worden u i t de ongestoorde laagstliggende twee-deeltjes configuraties.

Niet beschouwd zi jn aldus :
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- ontbrekende 2p-configuraties ,

- 3p-lh configuraties , Ï

- 4p-2h configuraties , | romppolarizaties

De toestand |a> in de modelruimte kan niet door (V-2) voorgesteld worden, maar door

|a>TOdel=:E' X«n4cJ|HF> " .. ; (V-3)

waarbij 2_ betrekking heeft op de 2p-configuraties opgenomen in de model ruimte.

We voeren nu projectie operatoren i n , die het onderscheid maken tussen hetgeen

wel en hetgeen niet in de model ruimte bevat is :

P = T ~ ' e i cj" |HF> <HF( c n cm . tV-4)
i m " n m

P projecteert 2p-Oh toestanden behorend tot de mödelruimte. Onderstel dat Q de operator

voorstelt welke de rest projecteert. Uiteraard gelden de gebruikelijke eigenschappen

der projectie operatoren : P + Q = 1 , P - P , Q* = Q , PQ = 0.

De model eigentoestand (V-3) wordt aldus verkregen door de projectie operator P te

laten inwerken op de werkelijke toestand |ot> (V-2) :

i^model - P l a > • (V-5)

Door (V-l) l inks en rechts te vermenigvuldigen met P, volgt :

P(HQ + V)[P|a> + Q | a > ] = Ea P [ P |a> + Q |ct> ] ,

waaruit :

(-EQ -i- Ho + PVP) P |a> = -PVQ |a> . (V-6a)

Analoog door (V-l) links en rechts te vermenigvuldigen met Q, verkrijgen we :

(-Ea + HQ + QVQ) Q |a> = -QVP |a> . (V-6b)

(HQ commuteert met P en Q)

Door (V-6b) formeel te substitueren in (V-6a), kan de eigenwaarde vergeli jking in de

model ruimte uitgedrukt worden als

(Ho + P Ve f f(Ea) Pj P|a> =E a P |a> (V-7)

met

a . EQ - HQ - QVQ

(effectieve interactie van Feshbach (Fes62)).

Ui t (V-7) kan de seculaire vergeli jking afgeleid worden :

(m,n behorend to t de model ruimte)

I V H (0 )-<S + e 1
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Formeel is de seculaire vergelijking (V-9) dezelfde als deze welke oorspronkelijk

kan afgeleid worden ui t (V-l) met de beperking (V-3) voor |a> , met dit

fundamenteel verschil dat de matrixelementen van de residuele interactie V ver-

vangen worden door deze van de effectieve interactie V e f f(E a) , welke energie

afhankelijk i s , en kan afgeleid worden van de "bare" interact ie .

Door (V-8) in reeksontwikkeling te herschrijven bekomt men een integraal verge-

lijking voor

Veff(E) = V + V
E - H,

(V-10)

De fysische betekenis van V ff(E) komt ook duidelijk tot uiting in de afgeleide
uitdrukking :

V e f f (Ea) = V (V-ll)

De inwerking van V f f (E ) op een vector van de model ruimte heeft hetzelfde

resultaat als de inwerking van de "bare" interactie V op een vector van de

complete ruimte.

De oplossing van de seculaire vergelijking (V-7) of (V-y) vereist de kennis

van de matrixelementen «x| PVe f f(Ea)P |a> of <mn|Veff(Ea)|ra'nl>as (|m,n> ,

|m',n'> € model ruimte).

Dit is een fundamenteel probleem en wordt benaderend opgelost in storingstheorie.

Hier stellen zich wel een aantal problemen i.v.m. de convergentie, is storings-

theorie toegelaten , e tc . . Bovendien b l i jk t de interactie Veff(Ea) een af-

hankelijkheid van E te vertonen. Daardoor wordt de seculaire vergelijking

(V-9) gekoppeld met (V-tt).

Bovenvermelde theorie werd ontwikkeld met het doel uit de vrije nucleon-

nucleon interactie een effectieve interactie te construeren geschikt voor schi l -

lenmodel berekeningen. Bij gebruik van fenomenologische effectieve interacties

(zoals Gauss-type.SDI,...) is het gebruik van de ontwikkelingen (V-8) of (V-10)

overbodig, aangezien deze interacties toch specifiek gefit worden voor schil-

lenmodel berekeningen in de modelruimte. Dit is echter geenszins het geval

bij de Skyrme-type interacties SkE2, SkE4, e t c . De parameters werden aangepast

met het inzicht bevredigende Hartree-Fock resultaten te bekomen in tijdsomkeer

invariante kernsystemen. Bovendien willen we de spin-afhankelijke parameter Xg

zo bepalen dat we een geschikte residuele interactie V (V-l) bekomen, effectief

in de complete Hubert ruimte. Daarom is bij toepassing van SkEZ of SkE4 in een

model ruimte de ontwikkeling (V-8) of (V-9) noodzakelijk.

V/19 ~l
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Het gebruik van "folded" diagramma technieken kan een oplossing brengen voor (V-8)
of (V-9). We verwijzen naar werk van T.T.S.Kuo et a l . (Kuo74,Kuo8l) voor een gedetail-
leerde bespreking van deze "folded" diagramma techniek b i j het afleiden van effectieve
interacties. Intermediaire toestanden in Goldstone diagramma's (zoals bijvoorbeeld
in figuur 16) stellen configuraties voor welke niet in de modelruimte bevat zi jn (re-
sultaat van inwerking van de operator Q in (V-10)). Er kan aangetoond worden (Blo58,
Bra67) dat alle "unlinked" diagramma's kunnen geëlimineerd worden indien E u i t de
betrekking (V-10) vervangan wordt door Er met

E' = E - Ec
g (V-12)

.-Cen waarbij E de grondtoestands energie voorstelt van de dubbel gesloten romp kern A.

Op deze wijze wordt (V-10) :

E' - H r

(V-13)

(effectieve interactie van Bloch-Horowitz (Blo58))
In (V-13) geeft Q. aan dat enkel "linked" diagramma's weerhouden worden. Noteer dat
Q. z i jn eigenschap als projectie operator verliest (geen gevolg meer van (V-8);.

L v.

De energie afhankelijkheid van de effectieve interactie V «(E ) b l i j f t echter aan-
wezig. Een veel gebruikte benadering bestaat erin E te vervangen door een gemiddelde

—v* I

waarde TT . Bij de berekening van het matrixelement <mn|V „ I m ' n ^ in (V-9) wordt :
(V-14)

De "folded" diagramma techniek geeft echter geen uitsluitsel omtrent een eventuele
convergentie van de reeks (V-13). Men kan enkel hopen dat slechts een beperkt aantal
lage-orde G-matrix diagramma's (zoals er enkele weergegeven worden in figuur 16) vol-
doende zijn bi j de bepaling van de effectieve interactie (V-13). Wij hebben de be-
naming G -..-matrix ingevoerd i.p.v.

veff Jeff

om consequent dezelfde notatie te gebruiken als b i j de theorie van effectieve nucleon-
nucleon interacties afgeleid uit een'realistische"potentiaal. Bij deze laatste kate-
gorie interacties treden bijkomende problemen op, voortvloeiend uit het sterk repul-
sieve korte-dracht gedrag van de nucleon-nucleon interactie. Dit vereist toepassing
van de Brueckner-Bethe reactie-matrix theorie (Bet71,Day67).Uiteraard is toepassing
van de reactie-matrix theorie niet nodig b i j gebruik van de in d i t werk voorop-
gestelde Skyrme-type interactie.

r
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De belangri jkste contr ibut ie t o t G -- b l i j k t afkomstig te z i j n van p o l a r i -

zat ie diagramma's G, l n welke in a l l e schillenmodel berekeningen met " r e a l i s t -

ische" in teract ies (Kuo66,Kuo67,Bro67,Kuo68) nodig z i j n en de overeenkomst met

het experimenteel spectrum sterk verbeteren. De voornaamste karakterist ieken van

3p-lh romppoiarizaties z i j n : i ) sterke toename van de paar matrixelementen

( i n absolute waarde), in mindere mate voor de quadrupool matrixelementen ;

i i ) een l ichte afname van de 6+ matrixelementen,

waardoor het eventueel optredend 6+-niveau l i ch t jes s t i j g t .

Benaderend s t e l t G, ,u de ex t ra- in terac t ie voor van de valentie nucleonen

door toedoen van een v i r tue le deel t je-gat exc i ta t ie van de romp (b) . Deze vormt

een lange-dracht in te rac t ie

" ^ ^ ^ fjL$r ^ afmeting van de kern ze l f ) .
Hiervan ievert de P„-kracht

(quadrupoolkracht) de meest

belangrijke bijdrage. Uit de

berekeningen van Kuo (Kuo66,Kuo6/,

Kuo68) b l i j k t dat de quadrupool

component van G, , . inderdaad

dominerend i s , zodat Gop.^ e e n microscopische verklaring geeft voor de zeer

succesvolle empirische lange-dracht effectieve interacties. We zullen nagaan

indien het gebruik van Skyrme-type interacties le idt tot gelijkaardige vast-

stellingen.

Uit het bovengaande b l i j k t dat G + G, , h b i j "realistische" interacties

een 2eer goede effectieve interactie vormt. Er blijven echter een aantal pro-

blemen bestaan omtrent de convergentie in de expansie van (V-13).(invloed van

4p-2h, 5p-3h,... romppolarizatie-diagramma's, hogere orde termen van de storings-

reeks (V-13), e t c ) .

We zullen nu in detail nagaan welke de invloed is van de laagste-orde romp-

polarizatie correcties op de "bare" Skyrme matrixelementen tussen twee valentie

nucleonen, en of we tot analoge conclusies komen als b i j vroegere studies ver-

trekkend van "realistische" interacties (Kuo66sKuo67,Bro67,Kuo68).

De effectieve interactie, geschikt voor de beschouwde model ruimte, kan als

volgt worden geconstrueerd :

<abJH|Geff|cdJM>s = <abJM|V+V|cdJH>as + p

qq qq qq

<abJM|G4p_2h|cdJM>
as

V/21
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waarbij de cor rec t i e s kunnen voorgesteld worden door de diagramma's ( i ) , ( i i ) en

( i i i ) van figuur 16 (beperkt t o t tweede orde pe r tu rba t i e ) .

Figuur 16. Diagrammen welke 3p-lh

en 4p-2h renormalizatie processen

voorstellen.

De berekening van de 3p-lh correctie

van type ( i ) wordt uitvoerig

besproken door Kuo en Brown

(Kuo66, Kuo67, Kuo68) in de

isospin representatie. Wij bekomen

voor het anti symmetrisch qq-

matrixelement ( en genormeerd)

(War79) :

<abJ|G3p_ lh |cd/>aSiW=pi2^ [(1 +8ab)(l +

r V" -
x[(- iya+/V [(2 / a + l)(2/d + l)]l

•1)1 I /2K / d /a)i(phy"d,a)t(ph/"b1c)

ie + Dl1/2 j / d /b]i(ph/"d,b)L(vhJ"a,c)

- [(2/b + I)(2/d + 1)] 1/2P / c /b)/.(ph/"c,b)i(phy"a,d)l •
V la. /di J

(V-15)

De intermediaire deeltje-gat excitaties vertonen dezelfde natuur q", te wijten

aan behoud van lading, en kunnen zowel proton als neutron natuur beduiden. In

(V-16) s t e l t de L-coëfficiënt een diagramma voor van het type

, en wordt analytisch

(V- 17)

• -I"

v/zz
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Diagramma's van het type ( i i ) komen voort u i t de drie-deelt jes in terac t ie , en

vertonen drie-deelt jes matrixelementen, welke niet kunnen gereduceerd worden tot

twee-deeltjes matrixelementen van V ' . Deze laatsten z i j n opgenomen b i j de diagram-

ma's van type ( i ) .

(V- 18)

[(1 +6ab)(l d

De intermediaire deeltje-gat toestanden hebben een lading tegengesteld aan deze van

de deeltjes a,b,c en d. Dit is een gevolg van de ant i symmetrie eigenschappen

van de drie-deelt jes matrixelementen met W=WQ + W..

De 4p-2h correcties (type ( i ü ) ) leveren volgende bijdragen to t de anti symmetrische

genormeerde qq-matrixelementen :

-1/2
<abJ lG4p-2hlcdJ>as

qq
n o r y l <abJ|V+V' !hh'J> : i o <hh' 1V+V' |cdj>=c.

Li i * — - \ 3S 3S
l e h E h ' ep ep' qq qq

(V- IS)

(~k~ en ~£, kunnen als gemiddelden aanzien worden van de ééndeeltjes energieën

e_» e_ en e. , E . respect ievel i jk)a c D u

De intermediaire gat toestanden bezitten dezelfde natuur q als de deeltjes.

Bij het gebruik van ééndeeltjes energieën e dienen we aandacht te hebben

voor het fe i t dat in de modelruimte niet Hn maar een effectieve éëndeeltjes
eff

Hamiltoniaan HQ = P HQ P beschouwd wordt (z ie eigenwaarde ve rge l i j k i ng ( V - 7 ) ) .

Daardoor wordt :

Heff= H(0) + ^ eff t ^ (v-20)
•*. m > F

welke verschillend is van

H0 " H(0) + 5 1 £ cm cm • (V-21)
m>F

ef fDe waarden voor e worden gewoonlijk aangepast aan de experimentele energie-
en van de naburige oneven-A kern. Het f e i t dat HQ * Hg , betekent dat we niet

langer ongestoorde nucleonen beweging beschouwen, maar wel de beweging van

V/23
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"dressed" nucleonen. Deze "dressed" nucieonen interageren onderling met de
effectieve interactie V ^ . Schematisch kunnen we de situatie afbeelden als
volgt :

ef f

"dressed" nucleon

-B- Numerische_begaling_yan_de_fractie_garameter_x, dogr_beschrijving

Tot d i t type van kernen, waarvoor voldoende experimentele informatie voorhanden
is, en waarop theoretische berekeningen verricht z i jn , eventueel met realistische
nucleon-nucleon interacties, behoren ondermeer 0, Ca, Ca, Ni, Sn
en Te. Deze kernen zullen als maatstaf dienen ter bepaling van x,.
De werkwijze geschiedt zelf-consistent bi j elke kern afzonderlijk : een itera-
tieve HF + BCS routine. Bij de meeste voornoemde kernen (behalve b i j Ca en
130

Sn) leidt de benaderingsmethode tot een bezetting, waarbij de twee extra-
nucleonen zich bevinden in het laagstliggend onbezet niveau (paareffecten
leiden niet tot uitsmering bezetting). Met de aldus bekomen golffuncties en
ééndeeltjes energieën kunnen met variërende x3- waarden op zelf-consistente
wijze de gerenormalizeerde twee-deeltjes matrixelementen voor de specifieke
model ruimte bepaald worden.

Bovendien moet de totale paarenergie, bekomen na BCS, samengevoegd met de
grondtoestandsenergie, bekomen na H.F., de experimentele bindingsenergie van
de kern kunnen reproduceren.

-1- (met 2 extranucleonen in de lf7/2 schil)

Voor de renormalizatie der matrixelementen worden gat excitaties beschouwd
in de lp1/2, ld5/2, ld3/2 en 2sl/2 schillen, en deeltje excitaties in de fp-

V/24
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schil , waar de lg9/2 toestand aan toegevoegd wordt.

De zei f-consistente ééndeeltjes energieën worden samengevat in tabel 9 voor
beide interacties SkE2 en SkE4.

Tabel 9. Zelf-consistente ééndeeltjes
42

energieën voor Ca uit H.F. berekenin-
gen met SkE2 en SkE4, en fenomenolo-
gische waarden gebruikt door Kuo en
Brown.

De invloed van de fractie parameter

x, op het twee-deeltjes sferisch

0 - 2 - 4 - 6+ niveau patroon

wordt weergegeven in figuur 17.

Het spectrum wordt duidelijk samen-

gedrukt bij toename van x3 . Bij een

zekere x^-waarde wordt de experi-

mentele s i tuat ie het best weer-

gegeven.

••V.

lpl/Z
1(15/2

U3/2

2sl/2

lf7/2

lf5/2

2p3/2

2pl/2

lg9/2

SkE2

-27.09

-17.92

-11.18

-12.01

-4.57

+4.04

+0.24

+2.02

+8.70

-33.77

-23.77

-17.28

-18.32

-10.06

-1.80

-5.56

-3.57

+3.11

SkE4

<

-25.17

-16.63

-10.21

-10.91

-4.12

+3.91

+0.66

+2.28

+8.09

'a"

-31.45

-22.19

-15.99

-16.95

-9.39

-1.40

-4.97

-3.12

+3.04

K-B phen.

-18.39

-11.13

-4.93

-5.90

0.00

+6.50

+2.10

+3.90

+5.90

Figuur 17. Invloed van de fractie
parameter re, bij SkE2 op het 0+ - 2+

4-6 patroon in Ca.
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Bij SkE2 blijkt di t x3=0.37
te worden tegenover x3=0.265 bij SkE4.
We weten dat een vermindering van
de x3-waarde de invloed van de anti-
paar drie-deeltjes kracht WQ doet
verminderen, zodat het (lf7/2)?+

matrixelement steeds attractiever wordt en zelfs in ruimere mate dan het
2

(lf7/2) + quadrupool matrixelement wat het verloop van de niveau's in figuur 17
verklaart.

Bij de overige kernen bli jkt nu dat een x3-waarde gelijk aan 0.37 voor de

Skynne parametrizatie SkE2 aanleiding geeft tot te grote paar matrixelementen ,

zodat een hogere waarde voor x3 wenselijk is (x3=0.43 bij SkE2) om in gans het

massagebied bevredigende zelf-consistente resultaten te bekomen. De andere

parametrizatie SkE4 vertoont een standvastiger gedrag in x, en b l i j f t eveneens

bij de andere kernen gefixeerd op x3=0.265.

Het volledig twee-deeltjes spectrum wordt weergegeven in figuur 18, en verge-

leken met de resultaten van Kuo-Brown (Kuo68) met een realistische Hamada-

Johnston potentiaal. We constateren dat in de volledig zelf-consistente si tuatie

een tweede groep niveau's zich 1.5 a 2 MeV te hoog bevindt t .o .v. de experimentele

V/2 5
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situatie. Mits aanpassing der ééndeeltjes energieën t.o.v.lf7/2 kan deze tweede
groep in excitatie energie dalen zonder het 0+ - 2 + - 4 + - 6+ patroon geVoelig

te beïnvloeden (War79a).

ShE2*|XjO,ö) SkEMx=0,265) K-E

O J

Figuur 18. Schillenmodel berekeningen

in een beperkte modelruimte (fprsahil +
42lg9/2) bij Ca met als effectieve nucleon-

nualeon interactie respectievelijk SkE2

(x =0.43) 3 SkE4 (xz=0.265) en Uamada-

Johnston (K.-B.) (Kuo68). SkE2* duidt op

het gebruik van fenomenologische ëëndeel-

tjes energieën, in tegenstelling tot de

compleet zei f-consistentie bij SkE4.

Er zijn grote verschillen waar te nemen tussen de zei f-consistente H.F. één-

deeltjes energieën en de fenomenologische, gebruikt door Kuo en Brown (Kuo68)

en afgeleid uit het Ca spectrum (tabel 9). Vooreerst is omzichtigheid geboden
41

om éénduidig ui t het Ca energie spectrum de empirische ééndeeltjes energie-
en te bepalen, aangezien het ëëndeeltjes spectrum sterk wordt opgemengd met
deeltje-gat excitaties. Verder is er de invloed van de modelruimte op de ef-

eff
fectieve ëëndeeltjes Hamiltoniaan HQ , zoals in (V-20) weergegeven. Dit impli-
ceert dat de ëëndeeltjes energieën, geschikt voor de complete Hilbert ruimte,
eveneens moeten worden gerenormalizeerd voor romppolarizaties (Kuob6), zoals

Yvxv^x/v/vOk

PV

(2p-lh) ' (3p-2h)
Hier stelt zich ook het probleem in verband met de convergentie van de pertur-
batie termen. Vandaar geven we de voorkeur aan aangepaste waarden voor de
effectieve ëëndeeltjes energieën, zoals ook toegepast door Kuo en medewerkers
(Kuob6). We betwijfelen of deze empirische inbreng een belangrijke invloed kan
uitoefenen in het onderzoek naar de geschiktheid van de Skyrme kracht als
effectieve interactie tussen valentie nucleonen.
Een tweede moeilijkheid welke zich opdringt b i j het reproduceren van het energie-
spectrum is de experimentele aanwezigheid van laagliggende, collectieve rotat i -
onele toestanden (combinatie van 3p-lh, 4p-2h, 6p-4h, enz. excitatie moden),

V/26
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welke opmengen met de twee-deeltjes toestanden, zodat we nooit uit een louter
twee-deeltjes schillenmodel berekening de complete experimentele s i tuat ie kun-
nen verklaren, ue bedoeling is echter de toestanden met overwegend 2p-structuur
te kunnen beschrijven, en daarom l i jk t het interessant een

vergelijking op te bouwen tussen de experimentele en theoretische energie centro-

iden voor verschillende spin koppelingen van twee-deeltjes configuraties, welke

dominerend zijn bij de laagliggende niveau's ; deze zijn : (If7/2)jir en

(If7/2,2p3/2)jir. Nucleon transfer reacties leveren experimentele informatie

hieromtrent. Aangezien de energie centroïden zeer gevoelig blijken aan de

verdeling der spectroscopische factoren, dient men over transfer reacties te

beschikken welke nauwkeurige spectroscopische sterkten bepalen ver-

deeld in een groot excitatie energie gebied. Tot nu toe voldoen slechts (cï,p)

reacties aan deze voorwaarden (Vol78,Vol78a,Han75). Deze geven spectroscopische

informatie omtrent de 1=1 en 1=3 transfer kanalen met het eerste extra nucleon

in de lf7/2 schil (grondtoestand Ca), zodat we slechts experimentele schat-
p

tingen voor de energie centroïden van de multiplets (If7/2)j+ en (lf7/2,
2p3/2 of 2pl/2)j+ kunnen afleiden. Deze worden gegeven in tabel 10 relat ief

t .o.v. het 0+ l id van het (If7/2)j+ multiplet, en het 2+ lid v a n het ( lf7/2,

2p3/2)j+ multiplet.

Tabel 10. Energie centroïden

van de (lf7/2)2 en (lf7/2,2p3/2)

multiplets . SkE2 duidt op het

gebruik van de fenomenologische

êêndeeltjes energieën,

a) Han75 ; b) Vol78, Vol?8a .

Hoe gevoelig de experimentele centroïde waarden wel zijn bij enige verschuiving

van de spectroscopische sterkten, bl i jkt wel uit de vierde kolom van tabel 10,

waar de experimentele waarden gecorrigeerd worden voor de ontbrekende sterkten in

de meting van Void et a l . (Vol78) boven 7.9 HeV excitatie energie.

Deze energie centroiden leveren directe informatie omtrent twee-deeltjes

matrixelementen door ze relatief te beschouwen ten opzichte van de referentie

energie waarhet multiplet zich zou bevinden bij ontbreken van een residuele

twee-deeltjes interactie. Dit levert dan experimentele effectieve twee-deeltjes

matrixelementen op, welke we in de volgende tabel 11 vergelijken met deze

bekomen met de uitgebreide Skyrme interacties SkE2* (x3=0.43) en SkE4 (x3=0.265),

met de Kuo-Brown matrixelementen en deze gecorrigeerd door Mc Grory (Gro73)

als jevolg van het ontbreken van de lg9/2 schil in een (fp)2 schillen model

berekening.

Configuratie /

(lf7/2)2 0*
2+

4+

6*

Uf7/2,2p3/2) Z*
3*
4+

5+

exp"

0.0

1.65
2.33
2.67

exp")

0.0

1.54
2.28
2.61

0.0

0.78
0.62
1.35

« p »
corr.

0.0
1.12
1.86
2.23

0.0

0.64
0.53
1.21

SkE2
X3»O.37

0.0

1.32

2.03
2.40

0.0

0.91
0.87

1.00

SkE2"
Xj=0.43

0.0
1.06

1.76
2.12

0.0

0.86
0.86

0.97

SkE4
X3=O.265

0.0

1.01

1.72
2.07

0.0

0.79
0.80
0.86
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Tabel 11. Vergelijking van enkele empirische twee-deeltjes matrixelementen
4P *

in Ca met SkE2 (x,=0.43)
o

SkE4 (x =0.265)
o

K.-B. en K.-B.+Mc Qrory. De matrix-
*

elementen zijn antlsymmetrisch en genormeerd. SkE2 duidt op het gebruik van

fenomenologische ééndeeltjes energieën.

a

IP/2

ip/2

2p3/2

IP/2

IP/2

IP/2

b

ip/2

ip/s

2p3/2

2p3/2

ip/z

ip/z

a

ip/2

Zp3/2

Zp3/Z

ip/z

ip/z

lg9/2

d

1P/Z

Zp3/Z

2p3/2

2p3/2

2p3/Z

lg9/2

0+

2*

4*

6+

0*

2+

0*

2*

2*

3+

4*

5*

Z+

4+

C*

2*

4*

6+

exp

-2.06

-0.94

-0.20

+0.17

-0.7Z

-0.08

-0.19

+0.49

3~

-2.12

-1.06

-0.36

-0.003

-0.71

-0.27

-1.48

-0.60

-1.05

-0.18

-0.18

-0.08

-0.55

-0.3'.

+3.31

+Z.81

+1.7Z

+1.33

3

-2.07

-1.06

-0.35

-0.001

-0.60

-0.26

-1.33

-0.59

-0.97

-0.18

-0.17

-0.11

-0.52

-0.30

+3.97

+3.11

+1.86

+1.39

-1.81

-0.79

-0.09

+0.23

-0.78

-0.Z2

-1.21

-0.38

-0.86

-0.03

-0.05

+0.15

-0.50

-0.31

+2.60

+1.75

+1.04

+0.73

Kuo-Broum
HcGrory

-2.22

-1.15

-0.36

+0.29

-0.86

-0.03

-0.05

+0.15

We komen even terug op het partikulier gedrag van de parametrizatie SkE2, welke
42in Ca de beste resultaten oplevert bij x3=0.37, terwijl bij de overige kernen

eerder een hogere waarde voor x3 wenselijk bli jkt . Bij x3=0.43 (volledig zelf-

consistent) levert SkE2 duidelijk (figuur 17) een te gecomprimeerd spectrum op,

wat een gevolg is van - een te kleine invloed van de diagonali-

zatie ondanks grote niét-diagonale matrixelementen bij J^O"1" (tabel 11) ;

- een te klein effect veroorzaakt door de

3p-lh en 4p-2h renormalizatie processen ( zie verdere discussie).

Aan beide oorzaken kan verholpen worden door aanpassing van de ééndeeltjes energie-

en . De in tabellen 10 en 11 vermelde waarden voor SkE2 met x_=0.43 zijn een

resultaat van dergelijke aanpassing (fenomenologische ééndeeltjes energieën

uit tabel 9). Grote, verschuivingen s t e l t men niet vast in de 3p-lh correcties,

doch wel in de 4p-2h renormalizaties welke zeer gevoelig blijken bij enige aan-

passing van de neutron gat ééndeeltjes energieën. Door slechts deze energieën

met 1 MeV op te schuiven naar het Fermi niveau toe, wijzigt het finaal (lf7/2)^+

matrixelement van -1.87 MeV tot -2.12 MeV , terwijl de J ï ï^:0+ matrixelementen

nagenoeg ongewijzigd blijven. Bij zwaardere kernen worden de 4p-2h correcties

meestal minder belangrijk, zo dat de resultaten bij die kernen meer afhankelijk
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worden van x, en stabieler worden bij variaties van ééndeeltjes energieën.
4?

We blijven dan ook niet stilstaan bij de particuliere vaststelling dat voor Ca

met SkE2 een x3-waarde gelijk aan 0.37 te verkiezen is boven x3=0.43.

a

lf7/2

lf7/2

2pl/2

2p3/2

lf7/2

6

U7/2

lf7/2

Zpl/2

2p3/2

2p3/2

c

lf7/2

lg9/2

2pl/2

2p3/2

lf7/2

d

lf7/2

lg9/2

2pl/2

2p3/2

2p3/2

J"

0*

2+

4*
6+

0*

2*

4+

6+

0+

0*

2*

2*

3*

4+

5*

B

-0.722

-0.853
-0.490
-0.350

-0.133

+0.592

+0.346
+0.281

-0.391

-1.179

-0.674

-0.773
-0.250

-0.340

-0.195

63p-lh

-0.664

-0.112

+0.172
+0.350

+3.932
+2.485

+1.506

+1.110

-0.013

-0.040

+0.098

-0.170

+0.076

+0.174

+0.086

G3p-lh

-0.017

-0.006
-0.003
-0.001

+0.012

+0.004
«0.001

+0.000

-0.002

-0.004

-0.001

-0.000

+0.000

+0.000
+0.000

G4p-2tl

-0.687

-0.094

-0.036

+0.000

•0.172

+0.035

+0.013
+0.000

-0.030

-0.111

-0.011

-0.030

-0.002

-0.000

-0.000

Geff

-2.091

-1.066

-0.354

-0.001

+3.979

+3.113

+1.865
+1.392

-0.434

-1.334

-0.687

-0.973

-0.176

-0.166

-0.109

Tabel 12. Verschillende contributies

vanwege romppolarisatie effecten

tot de antisymmetrisahe genormeerde

effectieve interactie matrix-
42elementen in Ca met SkE4.

Cm u i te inde l i j k een idee te bekomen omtrent de grootte orde der renormaliza-

t i e correcties op de effectieve interact ie geven we in tabel 12 de respectieve-

l i j k e G,_ l h , Gi_ -,h en G. 9. waarden weer bekomen met SkE4 en x,=0.265

(volledig zelf-consistent). De belangrijkste bijdragen komen van de 3p-lh

romp polarizatie effecten en bl i jken van doorslaggevende aard om het

0 -2 -4 -6 spectrumweer te geven. Om meer inzicht te verkrijgen in de individu-

ele bijdragen van de diagrammen ( i ) to t de totale correctie G, _,. , geven we

in tabel 13 de belangrijkste componenten van het diagonale ( l f7/2)?+

matrixelement. In overeenstemming met Kuo en Brown

(Kuo68), bl i jken de J71" = 2+ , 4+ , 6+ ph- "bubbles"

dominerend.

Tabel 13. Decompositie van <(lf7/2)P' 0+\G7 -n,\flf7/2)2

, op—irï

0 > bij SkE4 met verniel'duig van de. belang-
rijkste componenten. Alle deeltje-gat excitaties,
Vermeld in de tabel, zijn Van proton aard met p en h
gekoppeld tot Jv.

Een andere vaststel l ing is dat de meest belangrijke intermediaire p-h excitaties

deze z i jn waarbij zowel p als h zich bevinden in proton ééndeeKjes toestanden

zonder knooppunten (n=l).

p

lg9/2
If5/Z
lf7/2
lg9/2
lg9/2
ig9/2
lg9/2

h

ld5/2
lpl/2
Ipl/Z
2sl/2
ld5/2
Id3/2
ld5/2

J*

Z+

2+

4*

4+

4+

4+

7+

contributie

-0.361
-0.134
-0.087
-0.080
-0.068
-0.046
+0.060

De particuliere j correcties blijven verwaarloosbaar klein, en zullen

voortaan niet meer in aanmerking genomen worden , voornamelijk aangezien ze

eveneens een langdurige rekentijd vergen voor numerieke berekening.
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De G. oh correcties zijn slechts betekenisvol bij de paarmatrixelementen.

Ze beinvloedan in gunstige zin de positie van de 0 grondtoestand in Ca.

Wel variëren hun waarden sterk bi j wijzigingen van de gat ééndeeltjes energie-

en. Hierdoor kunnen we quantitatief weinig conclusies trekken.

42
Volgende specifieke opmerkingen kunnen bij Ca nog vermeld worden :

2
- de diagonale (If7/2)jir matrixeTementen bij de twee Skyrme

parametrizaties zijn attractiever dan de experimentele schattingen, met een

tekort aan repulsiviteit bij 6+ (tabel 10). Dit tekort wordt gecompenseerd

door een sterkere configuratie menging bij de diagonalizatie zodat het 0+-2+-

4+-6+ spectrum toch bevredigend gereproduceerd wordt (figuur 18) ;

- bij het (If7/2,2p3/2)jir multiplet wordt de 2+-4+-3+-5+

volgorde door a l le nucleon-nucleon interacties weergegeven, met weliswaar een

te geringe afscheiding der 4+ , 3 en 5+ niveau's ;

- dit beeld wordt nagenoeg niet beïnvloed door variatie van

x-, noch door wijzigingen der ééndeeltjes energieën (cfr. resultaten SkE2*) ;

- de vermelde experimentele tweedeeltjes matrixelementen

(tabel 11) vormen minimum schattingen vermits niet-waarneembare hogerliggende

spectroscopische sterkten deze energieën zouden doen stijgen ; dit kan slechts

de overeenkomst met de theoretische waarden doen toenemen.

Als algemene conclusie kunnen we stellen

i) Ca vormt geen al te geschikte kern om on-

dubbelzinnig een waarde voor x_ vast te leggen. De 4p-2h romp polarizaties zijn te
4?te belangrijk in Ca om behandeld te worden in perturbatie theorie. Ze stellen

duidelijk de convergentie van de perturbatie reeks van V ff (V-13) in vraag.
42In principe is de modelruimte voor Ca beperkt tot twee-deeltjes configuraties

ontoereikend, en is het noodzakelijk deze uit te breiden met 3p-lh en 4p-2h
excitaties (hierdoor kan de dimensie van de Hilbertruimte zaer hoog oplopen ).

i i ) de gedragingen van de uitgebreide Skyrme inter-

actie blijven nauw verbonden met deze van realistische nucleon-nucleon interacties.
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— O — (BCS uitsmering van bezettingswaarschijnlijk-

heden der twee extra nucleonen)

Men t ref t nagenoeg geen experimentele informatie aan omtrent het excitatie-
en

spectrum van Ca. Het meest recent werk dateert uit 1968 en omvat
48(t,p) reacties op Ca (Bro68,Bje67), Tussen 1 en 3 MeV neemt men een gap waar

p
(figuur 19), wat wel duidt op een experimentele evidentie van het (2p3/2)j+
multipi e t als dominerende configuratie bij de grondtoestand en eerste 2 niveau.

Wij hebben toch deze kern weerhouden ondanks de gebrekkige experimentele infor-

matie omdat Kuo en Brown (Kuo68) ook renormalizaties van de reactiematrix uit

de Hamada-Johnston potentiaal verricht heeft bij Ca, en we op deze wijze kunnen

nagaan of de uitgebreide Skyrme interactie dezelfde trend weergeeft tussen de

matrixelementen bij overgang van Ca tot Ca. Weliswaar gebruiken Kuo en

Brown dezelfde'bare'ma t r i xelementen bij Ca en ° Ca en zijn de verschillen in

de matrixelementen enkel een gevolg van de verschillende romppolarizaties,

aangezien nu Ca in plaats van Ca als gesloten romp behandeld wordt.

In ons geval echter zijn eveneens de Skyrme"bare"matrixelementen verschillend
42 50

bij Ca en Ca aangezien deze in beide gevallen zelf-consistent worden bepaald.

We vermelden in tabel 14 de diverse renormalizatie correcties voor enkele

matrixelementen. De voornaamste configuraties ter beschrijving van de laagst

geëxciteerde toestanden in Ca zijn

die, waarbij 1 of 2 der extranucleonen

zich bevinden in de 2p3/2 schil. Bij

die matrixelementen valt het op dat. de

Tabel 14. Verschillende contributies

vanwege romppolarizatie effecten tot de

antisyrmetrische gerenormalizeerde

effectieve interactie matrixelementen

in S0Ca met SkE4.

So-lh e n ^4D-2h c o r r e c ^ i e s beduidend kleiner zijn dan soortgelijke matrix-
elementen bij Ca , zodat het effect van de renormalizaties op het spectrum
van Ca ook gering b l i j f t . Deze vaststelling stemt overeen met de bevindingen
van Kuo en Brown.
Het fe i t dat Kuo en Brown dezelfde"bare'toatrixelementen G gebruiken voor alle
fp-schil kernen (Kuo68) b l i jk t een ver doorgedreven benadering te zijn.
Vergelijken we de zelf-consistente G-matrixelementen bij Ca en Ca met SkE2

of SkE4, dan blijkt dat over het algemeen de overeenkomende"bare"matrixele-
42menten bij Ca attractiever zijn , en deze verschillen kunnen oplopen tot

a

2p3/Z

2p3/2

Zp3/i

2pl/2

2p3/2

lf5/2

b

2p3/2

2p3/Z

2pl/2

2pl/2

lf5/2

lf5/2

c

ïp3/2

2pl/2

2p3/2

2pl/2

ZP3/2

lf5/2

d

2p3/2

2pl/2

2pl/2

2pl/2

lf5/2

lf5/2

J"

0*

2+

0+

1*

2*

0+

1+

2*

3*

4*

0*

Z*
4*

G

-1.009
-0.610

-0.846

«0.054

-0.779

-0.341

«0.120

-0.218

-0.004

-0.564

-0.424
-0.327

-0.183

•bp-lh

«0.004
+0.135

-0.089

«0.168

«0.113

-0.016

-0.039

«0.048
«0.292
«0.049

-0.630

+0.093

«0.316

G4p-2h

-0.087
-0.017

-0.049

-0.00?

-0.009

-0.036

-0.003

-0.006
-0.001

-0.003

-0.453

-0.025

-0.017

W

-1.092

-0.492

-0.984

«0.220
-0.675

-0.393

«0.078

-0.176

•0.286

-0.518

-1.506

-0.259
«0.299
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0.2 MeV , zelfs bij de in Ca belangrijke multiplets (bvb. we noteren een

verschil van 0.170 MeV bij het (2p3/2)£+ paar matrixelement met SkE4 (respec-

tievelijk -1.009 MeV en -1.179 MeV bij DUCa en H£Ca , ten opzichte van -0.996 MeV

bij Kuo-Brown voor zowel Ca als Ca)). Het merkwaardige is nu dat deze ver-

schillen gecompenseerd worden door verschillen in de G,„ IL correcties, zodat
en op-inde finale effectieve K.-B. matrixelementen voor

bekomen met de Skyrme interactie (tabel 15).

50,Ca overeenkomen met deze

2p3/2

2p3/2

2p3/2

2pl/2

2P3/2

lfS/2

2p3/2

2p3/2

2pl/2

2pl/2

lf5/2

US/2

2p3/2

2pl/2
2p3/2

2pl/2

2p3/2

lf5/2

2p3/2

2pl/2

2pl/2

2pl/2

U5/2

lf5/2

0*
2*

0*

1*
l*

0*

1*
2*

3+

4*

0+

2+

4*

-1.361
-0.556

-1.152

•0.237

-0.769

-0.525

+0.142

-0.203
+0.290

-0.553

-l .«3
-0.277
+0.062

SkE4

-1.092
-0.492

•0.984
+0.220

-0.675

-0.393

«0.078

-0.176
+0.28S

-0.518

-1.506
-0.259

+0.299

K.-B.

-1.012
-0.330

-1.213
+0.124

-0.528

-0.243

+0.040

+0.191

+0.210

-0.154

-0.933

-0.189

+0.349

Tabel 15. Genormeerde effectieve matrix-

elementen in Ca voor SkE2 3 SkE4 en üamada-

Johnston (K.-B.)

Vaststellingen inzake verschillen in de

resultaten bekomen met SkE2 en SkE4 zijn

gelijklopend in Ca als in Ca.

De SkE4 effectieve matrixelementen benaderen

zeer dicht deze van Kuo-Brown, terwijl de

SkE2 waarden meestal attractiever zijn.

Opvallende afwijkingen vallen er niet te noteren. De 4+ componente van het

. (2p3/2,lf5/2)jir multiplet wordt duidelijk gescheiden van de overige spin compo-

nenten. Enkel het 2 lid vertoont een afwijking t .o.v. Kuo-Brown si tuat ie .

Een verklaring hiervoor l ig t denkelijk in het feit dat het K.-B."bare"matrix-

element voor de 2 componente +0.004 MeV bedraagt, terwijl bij de Skyrme inter-

actie deze at tract ief is (-0.218 MeV bij SkE4). We beschikken niet over

experimentele evidentie terzake aangezien de experimentele informatie omtrent

spins van geëxciteerde toestanden eerder

schaars is (figuur 19). Men kan nochtans

in het energie spectrum duidelijk

drie groepen van multiplets onderschei-

den : (2p3/2)^+>2+ , (2p3/2,2pl/2)1+>2+

en (2p3/2,lf5/2)1+ 2+ 3+ 4+ •

Experimentele bepaling van de spins

voor de niveau's tussen 4 5 5 MeV kan

uitsluitsel geven omtrent de posities

exp SkE2(xjO,«) SkE4 (x=Q265) K- B

. 2 ' .

_ O \

Figuur 19. Schillenmodel berekening in

een beperkte modelruimte (fp-sahil +

lg9/2) bij Ca met als effectieve n.n.

interactie respectievelijk SkE2,SkE4 en

Hamada--Johnston (K.-B.) (Kuo68).

r
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der (2p3/2,lf5/2),iT multiplet toestanden. Wij herinneren eraan dat de exci tat ie-

niveau' s bij SkE2 en SkE4 compleet zelf-consistent bepaald werden. Een verhoging

van de 2pl/2 en lf5/2 H.F. ééndeeltjes energieën met 0.5 MeV relatief t .o .v .

2p3/2 kan het spectrum bekomen met SkE4 volledig in overeenstemming brengen

met het experimentele. De gap tussen de twee 2+ t o e s t a a n zal hiermee met onge-

veer 0.5 MeV toenemen, met als gevolg dat de experimentele gap van 2 MeV gere-

produceerd wordt. Deze verhoging van AE is niet argumenten!oos aangezien *

de spin-baan splitsing van de 2p-schil bij SkE4 1.55 MeV bedraagt t .o.v, 2.02

MeV bij het fenomenologisch set gebruikt door Kuo en Brown.

Door de minder dominerende rol der 4p-2h romppolarizaties (men zou ze zelfs

totaal kunnen laten wegvallen), worden de finale effectieve matrixelementen ook

bi j SkEü veel stabieler tegenover variaties van de ééndeeltjes energieën.

We beschouwen daardoor enkel de zelf-consistente berekening en stellen vast

dat een X3~waarde gelijk aan 0.43 bij SkE2 nu wel bevredigende resultaten

oplevert.

(BCS-uitsmering van de twee extraneutronen)

CO

Als laatste kern ui t de fp-schil bestuderen we Ni met een Z=28 gesloten

proton romp en twee extraneutronen buiten de N=28 neutronen romp uitgesmeerd

over de drie beschikbare ééndeeltjes niveau's 2p3/2, lf5/2 en 2pl/2 als gevolg

van de toegepaste HF + BCS iteratieve benadering. Er is een sterke experimentele

evidentie ( energie spectrum 7Ni) dat de lf5/2 neutrons.p. toestanden sterker

gebonden worden in de Z=28 Ni - isotopen dan bij de Z=20 Ca - isotopen , hetgeen

we ook zelf-consistent bekomen met beide Skyrme parametrizaties , waardoor deze

lf5/2 toestand dichter nadert bij het 2p3/2 ééndeeltjes niveau. Als gevolg daar-

van zal in schillenmodel berekeningen sterke configuratie menging in de laag-

liggende aangeslagen toestanden/rerwacht worden. We vermelden in tabel 16 de

zelf-consistente éé'ideeltjes energieën relatief t .o .v. het 2p3/2 niveau , samen

met het fenomenologisch set van Auerbach (Aue66), welke ook gebezigd wordt in

de renormalizatie processen op de Hamada-Johnston (H.-J.) reactie matrix door

Kuo (Kuo67). We stellen duidelijk vast dat het lf5/2 ééndeeltjes niveau veel

sterker gebonden wordt dan bij de lichtere Ca-isotopen doch dat deze bij SkE4

nog 0.75 MeV te weinig gebonden wordt vergeleken met de fenomenologische waarde,

genomen uit het energie spectrum van Ni.

Bij een schillenmodel berekening in een beperkte model ruimte worden aangepaste

L.
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energieën gebruikt als gevolg van

romp polarizatie effecten. We stellen

vast dat kleine variaties van de één-

deeltjes energieën grote verschuivingen

veroorzaken in de excitatie energieën

der laagliggende toestanden. Dit is

een gevolg van de sterk optredende

configuratie menging in Ni.

Tabel 16. Vergelijking van ééndeeltjes
ca

energieën in Ni , zelf-aonsistent

met SkE2 en SkE4 3 fenomenologisch,

van Auerbaah (Aue66) en K ~ps (Koo77).

- r e l
2p3/2

_rel
E l f5 /2

ere1 \
rel

e lg9 /2

E2p3/2

SkE2

0.0

2.20

1.41

8.00

-10.83

5kE4

0.0

1.53

1.45

7.12

-10.55

Auerbach

0.0

0.78

1.08

-

-10.17

Koops

0.0

0.78

1.10

-

-10.24

Het energie spectrum van Ni vertoont vibrationele karakteristieken :

versnelde E2 overgang van (2+).-+ 0+ grondtoestand en een t r i pi et van twee quadru-

pool phonon toestanden (0+} 9 , (2 + ) , , (4+) , bij ongeveer tweemaal de energie van de

ëén-phonon toestand (2 ) j . Nog sterker dan bij Ca is er een evidentie voor

romp deformatie ; doch blijkt uit a-transfer reacties dat de eerst geëxciteerde

2+ (bij 1.45 MeV) en 4+ (bij 2.46 MeV) hoofdzakelijk een twee-deeltjes struktuur

bevatten. Shimizu en Arima (Shi74) hebben een schillenmodel berekening verricht
58

op Ni met inachtneming van 3p-lh en 4p-2h configuraties. Om de model ruimte

enigszins te trunceren, pasten ze hetpseudo-SU(3) koppelingsschema toe, wat

geschikt wordt geacht voor de beschrijving van collectieve, rotationele toestanden.

Zij kwamen tot de bevinding dat de grondtoestand voor 80 % een twee-deeltjes struk-

tuur bevat, 15 % 3p-lh en de overige 5 % een 4p-2h struktuur. De laagst geëxci-

teerde 2+ toestand vertoont respectievelijk 78 %, 16 % en 6 % , de eerste 4+

toestand 82 %, 13 % en 5 %, terwijl de tweede 0+ toestand zelfs 96.5 % 2p-

struktuur bevat. De reproductie van deze dominerende twee-deeltjes toestanden

is een test voor de zelf-consistente Skyrme matrixelementen in Ni.

In analogie met de twee voorgaande fp-schil kernen heeft Kuo (Kuo67) ook

Ni bestudeerd met de gerenormalizeerde effectieve Hamada-Johnston reactie

matrix. We vergelijken enkele romppolarizatie processen. Daartoe ontleden we
Co

de decompositie van enkele voor Ni fundamentele matrixelementen : namelijk

L
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de diagonale (2p3/2)g+ en (If5/2)Q+ elementen

i ) <(2p3/2)2 0+ |G§ f f | (2p3/2)2 0+>as

Ongestoord voor romppolarizatie levert deze voor SkE4 (x3=0.265) een waarde op

van -1.275 MeV, te rw i j l 3p-lh correctie slechts -0.078 MeV en de 4p-2h correctie

-0.142 MeV opbrengen. Deze lage 3p-lh correctie is te wi j ten aan een toename van

repulsieve componenten voortkomende u i t oneven J" ( l + ,3 + ) intermediaire "bubbles"

van neutron aard (dezelfde natuur als de extradeeltjes) (zie tabel 17). Di t

verschijnsel is ook merkbaar b i j de Hamada-Johnston potent iaal, waar d i t zelfs

gaat domineren ( tota le 3p-lh correctie bedraagt +0.089 MeV).

De gebruikte ééndeeltjes energieën b i j deze renormalizatie processen z i j n deze,

zei f-consistent bekomen u i t de H.F. procedure met SkE4. Een wijziging van
rel

sommige ééndeeltjes energieën (b i j v . een daling van e^g,^oals fenomenologisch

in tabel 16) geeft geen noemenswaardige verschuiving in de totale 3p-lh correct ie,

aangezien het b l i j k t dat de toename van de repulsieve componenten gecompenseerd

wordt door een toename van de attractieve componenten. Ook b i j Ca en Ca

Tabel 17. Decompositie van het

matHxelement

<(2p3/2)2 0+\G3p_lh\(2p3/2)2 o \ s

bij SkE4 (x,=0.265). nn

Enkel p-h contributies groter

dan 0.05 MeV worden vermeld.

bl i jken de 3p-lh correcties b i j het be-

schouwde matrixelement zeer klein (tabellen

12 en 14), maar kunnen de zelt-consistente

"bare" matrixelementen l i c h t afwijken. Met

uitzondering van de 4p-2h correcties wor-

den de gerenormalizeerde <(2p3/2) U+|G, , . |

proton

neutron

P

Zpl/2
lg9/2
lf5/2
2p3/2

lf5/2
lf5/2

h

lpl/2
1(15/2
lf7/2
lf7/2

totaal

lf7/2
lf7/2

totaal

J"

0+

2+

t
2+

1 +

3+

totaal
Kuo

-0.050

-0.112

-0.051

-0.064

-0.264

+0.079

+0.067

+0.186

-0.07B

+0.089

(2p3/2)

MeV
b0Ca

waarden :

(K.-B.

-1.01 MeV (K.-B.

as
nn

voor Ca : - 1 . 2 2

: - 1 . 2 1 MeV), voor

: - 1 . 0 1 MeV) en

-1.35 MeV (K.-B. : -0.88 MeV).voor Ni
58Enkel b i j Ni is een duidelijke afwijking

t .o .v . de K.-B. waarde waarneembaar, ten

reden hiervoor is dat b i j Kuo en Brown de

ongestoorde "bare" matrixelementen voor

a l le fp-kernen dezelfde genomen worden,

in tegenstelling met de zeif-consistentie

i n onze berekeningen .

i i ) 0+|Geff|(lf5/2)2

as

Net zoals in Ca en Ca leveren beide Skyrme parametrizaties zeer sterke

attractieve ( l f5 /2) Q+ matrixelementen op, vergeleken met deze u i t de Hamada-
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Tabel 18. Decompositie van het matrixelement <(lfS/2)2 0+|G, 1

bij SkE4 (xs=0.265) volgens aard p-h "bubble" en volgens totale spin

van p-h "bubble".

\(lf5/2)2 0+>
as
nn

p

2p3/2
2pl/2
lg9/2
lg9/2
lfS/2

total

h

1P/2
ip/i
ldS/2

2B1/2

1J7/2

SKE4 (x3=0.2SS)

-0.SS7

-0.125

-0.336
-0.065
-0.188

-1.369

H.-J.

-0.404

-0.11S

-0.306

-0.053
-0.0711

-0.981

j "

0*

1-

2*

3 +

4*

5*

SkE4

total

natura (p-h) "bubble"

proton

(x3=Ö.'2~65)

-o.oos
+0.01S

-0.902

+0.021

-0.467

+0.002

-1.334

H.-J.

-0.026

+0.073

-0.768

+0.073

-0.469

+0.123

-0.994

"" neutron .

SkE4 (x,-0.26S) H.-J.

-0.001

+0.061

-0.157

+0.046

-0.070

+0.087

-0.034

-0.003

+0.085

-0.089

+0.044

-0.060

+0.037

+0.014

Johnston potentiaal en met de fenomenologische waarden van -1.74 MeV (Aue66) en

-1.17 MeV (Koo77). Met SkE4 (x3=0.265) verkrijgen we ongestoord -0.808 MeV

terwijl de 3p-lh en 4p-2h correcties respectievelijk -1.369 MeV en -0.873 MeV

bedragen. Algemeen zijn de 4p-2h correcties enkel betekenisvol voor de 0+

gekoppelde matrixelementen. Bij Ni bedragen ze voor j"jt o+ zelfs minder dan

0.041 MeV ! Bovendien vertonen enkel de (If5/2)g+ matrixelementen G4 2 h waarden

groter dan 0.1 MeV. tén üiatrixelement levert een uitzonderlijk hoge waarde voor

de 4p-2h correctie, namelijk het diagonaal (If5/2)g+ element met -0.873 MeV.

Kuo neemt deze 4p-2h romp polarizatie niet in aanmerking. We zijn ook geneigd

de 4p-2h correctie ui t te sluiten. 58Ni vormt een voorbeeld, waarbij de reeks-

ontwikkeling (V-13) van de effectieve interactie niet convergeert, ue huidige

theorieën over effectieve interacties kunnen dit probleem nog niet oplossen.

Zelfs met verwaarlozing van de 3p-lh correctie b l i j f t het diagonaal (lfb/2)Q+

matrixelement uitermate attractief. Dit kan een reden vormen, waarom de zelf-

consistente ééndeeltjes energie e l f 5 , 2 een veel hogere waarde bezit dan de

fenomenologische (tabel 16). Het l i j k t ons ook hier interessant de •terk

attractieve 3p-ïh contributie te ontleden en te vergelijken met Ge decompositie

bekomen door Kuo (tabel 18). De linkerzijde van ae tabel geeft ae totale

distributie weer van de belangrijkste p-h "bubbles" afzonderlijk.

In de rechterzijde va» tabel 18 worden de diverse contributies gegeven volgens

de intermediaire koppeling J" van de "bubble". Zoals duidelijk te merken

domineren bij beide interacties de J"=2+ en 4+ "bubbles" van proton natuur

(tegenovergesteld aan deze van de extradeeltjes). De overeenkomst bij de

renormalizatie processen tussen beide interacties is wel treffend.

Alle overige belangrijke matrixelementen worden getabelleerd in tabel 19. De
overeenkomst met de empirische waarden is bevredigend op het diagonale
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Tabel 19. Enkele belangrijke matrixelementen (genormeerd) met totale spin O ,

2 en 4 in Ni. Enkel de diagonale termen van Auerbaah zijn empirisch bepaald.

Be niet-diagonale elementen zijn afgeleid uit de Kallio-Koltveit kracht zonder

renormalizatie correcties, a) Aue663Aue66a ; b) Koo77.

0+

2+

4+

a

2p3/2

lfS/2

b

2p3/2

l£S/2

c

2p3/2

lf5/2

2gl/2 2pl/2 2pl/2

2p3/2

2p3/2

l£5/2

2p3/2

lf5/2

2g3/2

2p3/2

2p3/2

lf5/2

lf5/2

2E3/2

l£5/2

2p3/2

2p3/2

l£5/2

2p3/2

U5/2

lf5/2

2pl/2

2pl/2

2p3/2

l£5/2

d

2p3/2

l£5/2

2Bl/2

l£5/2

2pl/2

2pl/2

2p3/2

l£5/2

«5/2 2p3/2 l£S/2

2p3/2

2p3/2

l£5/2

l£5/2

l£5/2

2p3/2

2p3/2

l£5/2

l£5/2 2p3/2

l£5/2 2p3/2

l£5/2

l£5/2

l£5/2

l£5/2

ltS/2

l£5/2

SkE4

G

-1.275

-0.808

-0.432

-0.409

-1.074

-0.176

-0.738

-0.443

-0.241

-0.056

+0.129

-0.019

-0.231

-0.638

-0.045

(x3-0.265)

G3p-lh

-0.078

-1.369

-0.02B

-0.4B0

-0.177

-0.691

40.206

40.211

40.129

-0.084

-0.095

-0.047

40.635

40.070

-0.356

-1

-2

-0

-c
-1

-0

-0

-0

-0

-0

40

-0

40

-0

-0

3e££

.353

.177

.460

.888

.251

.867

.532

.232

.112

.139

.033

.067

.405

.56B

.401

SkE2
<x3-0.43)

Geï£

-1

-1

-0

-0

-1

-0

-0

-0

-0

-0

40

-0

40

-0

-0

387

861

494

876

280

794

550

256

141

141

042

042

297

.597

.364

Hamada-Johnaton

G

-0,967

-0.268

-0.089

-0.556

-1.241

-0.201

-0.424

-0.316

40.003

-0.066

-0.029

40.013

-0.061

-0.366

-0.024

G3p-lh

40.089

-0.981

-0.152

-0.701

40.280

-0.751

40.176

40.263

40.300

-0.173

-0.115

-0.156

40.522

40.296

-0.327

Geff

-0

-1

-0

-1

878

249

241

259

-0.961

-0

-0

-0

40

-0

-0

-0

40

-0

-0

952

24B

053

303

239

144

143

461

070

351

fenomenologisch

Auer-
bach a)

-0.92

-1.74

-0.89

-1.12

-0.97

-0.56

40.24

-0.40

40.30

-0.16

-0.12

-0.17

40.32

-0.38

-0.25

ASDI1»

-0

-1

-0

-1

-0

-1

40

40

40

-0

-0

-0

40

-0

-0

.60

.17

.0B

.24

.81

.03

.35

.28

.19

.41

.14

.13

.24

.28

.05

matnxeiement na (eveneens het gevai b i j H.-J.). Refereren we echter t . o . v . het
2

(2p3/2)Q+ matrixelement dan b l i j k t de energie spreiding van het mult iplet
I2p3/2)jir wel beter overeen te komen : 0.8ül MeV tegenover 1.16u MeV hetgeen

voorgesteld wordt i n volgend schema :

ongestond cnkti diagonale

SKEl
(x,«0.265)

Autrbach
(empirisch)

1.580 M»V

1.(50 MeV

Het diagonalizatie ef fect is duidel i jk meer uitgesproken b i j de

zelf-consistente berekening met SkE4 dan b i j de fenomenologische berekening van

Auerbach.. Een gevolg is dat de grondtoestand een sterke configuratiemenging kent,

wat wel in overeenstemming is met de reeds hogervermelde schillenmodel berekening

van Arima (Shi74) en Koops (Koo77). Hierdoor b l i j f t de tweede U+ toestand b i j

een te hoge exc i ta t ie energie van 3.35 MeV gesitueerd (2.94 MeV experimenteel).
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Zeer goed gereproduceerd (figuur 20) zijn de twee laagst geëxciteerde 2 niveau's

Dij 1.58 MeV en 2.8U MeV, waarvan de tweede sterk opgeraengd l i j k t . De laagste

4+ toestand wordt echter niet bevredigend weergegeven (zelf-consistent bij

3.21 MeV t .o .v. 2.46 MeV experimenteel). Nochtans vertonen de 4+ matnxeiemen-

ten (tabel 19) een sterke gelijkenis met de fenomenologische Auerbach waarden,

zodat de enige reden voor deze afwijking toegeschreven kan worden aan.de

relatief te hoge zelf-consistente lf5/2 ééndeeltjes energie (tabel 16). Dit

wat betreft de zelf-consistente s i tuat ie bij SkE4 (x3=0.265).

ca

Figuur 20. Sehillenmodel berekeningen in de fp-schil + lg9/2 bij Ni met als

effectieve nueleon~nualeon interactie respectievelijk SkE23 SkE4 en Hamada-

Johnston (ff.-J.)3 vergeleken met de fenomenologische ASDI-bi.tekening,

a) beduidt gebruik van zelf-consistente ééndeeltjes energieën ; b) gebruik van

fenomenologisch set (tabel 16) ; c) Koo77.

- . 3

SkE2(x3:O.tt)

„• 2

2*

(T
P

H.-J.

4*

2*

exp

De afwijkingen zijn nog meer uitgesproken bij SkE2 (x3=0.43) (figuur 20). Bij

gebruik echter van der-fenomenologische waarden voor e , f 5 / ; , en e? ... (tabel 16)

wordt de si tuatie grondig gewijzigd (b) op figuur 20) in zeer positieve zin

voor beide parametrizaties. Enkele aanmerkingen :

- het 4 niveau daalt in excitatie energie maar b l i j f t

boven het tweede 2+ niveau gesitueerd, net zoals bij de Hamada-Johns ton berekening;
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- de tweede 0+ toestand wordt door beide interacties SkE2 en

SkE4 best gereproduceerd. Deze toestand wordt sterk opgemengd met diverse

configuraties , net zoals de grondtoestand, in overeenstemming met Shimizu en

Arima (Shi74). Deze goede overeenkomst laat vermoeden dat Op een nagenoeg zuiver

twee-deeltjes struktuur bevat, wat het inderdaad l i j k t te zijn zoals hoger ver-

meld. Dit in tegenstelling tot ot welke voornamelijk 4p-2h struktuur bevat en

derhalve ook niet gereproduceerd wordt in onze modelruimte ;

- een test voor de verkregen golffuncties van de relat ief zuivere

twee-deeltjes toestanden zijn gereduceerde overgangswaarschijnlijkheden B(E2)

tussen dergelijke toestanden. Deze worden vermeld in tabel 20 en vergeleken met

de experimentele en andere theoretische

schattingen. Zoals te verwachten zijn de

SkE4 resulaten nauw aansluitend met deze

van Kuo-Brown, verklaren ze de versnelde

E2 overgangen met voor het twee-deeltjes

model realistische effectieve waarden

1

Tabel 20. B(E2)waarden bij Ni

uitgedrukt in e fin . a) Shi.74.

voor e „ , maar komen tekort voor de
verklaring der sterk vertraagde E2 over-
gangen ; het pseudo SU(3) koppelingsschema
van Shimizu en Arima gaat de goede richting
op, en bekomt een effectieve lading van
1.07 e , maar faalt dan in B(E2;2^ ->• 2^).

1

2;

2*

0*

«ï
e

»ï
*t

.ff

136 i 18

0.3610.14

200 * 70

SkE4
x.,-0.265

136

35.0

99.0

2.4 10~3!0.8 £6.5

150 ± 22 128.0

1.88

X.-B.

136

45.9

96.4

63.2

135.9

1.967

Shi"'

136

7.43

14.66

3.70

100.21

1.067

(twee extraneutronen in ld5/2)

We hebben in de drie voorgaande kernen een grondige studie verricht betref-

fende de toereikendheid van de uitgebreide Skyrme kracht als effectieve nucleon-

nucleon interactie in de fp-schil. Het is noodzakelijk de geschiKtheicl ervan ook te

testen in andere domeinen van de massatabel. We beschouwen vooreerst de sd-schil
18en bestuderen op zelf-consistente wijze 0. Als lichte kern vormen de 4p-2h

A *y

renormalizaties belangrijke correcties, net zoals bij Ca, en mengen de gedefor-

meerde 4p-2h toestanden zich op met de twee-deeltjes configuraties. De re-

sultaten lopen parallel met deze bij Ca. De diverse sd-matrixelementen worden

weergegeven in tabel 21. Ter vervollediging vermelden wij nog dat bij de romp



V/26 1
Tabel 21. Matrixelemen sd-sehil (180) a)

0+

2*

4+

3+

a

ld5/2

2sl/2

1Ó3/2

ld5/2

ld5/2

2al/2

ldS/2

ld3/2

ldS/2

ld5/2

ld5/2

ld5/2

ld5/2

b

ld5/2

281/2

ld3/2

ldS/2

ld5/2

2sl/2

ldS/2

ld3/2

2sl/2

ldS/2

ld5/2

ld5/2

231/2

c

ld5/2

2sl/2

ld3/2

2sl/2

ld3/2

ld3/2

ld5/2

ld3/2

ldS/2

ld3/2

ld5/2

ld5/2

ld5/2

d

ldS/2

2sl/2

ld3/2

2sl/2

ld3/2

ld3/2

ld5/2

ld3/2

2sl/2

ld3/2

2sl/2

ld5/2

2sl/2

SkE4

G

-1.07

-1.82

-0.62

-0.36

-1.42

-0.47

-1.15

-0.27

-0.97

-0.22

-0.52

-0.67

-0.37

(x,-0.265)

J

Geff

-2.53

-2.30

-1.15

-0.89

-2.10

-0.68

-1.31

-0.08

-0.98

-0.35

-0.84

-0.10

-0.01

Hamada-Jahn5ton

G

-1.47

-2.28

-

-0.76

-3.18

-

-1.02

-

-1.04

-0.58

-0.52

-0.39

-0.30

Geff

-2.53„

-2.21

-

-1.10

-4.11

-

-0.94

-

-1.09

-0.94

-0.81

+0.14

+0.24

SkB2
<X3=O.43)

Geff

-2,20

-2.50

-1.04

-0.94

-1.94

-0.75

-1.28

-0.16

-:.?o

-0.35

-O.Bl

-0.29

-0.07

Federnan

Talmi a'

-3.24

-1.97

-

-0.77

-

-

-1.59

-

-0.76

_

-0.48

+0.03

+0.72

exp K.-B. SkEt
U-,.0 265)

SkE2
(«3=O.»3I

£ 5-
r"--

SkE2

p o l a r i z a t i e e f f ec t en a l l e Figuur 21. Positieve paritnits toestanden in

mogelijke gat toestanden in 180.

aanmerking genomen worden en * duidt steeds op gebruik van aangepaste êêndeel-

als deeltje toestanden de vol- tjes energieën bij de romp renormalizaties.

ledige sd-schil + lf7/2, di t

in tegenstelling to t de feno-

menologische Federman-Talmi

waarden (Fed65) (beperkt to t

twee toestanden ld5/2 en 2sl/2).

Als enige beduidende afwijkin-

gen noteren we opnieuw de te

zwak repulsieve 3+ matrix-

eTementen, ondanks het repul-

sief effect van de romp polari-

zatie [ze Ifde fenomeen bij Kuo-

Brown). Het twee-deeltjes ener-

gie spectrum in figuur z\ ver-

toont dezelfde tekortkomingen

als bi j Ca : een te kleine energiegap tussen de 0+ grondtoestand en het Z+

niveau. Kleine aanpassingen der gat energieën verhogen de 4p-2h correcties in

het bijzonder bi j de 0+ matrixelementen, waardoor de 0+ - 2+ energiegap
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# 4ü
beter gereproduceerd wordt (zie geval SkE2 op figuur 21). Net zoais b i j Ca

s t e l t ook de parameterkeuze SkE4 met x3=0.ü65 de meest stabiele oplossing voor.

18
Als conclusie kunnen we stel len dat ook b i j 0 de behandeling der 4p-2h

toestanden in perturoatie theorie een te sterk doorgevoerde benadering vormt ;

deze gedeformeerde 4p-2h componenten dienen in de model ruimte opgenomen te worden.

(twee extraprotonen in lg7/2)

Als zware kern wordt Te beschouwd met twee extraprotonen in de 50-82 sch i l .

Deze ksrn verschi l t van de voorgaande in zover dat in Te proton-proton

matrixelementen in acht genomen worden. Deze kunnen e f fec t ie f gemaakt worden

in de 50-82 configuratie ruimte door volgende romppolarizatie effecten te

beschouwen : - proton deeltje-gat excitaties in de Z=50

romp ( in onze berekeningen worden gat toestanden meegenomen tot l f7/2) ;

- neutron deeltje-gat excitaties in de

gesloten N=82 romp (gans de 50-82 schil als mogelijke gat toestanden) .

Net zoals reeds aangestipt b i j Ni worden slechts 3p-lh romppolarizaties

in rekening gebracht ; de 4p-2h renormalizaties nemen af in belangrijkheid b i j

de zwaardere kernen. Een studie der N=82 isotonen met realistische nucleon-nucleon
134interacties is niet voorhanden, zodat bij Te de Skyrme renormalizaties

moeil i jk beoordeeld kunnen worden. Daarentegen werden de Sn-isotopen door

Kuo en Baranger wel met de Hamada-Johnston of Tabakin potentiaal uitvoerig

besproken (Kuo66b), doch voorzichtigheid l i j k t geboden om beide renormalizaties

van de 50-82 schil matrixelementen te vergelijken. Ze verschil len vooreerst in

de aard (proton en neutron natuur) en bovendien z i jn de intermediaire romp-

polarizatie toestanden fundamenteel verschillend.

ten vergelijkende studie kan wel doorgetrokken worden tussen resultaten be-

Komen met de effectieve Skyrme interacties b i j Te en deze met .fenomenologische

Gauss interact ies, waarmee de N=82 isotonen de laatste t ien jaren intens werden

bestudeerd in een twee-quasideeltjes model (War70, War/l , War 71a, Hey71, Hey7las

War74). Het laag energetisch spectrum der even-even N=82 kernen werd telkens

bevredigend gereproduceerd, wat het sferisch gedrag der N=82 isotonen demonstreerde.

Experimentele informatie omtrent de laagste N=82 isotoon Te verkr i jg t

men u i t het 0~ verval van 134Sb (bekomen u i t 2ci5U f i ss ie ) (Ker7ü). Het sferisch
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O -2 -4 -6 spectrum wordt exact weergegeven in een twee-gaten schillenmodel

berekening gebruik makend van een residuele Gauss interact ie met parameters

É5=0.325 , t=0.2 en VQ= -39 MeV (Sau80). Figuren 22 en 23 geven de paar- en

quadrupool matrixelementen weer van de Gauss interacties (t=+0.2 en t=-0.7) voor de

50-82_schii, en tevens de

effectieve Skyrme interact ie

10

, SkE2 (bare)

, SkE2 (iff.)

CAUSS
..(MUSS (t=-OJI

1 » 3 s l

2i2dl

3i2d£
2

4 « 1 j l
2

5«1hll
2

1 1
3 4

2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 a
2 3 4 5 3 4 5 4 5 5 c

SkE2 matrixelementen.

Figuur 22. Proton paar matrix-
elementen in de 50-82 schil bij
1UTe.

Figuur 23. Proton quadrupool
matrixelementen in de 50-82
schil big 1MTe.

Volgende vaststellingen kunnen gemaakt worden :

- het verloop der verschillende matrixelementen is op-
vallend gelijklopend ; pieken, valeien en fasen stemmen b i j de twee interacties
overeen ;

- - b i j de quadrupool matrixelementen kunnen tamelijk gro-
te afwijkingen genoteerd worden in de grootte : voornamelijk de diagonale
Skyrme matrixelementen blijken te zwak attractief ( let op het diagonale (Ig7/d)2+
matrixelement) ;

- deze te zwakke diagonale quadrupool matrixelementen
manifesteren zich in een iets te grote U+ - ü+ gap in het energie spectrum
(figuur 24) ;
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- we nebben in de figuren 2̂ -2,-S eveneens de Gauss matrix-

etementen uitgetekend, corresponderend met een negatieve waarde voor de spin

t r ip le t -s ing le t verhoudingsparameter (t= -0.7) . Deze vertonen een opvallend

sterke geli jkenis met de Skyrme matrixelementen. In gevallen waar er grote af-

wijkingen te noteren vallen met de s i tuat ie t= +0.2 , wordt do overeenkomst b i j

negatieve waarden voor t opvallend goed. Dit wi js t erop dat de al of me t goede

geli jkenis met de Skyrme kracht sterk afhangt van de grootte van de t r i p l e t -

oneven term van het Gauss matrixelement.

- los van de te grote 0+ - 2+ energiegap is de verdere over-

eenkomst met de experimentele s i tuat ie uitstekend. Een voorkeur gaat hier naar SkL2

(Xg=0.43). ue posit ie van 6* als laag-

ste toestand van het ( ig7/2, <dd5/2),+

mul t i p i et wordt geproduceerd. We

vergelijken in tabel 22 de diagonale

matrixelementen van d i t mult ip let

bekomen met de effectieve Skyrme

interacties en met de Gauss in ter -

actie. Aangezien b i j het ( lg7/2,

2d5/2)j+ mult iplet de renormalizatie

correcties re la t ie f klein z i j n ,

nemen we in tabel 22 eveneens de

"bare"matrixelementen op van de

Tabakin potentiaal.

E,
IMeV) SkE2

Figuur 24. Positieva paviteits toestanden
in 134Te. a) Sau80 ; b) Kev72 .

Tabel 22. Diagonale matrix-

elementen van het multi-

plet (lg?/2, 2dS/2) T+ bij

<lg7/2 2d5/2 j"|v|lg7/2 2d5/2 J1^

SkE2 (X3-O.43)

SkE4 (Xj-0.265)

Tabakin

Gauss (t=0.2)

Gauss (t—0.7)

1* 2 + 3* 4* 5 + 6*

40.52 40.12 +0.37 +0.15 +0.38 -0.20

40.46 +0.11 40.37 +0.16 40.40 -0.20

-0.07 +0.05 -0.12 -0.03 -0.11 -0.28

-0.20 -0.19 -0.11 -0.21 -0.10 -0.61

+0.70 +0.37 +0.24 40.04 +0.11 -0.35

Is de absolute overeenkomst eerder mager, de relatieve energieverschillen en

volgorde der verschillende spin toestanden z i jn nagenoeg gelijklopend. Enkel

de Tabakin interact ie geeft een tamelijk gecomprimeerd spectrum weer, en Gauss

met t= -0.7 benadert weer best het verloop der Skyrme matrixelementen.

Enkele van bovenvermelde vaststellingen vragen een verklaring of meer ciiep-
gaanae studie :
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a) de te grote energiegap 2j - 0+ grondtoestand :

mogelijke oorzaken : - te sterk paarmatrixelement (Ig7/2)Q+ ;
- te zwak quadrupooi matrixelement (lg7/2)?+ ;

TT "̂

- te sterke diagonaiizatie effecten bij J = 0 •
Met SkE2 (x,=0.43) bedraagt de 3p-lh correctie -0.353 MeV wat het effectief

paar matrixelement (lg7/2),,+ op -1.063"MeV brengt, een aanneembare waarde verge-

leken met fenomenologische (figuur 22) mat r ixe le r . en ten .

Schematisch kan de invloed van de diagonaiizatie op het energetisch0+-2+-4+-6+

spectrum als volgt voorgesteld worden :

~i

ongestoord

SkE2

enkel diagonal^ na J?iagonalisatie_
pertürbatie

6* >O25 6+ +0.25

-0.18

1.59

Gauss 6*

i
-0.1I

1̂
0.85 MeV

-1A2 1
~^ — - , 0*

-0.18
-0.33

-0.68

,1.25
-,.93 I MeV

L

Hieruit blijkt dat het 2+ niveau zwak opgemengd wordt door de diagonaiizatie

wat in de hand gewerkt wordt door kleine niet-diagonale quadrupool matrixele-

menten tussen de {lqJ/2)^+ , (lg7/2,2d3/2)2+ en (2d3/2)2+ configuraties, wat ook

fenomenologisch te merken valt (figuur 23). Daardoor kan de te grote 0+ - 2T

energiegap bij de Skyrme interactie enkel toegeschreven worden aan het te zwak

attractief diagonaal (lg7/2);;+ quadrupool matrixelement. Is dit enkel te wijten

aan een partikulier toeval ?

b) het quadrupool matrixelement <(lg7/2)2 2+ |V|(lg7/2)2 24

as

Op te merken valt dat de romppolarizatie bij dit matrixelement verwaarloosbaar

klein is (deze is zelfs repulsief : +0.03 MeV). Zelfs een aanpassing van de

ééndeeltjes energieën zowel bij de gat als ééndeeltjes toestanden verandert

weinig aan dit resultaat . Het zijn attractieve en repulsieve componenten welke

elkaar compenseren, en aldus aanleiding geven tot een kleine globale 3p-lh

renormalizatie correctie. Eenzelfde vaststelling yjordt genomen bij gebruik van
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real is t ische nucleon-nucleon in terac t ies .

Zoals reeds gemeld werden wel berekeningen met real is t ische in teract ies verr icht

voor de Sn-isotopen, doch h ier verschi l len de renormalizatie processen.

Enig idee verlenen wel de'barétoatrixelementen b i j de Tabakin en Hamada-Johnston

potent iaal ,

SkE2 SkE4 T s h . .
(x3=0.43) (x3=0.265) T a b a k i n

(lg7/2)2+ -0.13 -0.15 -0.13 -0.26 (MeV)

welke eveneens aan de lage kant liggen en overeenstemmen met de Skyrme waarden
2

(voornamelijk Tabakin). Hierdoor kan het zwak (lg7/2)2+ quadrupool matrixelement

niet zozeer als part ikul ier bestempeld worden voor Skyrme. Te vermelden val t

dat Heyde (Hey72) b i j de renormalizatie van de E l l i o t t en Tabakin'bare"matrix-

elementen zich beperkt to t toevoegen van een quadrupool en paarkracht in plaats

van een exacte 3p-lh romppolarizatie. Beperken we ons eveneens to t een Po~

kracht b i j de renormalizatie, dan bekomen we een correctie van -0.280 MeV, ver-

geleken met de totale 3p-lh correctie van -rO.030 MeV. Hierdoor mogen we con-

cluderen dat de te grote 0 - 2 energiegap eerder een gevolg is van de ontoe-

reikendheid van de 3p-ih romppolarizatie in perturbatie theorie dan van een

toeval l ig falen van de Skyrme interact ie.

c) invloed van f ract ie parameter x , :

Het is noodzakelijk na te gaan of een aanpassing van de f ract ie parameter x ,
134geen gunstige invloed kan hebben ophet spectrum in Te. Een verlaging van x,

vermindert de invloed van de repuls iv i te i t van de drie-deeltjes kracht WQ ,

waardoor de 0 grondtoestand nog sterker gebonden wordt. Een verhoging van x,

vermindert de 0 - 2 gap, doch de overeenkomst voor de andere niveau's wordt

duidel i jk slechter.

Gezien al deze aanmerkingen menen wi j dat het interessant l i j k t de si tuat ie

b i j een Sn-isotoop te bestuderen, om aldus een idee te verkrijgen in de verschil len,

die optreden in de renormalizaties en om een nauv/gezette vergel i jk ing te kunnen

doorvoeren met andere gelijkaardige berekeningen met realistische nucleon-

nucleon interact ies.

Als laatste opmerking dient vermeld dat a l le vermelde resultaten met SkE2 of

SkE4 in verband met Te op compleet zelf-consistente wijze bekomen werden.
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(twee neutronengaten in N=50-82 schil

volgens BCS uitsmerjing)

Net als Te behoort Sn to t de 50-82 sch i l , maar vertoont toch fundamen-

tele verschillen met eerstgenoemde. B i j Te bewegen twee aktieve protonen in
130

een lege 50-82 sch i l . De kern Sn bevat twee gaten in een volle N=82 neutronen

romp. Alhoewel de romp polarizatie effecten, noodzakelijk om ée matrixelementen

ef fec t ie f te maken in de 50-82 sch i l , dezelfde z i jn in struktuur b i j de twee

kernen, verschillen ze in wezen doordat de natuur der extra-deeltjes (-gaten)

verschillend z i jn (proton tegenover neutron). Dit wordt numerisch

gedemonstreerd in tabel 23.

De Sn-isotopen z i j n het voorwerp

geweest van verschillende schi l len-

model berekeningen (Kuo66b,Sau80,

Kuo66c,Bar67,0tt69,Cle68,enz.).

Het is wel opvallend dat de meesten

gebruik gemaakt hebben van een

effectieve Gauss interactie als

residue!e in teract ie . Kuo en Baranger

(Kuo66b) hebben wel getracht een

berekening te verrichten met een

realistische Tabakin nucleon-

nucleon in teract ie , maar niet gecor-

rigeerd voor romppolarizatie effecten

is het wel duidel i jk dat de kracht

in een beperkte model ruimte niet

als een goede effectieve interact ie

fungeert.

Clement en Baranger hebben d i t la ter

wel verr icht , doch beschouwden de

proton romp exci tat ie (Z=50) n iet

in tweede orde perturbatie, maar

namen ze mee als proton deelt je-

gat excitaties in de model ruimte.

Hun resultaten beperkten zich t o t

Tabel 23. Diagonale matrixelementen met
SkE2 om de zelf-aonsistentie te onder-
strepen tussen Te en Sn, en om
het onderscheid te verduidelijken in
de romp polarizatie effecten tussen
deze twee kernen.

(2*3/2,* o +

2+

(lhlI/2)2

Jo +

2*

134Te

130Sn

l34Te

l30Sn

» « *

l30Sn

I34Te

»"Sn

PP

nn

PP

nn

PP

nn

PP

nn

bare

-0.43

-0.30

+0.03

-0.14

-0.50

+0.04

-0.14

-0.43

3p-lh

-0.06

-0.06

+0.05

+0.05

-0.48

-0.69

-0.15

-0.1B

4p-2h

-0.18

-0.04

-0.01

-0.00

-0.35

-0.12

-0.07

-0.01

totaal

-0.67

-0.39

+0.07

-0.10

-1.32

-0.77

-0.57

-0.62
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het reproduceren van de laagste 2+ en 3" niveau's in de Sn - isotopen reeks
108Sn - 124Sn en waren bevredigend.

Een kenmerk van de realistische potentialen (Tabakin en Hamada-Johnston) i s ,

dat ze lage Jïï=0+ diagonale elementen opleveren voornamelijk bi j J a=l a- l /2 en

grote niet-diagonale elementen welke toestanden met d a=l a-l /2 verbinden met

j =1 +1/2 . In sommige gevallen kan het J 1 ^ * element at tractiever zijn dan het

corresponderend J^O* element. De verklaring is van geometrische aard (zie de

ontwikkeling (9) van Kuo66b) , samen met de vaststelling dat de lSQ en D2 potenti-

alen, welke bijdragen to t het singlet-even gedeelte van de interact ie , a t t ract ief

zijn en de 3P 1 potentiaal repulsief (levert het triplet-oneven gedeelte op).

Nu kan het echter gebeuren dat de repulsieve Pj bijdrage zeer groot wordt. Als

daarbij nog geometrische factoren (9j-symbolen) aanleiding geven tot een verzwak-

king van het at t ract ief hQ en XD2 gedeelte tegenover een versterking van het

repulsief 3P, gedeelte, kan het finaal j"=0+ matrixelement een weinig at t ract ief
2

to t zelfs repulsief worden. We vermelden in tabel 24 voor de diagonale (lhll /2)0+ ,

(2d3/2)p+ en (3S1/2)Q+ elementen de respectievelijke singlet-even en t r ip le t -

oneven contributies. Inachtneming

van romp pclarizatie effecten

maakt de realistische diagonale

J^O* matrixelementen welis-

waar attractiever, maar nog niet

in voldoende mate t .o .v . het

quadrupool matrixelement. Om die

reden gaven Kuo en Baranger de voor-

keur de Sn-isotopen verder te be-

studeren met een fenomenologische

effectieve Gauss interact ie .

Gezien de sterke overeenkomst met

realistische interact ies , kunnen

we verwachten dat de Skyrme

interacties een gelijkaardig

verloop van SQ en Pj matrix-

elementen zullen vertonen.

Dit blijKt inderdaad

het geval alhoewel minder sterk

dan bij de Tabakin potentiaal

(tabel 24). De triplet-oneven

contributies bij diagonale

Jir=0+ elementen zijn minder

repulsief. We wijzen erop dat

2
(lhll/2iQ+ Tabakin

skE2 (x}o0.43)

SkE4 (x^O.265)

Gauss (t=0.2)

(Vo—39MeV)

Gauss (t«-0.7)

(Vo—39HeV)

(2d3/2)2+ Tabakin

SkB2 (X3-O.43)

SkE4 (X3-O.265)

Gauss (t-0.2)

(Vo—39MeV)

Gauss (t—0.7)

<vo—39HeV>

(3sl/2)g+ Tabakin

SkB2 (Kj-0.43)

SkE4 (x3-0.265)

Gauss (t-0.2)

(Vo—39MeV)

Gauss (t«-0.7)

(V0«-39MeV)

singlet
even

-0.912

-0.380

-0.470

-1.369

-1.369

-0.549

-0.485

-0.477

-0.834

-0.834

-0.797

-0.834

-0.855

-1.229

-1.229

triplet
oneven

+0.865

+0.420

+0.367

-0.143

+0.501

+0.513

+0.185

+0.165

-0.094

+0.328

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

totaal

-0.047

+0.040

-0.103

-1.512

-0.868

-0.036 -

-0.300

-0.313

-0.928

-0.506

-0.797

-0.834

-0.855

-1.229

-1.229

Tabel 24 . rdngule'-.iv&n en triplet-onp.ven

aontvihn~--ifp. tot rüagomle j"=0 malvix-

elements^C-haf in '"r.n.
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positieve t-waarden bij de Gauss interactie aanleiding geven tot attractieve

triplet-oneven bijdragen, wat zeker niet "realistisch" kan zijn. Het is eerder

evident te noemen dat. de overeenkomst met de Skyrme interacties veel beter

wordt bij negatieve t-waarden, zoals reeds opgemerkt bij Te. Renormalizatie

van de matrixelementen door romp polarizatie effecten veroorzaakt een effect

van verzwakking van de repulsiviteit der triplet-oneven contributies bij dia-

gonale S"=0+ elementen. Dit komt overeen met een positieve toename van de t -

waarde bij de Gauss interactie (tabel 24).

ue gekoppelde HF + BCS berekeningen op Sn reproduceren de neutron lhl l /2

ééndeeltjes toestand ongeveer 2 MeV minder sterk gebonden dan de 3sl/2 en 2d3/2

toestanden. Dit resultaat laat zich reeds voorzien uit het ééndeeltjes spectrum

van 132Sn (figuur 8 ) . Recente p" verval experimenten van In (Gee80) tonen aan

dat de grondtoestand van cnSnoi s Pi n 3/JJ bezit met een isomeer ll/2~ niveau

op ongeveer 110 KeV en het 3sl/2 niveau op 333 KeV. Zelfs door rekening te houden

met 2h-lp en 3h-2p correcties, leert het experiment ons dat de éen-gat energieën

der 2d3/2 en lhl l /2 toestanden sterk bi j elkaar liggen en het 3sl/2 niveau ie ts

hoger gelegen is (400 KeV). Dit is duidelijk een afwijking van het niveauschema

bekomen op zelf-consistente wijze met de Skyrme interact ies . Deze siecnte over-

eenkomst manifesteert zich uiteraard ook in de reproductie van de matrixele-

menten (tabellen 24 en 25) en een inachtneming van rompexcitaties verandert

daar niets essentieels aan. Het verschijnsel is algemeen (ook bij Tabakin zoals

hoger vermeld) en men kan de vraag stel len welke oorzaken er verantwoordelijk

voor zijn.

Zelf-consistente berekeningen voor Sn-isotopen zijn eerder schaars te vinden in .
de literatuur. We vermelden het werk van Campi en Sprung (Cam74) werkend met
een dientheids afhankelijke effectieve interactie G-O (Cam72) binnen het kader
van de iokale dichtheids benadering. Doorheen het ganse Sn-isotopen gebied is
het lhl l /2 ééndeeitjes niveau engeveer 2 MeV minder sterk geoonden dan de 2ü3/'d
en 3sl/2 ééndeeltjes toestanden. Er kan dus eenzelfde vaststelling genoteerd
worden.

De te zwakke attractieve diago-
nale paar matrixelementen zijn de
oorzaak van de te minieme 0+ - 2+

energiegap in het spectrum
van 130Sn (figuur 25).

Tabel 25. Enkele effectieve matrix-
130elementen in Sn gevenovmalizeerd

in de 50-82 ruimte.

(2d3/2)2 0+

2*

(3sl/2)2 0+

(Ihll/2)Z 0+

2+

4+

6+

8+

10+

SkE2'

(X3-O.43)

-0.413

-0.092

-0.802

-0.837

-0.6S2

-0.211

-0.091

-0.012

+0.056

Gauss

t—0.7

-0.506

-0.025

-1.229

-0.868

-0.161

-0.039

+0.013

+0.057

+0.089

Gauss

t=+0.2

-0.928

-0.297

-1.229

-1.512

-0.704

-0.367

-0.245

-0.189

-0.160

L
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weinig experimentele infor-

matie omtrent het energie

spectrum was beschikbaar, tot

een zeer recente &~ verval -

studie van in (Fogöl) nage-

noeg al le excitatie niveau's

beneden de 3 MeV vastlegde.We
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130Figuur 25. Energie spectrum van Sn.
SkE2 duidt op aanwending van aangepaste één-

holte energieën. Relatief t.o.v. 2d3/2 worden

deze: e3al/f0.3 MeV

\ 2 - 4 MeV 1
MeV.

^2ds/2=2.8 MeV ;

' 3 MeV '" %9/2=10-77

De theoretische berekening met een Gauss inter-

vergelijken in figuur Z5 even- actie (VQ--39 MeV ; t= +0.2) werd verricht

eens een theoretische bereke- door Sau en Heyde (Fog81).

ning van Sau en Heyde (Fog81)

met een residuele Gauss inter-

act ie . Een positieve t-waar-

de veroorzaakt attractievere

diagonale paar matrixelemen-

ten (tabel 24) waardoor een

geschikte keuze voor t (t=

+0.2) de experimentele 0^ -

2+ energiegap exact kan re-

produceren. Voor de res t ver-

tonen beide schillenmodel

berekeningen (SkE2 versus

Gauss (t= +0.2)) goede ge-

lijkenissen en stemmen ze

overeen met de experimentele

waarnemingen. Het theoretisch

waargenomen ^=0 doublet rond

1.6 MeV wordt experimenteel

niet waargenomen.

Tussen de 2* en 7~ niveau's

is er experimenteel een

gap van 0.7 MeV te bemerken.

Deze is theoretisch niet zo

uitgesproken.

De volgende opvallende gap in het spectrum komt voor bij 2.6 MeV. uit is wel

een typisch schillenmodel effect, vermits naast de (3sl/z, 2d3/2, ihll/2)

configuraties, zeker eén gat in de 2d5/2 of lgl/d toestand moet aanwezig

zijn, waardoor de ongestoorde energie met meer dan Z MeV in waarde toeneemt.
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Overgangswaarschijniijkheden : door de sterke opmenging onder de (3sl/2,2d3/2,

lhl l /2) configuraties, l i jk t het wel interessant overgangswaarschijnlijkheden

te vergelijken, als ideale tes t voor de golffuncties. Experimenteel is de levens-

duur van de eerste 10+ toestand gekend. Vermits deze een zuivere ( lhll /2)"

configuratie bezit en hoofdzakelijk vervalt via E2 naar J?=8J, welke eveneens

een nagenoeg zuivere ( lhl l /2)" 2 toestand voorstelt, kan di t de experimentele

kennis van B(E2;10+ -*- 8+) de neutron effectieve lading ej:ff( lhll/2) bepaald

worden. Wij vinden met de zelf-consistente Skyrme golffuncties een waarde

(lhl l /2) = 0.927±0.045 , vergeleken met 0.850 met de Gauss interactie en

harmonische oscillator golffuncties. In tabel 26 vermelden we enkele andere

„eff

Tabel 26. Overgangswaarschijnlijkheden en levensduren van enkele niveau''s in
130Sn.

effa) aanpassing door e JJ-0.927 effb) aanpassing door e J -0.850 .

Initiële j "
toestand ^ ( M e V )

Overgang J. •+ J

E L c p < M e v )

Aard transitie El

B(Ei) in exp

e
2fm * SKE2"

Gauss

PY<EM in exp

sec"1 SkE2*

aY<E*>

PH exp
SkE2*

p to t ( E ' 8kM^

T 1 / 2 in exp

sec S*E2

Gauss

IO+

2.435

IO+ - 8+

0.096

E2

(14.5tl.4)

14.5 a)

14.5 b)

1.51 105

1.51 1O5

1.76

2.74).25

2.7

1O+ - 7"

0.488

E3

<3.9 103

14.3

<1.47 10*

53.7

>0.26

70.2

4.18 1O5

1.6110.15 10"*

1.61 10"6

1.61 10"*

B+

2.33B

B + - 6 +

O.OBl

E2

3B.8

37.4

1.69 1O5

3.4

1

a+-7"
0.391

El

0.364 10"2

3.47 1O11

454

3.47 1011

< 40 10"9

2.0 10"12

5"

2.0B5

5" -» 7"

0.138

E2

(Bl±5)

71.3

65.0

4.96 10*

4.38 10*

0.5

0.4910.03

0.55

5 - * 4 +

0.089

El

5.8 10"*

9.1 10"*

6.50 10*

1.02 1O7

0.24

2.9 1O5

l.B 105

5"* 2*

0.864

E3

<6.1 1O2

52.1

<1.25 105

1.07 10*

0.0

> 1.7

19.3

1.922 107

52±3 10"9

36 1O"9

2*

1.221

2 + * 0 +

1.221

E2

78.7

76.9

2.62 1011

0.0

0.5

2.62 1011

2.65 10"12

2.71 10~12

interessante gereduceerde overgangsv/aarschijnlijkheden.

We kunnen met de Skyrme interactie, op een even bevredigende wijze

als met de Gauss interactie (Fog81), het experimenteel vervalschema De-

spreken en verklaren». Bovendien steunt het resultaat op een volledig

zelf-consistente basis.

i) Men verwacht een E2-cascade van het isomeer 10 niveau

(lot •+ 8t -»• 6t •+ 4t •+ it •*• O+g.s.) naar de grondtoestand, aangezien deze toe-

standen voornamelijk een (lhll/2) configuratie vertonen. We merken echter op

aat ae El-overgang van ët -> 77 sneller gebeurt dan de verwachte E2 overgang

van 8̂ " naar 6*. Dit resultaat is in overeenstemming met het experiment



r • ' -
waarvoor een halveringstijd Ti/2^1) < 40 ns waargenomen wordt. Op te merken
valt dat alle El-contributies voor de 8t •+• 7^ transitie afkomstig zijn van
configuraties met minstens één gat in de lg9/2 toestand.
Het wijst op de noodzakelijkheid om ook romp opengingen op te nemen bi j de
studie der Sn (niet het geval b i j (Fog81)). Verder zal het 77 niveau via &~

130vervallen naar het 8, niveau van Sb.

n") de Delangrijkheid van El-opmmengingen worat eveneens
onaerstreept in net verval van net 5^ niveau. Experimenteel vertoont ae
Ez transitie van 57 -»• 77 (de normaal te verwachten overgang) een nagenoeg
even sterke waarschijnlijkheid als de El transitie 5^ -»- ̂  . OOK hier

bevat de El-overgang slechts contributies via (lgg/k:)"1 opmengingen. We moeten
hier opmerken dat de totale B(E1) overgangswaarschijnlijkheid een interferende
som bevat van zeer kleine termen (door de lage waarden der golffuncties corres-
ponderend met configuraties welke een (lg9/2)~ gat toestand bevatten). Een
zeer minieme verschuiving der één-gat energieën kan de situatie totaal in
positieve of negatieve zin doen keren. Niettemin is hiermee de structuur van de
experimenteel waargenomen El overgang verklaard.

-C- Binüi ngseneraieen_en_kernstralen_met_inachtnemxng_yan_p_aar
cgrrelaties_bii_sferische_kernen_met_twee_val^ent^e_nuc^eonen

In het vorig deel B van dit hoofdstuk werd de spin- en fractie parameter
x , vastgelegd aoor het effectief maicen van matrixe'iementen tussen twee
vaientie nucleonen, geschikt voor schillenmodel berekeningen in een
model ruimte.

Kernen verschillend van de dubbel gesloten schillen configuraties vertonen
uiteraard paarcorrelaties tussen de nucleonen onderling, welke grondtoestands
grootheden kunnen beïnvloeden. Zo geven paarcorrelaties aanleiding tot een
bijkomende paarenergie term bi j de zelf-consistent bekomen Hartree-Fock bindings-
energie.

Het theoretisch formalisme waarbij gestreefd werd naar minimalizatie van de
Hamiltoniaan van een kernsysteem door middel van i terat ief gekoppelde HF + BCS
vergelijkingen werd in hoofdstukken I en I I uitvoerig behandeld. De Hartree-Fock
(H.F.) vergelijking van sferische even-even kernen zi jn onafhankelijk van de
fractie parameter x, : beschouwing van de drie-deeltjes interactie W« of de
fractionering in een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes interactie
[(I-XJ)VQ + X,WQ] b l i j k t equivalent in het Hartree-Fock formalisme bi j tijdsom-
keer invariante kernsystemen. Deze equivalentie D l i j f t gedeeltelijk geldig in
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het BCS formalisme, behalve in het specifiek paargedeelte van het formalisme

(paargap vergelijkingen). De BCS-vergelijkingen (11-18) to t (11-26) zijn immers

opgebouwd voor dichtheids onafhankelijke interacties (dus zonder VQ). Door de

equivalentie in de H.F. vergelijkingen blijven z i j echter ook gelden voor rie

Skyrme interactie ( I ) ip . I I I /14; in tijdomkeer invariante «ernsystemen, en worat

in die BCS-vergelijkingen enkel WQ in zijn gehele waarde beschouwd (vorm ( I I I ) )

lp . I I I / 14 ) . Enicel Dij ae gap vergelijking (11-12) gelat de equivalentie n iet meer,

en dient uiteraard de eigenlijke vorm van ae interactie ( I ; beschouwa (p . I I I /14 ) ,

zodus met de fractionenng [(l-x3)VQ + x3WQ] wat neerkomt op x3wQ aangezien

<aa O+|VQ|bD 0+>as verdwijnt.

In tegenstelling t o t het vorig deel B dienen de matrixelementen voorkomend inde

SCS-berekeningen niet gecorrigeerd voor enige polarizatie effecten, aangezien

de gekoppelde BCS-vergelijkingen worden opgelost in de complete model ruimte

(a l l e ééndeeltjes toestanden worden mee beschouwd). Als resultaat, verkrijgen we

de bezettingswaarschijnlijkheden va der niveau's, de energiegaps (A+A')a ,en

éénquasideeltjes energieën Ea . ^ We beperken ons hier tot het geven v8n de

totale bindingsenergie EQ " (1-50) voor kernen met twee Vdlentie nucleonen

buiten de dubbel gesloten schi l len configuraties :

E to t _ EHF Epair t
h0 ~ 0 b0 '

(V-6)

(V-7)
a a a

aqq q q
We vermelden in tabel 27 de bekomen totale bindingsenergieën, vergeleken met de
experimentele waarden, voor de kernen behandeld in het vorig deel B. De invloed
op deze grootheden door toevoegen of wegnemen van twee protonen (of neutronen)
wordt best weergegeven door in tabel 27 eveneens de resultaten te vermelden voor
de nabijgelegen dubbel gesloten schil kern. De vaststelling dat SkE4 meer bindt
dan SkE2 blijft gehandhaaft. Toevoeging van twee nucleonen tot een dubbel
gesloten schil kern heeft niet steeds een toename tot gevolg van de bindings-
energie per nucleon (—). De verandering van (•*•) door inbreng of afhouden van

A A

twee nucleonen wordt tamelijk exact door beide Skyrme parametrizaties SkE2 en
SkE4 weergegeven. De overeenkomst der absolute grootte der bindingsenergieën
is ook zeer bevredigend, met weliswaar een lichte afwijking bij Ni. Deze

1
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Tabel 27. Totale bindingsenergieën voor sferisahe kernen met twee nucleonen

buiten de dubbel gesloten schillen configuraties.

16o
18o

4 0Ca

4 2Ca

48„
Ca

50Ca

56Ni

5 8Ni

132
Sn

l30Sn

1 3 4Te

exp

E0

-127.6

-139.8

-342.06

-361.9

-416.0

-427.5

-484.0

-506.5

-1102.9

-1090.6

-1123.6

(-7.98)

(-7.77)

(-8.55)

(-8.62)

(-8.67)

(-8.55)

(-8.64)

(-8.73)

(-8.36)

(-8.39)

(-8.38)

E(f
-126.7

-137.7

-342.5

-360.3

-414.0

-426.7

-476.0

-497.9

-1103.2

-1090.1

-1118.2

-1121.4

SkE2

.pair

0

-3.3

0

-1.9

0

-1.3

0

-2.5

0

-0.7

-6.7

-0.7

(x3=0.43)

-r
-126.7

-141.0

-342.5

-362.2

-414.0

-428.0

-476.0

-500.4

-1103.2

-1090.8

-1124.9

-1122.1

—tot

(JL,

(-7.92)

(-7.83)

(-8.56)

(-8.62)

(-8.63)

(-8.56)

(-8.50)

(-8.63)

(-8.36)

(-8.39)

(-8.39)

(-8.37)

E H F
E0

-127.3

-138.9

-343.6

-361.8

-415.4

-426.5

-478.8

-500.3

-1104.0

-1091.3

-1123.6

SkE4

Epair

-2.1

0

-0.6

0

-1.1

0

-2.7

0

-1.0

-0.7

(X =0.265)

tot •
E0

-127.3

-141.0

-343.6

-362.4

-415.4

-427.6

-478.8

-503.0

-1104.0

-1092.3

-1124.3

E t O t

(—)

(-7.96)

(-7.83)

(-8.59)

(-8.63)

(-8.65)

(-8.55)

(-8.55)

(-8.67)

(-8.36)

(-8.40)

(-8.39)

afwijking beperkt zich echter tot ongeveer 1 %. Bij Ni l i g t deze hoger. Zoals

reeds vermeld zijn de Ni-isotopen zeersnel aeformeeroaar , en kan het tekort

aan binding toegeschreven worden aan deformatie energie. De verbetering, merkbaar
CO

bij Ni, is te wijten aan de paarenergie .

Even een rechtzetting : de informatie vermeld in (Ale77), waarbij de parametriza-

t i e Skill een bindingsenergie voor Ni zou opleveren van -483.6 MeV, met

uitstekende experimentele overeenkomst, is onjuist ; de werkelijke waarde be-

draagt -480.4 MeV.

Het verloop der bindingsenergieën der Ca- en Sn isotopen wordt in

hoofdstuk VII bestudeerd. Verwonderlijk is dat de totale bindingsenergie

slechts lichtjes varieert bij gevoelige variaties der bezettingswaarschijnlijk-

heden. Een grotere uitsmering der bezettingswaarschijnlijkheden heeft wel een

minder sterke Hartree-Fock bindingsenergie tot gevolg, maar di t tekort wordt
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dan ruimschoots gecompenseerd door de toenemende paarenergie (zie voorbeeld

b i j 134Te in tabel 27 met SkE2).

De bekomen BCS-resultaten, weergegeven in tabel 27 in de vorm van paar energie-

en wijzen op een goede Keuze van de f rac t ie parameter x , voor beide Skyrme para-

metnzaties SkE2 en SkE4.

-D - Cgnclusies__en__nabeschouwingen .

- 1 - Voor de twee weernouaen Skyrme parametrizaties SkE2 en SkE4

werden waarden voor de f rac t ie parameter x , Depaala.

SkE2 : x3 = 0.43

SkE4 : x3 = 0.265

Deze waarden gelden voor gans het massagebied, en worden bijgevolg niet aangepast

naargelang de specifieke toepassing, ue vaststel l ing dat de f rac t ie parameter

or spin parameter x3 constant D l i j f t aoorheen de ganse massatabei w i js t op een

"constante spin s t a b i l i t e i t van de uitgebreide Skyrme in terac t ie . Man mag hopen dat

de bkyrme parametrizaties SkE2 en SkE4 Kunnen leiden to t Devreaigende resultaten

aoorheen het ganse massagebied in oneven kernsystemen, welke met invariant z i j n

b i j tijdsomkeer;

-2- ue parametrizatie Skt4 is te verkiezen ctoor de uitstekende repro-
ductie van kernstralen ,

door de grotere s taD i l i t e i t
voor x , ,

door de beter gereproduceerde
bindingsenergieën van kernen met twee valentie nucleonen buiten de dubbel ge-
sloten schiilenconfigura t i es .

-3- De Hartre.e-Fock ééndeeltjes energieën , zoals zelf-consistent be-

komen u i t de i terat ieve HF + BCS berekeningen z i jn niet geschikt voor schi l len-

model berekeningen in beperkte configuratie ruimten. Z i j verschil len duidel i jk

van de empirische waarden, geëxtrapolleerd u i t de naburige oneven-A kern. Het is

duidel i jk dat de zelf-consistente H.F. ééndeeltjes energieën sterk beïnvloed

worden door 2p-lh (2h-lp) en 3p-2h (3h-2p) romp excitat ies.

-4- Sterke opmenging tussen twee-deeltjes toestanden en sterk gedefor-

meerde rotationele toestanden treedt op b i j de l ichte kernen 1 8 0 , 42Ca en 50Ca.

1
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kiekoppeld niermeae blijken Dij aeze kernen de 4p-2h romp excitaties uitermate

Delangrijk te zijn, en leveren ze dominerende correcties op voor de Jïï=0+ en in

mindere mate voor de J 1 ^ * matrixelementen om aeze effectief te maken in de De-

perKte configuratie ruimte. Door het dominerend Karakter van deze 4p-zh romp

polarizatie is behandeling ervan in tweede orde perturbatie theorie met langer

te verechtvaardigen. Bovendien blijken deze 4p-üh correcties zeer gevoelig voor

wijzigingen van eën-gat energieën, ueze kernen vereisen een scnillenmodel bereke-

ning in een uitgebreide configuratie ruimte waarin 4p-2n toestanden opgenomen

worden. Hun invioeü vermindert sterk naargelang A toeneemt.

-5 - ue 3p-ln romp excitaties lijken daarentegen zeer staoiei voor

aanpassingen van éendeeltjes energieën, ie vertonen een meer dan opvallende ge-

lijkems met realistiscne 3p-lh renormalizaties (Taoakin, Hamada-Jonnston).

De voornaamste intermediaire "bubbles" zijn gekoppeld tot spin Jir=Z+ en f+.

Bovendien zijn de bijdragen van deze deeltje-gat excitaties van belang waarvoor

de volgende relatie geldig is :

- twee proton valentie toestanden en neutron deeltje-gat excitaties ,

- twee neutron valentie toestanden en proton deeltje-gat excitat ies.

-6- Kenormalizatie van deeltje-deeltje matrixelementen door beperking

van de configuratie ruimte komt overeen met een positieve toename van ae

t r i pi et-singlet verhoudings parameter t bi j de Gauss interact ie .
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HOOFDSTUK V I . DE SKYRME INTERACTIE ALS EEN REALISTISCHE

DEELTJE-GAT INTERACTIE.

In het vorig hoofdstuk werd de fractieparameter x, bepaald op basis van het
reproduceren van realistische deeltje-deeltje matrixelementen. Het bleek ook
dat de waarde van x3 nagenoeg constant bleef doorheen het ganse massagebied.
Daardoor wordt de voorgestelde uitgebreide Skyrme interactie definitief vastgelegd
met vaste parametrizatie SkE2 (x3=0.43) of SkE4 (x3=0.265). De bedoeling van
di t hoofdstuk is nu na te gaan of deze parametrizaties eveneens aanleiding geven
tot realistische deeltje-gat interacties.

Naast het microscopisch beeld van de deeltje-gat interactie kan men er eveneens
een macroscopisch beeld aan verbinden. Een lineaire combinatie van deeltje-gat
toestanden van een dubbel gesloten schil kern kan aanzien worden als een geëxci-
teerde toestand van de romp. Zoals Bohr en Mottelson het uitdrukken in hun
geünificeerd model, spreken we van een excitatie van het gemiddeld nucleair veld,
zodat alle nucleonen (de romp) collectief gaan bewegen. Zo ontstaan dichtheids-
fluctuaties, welke gaan koppelen met het nucleair veld, en deze koppeling ste l t
macroscopisch de deeltje-gat interactie voor. Dit beeld ui t zich in de uitdrukking
van de deeltje-gat interactie als de functionaal tweede afgeleide van de energie
naar de dichtheidsmatrix. We verwijzen dienaangaande naar Deel C van Hfst. IV
betreffende de theorie van Landau-Migdal. De deeltje-gat interac ie F(£,Tc')
(IV-23), werkend op het Fermi oppervlak, werd ontwikkeld in Legendre polynomen met
coëfficiënten die in relatie konden gebracht worden met de Skyrme parameters
(IV-35). De belangrijkheid van de fractie parameter x3 als spin stabil i teits parame-
ter werd duidelijk onderstreept. Voornamelijk de GQ en Gg parameters vertonen een
sterke afhankelijkheid van x3- Bij gebruik van een x3-waarde, zoals bepaald in
voorgaand hoofdstuk ter reproductie van "realistische" matrixelementen tussen
valentie nucleonen, worden waarden bekomen (tabel 6) voor de Landau-Migdal para-
meters GQ en GQ , welke een sterke gelijkenis vertonen met deze bekomen met de
Dl-kracht van Gogny (Dec80). Deze laatste interactie levert als deeltje-gat inter-
actie bevredigende resultaten op. Het laat zich aanzien dat ook SkE2 en SkE4 in
staat zijn naar voren te treden als goede deeltje-gat interacties.

Expliciete toepassingen worden verricht op de dubbal gesloten schil kernen
1 60, 40Ca, 48Ca, 90Zr, 132Sn, 146Gd en 208Pb, en dit alles op een zelf-consistente
wijze (behalve een eventuele aanpassing van het ééndeeltjes spectrum).

-A- Tamm-Dancoff-Approximation (TDA) formalisme in een één dee l t j e -
één gat conf igura t ie ruimte.



VI/2

Beschouwen we een b a s i s r u i m t e van één deeltje-één gat toestanden ( lp- lh)

met totaal draaimoment J.

In tweede kwantizatie :

|p h"1 J N > = Ajh(J M) |HF>

|HF> (VI-1)

De gat toestand wordt zodanig neergeschreven dat deze onder drie dimensionale
rotaties transformeert op dezelfde wijze als de deeltje toestand zelf (I1-7).
In deze eenvoudige lp-lh modelruimte is elke deeltje-gat toestand ofwel van
proton ofwel van neutron aard.
De eigenwaarde vergelijking wordt :

x
p . h . ( J «) IPi11^ J Mx
p . h .

of

J M ' H l P i 1 1 ^ J " > = "Ja Xp h ( J a> '
k k

Het eigenwaarde probleem (VI-2) in TDA is equivalent met het diagonaliseren van

de matrix [H] in de deeltje-gat basisruimte.

< HF | p h ' 1 J M > = 0

< P h"1 J M | p V 1 J M >= 6 p p , 6h h , .

Hdia \

en

hq •

< Pq h"1 J M | HrfiS | p' .h'T1 J

}

De seculaire vergelijking in matrixvorm

Q + E | (x(Ja)

J M | V + V | p'.h^T1 J H >

<p h' J j V + V'| h p'

as
qq'

(VI-4)

(VI-5)
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~B- r<andom-Phase-Approxiniation (RPA) formalisme in een één rieeltje

éên_ gat c o n f i g u r a t i e r u i m t e .

In de T0/\ wordt als grondtoestand de Hartree-Fock grondtoestand |HF> beschouwd

zijnde een \icuum voor A'. excitaties. In-de RPA worden in de .grondtoestand

deeltje-gat correlaties in acht genomen, wat deze geen vacuum meer maakt voor

A ĥ excitaties : Aph |>Po>^O . .: • - .-

Invoeren van correlaties in de grondtoestand bevordert de collect ivi tei t van

sommige niveau's.

We definiëren een creatie operator Qja welke werkend op de nieuwe grondtoestand

|fo> J een collectieve geëxciteerde toestand-|Y, > creëert :

De grondtoestand kan derhalve ook zo gedefinieerd worden als zijnde het vacuum

van QT excitaties :

Q, |<F0> = 0 V J,a , (V

en kan in eerste benadering elke geëxciteerde toestand opgebouwd worden uit A'

en A L excitaties :
Ph

citaties :

'4a = 5 1 [ \ h ^ a> AJ ih i(
J ") " Y

PihJJ a) (-1)'"" Ap ihi(
J -M)] (VI

De struktuur van (VI-7) wordt uiteraard zo opgevat dat beide termen op dezelfde

wijze transformeren onder drie-dimensionale rotaties.
De eigenwaarde vergelijking wordt : (in H wordt de constante term
H' ' niet mee beschouwd)

H C 4
of ^• iQjaHQja l^"»* ,^ • ( V I " 8 )

Dit seculair probleem kan niet exact opgelost worden , aangezien we de eigenlijke

struktuur van de grondtoestand \V0> niet kennen.

We weten enkel dat |fo> het vacuum voorstelt van (K excitaties (VI-6) .

Er zijn verschillende methodes om (VI-8) uit te werken steunende op één of andere

benadering. Eén van de meest gebruikte benaderingsmethode is de Random-Phase-

Approximation (RPA). In een eerste fase worden zoveel mogelijk contracties uitge-

werkt onder de operatoren QJRHQJ > voorkomend in de seculaire vergelijking (VI-8)

en waarbij rekening gehouden wordt met de eigenschap (Vl-fi). Finaal wordt de

grondtoestand \y~> vervangen door de Hartree-Fock grondtoestand |HF>. Deze laatste

stap kan aanleiding geven tot moeilijkheden bij het numeriek oplossen van de RPA

eigenwaarde vergelijking. We komen hier verder uitgebreid op terug. Bovendien

veroorzaakt de uiteindelijke vervanging van \'iQ> door |HF> een inconsistentie

met het Pauli beginsel. Dit wordt duidelijk in volgende ontwikkelingen : wegens

(VI-6) kunnen dubbele commutatoren ingevoerd worden in (VT-8) :
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[ [QJ P .H] .QJO ]

met de normering ^ol [Qjg.QjJ lïo> == + 6 ag (VI-10)

We merken op dat nu ai, = Wj a - w en de excitatie energie voorstelt van
|ï, > relatief t.o.v. de ware grondtoestand ( H|4/o> = ai }4'0> ).

Wegens de struktuur van (VI-9), worden deze seculaire vergelijkingen ook de
bewegingsvergelijkingen van het systeem genoemd (equations of motion). Tot nu
toe is de afleiding (VI-9) formeel exact, maar elke volgende stap in de uit-
werking van (VI-9) vereist in principe invoering van twee benaderingen :

- vooreerst dient een truncate van de ruimte van de basisoperatoren
aangenomen te worden. Dit houdt de ontwikkeling (VI-7) in. In Qj a kunnen princi-
pieel 3p-3h excitaties mede opgenomen worden.

- ten tweede moet de ware grondtoestand |Wo> vervangen worden door een
benaderend model grondtoestand |$0> • In de RPA wordt dit de Hartree-Fock deeltje-
gat vacuum |HF>. Het voordeel van een uitdrukking in de gedaante (VI-9) i.p.v.
(VI-8) is, dat de dubbele commutator kan uitgewerkt worden en als resultaat

een operator oplevert met deeltje-rang twee lager dan het rechtstreekse product
Qj g H ot . Deze reductie is enorm belangrijk en interessant, als het erop aan-
komt verwachtingswaarden t.o.v. de grondtoestand te berekenen.

De uiteindelijke vervanging van \VU> door |HF> is een aanzienlijke benadering
binnen de ange.conAeZe.eAde. RPA. Bij wijze van conventie spreken we hier van een
onge.conAeZe.eAde. RPA grondtoestand, wanneer \Vo> — > |HF> . In feite kunnen
expliciet 2p-2h en meerdere correlaties in de grondtoestand opgenomen worden :
we spreken dan van een geconAeZzeAde. RPA grondtoestand , bvb. |¥„> >

x° |HF> + X J x?. [ A ! R (J) Ap.h.(J)] + |HF> . Op het einde van dit hoofdstuk
ij i i j j 0

(deel -I-) wordt het belang van dergelijke RPA grondtoestand onderstreept.
Terloops wordt u

g.s.
0 enkel bij de ongecoiAeZe.eAde. RPA grondtoestand.

Om de expliciete structuur van de seculaire vergelijking (VI-9) en de normerings
betrekking (VI-10) te bepalen, dienende dubbele commutatoren uitgewerkt.
De normerings betrekking bevat :

waarui t
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Hierbij gelden uiteraard de commutator betrekkingen :

• V-h..(J

De verwachtingswaarde van (Vl-lla) t.o.v. de grondtoestand |YU> zal afhangen

van het al of niet expliciet in beschouwing nemen van correlaties in |4'0>. In

de onge.coKfieZe.eAde. RPA wordt d i t :

-> 0

DPfl

h . h .
1 J

waardoor

[Ap h (J M) , Aj h.(J M)] |n
1 1 J J

-> 6 . .
ij

(VI-12)

(VI-13)

en
RPA

(VI-14)

De dubbele commutator met de Hamiltoniaan leidt tot volgende uitdrukkingen :

«) + Yp.h.(J Bï Y
P . h i (

J

Pi H1

met E.. =

en

(VI-15)

h ( J B ) X D h (J o) Q(p1h.p.h1,J)

p i h i p j h j i i J J '

p i i p j h j

p-h. ' P^h.*

met

[[Ap.h.(J M).H(4)],Aj h (J M)]
I J J

r

p . h .
I '
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en R. . = R(p,-h.p.h.,J) = - <<F„| [[An h (J M ) , H ( 4 ) ] , ( - 1 ) J " M A . (J -M)J |vo>
• I J J

(VI-17)
De eigenwaarde vergelijking (VI-9) wordt nu in matrixvorm :

+ E R \ /x(J a)^

R* (Q + E)*j \Y(J O)j

Merk de metriek van (VI-18) ! De submatrix I in het rechterl id van (VI-18) s te l t

de eenheidsmatrix voor. De positieve eenheidsmatrix correspondeert met de

metriek (VI-13) ; de negatieve met de metriek der deeltje-gat annihi lat ie

operatoren :

<Yo| [ ( -1 ) ° " M f& u (J -M) , ( -1)°"M An . (J -M)] |vo> ^EA—> - ö-• .
L p1h1 PJhJ J 1 J

We stel len bijgevolg vast dat met de de f in i t i e van Qja (VI-7) de metrische matrix

niet langer posit ief def in ie t b l i j f t . Met een algemene gecorreleerde RPA

grondtoestand |¥0> en een meer uitgebreide expansie van exci tat ie operatoren

dan (VI-7) wordt de metrische matrix zelfs n iet noodzakelijk diagonaal ! Ze

b l i j f t wel hermitisch en kan derhalve gediagonalizeerd worden via een unitaire

transformatie to t de klassieke metrische matrix, zoals in (VI-18), op een

schaalfactor na - (Row70, U1171).

i r

De fysische RPA oplossingen (<dja>0) uit (VI-18) zijn genormeerd volgens (VI-10).
De uitwerking (VI-14) leidt tot volgende orthogonaliteits relaties :

X*(J 3) Y*(J B) = X*(J 6) X(J o) - Y*(J B) Y(J a)
/ \0 I / l Y [ J )

- J a fi

1-oJ
Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat

en
<yo\ [QtR,Qi ] |Yo>—--^ > - 6 b i j üi, < 0

Hieruit volgt niet noodzakelijk [QjB»Qja] = <5aB , zijnde de commutator betrek-

kingen voor boson operatoren. We verwijzen naar de hogervermelde expliciete

uitwerking van de commutator. Vandaar dat RPA - Qjo excitaties frequent aanzien
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worden als quasi-boson excitaties. Evenzeer geldt voor bosonen [Qjo>Qja]
[QJ-.QJ ] = 0 , wat voor de RPA - Qja excitaties wordt :

r
Uit deze betrekkingen steunende op (VI-11) en (VI-13) volgt :

X*(J e) Y(J a) - Y*(J 3) X(J a) = 0 , wat samen met de voorgaande normerings
relatie , volgende expliciete orthogonaliteits relaties voor de X en Y coëf-
ficiënten oplevert (behorende bij positieve u, ) :

(VI-19a)

o) (VI-19D)

De uit te werken matrixelementen worden in (VI-16) en (VI-17) gegeven met als
Hamiltoniaan H = Hd-a + H

res .
ea F CI ca : wordt 9 e3 e v e n door

11)

Hiervoor steunen we op de ongecorreleerde RPA - linearisatie betrekking (VI-12).
Voor de eerste commutator vinden we :
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(VI-20)

(overige termen in c^c.c cJ en cc!c cn verwaarloosd), zodanig dat
et o Y "i ö p Y PA
cc.c
et o

d b '

cc!
ö p

1 <Pib J1|V+V'[hid Jj> -M)

of

Jxbd
(2Jj+l)

l

\

(-1) h i d 1 <Pib J1|V+V'|hid J 1 > a s Adb(JM)

naargelang b of d respectievelijk deeltje toestand voorstelt.

Men le t erop dat voor het geval A!" h (J -M) b i j de tweede betrekking (VI-12)
"i imen de hermitisch toegevoegde neemt 'van bovenstaande uitdrukking en niet h.

en p. onderling verwisselt in (VI-20) ! (wegens de RPA - linearisatie benadering).

-M) ,
a&yS

of

fJp, jd j .

)¥Êd 1 | b h.
naargelang b of d respectievelijk deeltje toestand voorstelt.

Door toepassing van (VI-13) en (VI-14) vinden we finaal :

D h i PJj 1 d - E (2J1+D z 1 , J ,
J l ' pj î

waarin we de struktuur herkennen van Q(pHh.p.h. ,J) (VI-4) en ,

-1) h i p j 1 <p,p. JJV+V'lh.h. J.>
I j i • i j l

^Pjhj ,J) (VI-21)
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Om de RPA vergelijkingen (VI-1O) op te lossen is het geschikt de matrixvergelijkinq

te herschrijven in volgende vorm :

'X(J a ) '

1 \
Q+E R

- R * - ( Q + E ) * / \ Y ( J a )
= uJa Y(J a)

(VI-22)

Dit is een standaard eigenwaarde vergelijking maar van een niet-hermitische

matrix. Men merkt op, dat als w. een eigenwaarde is corresponderend met de

eigenvector

de eigenvector

/X(Ja)\
W(Ja)/

Y*(J a)
X*(J o)

-aij eveneens een eigenwaarde is corresponderend met

aangezien uit(VI-22) ook volgt :

Y*(J a)

X*(J a)

X
dJa

Y*(Ja)'
X*(Ja)J

(VI-23)

- Men kan bewijzen dat de eigenwaarden ÜI reëel zijn als de Hamiltoniaan
•ja

matrix positief definiet i s . Dit i s het geval indien de benaderende grondtoestand

niet te veel verschilt met de echte grondtoestand (Tho60) . Deze i s zo gekozen

om de grondtoestands energie te minimaliseren en stabiel te maken tegen deeltje-

gat excitaties (zie numerieke toepassingen en opmerkingen) .

- In het geval dat de energie eigenwaarde zou verdwijnen ( ui = 0)
Ja

zullen

de twee oplossingen niet onderscheidbaar zijn, zullen samenvallen, wat impliceert

dat ze hermitisch en orthogonaal zijn ( Q
J(

geval (deel C) voor alle "spurious" toestanden.

Qja e n QJa QJa = D i t i s h e t

- Op te merken valt ook dat de normeringsconditie (VI-17 ) geldig is voor
t a

Q_ operatoren leidende tot positieve eigenwaarden w, . Uit (VI-23) constateert
jot ja

men dat bij negatieve eigenwaarden u de normering - 6 wordt (vergelijk met
Ja ap

VI-15).

- ogmerking :

i) Tussen de R- en Q- coëfficiënten geldt de gelijkheid :

j - j +J
R ( p i h i P k \ ' J ) = ( - 1 ) P]c k Q{pihilllepk ' J )

i i ) Het blijkt ui t de numerieke toepassingen dat voor J even steeds

geldt :

, ,J) = - ,1^, ,J) (J even en

(VI-24)

(VI-25)
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Dit i s een zeer merkwaardige eigenschap, rekening houdende met de totaal

verschillende geometrische structuur van beide functies en de totaal verschil-

lende twee-deeltjes matrixelementen welke erin voorkomen. Dit leidt tot de

vaststelling dat bepaalde symmetrieën in de nucleon-nucleon interactie gevolg

kunnen geven tot (VI-25).

-C- Eliminatie van "spurious" "centre-of-mass" toestanden.

De totale Hamiltoni aan van een kernsysteem met A nucleonen kan opgesplitst
worden in een deel welke de massamiddelpunts beweging beschrijft en een deel
welke de relatieve beweging der nucleonen beschrijft. De Martree-Fock grond-
toestand van een dubbel gesloten schil kern bevat de massamiddelpuntsbeweging
in zijn grondtoestand. Aangezien echter een geëxciteerde toestand van het
massamiddelpunt opgebouwd wordt uit lp-lh excitaties

^ ^ ^ " " ^ V " 1 ^ 1 ' 1 ^ ' (VI"26'
H q qW

( we verwijzen uitgebreid naar Appendix K) , wordt deze opgemengd onder de
ware, intrinsieke deeltje-gat excitaties van de romp met de massamiddelpunts
beweging steeds in de grondtoestand. Deze geëxciteerde "centre-of-mass" toestanden
zijn niet gewenst, zijn "spurious", en dienen uit onze resultaten weggeprojecteerd.
Door de geometrische structuur van (VI-26) komt er in 1 hu - excitaties (lp-lh
configuraties) slechts één dergelijke "spurious" toestand voor, namelijk met
totaal draaimoment 1" . Maar in meer uitgebreide berekeningen, waarbij 2p-2h,
3p-3h, . . . excitaties mede beschouwd worden, nemen deze "spurious" toestanden
in aantal toes en dient er wel opgelet te worden om ze allen te elimineren.
De gebruikte werkwijze ter eliminatie van "spurious" toestanden wordt uitge-
breid uiteengezet in de appendix K, en komt erop neer de Hamiltoniaan matrix,
opgebouwd in de oorspronkelijke basisruimte, links en rechts te vermenigvuldigen
met een projeetiernatrix, en de aldus bekomen energiematrix te diagonaliseren in
de oorspronkelijke basisruimte. Elke "spurious" toestand is een eigenvector
van deze seculaire vergelijking met eigenwaarde nul , en staat orthogonaal op
elke andere fysische toestand.

Opmerking : In de RPA worden de "spurious" massamiddelpunt excitaties exact

van de fysische oplossingen gescheiden met eigenwaarde nul. De reden hiervoor is

dat de massamiddelpunt moment operator P commuteert met de Hamiltoniaan,

welke translatie invariant is.

[H , P] = 0
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Nu wordt de "centre-of-mass" geëxciteerde toestand gegeven door P \Vt)> ,

welke naast A ook (-1) A_ excitaties bevat (wegens deeltje-gat correlaties in

grondtoestand).

<V0 | P H P |i"0> -= <H>o | [P#H] Pt|i'o> = 0 .

Hierdoor is P een exacte maar "spurious" oplossing der EPA-vergelijkingen met

eigenwaarde nul, en welke orthogonaal staat op elke andere fysische toestand

= 0 Va

1

Nu i s slechts de totale Hamiltoniaan translatie invariant. In de Hartree-Fock

benadering wordt enkel H + H diagonaal. De overige termen H ,, + H worden

beschouwd als de residuele interactie. Het diagonaal gedeelte is nu niet trans-

lat ie invariant, zodat de "spurious" "centre-of-mass" excitaties in de RPA-verge-

lijkingen een imaginaire eigenwaarde vertonen, in plaats van eigenwaarde nul.

-D- Eiectromagnetische overgangswaarschijnl ijkheden :

De kans op emissie van een gamma-quantum met energie Rm door multipool straling
0, , zij het electrische of magnetische, wordt gegeven door

2Ü.+1
k £ j . ( V I _ 2 7 )

met de gereduceerde overgangswaarschijnlijkheid

B(Ö£;J.—J f) = (—l )|<Jf||Ö„||J >|2 . (VI-28)

We beperken ons in dit werk tot electrische overgangen. Door alle constanten te
vervangen door hun numerieke waarden, kan (VI-27) uitgedrukt worden in volgende

2 ' 1 8 7 8 1 Q l 9"4 £ E ^ 1 B f E J l i J ^ J f ) (VI-27-)
(1.97308)2£+1

met E y uitgedrukt in MeV en B(E£) in e
2fm2)l.

Weisskopf schattingen voor B(E£) zijn (s.p.u. eenheden) :

( W \ Ct £ JL £SV

£+3 4n

Binnen het RPA formalisme geldt :
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waaruit

+ i
B(E£;Jo—*0 ) = —-—

g s 2&+1

met (ls-koppeling)

<P1-||Êo||hi> = e (-1)

7 "7

4*

met ( 1„ + 1 . + i ) even
"i i

(VI-31)

en (in de sferische representatie ((111-51) of (B-24)) volgens Condon-Shortley

. 9
r d r •

fase conventie)

Het resultaat binnen het TDA formalisme wordt uiteraard bepaald door in (VI-30)
Y ^ (J o) nul te stellen.

i i ) iC§Q§iÜ£§_£yssen_deel.tie-gat_toestander! :

?innen het RPA formalisme geldt :

<2m J.M.I 6)
p . h . B)

h A <w
Vh (

J J

J" +jh -hL+i f \ Jf jP.-
(-1) ^ k i J k

 j £ J J (VI-33>

Hieruit volgt onmiddellijk de gereduceerde overgangswaarschijnlijkheid (VI-28),
aangezien
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JfB) = T l<*olQJfHf ^ ^ ^ M ^

= (2Jf+l) \YL>- I2 (VI-34)
jk

Het resultaat binnen het TDA formalisme wordt bepaald door in VI-33 en VI-34
alle Y h (J Y) coëfficiënten nul te stellen.

-E- Electromagnetische somregels .

Somregels geven nuttige informatie omtrent de graad van col lect iv i tei t van
een bepaalde geëxciteerde toestand.
Meestal worden twee somregels beschouwd :

a ) ëë-DiêSlfDfr9i§l9§ïï99ID_§2!5!rt9Ël-tD2DlfDëTSY.weighted)

Per d e f i n i t i e : S ( O l ) = I I B ( 0 J I ; O * — » - J o ) .
new a gs

B(0A;Ja

(VI-35)

-Hl

MM a
<JM1a|0JM |*0>

(VI-36)

metO
M

(zie(War75)).
en waarbij |*0> de grondtoestand voorstelt naargelang de benaderingsmethode,

i ) TDA : Volgens (VI-30) le id t d i t t o t ( 0% = E£)

(VI-37)

vermits X ] x j h (J a) Xp h (J a) = 6 i k b i j TDA .

De Tamm-Dancoff benadering voldoet aan de "non-energy-weighted" somregel (NEWS).

i i ) RPA : Volgens (VI-34) wordt

r

.h.
<PiB (VI-38)
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Hierop kan de orthonormalisatie relatie (VI-19g) niet toegepast worden en

voldoet de Random-Phase benadering niet aan de "non-energy-weighted" somregel.

Het is duidelijk dat de termen in (VI-38) elkaar optellen of aftrekken naargelang

het teken der ^olffuncties. Binnen eenzelfde modelruimte geldt :

Per d e f i n i t i e : Sgw(o£) =E«oJo B(OA;Ojs—*Ja) . (VI-39)Sgw(o£) =E«oJo B(OA;Ojs

Steunende op de eigenwaarde vergelijking H |JMa> = WjJJMoo wordt
ook uitgedrukt als :

SfiW(ÖJl) = « J £ r i<»o|r f | |JM'«> - j . <JM'a|0JM|*0
MM a JM

<V I"4 0>

Experimenteel kan ongeveer 10% van het AT=0 deel van S (E£) afkomstig zijn van
GW

een laag geëxciteerde collectieve toestand.

i ) TDA : In déze benadering wordt slechts een deel van H , namelijk

(E + Q) , i n acht genomen (VI-5.VI-22) en bijgevolg worden niet a l le termen in

(VI-40) i n rekening gebracht. De TDA voldoet dus niet aan de "energy-weighted"

somregel. Deze vaststel l ing wordt duideli jker na de discussie in de RPA.

i i ) RPA : In deze benadering wordt H in z i j n integrale vorm (VI-22)

beschouwd en kan elke hermitische ééndeeltjes operator [0=0 ) in tweede

kwantizatie onder volgende algemene gedaanta neergeschreven worden (Condon-

Short! ey faseconventie) :

waarbij elke term, werkend op de RPA grondtoestand |¥0> , een contributie
verschillend van nul oplevert ; in tegenstelling tot de TDA, waarbij de
ontwikkeling (VI-41) beperkt b l i j f t tot de eerste term.

De ontwikkeling (VI-41) bevat een zelfde struktour als een RPA excitatie Q L
(VI-7), waardoor het mogelijk is elke ééndeeltjesoperator uit te drukken in
deze RPA excitaties, met de overlapmatrices als coëfficiënten. Men toont een-
voudig aan dat
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1/2,

Substitutie van (VI-42) in (VI-40) en rekening houdende met de RPA eigenwaarde
vergelijking (VI-8), levert

hetgeen leidt tot

Sevl{Cs) = E »£„ I<ÏQ II CQ£a.öJ II H-o>l2 wat (VI-39) aantoont.
a

Te vermelden valt dat hierbij gesteund werd op (War75) :

<*oH[öJlflJa]ll*o>= (-l)£<*oll[Q£/J l]lho> (Condon-Shortley faseconventie) (VI-43)

Bijgevolg constateren we dat de RPA voldoet aan de "energy-weighted" somregel.
In matrixnotatie kan (VI-40) ook uitgedrukt worden als

ISL\

U • (ÏI-431
Deze uitdrukking bevat het seal air produkt der tensoren 0 (zie VI-40) :

Bi j de TDA sterkten wordt enkel 0 (Q+E)O beschouwd, hetgeen impliceert dat
aan de "energy-weighted" somregel niet voldaan wordt.

Somregel_limieten : (electrische multipool overgangen)

In het onafhankelijk ééndeeltjesmodel (zonder uitwisselingstermen) kan men
aantonen (Row70) dat de klassieke limiet voor de "non-energy-weighted" somregel
wordt

) Ze2 < 7 * > (VI-44)
4ir y

/ P (r) rU d?
met < r"> - ^ J

Jpp(r) d?
en voor de "energy-weighted" somregel
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S IBS.) a L L Z ü(2Z+l)2 < r Z W > (A>1) , (VI-45)
ew 2m 4n p

waarbij verondersteld wordt dat de cont r ibu t ie t o t de commutator van Ê„ met
de Harailtoniaan (zie (VI-40)) enkel afkomstig i s van de kinet ische energieterm
- R /2m ^ v f . Voor een uniforme massadis t r ibut ie met s t r a a l R wordt

< rn'Z > vervangen door (3/(2)1+1))< R29"2> met R=1.2 A 1 / 3 fm. Hierdoor

wordt s l ech t s 20 % a 70 % be re ik t van de waarde, die men anders bekomt door

< r " > te bepalen rekening houdende met de Hartree-Fock proton dichtheid.
Beide grootheden S„ö l l en S„,, , bepaald door (VI-44) en (VI-45) , corresponderennew cw
met de e l ec t r i s che multipool operator

met m =-1 en m =+1.
TP

Bovenstaande somregels bevatten beide AT=0 en AT=1 excitaties. De struktuur

van de isoscalaire (AT=0) en isovector (AT=1) operatoren kan verschillen van
werk tot werk in de l i t te ra tuur , en levert derhalve verwarring op. In vele
werken is het niet duidelijk welke definities van somregels worden toegepast.
We vermelden daarom de twee courant gebruikte definities en vermelden de re-
lat ie tussen beide.

- 1 - Hier wordt de proton operator (VI-46), noodzakelijk ter beschrijving

van een electrische Efc-straling overgang, in een isoscalair en een isovector
gedeelte gesplitst :

0 1
S,m " «,ra lm

m e t Q .

M_7

waarbij het gemiddelde < m > = V̂=- •
Ti A

De invoering van de term <m > in (VI-47 ) is een gevolg van het fei t dat het

percentage van de somregellimiet te wijten aan de 2 -pool excitat ie van gebonden

toestanden in sferische kernen, amper 20 % bedraagt (uitgezonderd bij de octupool

excitaties (£=3) waar het percentage hoger l i g t (30%-40%)). Sommige auteurs

(Nat66,War66) argumenteerden dat de T—»-T transi t ies (AT=0) voornamelijk

gedomineerd worden door collectieve bewegingen waarin de neutron en proton
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materie naar elkaar toe bewegen.

De opsplitsing (VI-47) heeft tot gevolg dat (VI-44) en (VI-46) eveneens opgesplitst

worden naar de verhoudingen j en j :

; (VI-48b) k

en o o o

(VI-4V

Bijzondere aandacht vereist de dj pool somregel , waar de electrische dipool operator

D, gecorrigeerd wordt voor de massamiddelpunts beweging:

Di = D. - H t e. = e J H r. - e | H r. (VI-50)
1 x i = l 1 A i = l 1 A i=Z+l 1

_ e ,N-Z, 4- t e V- m ^

met D^^J» E1 .
Bij kernen waarbij N=Z verdwijnt het isoscalair gedeelte van de dipool operator

terwijl het isovector gedeelte AT=0 transit ies niet toelaat wegens de aard van

de Clebsch-Gordan coëfficiënt ^ . 0 1 0|Tf0> (MT=0) in de uitdrukking van de

gereduceerde overgangswaarschijnlijkheid (zie verder VI-61). Om deze reden

zijn El AT=0 transities bi j kernen met N=Z isospin verboden overgangen.

De r-omregel voor isovector dipool overgangen wordt aldus :

•WD i 'A T = 1)=ïï ï3 e 2 |N of

Sew(Ei'&T=1) - è h *2 T- - 14'8 TT e2fm2MeV • (VI

* "\ 1/2
naargelang beschouwing van de D̂  of Ê  operator. (Êj = (-^) D )̂
Tot deze conventie van somregels behoren o.a. de werken van Rowe (Row70)s

Dehesa (Deh77), e .a . .

-2- Anderen beschouwen als isoscalaire en isovector operatoren

eenvoudigweg :
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Het komt erop neer dat de relatie met de proton operator (VI-46) neergeschreven

wordt als
P _ 1 ,n0 n l ,
hm ~ 7 (Q£m V •

De somregels worden bij deze operatoren :

1

Q? ) = S (oj ) = ^ A e2 <7^> (VI-53J
w£m; newvv£m' *fir v a '

Bij gelijke radiale integralen voor neutronen en protonen, is de relatie

Sew(E£) - | S e X ) • (VI-S4)

en Sew(E.;AT=0) = (J) 2 Sew(Q°,) •

Voor de dipool somregel wordt d i t analoog :

Sew(El;AT=l) =-^Sew(Q}) . (VI-55)

Tot deze conventie van somregels behoren o.a. de werken van Satchler (Sat77),

Blaizot (Bla77), e.a..
Ogmerking_: Er kunnen in de l i t teratuur nog afwijkingen voorkomen
in electromagnetische somregels, maar deze vloeien voort u i t de definitie zelf
van de somregels.
In plaats van (VI-35) wordt : S^ew(0*) = Z B ( Ö £ ;Ja—^0*) , (VI-56)

hetgeen een factor (2J.+1) verschilt met de voorgaande definit ie. Alle boven-

staande somregels blijven geldig met inachtneming van

2£ + 1 (°«a- werk van Liu en Brown (Liu76) en Bertsch en
Tsai (Ber75)).

In dit werk zal echter consequent definities (VI-35) en (VI-39) toegepast

worden, en worden multipool sterkte sommen, gehaald uit andere referenties,

systematisch omgezet tot de hier beschouwde conventie.

Alle vermelde somregel limieten, afgeleid uit het onafhankelijk ééndeeltjes
model, kunnen soms nog veel te laag uitvallen, zoals b l i jk t uit sommige recente
fotonucleaire experimenten. Daardoor wordt in regel bij de betrekkingen (VI-48),
(VI-49),(VI-51) en (VI-53) nog een versnellingsfactor (1 + K) toegevoegd,
welke in principe voor iedere nucleon-nucleon interactie kan afgeleid worden;



VI/19

bi jv. b i j de "energy-weighted" somregel door uitwerking van de dubbele com-
mutator (VI-40) LLE!L»H]»Eoin] • L i u e n Brown (Liu76) leiden waarden af schom-
melend tussen 0.30 en 0.40, welke b i j sommige multipooltransities nog te laag
blijken (=1.0). Toegepast op de Skyrme-type interacties kunnen vanwege de
zero-dracht karakter van elke term enkel de snel heidsafhankelijke componenten
van de interactie contributies verschillend van nul opleveren tot de dubbele
commutator en dan nog enkel met het isospin gedeelte van E£(VI-46).
Uitwerking van de dubbele commutator voor de beschouwde nucleon-nucleon interactie
levert de maximum limiet voor de "energy-weighted" somregel, welke hoger l i g t
dan de onafhankelijke ééndeeltjes schatting (VI-49) (van waaruit K ) , en welke
een maatstaf vormt voor de grootte van de te beschouwen deeltje-gat configuratie
basis. De beschouwde somregel voldoet exact in de RPA benadering ,
zoals aangetoond. De som uitgedrukt in (VI-39) geeft in principe dezelfde
waarde als deze via de dubbele commutator, indien de configuratieruimte
ongelimiteerd is ! Men vindt verschillende studies in de l itteratuur (Liu76,Bla77,
Ber75,enz.) omtrent de dimensies van de configuratie basis nodig om de somregel
tot enkele percenten te benaderen. Deze kunnen zeer hoog oplopen tot 9 hu
excitaties (Kre77) en een cutt-off energie (bovengrens ongestoorde deeltje-gat
energie) van 120 MeV b i j 160 , 80 MeV b i j 40Ca tot 40 MeV b i j 208Pb (Liu76).

- Behandeling.continuum : Een g e y o l g v a n de h o g 6 j n o o d z a k e 1 i j k e d i m e n s i e

van de deeltje-gat configuratie ruimte is dat b i j de meeste configuraties het
deeltje geëxciteerd wordt in een ongebonden toestand van het continuum.
Behandeling van dergelijke ongebonden toestanden heeft tot vele benaderingen
geleid :

i ) d i s c re t i za t i e van het ééndeeltjes continuum :
Analytisch is de voorstelling van een ongebonden toestand door een discreet
ééndeeltjes niveau in het energiegebied van hetcontinuum de meest praktische
benadering. De potentiaal wordt op een zodanige wijze vervormd dat ze zich naar
oneindig begeeft, m.a.w. door creatie van een fictieve potentiaal muur (bvb.
harmonische oscillator potentiaal of een vervorming van de zelf-consistente
HF-potentiaal zoals

U(r)

*• , wat reeds door ons in het vorig noofdstuk
toegepast werd).

Deze zogenaamde quasigebonden ééndeeltjes toestanden met een positieve bindings-
energie (aftrek van de eventuele Coulomb barrière) welke resulteren uit de diago-
nalisatie van de Hamiltoniaan (HF-procedure), vertonen energie eigenwaarden en
golffuncties welke afhangen van de keuze van de art i f ic iële oneindige potentiaal
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barrière. Men kan de vraag stel len in hoever het discreet maken van ongebonden

toestanden gerechtvaardigd i s . Zij treden in de laagliggende collectieve

toestanden of reuze resonanties op als virtuele toestanden. Collectieve excitaties

zijn in feite coherente excitaties van het zei f-consistent veld m.a.w. men kan

ze beschouwen als "shape" osc i l la t ies , waarvoor de golffuncties gegeven worden

in eerste benadering door de werking van de operator E^ op de RPA grondtoestand

|fo> (zie naar uitdrukking (VI-34)). Deze virtuele toestanden zijn in feite

deeltje-gat toestanden opgewekt door de operator E^ op |4'o> . De uitwerking

van (VI-34) herleidt het matrixelement tot <p . | |E j | h .> : b- is steeds gebonden

en de operator E„ bindt de golffunctie van h. met de golffunctie van het deeltje
Ar «^—^— ^

p. , waardoor men aanvoelt dat de ongebonden p. een golffunctie vertoont die deze

van een discrete toestand kan zi jn. De redenering is intuïtief en niet helemaal

correct, maar berekeningen waarbij het continuum in zijn geheel en op exacte

wijze beschouwd wordt, tonen opvallend gelijkende resultaten met andere

berekeningen met discretizatie van de ongebonden toestanden, voornamelijk

wat betreft de sterk collectieve toestanden (Kre77). Natuurlijk is het ui t -

gesloten dat bi j de laatste berekeningen breedtes bekomen worden voor de

resonanties.

i i ) exac t e behandeling van het continuum :

Om breedtes te bekomen voor de hoger!iggende resonanties dient het continuum

exact behandeld te worden en niet gediscretizeerd. Een RPA excitatie wordt

er voorgesteld door (Kre77) :

(VI-57)
waarbij het eerste deel slaat op de ongebonden deeltje-gat configuraties en
het tweede deel op de deeltje-gat configuraties met het deeltje in het continuum.
De amplitude n ^ (e) en nD n (e) worden bepaald uit een systeem van integraal-
vergelijkingen,gelijkend oj continuum schillenmodel vergelijkingen zoals
voorgesteld door Mahaux en Weidenmüller (Mah69).

- Aangezien we beschikken over antisyymmetrische deeltje-deeltje matrix-
elementen van SkE2 of SkE4 (met inbegrip van de Coulomb kracht), worden hieruit
de deeltje-gat

L_
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matrixelementen afgeleid, in tegenstelling tot een rechtstreekse afleiding

ui t de tweede functionaal afgeleide van de H.F. energie (Ber75) (zonder Coulomb).

Deze laatste methode houdt evenwel enorm numerieke voordelen in : numerieke

berekening van deeltje-deeltje matrixelementen is een tijdrovende procedure.

We beperken ons tot 3h"u excitaties en gaan na hoeveel mul t i pool sterkte er

reeds bekomen wordt t .o.v. de somregels, en in hoeverre laagliggende collectieve

vibraties en reuzeresonanties reeds beschreven kunnen worden in deze relatief

kleine deeltje-gat configuratie ruimte.

-F- Isospin symmetrie en opmenging u i t proton en neutron dee l t j e -

gat toestanden.

De Hartree-Fock benaderingsmethode levert zelf-consistente proton en neutron

golffuncties op, welke wezenlijk verschillend z i jn (door de aanwezigheid van de

Coulomb interactie in het Hartree-Fock veld en door de verschillende massa's

voorkomend in de kinetische energietermen). Dit houdt in dat de golffuncties reeds

isospin asymmetrisch z i j n , en dat in principe een proton en een neutron ééndeeltjes

toestand |n l j m, m > niet enkel verschillen in hun isospin quantumgetal m .

Een gevolg daarvan is ook dat lp-lh berekeningen op dubbel gesloten schil kernen

niet in een isospin ruimte verricht worden, maar in een basis van proton en neutron

deeltje-gat toestanden. Het begrip isospin symmetrie b i j de l ichte kernen zou

ui t deze resultaten moeten volgen, door volgende omzetting :

|p. hT1 ,J > = (-1)7 " \ 4 m | -m | 1 0> Ip.h^.J T=l >
q q H q Tq

+ ("I)? " "Vq< 4 mT \ -mT | 0 0> |p1-h^1,J T=0 >.

Zi j QJa|HF> = 2 _ X h (J a) IP^ hT ,J> een eigenvector van de TDA seculaire

vergelijking met eigenwaarde U j dan wordt deze gesplitst in :

/ 7 ^ P i h- V h- ii
pp n n

+[Xp. h . (J a) + Xp h (J atflp.hT1 ,J T=0>] (VI-58)
*p *p nn *n

waaruit eenvoudig de isospinmenging kan afgeleid y/orden. Onze conventie was
m i = " 7 e n m t = + 7 ' l n andere werken kan de conventie tegenovergesteld blijken

P " (bi jv. Talmi) .



VI/22

I S Q a i re_en_isovector_transi t ies :

Bij de somregels (VI-35) en (VI-39) en distributies van multipool sterktes wordt

frequent een onderscheid gemaakt tussen electrische isoscalaire en isovector

transities. Zoals reeds gemeld in vorig deel E kan de electrische operator

Ê£m in een isoscalair en een isovector gedeelte gescheiden worden :

E„m = Z I S(E*m ; 1 ) + H V(E£m; 1 ) m . (VI-59)
iqq V q

De gereduceerde overgangswaarschijnlijkheid (VI-28) wordt nu in het isospin forma-

lisme :

B(EA; J.T.MT * J ^ ) = (-^-) \<JfTfKj\ |ÊJ \JftHf>\2 (VI-60)
2J .+1

waarbij MT=MT =MT = + ( ^ ) behouden b l i j f t .
1 'f 'i c

Het Wigner-Eckart theorema kan ook toegepast worden op het isospin gedeelte,

maar dan voor het isoscalair en isovector gedeelte van E. afzonderlijk:

B(E£; J i T iMT — * J fT fMT) - — J L — |<J fT f | | 2ZS(E£; i q ) l | j J . T - 6 ^

+ <T-MT 1 0 | T ^ <J fT f | | T. V(E£;iq) x(q) | M-T^

VV
Toegepast op de somregels van isoscalaire en isovector transit ies van een

excitatietoestand J^T.. naar de grondtoestand (0+ Tf=0) wordt (VI-61) :

isoscalair : (AT=0)

0+s > J.T.=O) = | < J i T . = 0 | | Z s ( E £ ; i ) l | | $ 0 > | 2 s^ (VI-62J

isovector : (AT=1)

B(t£; 0+
qs—> J . T ^ l ) - j N ^ - l l l Z v C E a ; ! ) T 1 | | * 0 > | 2 (VI-62b)

S ( K ; i ) en V(E£;i) worden uitgedrukt volgens de verschillende conventies besproken

in deel E betreffende def in i t ies van isoscalaire en isovector operatoren (VI-47).

ir
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-G- Negatieve par i te i tstoestanden in dubbel gesloten sch i l kernen;
beschr i jv ing van laagiiggende co l lec t ieve v ibra t ies en reuze
muit ipool resonanties.

Voer elke dubbel gesloten schil kern wordt afzonderlijk een grondige studie
verricht binnen het TDA en RPA formalisme en in een model ruimte beperkt tot
lp-lh configuraties (tot 3fiu excitaties).

Behandelde onderwerpen :
- negatieve pariteitstoestanden ;
- positieve pariteitstoestanden b i j de zwaardere kernen Sn,

146Gd en 208Pb;
- isospinmenging b i j N=Z kernen ;
- de isospin verboden El-overgang tussen de laagst geëxciteerde

1"J_Q en de grondtoestand b i j N=Z kernen ;
- laagliggende collectieve vibraties ;
- overgangswaarschijnlijkheden ;
- multipool sterkte distributies en ligging reuze resonanties ;
- spectroscopische factoren .

n r

Aandacht wordt besteed aan mogelijke oorzaken b i j een minder goede overeen-
komst van bepaalde aspecten met het experiment :

- invloed truncatie model ruimte tot lp-lh configuraties.
- specifieke tekortkomingen van de gebruikte interactie.
- ontoereikendheden van de beschouwde benaderingsmethoden (TDA,

RPA).

Over welke grootheden kan er beschikt worden voor eventuele aanpassingen ?

Het meest fundamentele,'de interactie zelf, is definitief gefixeerd. Kieraan
wordt niet meer gewijzigd. Enkel de ééndeeltjes energieën, leidend tot het onge-
stoord deeltje-gat spectrum, kunnen eventueel aangepast worden, liet is een algemeen
verschijnsel dat deze, als output van een zelf-consistente Hartree-Fock routine,
minder geschikt zi jn in schillenmodel berekeningen. Ofwel stemt de proton of
neutron gap b i j de gesloten schil configuratie niet overeen met de experimentele
separatie energie verschillen, ofwel is de niveaudichtheid rond het Fermi opper-
vlak te geconcentreerd of te ver uitgesmeerd. Bovendien zijn de compleet zelf-
consistent bekomen ééndeeltjes energieën v r i j van alle romppolarizatie effecten.
Aangezien de beschouwde model ruimte steeds getrunceerd is , dienen de ééndeeltjes
energieën gerenormalizeerd voor de in de modelruimte ontbrekende configuraties
(bvb. 3p-3h configuraties).



VI/24

In de hierna volgende TDA en RPA berekeningen wordt voornamelijk gebruik gemaakt

de SkE4 interact ie. B i j sommige kernen worden

ies SkE2 en SkE4 met elkaar vergeleken. Ter coi

aangepaste éëndeeltjes energieën werden gebruikt.

van de SkE4 interact ie. B i j sommige kernen worden de resultaten van beide inter-

acties SkE2 en SkE4 met elkaar vergeleken. Ter conventie noteren we SkE4* in geval

- 1 -

Door het f e i t dat 0 een l ichte dubbel gesloten schil kern vormt is het aantal

deeltje-gat configuraties, welke een belangrijke rol spelen b i j de beschrijving

van het laag-energetisch spectrum, beperkt. Een goede beschrijving is daardoor

sterker afhankelijk geworden van de keuze van de deeltje-gat in teract ie .

Om die reden werd 0 grondig bestudeerd in a l le aspecten.

Om de ontwikkelingen, zowel experimenteel als theoretisch, aangaande de structuur

van 0 te schetsen, vermelden we volgend chronologisch schema :

- de periode 64-68 is kenmerkend voor het uit testen van effectieve

phenomenologische interacties en "real ist ische" interacties in diverse sehil len-

modei berekeningen. Wat betref t 0 onthouden we de pionierswerken van E l l i o t t en

Flowers (E1157) en van Brown, Casti l lejo en Evans (Bro61), welke een verband legden

tussen de deeltje-gat interact ie en de reuze dipool resonantie, en deze van Gi l le t

(Gi164,Gil64a) die een phenomenologische eindige-dracht interactie gebruikte in

zowel een TDA als RPA berekening op 0. Einde jaren zestig werd het accent eerder

verschoven naar berekeningen met zogenaamde "real ist ische" interacties : Kall io-

Kol l tve i t potentiaal (KK) (Kal64), Hamada-Johnston potentiaal (H.J.) (Ham62) en

andere, waaruit effectieve interacties afgeleid worden die kunnen toegepast worden

in schillenmodei berekeningen. We vermelden een TDA en RPA studie van Mavromatis

(Ma*67) te r bepaling van de negatieve par i te i ts toestanden in 0 met gebruik van

bovenvermelde "real ist ische" interact ies.

- nucleon transfer reacties met gedetailleerde experimentele

spectroscopische resultaten stimuleren meer gesophisticeerde sch411enmodel be-

rekeningen. We onthouden voornamelijk het werk van Hsieh et a l . (Hsi75). Hierin

worden negatieve par i te i ts toestanden in 0 t o t 20 MeV uitstekend beschreven,

echter door gebruik van phenomenologisch gef i t te deeltje-gat matrixelementen,

waardoor het werk op microscopisch vlak veel van z i j n waarde ver l ies t .

n r
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-einde jaren zeventig met de steeds meer verfijnd wordende meetapparatuur

wordt de experimentele informatie omtrent de struktuur van 0 steeds meer uitge-

breid en nauwkeuriger :

- sterkte van de isospin verboden El-overgang naar de grondtoestand

in Y-resonantie verstrooiingsexperimenten (Lau77) ;

- zeer nauwkeurige neutron pick-up reacties O(d,t) 0 (Mai-78)

vinden de nagenoeg totale lp l /2 en lp3/2 gat sterkten en lokaliseren de

ld5/2 lp l /2" 1 en ld5/2 1P3/2"1 deeltje-gat multiplets zowel voor T=0 als T=l.

- evidentie van sterke isospin menging.in 0 (Wag77) doet het

fundamenteel probleem rijzen omtrent de al of niet ladingsonafhankelijkheid der

kernkrachten (Cas80).

- al deze recente experimentele ontwikkelingen stimuleren een diepe

theoretische studie van 0 op microscopische basis (met een "realist ische" inter-

ac t ie , of met SkE2 of SkE4, en niet met een voor massa A=15, 16 en 17 kernen speciaal

gefit te phenomenologische effectieve interact ie , zoals in het werk van Hsieh (Hsi75)).

a )

r

De verrichte lp-lh berekeningen op 0 werden niet in een isospin ruimte

uitgewerkt om hoger geciteerde redenen (deel F). Het begrip isospin symmetrie

bij 0 zou spontaan uit de bekomen golffuncties moeten volgen. In figuur 26

worden bij de TDA resultaten met SkE4* bij elk niveau de isospinzuiverheid vermeld.

Geconstateerd wordt dat bi j de laag geëxciteerde 1", 3" en 4~ toestanden de iso-

spin als goed quantumgetal te voorschijn komt. Dit impliceert dat proton en

neutron deeltje-gat golffuncties op een fase na nagenoeg identiek zijn. Dit

wordt best geïllustreerd in volgend numeriek geval (met SkE4) :

De diagonale deeltje-gat interactie

ONTSTOORD DUGONALE IDA ^ repulsief voor zowel de proton
T-, als neutron deeltje-gat toestand.

, - - ' 13.10

a ,., n nos „--- it»s'' De hoge energiegap tussen T=0 en
2 i r n ö aK> \ T=l wordt door de diagonalisatie

\ __T.O bewerkstelligd. De proton en neutron
golffuncties verdelen zich gelijk-

matig (tabel 28).
De 0~ en 2" toestanden vertonen een sterke isospin menging.

De oorzaken kunnen van tweeërlei aard zijn :
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Tabel 28 . Golffunoties van de 31 1=0 en T=l toestanden bekomen met SkE4 in

TDA.

3"

£„•7 .88 HtV

3"

EX-13.1OM«V

: -

p

n

T-0
T-l

P
n

T-0

T- l

m/i
lSl/2"1

-0.01
-0.02

•0.03
«0.00

-0.03
«0.03

-O.M
-0.04

H5/2
lSl/2'1

«0.01
«0.01

«0.02
-0.00

«0.00
«0.00

«0.00
-0.00

1Ö5/2
1P3/2'1

«0.15
«0.15

«0.22
«0.00

«0.25
-0.13

«0.09
«0.26

1P3/2"1

-0.20
-O.IB

-0.27
-0.01

-C.05
-0.04

-0.06
-0.01

ldS/2
lpl/2"1

«0.72
«0.60

«0.93
«0.08

-0.64
«0.71

«0.05
-0.96

Isosptn
zuivertwid

99 ï
1 t

1 1
99 I

r

i ) de twee componenten T=0 en 1 van eenzelfde multipi et kunnen
sterk met elkaar wisselwerken. Dit impliceert dat beide componenten ofwel een
dominerend proton ofwel ëen dominerend neutron karakter behouden. De 0" situatie
l i jk t hier een goed numeriek voorbeeld (geen configuratiemenging met andere

multipiets) . De invloed van de
diagonalisatie is gering. Beide
toestanden behouden nagenoeg hun
proton of neutron natuur. Deze

ft" ""' si tuatie wordt wel enigszins in

de hand gewerkt door het reeds
aanvankelijk groot ongestoorde

•energieverschil van 1.1 MeV (SkE4*) tussen de proton en neutron deeltje-gat con-
figuratie. Zelf-consistent bekomt men een ongestoorde gap van 0.7 MeV (SkE4), wat de
isospin menging doet afnemen doch slechts zeer zwak (28% i.p.v. 32%). De oorzaak
dient eerder gezocht naar het zwak niet-diagonaal proton-neutron (2sl/2 lpl/2" ) . -
matrixelement van -0.38 MeV.

TDA

diagonalisoiie
Til

1278 I68Ï]

T:0

i i ) de isospin menging kan een resultaat zijn van sterke configura-
t ie menging tussen verschillende multiplets onderling (2" si tuatie (zie fig.26)).
We verkrijgen voor het experimenteel Jir=2~,T=0 niveau bij 12.53 MeV een isospin
menging van 24% en voor het experimenteel <f=2~,l=l niveau bij 12.97 MeV 15%.
Pick-up experimenten (Wag77) wijzen op een isospin menging van 17±7 % voor beide
niveau's wat een goede overeenkomst bl i jkt .

In de l i t teratuur is er een vernieuwde interesse naar diverse oorzaken van isospin
menging in lichte kernen. Dit vereist een meer diepgaande studie o.a. naar de
bepaling van het isospin menging matrixelement tussen de analoge |A> en de anti-
analoge toestand |AA> , namelijk <A|H|AA> , welke bij equivalente proton en
neutron golffuncties herleid wordt tot <AjV- |AA>
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7/?

Figuur 26, Negatieve pariteitstoestanden in O. Vergelijking tussen TDA en

RPA resultaten met SkE4 en experiment.
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Vermits het Coulombveld in de Hartree-Fock potentiaal bevat wordt, vertonen de

proton en neutron Hartree-Fock golffuncties enige verschillen, hetgeen leidt tot

een supplementaire correctieterm bij <AlvcOu1IAA> t e r b ePa 1 in9 v a n n e t isospin

menging matrixelement. Deze studie valt buiten het kader van dit werk.

&) lDy . loed_ t runca t i e_cgnf igura t i e ru imte :

lRu - excitaties beperken zich tot lp-lh configuraties in de N=l (h in lpl/2

en lp3/2) en N=2 (p in ld5/2, ld3/2 en 2sl/2) schillen. Ter beschrijving van de

negatieve pariteitstoestanden kan de basisruimte uitgebreid worden to t 3RW

excitaties, welke leiden tot twee types van configuraties :

- lp-lh in de N=0 (h in lsl/2) en N=3 (p in lf7/2,lf5/2, 2p3/2 en 2pl/2)

schillen;

- 3p-3h in de N=l (h in lpl/2 en lp3/2) en N=2 (p in ld5/2, ld3/2 en

2sl/2) schillen.

De invloed van de eerste groep excitaties is gering (grootste verschuiving
ondergaat J?=l~ , T=0 (0.100 MeV) en het collectief J?=3j ,.T=0 niveau (0.030 MeV).

De invloed van 3p-3h e(c i ta t ies kan belangrijk worden vanaf een excitatie energie

van 11 MeV. De collectieve J?=3^ , T=0 toestand bevindt zich bij 6.130 MeV, en is

voornamelijk opgebouwd uit lp-lh configuraties. Bij 6.917 MeV bevindt zich de posi-

tieve par i te i ts collectieve J?=2J , T=0 toestand, welke voornamelijk opgebouwd

is uit 2p-2h configuraties. Ongestoord kan de toestand, gevormd door een koppeling

van de twee collectieve niveau's (37 x 2t ) , een excitatie energie vertonen van

13 MeV. Het laat zich aanzien dat dergelijke 3p-3h configuraties gaan opmengen

onder de naburige lp-lh configuraties. Zo wordt het experimenteel JT=3~ , T=0

niveau bij 11.62 MeV niet waargenomen in één-nucleon transfer reacties (Fig. 26),

wat wijst op een dominerende 3p-3h structuur. Een dergelijke toestand wordt

uiteraard niet gereproduceerd in een model ruimte beperkt tot lp-lh exci tat ies .

Alle experimenteel waargenomen niveau's.met dergelijke structuur, worden in

figuur 26 aangeduid met s t ippel l i jn . Zo zou bijvoorbeeld het ^-2' niveau rond

14 MeV hoofdzakelijk uit 3p-3h excitaties opgebouwd zijn. De aanwezigheid van

een dergelijke toestand kan belangrijk zijn voor de verklaring van de waargenomen

isospin menging tussen de twee nabijgelegen Jïï=2", T=0 en c"=2~, T=l niveau's

(Cas80). De aanwezigheid van een 5" niveau bij 14.67 MeV kan enkel door een

3p-3h configuratie verklaard worden.

Conclusie : een uitbreiding van de lp-lh basisruimte met 3p-3h configuraties
is noodzakelijk om alle negatieve pariteits toestanden in 160 behoorlijk te
kunnen reproduceren.

r
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verschil_TDA_:_RPA_: (fig.26)

Uiteraard is het onderscheid merkbaar bij het collectief J ^ ' . T ^ niveau.

Het niveau daalt met ongeveer 2 MeV in excitatie energie, leidend tot een nage-

noeg exacte reproductie van de

Tabel 29. Energiegap in MeV tussen isospin

partners van een multiplet.
energiegap tussen de isospin part-

SE
T

(1(15/2» lpl/2 ) ^ "
(ld5/2»lpl/2 jg*

7.13
4.10
3.74

TOA
S«E4"

5.22
1.49
3.79

RPA
SkE4*

6.93
1.43
3.87

TDA
H.J.

5.10
1.72
2.23

RPA
H.J.

6.52
1.74
2.25

RPA
K.K.

6.13
0.90
'.56

ners van het laagste'multiplet

(ld5/2 lpl/2"1)3- (tabel 29).

Dit resultaat is interessant in

die zin dat het sterk afhankelijk

is van de gebruikte nucleon-nucleon

interactie en nagenoeg niet be-

invloed wordt door variaties van

de ééndeeltjes energieën.

De invloed van RPA op de andere niveau's is zeer miniem.

1

d) §ËDEè§5iD9_i§DËëêl$iës_energieën :

De compleet zelf-consistente resultaten met SkE2 en SkE4 in TDA worden vermeld
in figuur 27. Er is een opvallende gelijkenis tussen beide spectra. De T=0 niveau's
worden goed weergegeven. De twee laagste T=l niveau's met jw=2" en 3" kunnen tot
2.5 MeV afwijken van de experimentele positie. Dit is een gevolg van het klein
energieverschil tussen de respectievelijke isospin partners in TDA. In de RPA daalt
het collectief ^=3', T=0 niveau in excitatie energie op zulke wijze dat uit-
stekende overeenkomst met het experiment bekomen wordt (tabel 29). De afwijking
waargenomen bij AE-p corresponderend met (ld5/2 lpl /2"1)2- , b l i j f t echter ge-
handhaaft in de RPA. Zelfs een aanpassing van de ëéndeeltjes energieën lost dit
probleem niet op (we verwijzen naar de TDA resultaten bekomen met SkE4 (figuur 27)
en deze bekomen met SkE4* (figuur 26)). De verkregen isospin splitsing bij de
J =2 toestanden bli jf t miniem, en kan een gevolg zijn van een mogelijke tekort-
koming van de Skyrme interactie.

e) vergel i jk ing_resul ta ten_met_andere_nucleon : nucl_eon_interac t ies :

Eenvoudige lp-lh TDA of RPA berekeningen op 160 met andere nucleon-nucleon
interacties, eerder van realistische aard zoals Hamada-Johnston (H.J.) (Mav67)
en Kallio-Kolltveit (K.K.) (Kal64),met gebruik van phenomenologische ééndeeltjes
energieën geven duidelijk minder bevredigende resultaten (figuur 27).
Bepaalde aspecten in het spectrum worden beter door SkEA beschreven :
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IR

Figuur 27. Negatieve pariteits toestanden in O,

Vermelding van theoretische resultaten bekomen met verschillende

nucleon-nucleon interacties.

16OJ=0

TDA TDA RPA EXP RPA RPA SUBI2) TDA
SkE2 SkE« SkE«* H.J. K.K. H.J. H.J.

* adjustm.

T=1

RPA
K.K.

TDA
SUB (2) H.J.
H.J. «adjustm

10
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- de posit ie van T=0 en 0~, T=0

- de specifiek interactie afhankelijke energiegaps tussen de iso-

spin partners van een ph" mul t ip let (tabel 29).

De in d) vermelde tekortkoming van de Skyrme interact ie (energiegap tussen 0^=2T,

T=0 en 27, T=l) wordt evenzeer b i j dë Hamada-Johnston als b i j de Kai l io -Kol l tve i t

potentiaal waargenomen.

De beste experimentele overeenkomst biedt de studie van Hsieh et a i . (Hsi75)

(laatste niveauschema op f i g .27 ) . Maar in deze studie worden de voornaamste deeltje-

gat matrixelementen aangepast aan de hand van de energiespectra der massa A=15, 16

en 17 zuurstof isotopen (a l le diagonale (ld5/2 l p l / 2 " 1 ) ^ 2~ en (2sl/2 l p l / 2 " 1 ) ^ j -

voor zowel T=0 als T=l). De overige deeltje-gat matrixelementen worden gelijkgesteld

aan de "real ist ische" Kuo-matrixelementen berekend u i t de Hamada-Johnston potentiaal.

Als gevolg van deze aanpassing vormen de J 7 ^ " , T=0 b i j 16.99 MeV en de beide

Jïï=4~ niveau's in 0 de enige toestanden, welke niet rechtstreeks ge f i t worden.

Hierbi j dient opgemerkt te worden dat deze niveau's ook b i j andere interacties

(SkE4*, H.J. en K.K.) evengoed gereproduceerd worden. In figuur 27 wordt ook een

toepassing opgenomen van de gekoppelde "cluster" theorie op geëxciteerde toestanden

in dubbel gesloten schil kernen (Emr81) (SUB(2) benadering met H.J. potentiaal).

Alle T=l niveau's worden bevredigend gereproduceerd. De laag geëxciteerde T=0 toe-

standen bevinden zich daarentegen gemiddeld 3 MeV te hoog.
i •

§EËc.Jr.2§c.2fii§c.!]§

3'

2'

4"

1"

(b)
3

'CM

4'

r

Eexp

T = 0

6.13
15.45

8.87
12.53

15.22

17.78

7.12

T = 1

13.26
18.02
19.19

12.97.,
18.48^!
20.45b)

18.97

13.09

c\
lpl/2

0.46

0.33
0.19

-

-

0.70

0.50

-

-

BXp

lp3/2

0.37

0.07

0.12

0.52

0.04

0.12
0.50

0.25
0.1Z

0.73

-

SkE4*

lpl/2

0.44
0.06

0.41
0.01
(0.48)
0.00

-

-

0.46

0.02

0.41
0.00
0.00
0.00

-

-

lp3/2

0.07
0.44

0.01
0.02

1

0.27

0.50

0.05
0.09

0.04

0.48

0.03
0.05
0.12
0.25

0.50

0.01

Hsieh et al.

lpl/2

0.52
0.04

0.39

0.02

-

0.56

0.02

0.40
0.00
0.00

-

-

lp3/2

0.01
0.46

0.01

0.15

0.75

0.002

0.02

0.58

0.01
0.20
0.19

0.75

-

Gillet

lpl/2

0.51
0.09

0.39
0.02

0.01

-

0.58

0.00

0.40
0.00
0.00

-

-

et al.

lp3/2

0.07
0.45

0.02
0.09

0.30

0.75

0.10

0.00

0.55

0.01
0.27
0.09

0.75

-

Tabel 30. Spectroscopische factoren bij
17neutron piak-up big O.Experimentele waarden

7 7 7f\

uit O(d,t) O reacties (Mai78). aHnbegrip
van (ld.3/2,lpl/2" ) oonf. b)spinbepaling onzeker

Een recente neutron pick-up reactie
17O(d,t)16O (Mai78) levert

spectroscopische informatie over

nagenoeg de totale lp l /2 en lp3/2

gat sterktes corresponderend

met de (W5/2 l p l / 2 " 1 ) en

(ld5/2 1P3/2"1) deeltje-gat mul t i -

p lets. De experimentele spectro -
scopische factoren worden in tabel

30 vergeleken met de theoretische

waarden bekomen met SkE4*, een

aangepaste H.J. potentiaal (Hsi75)

en een phenomenologische effectieve

interactie (Gil64). Tabel 30 ver-

strekt informatie welke niveau's

hoofdzakelijk een één deeltje-

één gat struktuur vertonen, en

welke niveau's dominerende 3p-3h

toestanden z i jn (die toestanden

welke niet waargenomen worden in
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de neutron pick-up react ie, waaronder o.a. J ^ ' . T s O b i j 11.60 MeV, 13.13 MeV en

14.10 MeV, Jir=l",T=O b i j 9.63 MeV en 12.44 MeV).

Gegevens vanwege str ipping reacties z i j n eerder schaars en niet recent. We

vermelden een 15N{d,n)160 (Boh73) en een 15N(3He,d)160 neutron stripping reactie

(Boh69, Boh71) (tabel 31). De schillenmodel resultaten van Hsieh (Hsi75) vertonen

een tekort aan configuratie menging in tegenstelling met de SkE resulaten, welke

beter corresponderen met het experiment.

Tabel 31 . Spectrosaopisohe factoren bij neutron stripping reacties N(d,n) 'o

en15N('5He3d)160. a) Boh75 b) Boh69, Boh71.

1

1
J , n

(a)
3"

2'

0"
1"

(b)
3"
2"

0"

r

£exp

T = 0
6.13

15.45
Ë.87

12.53

10.95
7.12

12.44

T = 1
13.26
12.97
12.80
13.10

ld5/2

0.80

0.44

-

0.46
0.40

-
-

sra )

(d,n)
2sl/2

-

0.76
0.32

-
-

0.44
0.58

ld3/2

-

0.72

-

0.40

-
-
-

-

Id5/Z

0.40

0.36

-
—

0.27
0.35

-

-

s b)

(3He,d)

2sl/2

-

-

0.50
0.20

io.i
-

0.40

ld3/2

-

0.45

-

0.25

-
-
-

* 0.4 ±0.2

ld5/2

0.44
0.06
0.48
0.01
0.00
-
—

0.46
0.46

-

-

SkE4*
2sl/2

-

0.50
0.42
0.03

-
-

0.50
0.48

ld3/2

0.01
0.47
0.02

-
0.00
0.28

-
0.01

-

0.00

Hsieh

ld5/2

0.90

0.97

-

0.96
0.96

-

-

2S1/2

-

1.00
0.80

-
-

1.00
0.96

9) 2Y§r9SD9§w§3E.§chi j n l i jkheden

Een andere belangrijke test voor de golffuncties vormen de overgangswaarschijn-

lijkheden. We bestuderen de volgende twee overgangen :

- de sterk versnelde E3 transitie van de collectieve 3" toestand

naar de grondtoestand ;

- de isospin verboden El overgang van J^=l",T=O naar de grondt, estand.

Tabel 32. B{E3;3~ >0+ ) in e2fm6 (bij 16O).
1 CfS

a) Mis75 b) Bla77 e) Liu76 d) Kre77.

B(E3)

s.p.u.

expa)

212.1

14

SkE4
TDA RPA

95.8 223.5

6.3 14.7

SkHIb )
TDA RPA

50.1 94.7

3.3 6.23

Dlb>
TDA RPA

79.1 159.7

5.2 10.5

BLV1C)
RPA

60.6

4

Krewaldd)
RPA

217.

14.3
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Een RPA berekening is noodzakelijk om de t rans i t ie sterkte van de collectieve

J?=3j, T=0 toestand b i j 6.13 MeV te kunnen verklaren (tabel 32). B i j a l le oorspronke-

l i j ke Skyrme parametrisaties (Sk i l l in tabel 32) is de invloed teweeggebracht door

de RPA benadering niet zo groot (eveneens het geval b i j BLV1), met t o t gevolg

dat de versnelde collectieve overgang niet voldoende gereproduceerd wordt. Ver-

scheidene verklaringen worden voor deze tekortkoming gegeven (Bla77," Liu76).

Liu en Brown, die een opvallend lage waarde van 4 s.p.u. verkrijgen met de inter-

actie BLV1 (een Skyrme variante) , wijten de tekortkoming aan een verwaarlozing

van octupool deformatie in de grondtoestand van 0 (Liu76). Wij stel len vast dat

de RPA resultaten bekomen met de uitgebreide Skyrme interactie SkE4, alsmede

andere Skyrme-type krachten (deze gebruikt door Krewald et a l . (Kre77)), wel in

staat z i j n de experimentele 14 s.p.u. te verklaren. De te lage B(E3) waarden be-

komen met de originele Skyrme parametrisaties z i j n vermoedelijk eerder een gevolg

van de te hoge incompressibi l i tei t dewelke z i j vertonen (tabel 1).

r

Overige overgangswaarschijnlijkheden z i jn de

B(E3;3j,T=l

vergeleken met

9S
- 11 .7 e2fm6

of 8.9 2 6e^fm0

.2^6

(TDA-SkE4)

(RPA-SkE4)

11.3 e fin bekomen u i t een RPA berekening van Krewald (Kre77)

De isospin verboden El-overgang

waarde op van

>0gS,T=0 levert met SkE4 een

yi Q O li O O

i" T=0 >0 ) = 3.83 10 e fm ten opzichte van 1.64 10 e fra experi-
menteel. Strikt genomen zijn T=0 — > T=0 El overgangen verboden, doch door een
zekere isospin menging, te wijten aan de Coulomb interactie en de zelf-consistentie
in de Hartree-Fock benadering, kan de experimenteel waargenomen transitie
verklaard worden. We vinden weliswaar een verschil van een factor 2 doch dit is
eerder te wijten aan toevallige interferenties. Een kleine verschuiving van de
ééndeeltjes energieën of een kleine wijziging van de interactie zelf kan onmid-
dellijk een merkbare invloed hebben op de som der diverse termen waaruit het theore-
tisch <lj,T=O||E'||HF> matrixelement opgebouwd is.

De ruimte, welke.in de TDA en RPA berekeningen beschouwd wordt (deelt je

excitat ie to t de gehele fp -sch i l ) is te klein (slechts to t =40 MeV excitat ies)

om aan de somregel te voldoen, hetgeen reeds vermeld werd. Het b l i j f t niettemin

interessant te bestuderen in hoeverre de laagiiggende collectieve toestanden

en resonanties reeds gevormd worden.
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i ) dipool sterkte d i s t r i b u t i e : ( f iguur 28)

Figuur 28. Dipoolsterkte verdeling in 0

(genormeerd op de "non-energy-weighted"

som. Stippellijn is experimentele (y,n)

werkzame doorsnede rond positie GDR.

a) Kre77.

IT=I

r"'\v,n)

SkE4

In de berekeningen met SkE4 lijkt

nagenoeg alle dipool sterkte ge-

concentreerd in twee toestanden

rond 23-24 MeV (de twee reuze dipool

resonanties worden experimenteel

waargenomen rond 22.3 en 24 MeV).

De berekening van Krewald et al.

(Kre77) met verschillende Skyrme

type interacties leiden tot drie

resonanties: bvb. met Skill :

m

10 20

S „ . w = 3 . 2 6 » J f m 2

30 MeV

SkEt
RPA

=0

=0

=0

2
39 e

(bij
.16 e 2

(bij
.10 e2

fm2

20

fm2

21

fm2

.14

.44

MeV)

MeV)

JlOr

•21

10 20
«xp 30 MeV

al
Skll
RPA

20 30 MeV

( b i j 22.73 MeV).

Er is geen experimentele evidentie

voor de verdeling van de dipool

sterkte in drie resonanties, noch

bevestiging vanwege andere theore-

tische berekeningen.

We merken geen dipool sterkte meer op boven 25 MeV excitatie, zelfs al reikt

het ongestoord 1" deeltje-gat spectrum tot 45 MeV in de beperkte model ruimte.

Deze bevinding staat in tegenstelling tot een RPA-resulaat met Skll (Kre77),

Tabel 33. "Energy-weighted" en "non-energy-

weighted" dipool en oatupool sterkte sommen
7 fi

in 0. 4-6 : deeltje exeitatie in sd schil
4-10: deeltje excitatie in sd+fp schil

a) Bla?7 b) Kre77 a)Liu?6a .

conf.
nriMt

TD« - SkH 4-6
4-10

HM - SkE4 4-6
4-10

lartgti <1W)
RPA . t l i lmt " '
UFA - t imid1 ' ' - 9it..
«M - Uu c '

1

4.27
4.27
3.26
3.26
5.24

6.76

S^tEl^AT-ll

68.4
97.2
75.6
75.7
S9.2

160.6

76.5

3
S i w ( U l ' ' T ' 0 )

( . !f .S l

w
887

1581
1MB
S6S

1128

Sw(E3;(ll.O)

(«2fo6*ï)

1.12 10*
1.01 ID4

1.27 10*
1.64 10*
3.48 10*
6.8S 10*
6.51 10*
6.91 10*

waarbij de tweede dipoolpiek niet

duidel i jk onderscheidbaar is en

waarbij de dipool sterkte uitge-

smeerd wordt boven de 30 MeV.

Echter werd in deze berekening

van Krewald et a l . de model ruimte

uitgebreid to t 9Rco exci tat ies.

Om een idee te bekomen hoeveel

percent van de dipool som regel

(VI-51) bereikt wordt in onze

berekeningen vermelden we in

tabel 33 de diverse "non-energy-

weighted" (NEWSR) en "energy-
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weighted" (EWSR) dipool sterkte sommen. Er ontbreekt in onze berekeningen

slechts een klein gedeelte van de dipool sterkte som. Door de reeds uitstekende

reproduktie van de sterkte der dipool resonanties (B(E1 +)=1.13 e fm bij 22.86

MeV en B(E1 +)=0.22 eZfm2 bij 24 MeV) mag men aannemen dat de ontbrekende dipool

sterkte zich situeert in een energiegebied boven 30 MeV.

Uitbreiding van de configuratie ruimte met 3hu excitaties (fp-schil bij 160)

heeft geen invloed op S . In de beperkte basisruimte (aangeduid door 4-6 in

tabel 33) wordt de maximale waarde voor de ongestoorde deeltje-gat excitatie ener-

gie slechts 24 MeV. Deze neemt toe bij uitbreiding van de basis met de fp-schil

(4-10 in tabel 33). Hierdoor wijzigt de dipool sterkte som SnfiW niet , zodat een

verdere uitbreiding tot meerdere 3fiio excitaties noodzakelijk is voor de verdere

totale verdeling van de dipool sterkte.

i i ) octupool s t e r k t e d i s t r i b u t i e : ( f iguur 29)

Uit tabel 32 stelden we reeds vast dat RPA - SkE4 de totale octupool sterkte
van de laagliggende collectieve 3~ toestand in 0 volkomen beschreef in een
configuratie ruimte met deeltje excitatie tot in de fp-schil (=40 MeV), dit in
tegenstelling tot de originele Skyrme parametrisaties.

De bovenste distributie uit figuur 29 geeft B(E3;0*—>3~) weer, relatief
t.o.v. de totaal bekomen octu-7/?

Figuur 29. Octupool sterkte distributie in O
(genormeerd op de "non-energy^weighted" som.

ltd JT>1

Sj,„. 25571'lm'
{with proton wowtunctions)

sterkte S_„.(E3) berekend
new

pool

met de proton golffuncties (e =e ;
e =0) zoals bekomen na de diagonal-
isatie. De vermelde onderverdeling
naar T=0 of T=l geschiedt op
basis van de bekomen isospin
menging.De isovector octupool
sterkte distributie wordt berekend
steunende op de in (VI-58) be-
paalde isospin T=l golffuncties,
de isoscalaire distributie op
basis van de T=0 afgeleide golf-
functies.

We stellen vast dat bij de
isoscalaire octupool sterkte dis-
tributie een tweede piek (=1655)
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voorkomt bij 16 MeV, welke eveneens duidelijk waargenomen wordt in de berekening
van Krewald et al. (Kre77) en Liu en Brown (Liu76). De sterkte van de piek rond
40 MeV zal toenemen bij uitbreiding van de configuratie ruimte, aangezien de
octupool somregels (tabel 33) eveneens nog niet voldaan worden. Daarentegen kan
hier wederom aangestipt worden dat verdere uitbreiding van de basis weinig meer
zal veranderen aan de collectiviteit van de laagste 3~,T=0 toestand, aangezien
deze reeds volkomen beschreven wordt.

Wat betreft de isovector octupool sterkte distributie, merken we een eerste piek
bij 13 MeV, een tweede rond 20-23 MeV, en een volgende verdeling rond 41-45 MeV.
Deze laatste zal uiteraard sterker naar voren treden bij verruiming van de
configuratie ruimte.

MK-«^MM| |NM>.»aM.

Korte numerische vaststellingen :

Er kunnen nonnerings verschillen optreden in de berekening van gereduceerde

overgangswaarschijnlijkheden of multipool sterkte sommen naargelang gebruik van

de proton en neutron golffuncties enerzijds en T=0 en T=l golffuncties anderzijds.

i) dipool

Met gebruik van proton en neutron golf functies bekomt men

3 )gs'
•i "i

f
(q=p,n)

Met gebruik van T=l golffuncties (VI-58) bekomt men

->(T ,T=0) = -gs 3 ± PiV
2

In het geval dat — = •=• volqt hieruit dat B = •=• B . De waarden vermeld in tabel

33 zijn Bv ' waarden.

i i ) octugool_operator E., _(VI-46) :

Met gebruik van de proton golffuncties bekomt men

B ( J (E3;3~ >0+ ) = ~ | T Xp r . (3") <p. I |er3Y-, I |h .> I
a gs I' . p.h. a i ' ' 3 ' ' i '

ï i i

Met gebruik van de T=0 golffuncties (VI-58) bekomt men

gs'T~ ~ 't
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Toch vermelden we een stripping reactiewerk van Cage et a l . (Cag71) waaruit b l i jk t
dat het 2~ niveau bi j 8.55 MeV in gelijke mate opgebouwd is uit (2p3/2 Id3/2"1)2-_T=I

en (lf7/2 ld3/2 )2~ T = 1 configuraties. Ook ie deeltje-gat berekeningen van
Gillet en Sanderson (GÏ167) wijzen op een sterke menging.

r
,T=0

Bi j into exc i ta t ies wordt een gat toestand gecreëerd in de N=2
schil (2s + ld) en een deeltje toestand in de N=3 schil ( l f + 2p). Deze beperkte
modelruimte wordt aangeduid met (7-10) in figuur 30.
Bij de 3hoi excitaties wordt de ruimte uitgebreid met gat toestanden in de N=l
schil (lp) en deeltje toestanden in de N=4 schil (lg + 2d). Deze modelruimte
(wel beperkt tot lp-lh configuraties) wordt aangeduid met (7-16) in figuur 30.
Figuur 30 geeft de invloed weer van de grootte van de configuratie ruimte op de
excitatie energieën bi j spins 3" en 5" : de invloed is gering op de collectieve
toestanden na.
De invloed van 'óp-ón excitaties kan belangrijk worden vanaf 7.5 MeV wegens de
positie van de collectieve quadrupool toestand 2+ b i j 3.9 MeV. Dit u i t zich in
de positie van een zeer zuiver 3p-3h laagliggende l " toestand b i j 5.9 MeV, niet
waargenomen in één-nucleon transfer reacties en verklaard als de grondtoestand
van een sterk rotationele band K ^ l " . Het verder ontbreken in de eenvoudige
lp-lh berekeningen van 2" en 3",T=0 niveau's rond 7.5 MeV excitatie energie
wijzen op 3p-3h configuraties van het type (3j x 2,),ir.

Conclusie : een volledige beschrijving van het Ca excitatie spectrum
vereist een modelruimte uitgebreid tot 3p-3h en zelfs meer complexe deeltje-gat
configuraties. Ofwel voegt men een sterk gedeformeerde rotationele K^ l " band toe
(Ger68).

c ) ï§rschil_TDA_-_RPA : ( f i g s . 30 en 31)

De meest opmerkelijke vaststelling is uiteraard het imaginair worden van de
eigenwaarde corresponderend met de collectieve J1[=3~, T=0 toestand in de RPA
seculaire vergelijking (VI-22). Deze imaginaire oplossing treedt op zowel b i j
gebruik van SkE2 als SkE4 en zowel in een kleine als grote modelruimte. Het is ook
opvallend dat b i j alle andere toestanden de invloed TDA - RPA daarentegen gering
b l i j f t (eveneens b i j de collectieve ^=5", T=0 toestand). We stellen vast dat ook
de "realistische" Tabakin potentiaal aanleiding geeft tot een imaginaire oplossing
voor de laagliggende collectieve octupool toestand (Die68). Zowel de Tabakin
als de Skyrme interacties SkE2 en SkE4 leiden tot deeltje-gat matrixelementen,
welke niet geschikt zijn voor numerieke toepassingen van de RPA vergelijking
(VI-22). Dit is voornamelijk het geval b i j de beschrijving van de laagliggende
[g 4 MeV), zeer sterk collectieve toestanden. We wijten het voorkomen van ima-
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ginaire oplossingen aan het f e i t dat grondtoestands correlaties in de RPA grond-

toestand |4'n> worden verwaarloosd bij de afleiding van de eigenwaarde vergelijking
• 40

(VI-18). Deze verklaring wordt bijgetreden door de vaststelling dat de Ca

romp reeds bi j lage excitatie energieën een vervorming van het kernoppervlak ver-

toont. Een aanwijzing in die richting wordt verleend door de positie van de laagste

0+ paarvibratie toestand (pairing vibration). In Ca treedt deze J?=ot toestand

op bij 3.35 MeV, zodat deze 0.4 MeV lager gelegen is dan de J?=37 toestand. In
ifi0 wordt deze paarvibratie toestand waargenomen bij ongeveer dezelfde excitatie
energie als het niveau in Pb ligt de toestand beduidend hoger.

r

Welke middelen zijn er nu voorhanden om te bekomen dat de RPA seculaire verge-
lijking (VI-18) of (VI-22) toch reële oplossingen oplevert voor de collectieve
octupocl toestand ?

i) - men kan de ongestoorde (lf7/2 ld3/2 ) deeltje-gat energie
verhogen met 1.4 MeV (zie tabel 34) waardoor deze 8.0 MeV wordt. De RPA eigen-
waarde voor de laagste J 7^" toestand wordt nu reëel (1.64 MeV), hetgeen wijst op een
zeer kritische situatie in de RPA bij kleine excitatie energieën van de collectie-
ve toestand. Schematisch wordt dit duidelijk op onderstaande figuur waar de

verschillende RPA eigenwaarden uit-
gezet worden in functie van - ,

A

waarbij x de sterkte voorstelt van een
schematische quadrupool kracht (Wen79,
Row70). Men merkt duidelijk dat door
een minieme wijziging van de sterkte
van de interactie of door een ver-
schuiving van de parabool langs de — as
(door wijziging ongestoorde deeltje-gat
energieën) de eigenwaarde ia* in de
zone A plots imaginair kan worden.

ii) - als gevolg hiervan is de tweede invloedrijke factor : de sterkte
van de interactie. De Skyrme interactie parameters zijn echter op de spin-fractie
parameter x-j na definitief vastgelegd ter correcte beschrijving van de grond-
toestands grootheden, enz.. Variatie van x3 kan het effect van een sterkte para-
nieter, zoals x. simuleren. De invloed van x3 op de deeltje-gat matrixelementan
wordt aangetoond in figuur 32. Een toename van x, (toename rol van drie-deeltjes
kracht W Q ) vermindert de collectieve eigenschappen van de interactie. Bij x3=0.45
(SkE4) wordt de eigenwaarde voor de laagste 3",T=0 terug reëel. Tegelijkertijd
stijgt de collectieve 5" en l7,T=0 , terwijl andere niveau's zoals 2pT=0, 4",T=0
en OT,T=O dalen. Globaal gezien, kan men ondanks het terug reëel worden van de
3Ï,T=0 eigenwaarde, moeilijk besluiten dat een toename van x^ tot betere resultaten
leidt.
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Figuur 31. 0 , 1 , 2 en 4 excitatie toestanden in Ca. Vergelijking tussen

TDA en RPA resultaten met inbegrip van Sfm excitaties.

n r
MeV

12

11

10

9

8

7

6

5

12

ii

10

9

8

_ T.) |92%V' fi > ', W (92%)
>.'» n '. i /

TDA
SkE4'

unperturbed RPA
-I

EXP

' • » - !

ld?1 %

T.QJ 150^}/

W) (9WI
1.0

,T.Q (98%)

TOA unperturbed RPA EXP

TM

T-0

n
'n I87V.)

i \ P / \T=0 I65*i

T.I (Bf/.)V
'. P

1
£0_J8g%>

,H M (61V.)

-T.Q I69V.)

Iff Idf T»0

SkE4
TDA unperturbed RPA EXP

BO 185V

(82%)

tO (82%l'</

60%)

',TJ (85%)

T.1 (80%)
/
r

>.M I80T.) jwp_

t l (60%) T-1

T.0 (60%)

to

SkE4"
TOA unperturbed RPA EXP

T.I (70V.)

T*0 (70V.T. .'

(70V.)

(70V.)

y
l l d 2

12

11

10

9

8

7

6

5



'41 VI/42

Figuur 32. Invloed spin fractie parameter x~ op het laag energetisch lp-lh
40spectrum in Ca bekomen met RPA in de configuratie ruimte 7-10.
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i i i ) - de beide voorgaande voorstellen kunnen een oplossing bieden
voor het probleem b i j gebruik van een phenomenologische residuele interactie,
waarbij de sterkte van de kracht aangepast kan worden naargelang de beschouwde
benaderingsmethode (zie verdere discussie). Bi j gebruik, echter, van een "realis-
tische" interactie of een effectieve interactie, zoals SkE2 of SkE4, beschikt men
niet over een dergelijke renormalizatie parameter, zodat in d i t geval de benaderings
methode zelf aangepast dient te worden (bi jv. beschouwing van grondtoestands cor-
relaties in de afleiding van de RPA seculaire vergelijking).

d) 3§ngass2ns_éëndee2t^es.energjeën :

De compleet zelf-consistente resultaten met SkE2 en SkE4 in TDA worden vermeld
in figuur 33. Naar analogie met O worden de T=l niveau's te laag bekomen, wat
een gevolg is van de te sterke binding van de lf7/2 Hartree-Fock ééndeeltjes
toestand. Inderdaad b i j vergelijking van de HF-ééndeeltjes energieën relatief

VT/Sfi
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Tabel 34 . Eêndeeltjes energieën voor deeltje-gat berekeningen in Ca.

lp3/2

lpl/2

ld5/2

1(13/2

2sl/2

lf?/2

lf5/2

2p3/2

2pl/2

lg9/2

SkE4
l l l f - c o m

P

-24.72

-20.98

-12.48

•5.95

-7.03

0.0
«7.74

«4.09

«5.81

«11.76

lltint
n

-25.38

-21.54

-12.84

-6.12

-7.34

0.0

«8.33

«4.67

«6.65

«12.52

SkE4*
«»ng

p

-26.72

-22.98

-13.48

-6.60

-9.10

0.0

«5.74

«2.09

«3.81

«9.76

Epast
n

•27.38

-23.54

-13.84

-7.10

-9.40

0.0

«6.33

«2.67

«4.65

«10.52

ÜEKrlnk

(DK68)

-13.30

-7.30

-9.80

0.0

«6.2

«2.0

«4.1

Hsieh

(Hs(75a

-15.67

-6.37

-9.17

0.0

«6.5

«2.1

«3.9

Glotck
(610
P

-13.31

-7.27

.:!i§?..
0.0

«6.5
«1.89
«3.S9

i»r
'M

n

-13.63
-7.24

0.0
«6.5
«2.18
«4.06

t .o .v . l f7 /2 (tabel 34) met empirische ééndeeltjes energieën z i j n a l le ongestoorde

deeltje-gat energieën behorend b i j de configuratie ( l f7 /2 h~ ),TT ongeveer 1 a

2 MeV te laag.

De te k le in bekomen bindingsenergie van de even J negatieve pa r i t e i t T=0

toestanden (27, 47, T=0) wordt toegeschreven aan een tekortkoming van de SkE4

interact ie . Een aanpassing van de ééndeeltjes energieën w i jz ig t wezenlijk niets

aan deze s i tua t ie . Het is weinig waarschijnli jk dat de experimentele overeenkomst

aanzienli jk beter wordt b i j toevoeging van 3p-3h configuraties b i j de modelruimte.

e )

CDieperink (Die68) maakte een eenvoudige lp - lh TDA of RPA berekening op Ca

met een realistische Tabakin potentiaal en een effectieve phenomenologische

MSDI kracht ( f i g . 33). Coulomb effecten worden verwaarloosd. Ondanks ook aange-

paste ééndeeltjes energieën is het moeili jk met de Tabakin potentiaal de 2~ en

4" , T=0 componenten van het ( l f7 /2 ld3/2~ ) , mult iplet te reproduceren, alsmede

de posi t ie van het J?=l7 , T=0 niveau.

De r u i taten, bekomen met MSDI, z i jn goed. In deze berekeningen worden de

vier kracht parameters Ay en BT gef i t ter reproductie van ^ = 3 " , 5" en 4" , T=0

en ^ = 4 " , 3", 2" en 5", T=l toestanden. Als we de spectra, als resultaat van MSDI-

TDA en MSDI-RPA berekeningen, met elkaar vergeli jken (figuur 1 u i t (Die68))nemen

we slechts geringe verschil len waar (eveneens b i j de collectieve 3" en 5" toestanden

Dit is een gevolg van het f e i t dat in beide benaderingen (TDA en RPA) afzonder-

l i j k e MSDI-parameters aangewend worden :

TDA : Ao = 0.70 MeV

A, = 0.42 MeV

RPA : AQ = 0.45 MeV

Ax = 0.29 MeV
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Figuur 33. Negatieve pariteits toestanden in Ca. Vermelding van t-heovetisahe

resultaten bekomen met verschillende nuoleon-nualeon interacties,

a) Hsi75a b) Die68.
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De sterkte van de interactie bij de RPA berekening wordt ruim 35 % gereduceerd.
Een gebruik van de TDA-waarden voor AQ en A, in de RPA berekening geeft eveneens
aanleiding tot een imaginaire oplossing voor de J?=3T, T=0 toestand in de RPA
seculaire vergelijking (VI-18).

Een nog verder doorgedreven aanpassing van matrixelementen wordt verricht
in de studie van Hsieh e t a l . (Hsi75a).

Tabel 3S . Speatrosoopisahe factoren bij

neutron piek-up reacties Ca(d3t) Ca.

a) Bet?S b) Hsi?5a

J ï Ex*P

( . ) T . O

3" 3.74
6.58
7.11

5 ' 4.49

4" 5.61
9.03

2" 6.03
6.75

1" 6.95

tb) T . 1
3 ' 7.69

4* 7.66

5* 8.55

2" 8.42

ltS/2

•

-

•

•

•

•

td.t)

1(13/2

0.22
0.27
0.23

O.SS

0.50

0.10
0.18

(0.20)

0.61

0.24

<P •)

251/2

0.16

0.05

-

o7is
-

-

-
-

1(15/2

0.05
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.06

0.00

0.00

0.01

0.01

SkE4"
U3/2

0.24
0.16
0.25

0.48

0.49
0.00

0.49
0.00

-

0.29

0.4S

0.49

0.45

Zsl/Z

0.14
0.04
0.18

-

0.00
0.49

-

0.04

0.01

-

-

Hsieh et e
1Ö5/2 Ida/2

0.25
0.28
0.24
0.66

0.53

0.28

0.02

0.39

0.55

0.67

0.26

1. ">
Zsl/2

0.09

0.11

-

-

-

-

0.01

0.01

-

-

Hier worden alle deeltje-gat

matrixelementen van het multipi et

(lf7/2 ld3/Z"1)JirT rechtstreeks gefit

volgens een kleinste-kwadraten-fit

procedure, zo dat een uitstekende

experimentele overeenkomst niet zo

verwonderlijk l i j k t . Deze berekening

leert ons wel dat de experimenteel

waargenomen fractionering van de

(lf7/2 ld3/2" 1 ) 2 - j T = 0 configuratie

niet verklaard wordt. Dit wijst weer

op de noodzaak tot uitbreiding van de

basisruimte met 3p-3h configuraties.

Verwacht wordt dat het 3p-3h zwaarte-

punt gelocaliseerd is rond 8.6 MeV.

Ter ve rvo l !ed ig ing van deze studie vermelden we in tabel 35 en 36 de

spectroscopische factoren respectievelijk verkregen in één-nucleon pick-up

(41Ca(d,t)40Ca) en stripping (39K(3He,d)40Ca) reacties. Zij bevestigen de reeds

vermelde aanmerkingen. Opvallende afwijkingen met de experimentele waarden zijn :

- de 2",T=0 spectroscopische factoren; de grootste sterkte corresponderend

met de (lf7/2 ld3/2~ )2-^ T=Q configuratie hoort experimenteel eerder bij het

6.75 MeV niveau dan bi j het 6.03 MeV niveau.
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Tabel 36. Speotrosoopisqhe faatoren bij proton
————— „g O gQ

stripping reacties K( He,d) Ca,

a) Cag?l b) Hsi75a

J i

(a)
3"

5"

4 '

2"

r
(b)

3"

4"

5"

2"

Eexp
X

T = 0

3.74
6.58
7.11

4.49

5.61
9.03

6.03
6.75

6.95

T = 1

7.69

7.66

3.55

8.42

S

(3

lf7/2

0.48

0.84

0.78

0.21
0.38

-

0.79

0.61

0.84

0.56

He.d)
2p3/2

(0.12)
0.22

-

_

-

0.16

-

-

-

-

Sk
lf7/2

0.24
0.16
0.2b

0.49

0.49
0.01

0.49
0.01

-

0.29

C.49

0.49

0.4E

E4*
2p3/2

0.00
0.27
0.19

-

0.00
0.48

0.20

0.17

-

-

0.02

Hsieh

lf7/2

0.59
0.19
0.25

0.96

0.98

0.90
0.02

0.08

0.85

0.97

0.99

0.89

et al1?*

2p3/2

0.02
0.40
0.13

-

-

0.06
0.80

0.62

0.12

-

-

0.02

9) QvgD3iD9§S§§!C§£biJlDliJ!sb§^§D •

- sterk versnelde E3 overgang van de col lect ieve 3" toestand
naar de grondtoestand (tabel 37) :

_ j, O B At)

Tabel 37 . B(E3;3„T=0 >0i ) in e"p\ (bis Ca)
a) SkE4 met x-=0.45 b) SkE4 met e h(lf7/2 ld3/2~ )=8.0MeV.

B(E3)

s.p.u.

o) Die68

exp

2714

28

SkE4

TDA

703

7

d) Bla77 .

* (7-10)

RPA

5284 a)
6006 b)

57 a)
63 b)

SkE4*

TDA

820

9

(7-16)

RPA

-

Tabakinc)

RPA

31

MS

TDA

11

RPA

24

TDP

4.9

Sk I I I d )

RPA

22.7

Aangezien de collectiviteit van de 3^ toestand in RPA met SkE4 te sterk
wordt beschreven waardoor de energie eigenwaarde imaginair wordt, lijkt het niet
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verwonderlijk dat ook de gereduceerde overgangswaarschijnlijkheid B(E3) in RPA

te groot wordt. De onder RPA vermelde B(E3) waarden in tabel 37 met SkE4* zijn

deze waarbij de RPA seculaire vergelijking reële oplossingen oplevert overeen-

komstig i) en i i ) (p. VI/40). Daartegenover staat dat de TDA waarden te klein
40zijn. Dit impliceert dat deeltje-gat correlaties in de Ca-romp noodzakelijk

zijn, om een goede B(E3) waarde te bekomen; ze moeten echter wel op een expliciete

wijze ingevoerd worden bij de ontwikkeling van het RPA formalisme.

De Skill resultaten beschrijven de experimentele s i tuat ie vrij goed, doch di t

is eerder te wijten aan het te zwakke spin-afhankelijk gedeelte van de Skill

deeltje-gat interactie (GQ en GQ' Landau-Migdal parameters (Hfst. IV)). Dit heeft

to t gevolg dat de T=0 en T=l shift van de (lf7/2 Id3/2"1)3- configuratie niet

groot genoeg wordt (Bla77), zelfs in RPA.

" I

E3 overgang van de tweede 3~,T=0 toestand naar de grondtoestand

tabel 38) :

40,Tabel 38 . B(E3;3,.,T=0 >0 ) in e fin (bij Ca)
————— a as

a) Dus81

B(E3)

s.p.u.

SkE4*(7-10)

TDA RPA

juo Oil 4-

3.2 3.4

SkE4*(7-16)

TDA RPA

314 339

3.3 3.5

Dussela)

RPA

286

3.0

Het blijkt dat in de tweede 3"

,T=0 toestand eveneens een sterke

E3-sterkte concentratie aanwezig

is (zie figuur 35), waardoor

deze ook een zekere collectiviteit

bevat.

- versnelde E5 overgang van de collectieve 5 toestand naar de

grondtoestand (tabel 39) :

Tabel 39. B(ES;5~T=0 >0+ ) in eZfm10 (bij 40Ca)
————— _£ gQ

B(E5)

s.p.u.

TDA

1.73

11

SkE4*

3O5

.4

(7-10)

RPA

3.07 105

20.2

SkE4*

TDA

1.97

13

105

0

(7-16)

RPA

4.36 105

28.7

(2

exp

.5±0.2) 105

16.5

-.TT r -
Alhoewel het RPA effect op de J =5 collectieve excitatie energie minder sterk is

(figuur 30) blijkt de invloed van RPA op de B(E5) toch uitermate groot en zelfs

te sterk t.o.v. de experimentele waarde. De collectiviteit van het 5" niveau wordt

reeds in TDA in een voldoende grote configuratie ruimte uitstekend beschreven.
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- ci«. i sos j j hi_ygrboden El_oyergang_:

Het exper imenteel l " ,T=0 niveau b i j 6.95 MeV wordt uitstekend gereprodu-

ceerd door SkE4* (f iguur 31), waarbij de isospin symmetrie T=0 voor 98 % zuiver

optreedt. De overige 256 T=l opmenging is de oorzaak voor een B(El;l j ,T=O—>0* )

verschillend van nu l .

— + 2 2 40Tabel 40. Isospin verboden B(E1;113T=O >0 ) in e fin (bij Ca)
j as

a) Glo?S .

B(E1)

s.p.u.

EXP

(1.56±0.23) 10"3

2.07 10"3

TDA - SkE4'

7-10 7-16

2.20 10"3 2.05 10"3

2.92 10"3 2.72 10"3

TDA - SkE4*

7-10 7-16

2.61 10"3 2.49 10"3

3.46 10"3 3.30 10"3

TDA-Rosenfeld

7-10 a)

1.02 10"3

1.35 10"3

Op deze wijze kan de experimentele anomalie volkomen verklaard worden (tabel 40).

Op te merken val t dat :

- hoe groter de configuratie ruimte, hoe kleiner de B(E1) waarde

wordt;

- de invloed van de ongestoorde deeltje-gat energieën op B(E1) niet

te verwaarlozen va l t .

Een TDA berekening van Gloeckner et a l . (Glo75) in een kleine configuratie

ruimte met gebruik van een centrale kracht met de Rosenfeld uitwisselings termen

en parametrisatie volgens E l l i o t t en Flowers (E1157), bekomt nagenoeg 66 % van

de experimentele El-sterkte. In d i t werk werd ook de invloed van de ééndeeltjes

energieën op B(E1) bestudeerd, met dezelfde conclusies als de onze.

n )

i ) dipool sterkte d is t r ibut ie (figuur 34):

B i j gebruik van de zelf-consistente H.F, ïëndeeltjes energieën (SkE4) wordt de

dipool sterkte meer verdeeld onder discrete niveau's in de omgeving van de reuze

resonantie b i j 20 MeV, dan b i j gebruik van aangepaste ééndeeltjes energieën (SkE4*);

maar in beide gevallen wordt de posi t ie van GDR nagenoeg niet beïnvloed en va l t

deze samen met de top van de experimenteel waargenomen reuze dipool resonantie.

De RPA berekening van Liu en Brown met exacte behandeling van het continuum

levert een zeer brede resonantie (7 MeV) op , maar de posi t ie is goed.
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40Figuur 34. Dipool sterkte distributie in Ca

(genormeerd op de "non-energy-weighted" som).

Stippellijn stelt de experimentele (y,n) werk-

zame doorsnede voor rond positi*. GDR.

a) Bla?7.

SkE4
TDA

VI/49

De in figuur 34 aangeduide
dipbol sterkte distributies met de
SkE4 interactie werden bekomen in
de configuratie ruimte (7-16). Er
dient opgemerkt dat alle dipool
sterkte reeds aanwezig was in de TDA
of RPA berekening in de kleine
configuratie ruimte (tabel 41).
Voor wat betreft de 1" sterkte
distributie kan aldus geconcludeerd
worden dat verruiming van de con-
figuratie basis met 3R<u en hogere
excitaties weinig invloed zal ver-
tonen op de totale dipool sterkte
(minder dan bij 0 ) .

MeV

i i ) octupool s terk te d i s t r i b u t i e ( f i g s 35 en 36) :

In tegenstelling tot de dipool sterkte is de totale isoscalaire octupool sterkte
nog wel sterk afhankelijk van de grootte van de configuratie ruimte (tabel 41).
Tabel 41. "Energy-weighted" en "non-energy-ueighted" dipool en octupool sterkte

• 40„sommen %n Ca.

a) Bla77 b) Kre?7 o) Liu76

conf.
niimtt

TDA - Sk£4 7-10
7-16

RPA - Sk£4 7-10
7-16

«angel (IDP)
RPA - I l i l l o t ' )
RPA - Hu b '

1

WE 1 ' ! i w»
(eJfa*)

13.14
13.14
9.93
9.94

24.12

S„<E1';AT-1)

(e2f«2*V)

265
267
193
193
148
295
198

3
5ne» ( E 3 i i T" 0 )

(e'fn6)

0.83 104

1.08 104

0.98 104

2.34 104

8.87 103

1.03 104

stn<E3l4T"°l
(^fnSfcV)

0.55 105

1.12 105

0.94 105

2.12 105

2.95 105

4.31 105

4.33 105

L
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sr
UJ

05

T.
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i
uïQS-

1

•

•

Ttlp/

-

|

« P

• — ^ IT.0

i-I .. .
10

10

S„e„

20

Sfiew

20

| 3

=IO81OV

isoscalar
octupole

30

fm 6

1 .
30

SkE4

i. . . m

M«V

Sk»'
TDA

MeV

't

S n tw=2 .34 l0 'e 2 lm ' Sk64"
RPA

30 MtV

SKUI"

RPA

• i l
xp 10 30 MeV

Figuur SS. Isosoalaire ootupool

sterkte distributie in Ca (ge-

normeerd op de "non-energy~weighted"

som), a) Liu7G.

De ontbrekende sterkte kan zich

situeren rond 30 MeV (fig.35).

Verder bemerkt men bij de iso-

scalaire octupool sterkte dis-

tributie naast de laagliggende

sterke collectieve 3" toestand

(3.74 MeV) een concentratie rond

7-12 MeV en 30-35 MeV in overeen-

stemming met de berekening van

Liu en Brown. We merken duidelijk

het optreden van een tweede col-

lectieve ^=3", T=0 toestand, die
40in Ca zich veel dichter bevindt

bij de eerste collectieve octupool

toestand dan in 0.

u

^02

l
pr
UJ
CD

«0,
Ca T=i t

i i jil.nl

10

30

S„„'1.08 lo'eZfm'

i ,111
20 30

l.73io' t fm'

30

TDA

MeV

SkEi

TDA

(0 MA'

SkEi'
RPA

40 MeV

. 1 . 1 . I o,Ji. l l lJ r
20 30 40 MeV

Een veel sterkere fragmentatie

t r e f t men aan b i j de isovector

octupool sterkte d is t r ibu t ie met

concentratie rond 10-20 MeV en

30-40 MeV. De sterkte rond 30-

40 MeV zal nog toenemen b i j u i tbre i -

ding van de model ruimte, zoals te

merken va l t in de berekening van

Liu en Brown (Liu76).

Figuur 36. Isoveator ootupool
40

sterkte distributie in Ca (genor-
meerd op de "non-energy-weighted"
som), a) Liu76.
De merkwaardige numerieke eigen-

schappen bij O (p. VI/36) werden
40ook vastgesteld bi j Ca.
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Deze kern wordt kort behandeld aangezien experimentele studies omtrent
energie spectra en multipool resonanties in Ca eerder schaars z i jn . We kennen

geen één-nucleon transfer reacties, welke spectroscopische informatie zouden
kunnen leveren voor de excitatie niveau's. Slechts inelastische verstrooiings-

48experimenten zoals (p,p') in (Tap75) en een B-verval studie van K (Mul75)
leren ons de experimentele posities van een öv =2+ niveau bi j 3.832 MeV, een Jïï

=0+ niveau b i j 4.284 MeV, een J i r=4'+ ' niveau bi j 4.504 MeV en de laagste negatieve
pariteits toestand 3" bi j 4.507 MeV. Verderop zi jn de spin en pariteit bepalingen
niet éénduidig vastgelegd, zodat we het niet nodig hebben geacht, een aanpassing
van ééndeeltjes energieën in de theoretische studie van 48Ca te verrichten. We
beperken ons tot een compleet zelf-consistente studie met SkE4.

a) l359li99êQ^§_D§95Ïiëve_gariteits_toestanden_ln_TDA_en_RPA ( f iguur
37) :

- truncatie configuratie ruimte : proton en neutron gat excitatie vanaf de lp3/2
toestand; proton deeltje excitatie in de l f + 2p schil (volledig gebonden) en
neutron deeltje excitatie in de lf5/2 , 2p schil (volledig gebonden) en in de
ongebonden toestanden van de lg , 2d en lhl l /2 schil (ruimte voorgesteld door
(8-16)).

- het al of niet opnemen in de configuratie ruimte van de ongebonden neutron
toestanden speelt een enorme rol b i j het reproduceren van de collectieve <)n=3
toestand. In de TDA-benadering daalt di t niveau van 5.23 MeV tot 4.30 MeV, terwijl
de overige 3~ en andere spin toestanden door de uitbreiding van de modelruimte nage-
noeg ongewijzigd blijven (uitgezonderd j7=l7). In de RPA benadering is de invloed
der ongebonden toestanden zodanig groot dat de vooreerst bekomen reële energie
eigenwaarde van 4.20 MeV overgaat tot imaginaire waarden. Voornamelijk de (lg9/2
lf7/2~ ) deeltje-gat configuratie oefent een beslissende invloed u i t . De TDA
amplitude van bovenstaande configuratie in de golffunctie van de laagliggende
collectieve .^=3" toestand bedraagt 0.28, wat zeer groot is gezien de hoge onge-
stoorde deeltje-gat energie van 12.1 MeV en de repulsiviteit van het diagonaal
deeltje-gat matrixelement (+0.17 MeV). De oorzaak is te vinden in de grote
waarden der niet-diagonale deeltje-gat matrixelementen : de hoogste waarden
worden : -1.46 MeV met ( l f7/2 Id5/2"1)D ,

-1.23 MeV met (lf7/2 2S1/2"1) ,
-1.08 MeV met ( l f5 /2 Id3/2"1)p , enz.
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Figwxv 37. Negatieve pariteits toestanden

in 48Ca.

a) weglaten van de ongebonden neutron

lg9/2 toestand bij 3~ , waardoor deze

excitatie toestand een re'êle RPA

oplossing verkrijgt.

Deze hebben grote waarden van de

R-matrixeTementen in de RPA seculaire

vergelijking (VI-18) tot gevolg.

Hierdoor worden de RPA correlaties

te sterk en worden imaginaire eigen-

waarden bekomen.

48,'Ca

r
3"

r
2"

c
r
5"

3"

(3)
II '

—-ion —
=^(f)

5'
Jf)

—(«'I

r
3"

2"

r
c
3"

—__^_ £"
5"

't
TDA
SkE4
(8-16)

EXP RPA
SkEi
(8-1b)al

- de overige negatieve pari-

teits toestanden worden minder be-

invloed door de ongebonden neutron

toestanden en worden in zowel TDA

als RPA goed beschreven. Er kunnen

enkele suggesties geopperd worden in

verband met ontbrekende of onzekere

experimentele spin bepalingen :

- de experimentele
^=5" toestand b i j 5.729 MeV behoort
b i j de collectieve RPA toestand bi j
5.69 MeV.

- het niveau bi j
5.146 MeV bezit wellicht spin 4"
wegens het theoretisch optreden van
een 4" doublet. Deze toestanden
bevinden zich wel 1 MeV te hoog,
dc:h we vinden een zelfde situatie
terug b i j 0 en Ca waarbij ge-

suggereerd werd dat deze 4" niveau's sterk zullen interageren met 2+ x 3"
vibraties.

b) overgangswaarschi j n l iijcheden :

De collectieve E3 en E5 overgangen worden vermeld in tabellen 42 en 43.
De opname van het lg9/2 niveau b i j de model ruimte beinvloedt in zeer sterke mate
de col lect iv i te i t van de laagliggende J? = 37 toestand.

Het optreden van een tweede laagliggend collectief 3~ niveau met een versnelde
40E3 overgang naar de grondtoestand van ongeveer 3 s.p.u., net als b i j Ca, wordt

bevestigd. Een verdere uitbreiding van de configuratie ruimte heeft wel tot ge-
volg dat de sterkte van de E3 overgang van de tweede collectieve toestand ver-
mindert ( de laagste collectieve octupool vibratie verkrijgt een te sterke col-
lect iv i te i t in RPA met SkE4 en in een te grote basisruimtc).

L
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48Tabel 42. Collectieve E3 transities in Ca.

B(E3) in e2fln6. 8=lfS/2 ; 9=2p3/2 ; 10=2pl/2
U=lg9/2 .

E^^-SO? HeV

3"—0*
EJ" 4.25 HeV

B(E3)

s.p.u.

B(E3)
s.p.u.

TDA
(8-16)

863

6.3

242
1.8

5K
RPA

{B-W)

1967

14.4

468
3.4

E4
RPA

(8-11)

14583

106.

422
3.1

RPA
(8-16)

inag.

laag.

280
2.0

exp

5.3 103

39

Tabel 43. Collectieve B(E5;5~ >0+ )

in eW° in 48Ca.

B(E5)

s.p.u.

Tabel 44.

B(E1)
s.p.u.

SkE
TDA(8-16)

1.89 105

6.7

:4
RPA(8-16)

2.73 105

9.8

exp

B(Elsl~ >0+ ) in e2fm8 in 48Ca

SkE

TDA

0.090

0.11

:4

RPA

0.069

0.08

c) multinool s terkte d i s t r i

exp

buties :

VI/53

De versnellingsfactoren voor de

E5-transitie halveren t.o.v. de
40situatie in Ca , wat duidt op

een verminderde collectiviteit

van het J? = 57 niveau. Deze vast-

stelling stemt overeen met con-

lusies die men kan trekken uit

de experimentele excitatie energie

van het J? = 57 niveau.

48
C

48Isospin symmetrie vervalt in Ca

wegens N^Z. Een isospin verboden

El overgang, zoals b i j 0 en Ca,
48

komt b i j Ca niet voor. De laag-

ste JÏ" = l " toestand bevat een

bepaalde co l l ec t i v i t e i t wegens

haar gedrag t .o .v . RPA en model-

ruimte uitbreiding.

De in TDA en RPA verkregen B(E1)

waarde is al merkelijk groter

(tabel 44) dan in 40Ca (factor 50).

i) dipool sterkte distributie (figuur 38) :

Er is een distributie van de dipool sterkte in verschillende toestanden rond

de reuze resonantie bij 20.5 MeV merkbaar; de fragmentatie is veel meer uitge-

sproken dan bij Ca.

Onze resultaten vertonen afwijkingen to.v. de berekeningen van Bar Touv et al.

(Bar80). In dit werk wordt het continuum exact behandeld in het kader van de

lineaire "response" theorie toegepast op open schillen (lf7/2 schil). De

bekomen dipool sterkte distributie van 40Ca tot 48Ca stemmen geenszins overeen

met andere dergelijke berekeningen. De dipool resonantie in. Ca is geconcentreerd

rond 16.3 MeV, wat ruim 3.7 MeV te laag ligt.
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40rNet als bij Ca is convergentie bereikt in de totale dipool sterkte met

de beschouwde configuratie ruimte.

ii) octupool sterkte distributie (figuur 39) :

Figuur 38. Dipool sterkte distributie

in Ca (genormeerd op de "non-energy-

weighted" som), a) Bar&O.

e
1

05

•i

•4

PROTON WAVEFUNCTIONS
S^,= 1.42 lo'f fm'

xp 10

ISOSCAIAR
OCTUPOLE

30

ISO SCALAR
OCIUPOLt

48Wegens N*Z in Ca kunnen de golf-

functies niet meer naar T=0 en T=l onder-

verdeeld worden volgens (VI-58).

Toe' kunnen we isoscalaire (AT=0) en

isovector (AT=1) overgangswaarschijnlijk-

heden simuleren door in (VI-32) effectie-

ve waarden voor de ladingen te beschouwen

AT = 0

e = - e

AT - 1 ep= i e

n ZIT

Bij N=Z kernen is deze werkwijze compleet
equivalent met de klassieke procedure
zoals hoger beschreven (deel -F-).

De B(E3) distributie met proton golf-
functies (e =e e =0) ver-

SkEl

TDA

TDA

SkEi
RPA

20 30

AT*I ISOVECTOR
CCTUPOLE

toont een resonantie b i j 4.3
MeV en een gelijkmatige sterkte
verdeling tussen 9.5 MeV en
21 MeV.

Bij de isoscalaire octupool
sterkte distributie valt de
aanwezigheid op van de tweede
resonantie b i j 9 MeV, zoals
even voordien reeds vermeld.

Een veel sterkere fragmenta-
t ie van de sterkte t re f t men
aan bi j de isoscalaire d is t r i -
butie voornamelijk in het
gebied 10-22 MeV en 30-40 MeV.

SkEt
TDA

, , L Ii i

Figuur 39. Verschillende
octupool sterkte distributies

48Ca.

k
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De meeste aandacht wordt b i j deze kern besteed aan de reuze resonanties.
Wat het experimenteel energie spectrum betreft is de informatie karig (B+

9(1
verval uit Nb, inelastische proton, electron en neutron verstrooiing (Cec74,
Bel70). We merken de lage positie op van een 0 niveau bi j 1.76 MeV, t .o,v.
2.319 MeV van de laagst!iggende negatieve pariteits toestand, hetgeen aanduidt

qn
dat de Ir romp gemakkelijk deformeerbaar is.

Zirconium 90 bevat 40 protonen en 50 neutronen. De configuratie ruimte van
deeltje-gat excitaties wordt zo opgebouwd dat gaten kunnen voorkomen tot in de
N=2 oscillatorschil en deeltje excitaties tot in de 50-82 schil (zie tabel 45).
Op deze wijze worden configuraties tot 3RÜ> excitatie in de beschouwde ruimte
bevat.
a)

Op te merken valt dat de gap van de proton romp zelf-consistent slechts 1.7
MeV bedraagt, t.o.v= 3.0 MeV bij Dehesa (Deh77) (waarde genomen uit experimentele
informatie bij naburige oneven A kernen). Een gevolg is uiteraard dat alle
laag!iggende negatieve paritoits toestanden, welke voornamelijk een deeltje-gat
struktuur vertonen van het type (lg9/2 h" )|jir, ruim 1 MeV te laag optreden
(figuur 40). Een reden voor deze extreem lage zelf-consistente proton gap dient,
wellicht gezocht in het feit dat de Hartree-Fock grondtoestand geen goede
benadering is voor de werkelijke grondtoestand van Zr, maar dat deze laatste
eerder sterk opgemengd wordt met twee deeltjes-twee gat correlaties , hetgeen
de gap tussen grondtoestand en geëxciteerde toestand doet toenemen.

on

Een rechtstreeks gevolg van deze sterke correlaties in de Zr grondtoestand
is , dat de oplossingen van de RPA seculaire vergelijking (VI-22) voor de sterk
collectieve toestanden weer imaginair zullen worden b i j gebruik van de Skyrme
interacties SkE2 of SkE4. In figuur 41 wordt duidelijk geillustreerd hoe sterk
de RPA resultaten kunnen verschillen met deze bekomen in de TDA. Het ^=3' niveau
als component van het (lg9/2 2p3/2-1) multiplet wordt in TDA ruim 1 MeV afge-
scheiden van de overige leden van het multiplet. Hierdoor bevindt het collectief
niveau zich in de nabijheid van beide spin leden van het laagste multiplet
(lg9/2 2pl/2 ) en wordt de experimentele situetie uitstekend weergegeven. Het
is een algemene vaststelling dat b i j dubbel gesloten schil kernen (160, 40Ca, 90Zr),
welke sterke correlaties vertonen in de grondtoestand, reeds zeer bevredigende
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90Figuur 40. Negatieve pariteits toestanden in Zr

IMeV)

8

7

6

oL
TDA

SkE4

0*

wooooooooooöiv"
imaginary ƒ

0*

TDA

SkEA*

RPA

16')

l(MeV)

8

7

6

EXP

ld5/2
U3/2
2S1/2

inn
lf5/2
2p3/2
2pl/2
199/2
lg7/2
2d5/2
lhII/2
2d3/2
3sI/2

SkE4
zei f-consistent

p

-26.06
-22.32
-20.10
-16.17
-10.23
-8.92

..zlAl..
-5.54
+2.34
+1.56
+5.47
+3.83
+3.63

n

-33,20
-30.56
-28.65
-22.57
-17.87
-17.20
-15.58
-11.64
-4.88
-6.51
-0.70
-4.35
-4.73

aangcoast
(0eh77)

P

-30.21
-27.19
-23.69
-17.57
-12.61

-9.47
-7.91
-4.91
-0.48
-1.54
+2.76
+0.18
•0.01

n
-37.46
-34.67
-31.98
-24.32
-19.42
-17.62
-15.89
-11.53
•4.44
-7.20
-3.31
-4.59
-5.77

SkE4>

aangepast
P

-26.06
-22.32
-20.10
-17.57
-12.61

-9.27
-7.71
-4.91
+2.34
+1.56
+5.47
+3.83
+3.63

n
-33.20
-30.56
-28.66
-22.57
-17.87
-17.ZO
-15.58
-11.64
-4.88
-6.51
-0.70
-4.35
-4.73

Tabel 45 . Eéndeeltjes energie-

en in Zr 3 vooreerst zelf-

consistent corresponderend met

SkE43 in de tweede reeks aange-

past volgens Dehesa (Deh?7).
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Figuur 41. Gedrag van de onge-

stoorde proton deeltje-gat confi-

guraties (lg9/2 2sl/2~ ) en

(lg9/2 2d3/2~1) in TDA en RPA.

exci ta t ie energieën bekomen

worden in de Tamm-Dancoff-Be-

nadering. Dit geldt evenzeer

voor de sterk collectieve niveau's,

De golffuncties van deze laatste

bevatten reeds ee<i sterke opmen-

ging van diverse deelt je-gat

componenten (tabel 46). Zelfs

deelt je-gat configuraties met een

hoge ongestoorde exci tat ie ener-

gie (> 10 MeV) oefenen in de TDA

een n ie t te verwaarlozen invloed

u i t . In de RPA wordt de collectieve J1! = 3, toestand imaginair en deze imaginaire

oplossing wordt gehandhaaft zelfs b i j een sterke toename van de ongestoorde

deeltje-gat energieën.

Tabel 46. Golffunctie amplitudes van de collectieve octupool vibratie in

zowel in TDA als RPA.

90Zr,

c ̂ (ongestoord)

Xnh (TDA)

tm (WA)
Tph «"•*)

(199/2.2P3/2*1)

4.36

0.87

0.S2

-O.Oi

p r o t

(lg7/2.2pl/2"1)

10.05

0.14

0.21
-0.07

o n

li&n.inn'1)
I2.ee

3.14

0.31
-0.16

(WE.WW1)
7.70

0.14

0.26

-0.09

n e u t r o n

(lhll/Z.lgS/Z"1)

10.94

0.24

0.39
-0.18

(1Q7/2.2P1/2"1)

10.70

0.15

0.22
-0.10

(lg7/2.1f5/2'')

12.99

0.14

0.26
-0.14

L

- Een expl iciete beschouwing van 2p-2h correlaties in de grondtoestand is hier

meer dan noodzakelijk, wil men SkE2 of SkE4 aanwenden als deeltje-gat interact ie

in een RPA berekening.

- Er bestaat enige onduidelijkheid omtrent de experimentele spin bepaling van

het 4.233 MeV niveau. We stel len een 6" spin bepaling voor, aangezien de andere

vooropgestelde mogelijkheid (7") nagenoeg uitgesloten i s . Deze JÏ"=7~ toestand

zou voornamelijk een 2, * 57 configuratie bevatten, en zich een 3 MeV hoger be-

vinden dan het 4.233 MeV niveau.

- Evidentie voor een 4~ niveau rond 4 MeV.

- Invloed van 3p-3h configuraties (2* > ''.") of (2J * 5^) wordt verwacht vanaf

4 MeV exc i ta t ie .
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- De gevoelige daling van de excitatie energie van de tweede 3" toestand in
RPA wijst op de toenemende col lect iv i te i t van een tweede octupool vibratie.

- Eenzelfde daling van 1 MeV in RPA wordt waargenomen b i j de laagst geëxciteerde
j ^ l " toestand (golffunctie vertoont sterke opmenging van verschillende con-
figuraties).

b) Qvergarigswaarschi jnl i jkheden_:

De collectieve E3 en E5 transities worden vermeld in tabellen 47 en 48.
90Tabel 47. Collectieve E3 overgangen in Zr.

B(E3) in e2ftn6. a) Liu?6 ; b) Deh77 ; c) Mos?6 ; d) Bel70 ; e)Bla?7 .

B(E3)

«.p.M.

B(E3)

S.p.u.

SM
TDA

0.42 10*

8.7

0.15 10*

3.0

4
RPA

1«g.

tag.

0.11 10*

2.3

D
TDA

7.S

RPA

27

BLV1»)
RPA

27

RPA

1.80 10*

37.4

0.10 10*

2.0

«p d>

1.S4 10*

32

0.17 10* c>

3.5 <=>

Tabel 48. Collectieve E5 overgangen in Zr. B(E5) in e

a) Bel70 ; b) Deh.77.

HeV

E|jxp=3.975 Heï

B(E3)

s.p.u.

B{E3)

s.p.u.

SkE4
TDA

1.33 10'

5.9

0.64 10'

2.8

RPA

3.12 10
13.8

0.83 10
3.7

Oehesa "
RPA

3.36 106

14.9

1.45 106

6.4

2.37 106

10.5

- Op te merken valt: de reeds hoge B(E3) waarde bi j TDA, in overeenstemming
met een andere theoretische berekening met Dl (Bla77).

- Het optreden van een tweede laagliggend collecieve octupool vibratie wordt
90ook in Ir duidelijk bevestigd. Door het fe i t dat in de RPA berekening met SkE4

alle octupool sterkte geconcentreerd wordt in de laagste J^ = 3l toestand,
waardoor deze een imaginaire oplossing verkrijgt in de RPA seculaire vergelijking
(VI-22), vermindert B(E3; 3~2 ->- 0^ s ) in waadde in de RPA t.o.v. de TDA.

- Dezelfde opmerkingen kunnen gemaakt worden in verband met de twee 5" vibraties.

- De waargenomen superpositie van deeltje-gat configuraties in de laagste J ^ l "
toestand werkt niet coherent in de bepaling van de gereduceerde overgangs-
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waarschijnlijkheid, wat tot uiting komt in de zeer vertraagde El overgang.
* 0 9 QQ

Tabel 49. B(E1;11—>0 ) in e fin in Zr. Vreemd is wel de extra vertraging
van een factor 10 b i j de RPA t .o .v .

B(E1)

s .p.u.

SkE4

TDA

0.0308

0.024

RPA

0.0026

0.002

de TDA (tabel 49).

c) my]tiBggl_s te rk te ..distributies

i) dipoolsterkte distributie (figuur 42)

Figuur 42. Dipool sterkte distributie in
weighted" som), a) Liu76.

90

30 MeV

Zr (genormeerd op de "non-energy-

- Er is een concentratie van
de dipool sterkte merkbaar in
twee pieken rond 17 en 19 MeV
(zelf-consistent). In hoeverre
beide resonanties overeen-
stemmen met verschillende
isospin (T=4,5 of 6) valt in
dit model en met N*Z niet uit
te maken.

- De ééndeeltjes energieën
hebben grote invloed op zowel
de energie positie als sterkte
verdeling van de resonanties.
De experimentele overeenkomst
lijkt beter in het geval van
complete zelf-consistentie.

- De ééndeeltjes energieën hebben
geen invloed op de "non-energy-
weighted" somregel bij TDA (voldoet
aan VI-37).

- In tabel 50 worden de diverse
dipool sterkte sommen vermeld, vergeleken met andere waarden uit de literatuur.
S bij RPA overschrijdt de waarde van Dehesa en de klassieke waarde volgens
(VI-51). Wij vinden dat bij de TDA resultaten met SkE4 ruim 84 % en bij de RPA
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r

3"

5"

Snew

Sew

Snew

Sew

Snew

sew

SkE

TDA

33.9

600

9.35 1O4

1.2 106

0.98 108

1.42 109

4

RPA

25.5

438

1.64 1O5

1.3 1O6

1.27 1O8

1.49 109

Dehesaa>

RPA

377.4

4.6 106

klassiek

329

1.80 105

3.48 1O6

1.63 108

7.62 109

81 % van de EWSR in de twee resonantie
pieken geconcentreerd is , t .o.v.
91 % b i j Dehesa (Deh77). Alles wijst
erop dat lfiu excitaties de dipool
sterkte distributie reeds optimaal
beschrijven.

Tabel 50. "Non-energy^weighted" en

"energy-weighted" sommen S en S

voor dipoolj, octupool en 5 transities.

De klassieke sohatting is volgens

(VI-48), (VI-49) en (VI-S1).

a) Deh77.

i i ) octupool s t e r k t e d i s t r i b u t i e ( f i g s . 43 en 44)

J0.5

UJ
m

o

tri
o*

a
a

I"

tn
UJ

O

'0

ttxp

txp

x3

11 ••

proton wawfunctions

)0* . 2 fm 6

,. i.l

I. .. .

« P '10

'20 '30

isoscalar
octupole

'ao ' 30

| AT=0 isoscalar

octupole

'20 "30

isoscalar

tttupoiv

'20 ' 30

SkEt*

TDA

MiV

SkEt*

TDA

MtV

SkE**

RPAal

SkBLVIL

RPA

(Liu)

MeV

Figuur 43. Octupool sterkte
90distributie in Zr, louter

steunende op proton golf ampli-

tudes (e =1 j e -0J (bovenste

deel) en isoscalaire verdeling

(e =0.7 e , e^-0.7 e).

a) de overige octupool sterktes

worden gerefereerd t.o.v. de

experimentele colleetieve

vibratie bij 2. 75 MeV, aangezien

deze in RPA imaginair wordt.

b) Liu76.

- De octupool verdeling kan niet
zo goed beschreven worden als b i j
de dipool sterkte distr ibutie,
aangezien : - de RPA oplossing
voor de laagste collectieve
octupool vibratie imaginair
wordt. De RPA verdeling der
sterktes in figuur 43 wordt
dan ook gerefereerd t.o.v. de ex-
perimentele sterkte van de 37
toestand b i j 2.75 MeV.



Figvw 44. Isoveator oatupool sterkte distributie
. SO%n 'Zr (e =0.7 e

a) Liu?e
en= - 0.7 e)

«L 02

90Z

Isoveclor

VI/61

- door het ontbreken van

bepaalde 3fiw excitaties in de

configuratie ruimte de iso-

scalaire octupool sterkte in

het energie gebied 25-35 MeV

duidelijk onvoldoende is. Dit

manifesteert zich ook in de te

kleine energie gewogen som

(tabel 50). ew

*A
SkEl

TDA

20

i'o

- Wat wel beschreven wordt, is
0de in Zr toenemende tweede

resonantie piek rond 6-7 MeV ;

wat aanduidt dat de lRu sterkte

in twee duidelijk onderscheid-

bare resonanties verdeeld wordt,

in overeenstemming met conclusies

uit andere werken (Mos76,Ber75).

- Bij de isovector octupool

sterkte distributie lijkt alle

lRiü sterkte geconcentreerd in

een breed energie gebied 10-20

MeV, terwijl de 3RÜÜ excitaties

merkbaar worden in de octupool sterkte verdeling vanaf 30 MeV in een brede resonan-

tie piek tot 46 MeV (Liu76). Wegens een inachtneming van een gedeelte der 3RÜ>

excitaties in onze berekeningen kan in het energie gebied boven 30 MeV slechts de

resonantie bij 34 HeV opgemerkt worden (figuur 44).

iii) 5" sterkte distributie (figuur 45) :

- Het lijkt interessant na te gaan of mogelijke resonanties ook merkbaar zijn

in de 5" sterkte distributie. De verdeling is wel meer uitgesmeerd dan bij de

dipool en octupool sterktes. Doch onderscheidt men duidelijk de collectiviteit

van dë eerst geëxciteerde 5~ toestand en van een niveau rond 10 MeV.

- Bij de isoscalaire sterkte verdeling is de fragmentatie nog minder sterk.

Hier is duidelijk alle sterkte geconcentreerd in 4 pieken beneden 11 MeV.

- Enig verband met de resultaten van Dehesa lijkt moeilijk (Deh77). Deze
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k*

50.5

<j

•I
S
m

40107

1 .

j L

with prüton wavefunctions

'S '20

with proton wavefunc lions

I . - i i i

| 4 T = 0

S M W =038.10»

In I.M ,1. I

SKE1
RPA

'30 MeV

SkE4
RPA

SkE4

RPA

, 1 , 1 .

_ £0
Figuur 45. 5 sterkte distributie in Zr.

bekomt een enorme fragmentatie

der sterktes met bijkomende

resonantie piek rond 21 MeV

(figuur 45). Di t gebrek aan

overeenkomst tussen beide re-

sultaten is n ie t verwonderlijk,

daar ook voor de andere d i s t r i -

buties in het werk van Dehesa

(Deh77) een te grote verdeling

bekomen wordt, vergeleken met

de resultaten u i t andere soort-

geli jke berekeningen. De bekomen

sterkte verdeling is sterk af-

hankelijk van de gebruikte

nucleon-nucleon interact ie.

Vandaar dat de afwijkende resul-

taten van Dehesa (Deh77) een

gevolg z i jn van de keuze van de

interactie in d i t werk (Migdal

type i nte ra c t i e ) .

a) Deh77.

- 5 -

Sn vormt een zeer interessante kern met zijn unieke positie als goed dubbel
cc ?OR

gesloten hoofdschil kern tussen Ni en Pb. Er is experimenteel weinig gekend
132omtrent deze magische kern, aangezien cnSngo ver van het gebied van de stabiele

atoomkernen gelegen i s . Als f i ss ie fragment zou deze isotoop kunnen bekomen
132worden. Vorig jaar werd Sn dan toch geproduceerd langs thermische f iss ie

235van U (Bjo80) en een y-verval studie gaf volgende conclusies :

- positie van een 1.7 ys isomeer bij 4.847 MeV ;
- bepaling halveringstijd van 2.1 ±0.3 ns voor het 4.416 MeV niveau
- boven limiet van 0.4 ns als levensduur van het 4.041 MeV niveau ;
- bepaling van de vertakkingsverhoudingen voor de 0.374 MeV en
4.416 MeV transities, waaruit door kennis van de levensduur van
het 4.416 MeV niveau experimentele waarden kunnen afgeleid worden
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voor de twee overgangswaarschijnlijkheden ;

- geen experimentele evidentie voor spin bepalingen der aangeslagen

niveau's.

Door deze nieuwe experimentele gegevens is een theoretische studie van deze
13?magische kern "Sn meer dan wenselijk. Bijzondere aandacht kan besteed worden

aan mogelijke spin bepalingen. In overeenstemming met de karakteristieken van

dubbel gesloten schil kernen bezit de laagst geëxciteerde toestand bij 4.041 MeV

een spin Jv = 3" of J71 = 2 +. Een eerste theoretische studie vanwege de Jülich

groep (Deh78) wees op de mogelijkheid van deze laatste suggestie : de bovenstaande

experimentele gegevens zouden passen in een mogelijke 8 + -> 6+ ->• 4 + •+ 2 + -> 0 +

cascade (figuur 46)

a) k§y?e_ééndeeltjes_energieën_(tabel 51) :

132Tabel 51. Eêndeeltjes energieën in Sn compleet zelf-aonsistent onder de
————— .
gevallen SkE2 en SkE4, aangepast onder SkE4 en sets gebruikt in de berekeningen
van Dehesa et al. (Deh78).

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

17
18

19
20

21

22

lf7/2
lf5/2
2p3/2
2pl/2
lg9/2
lg7/2
2(15/2
lhll/2
2d3/2
3sl/2
lh9/2
1U3/2
2f7/2
2f5/2
3p3/2
3pl/2

SkEZ

P

-24.69

-21.08

-18.13

-16.94

-14.52

-8.90

-7.42

-3.81

-5.66

-4.77

n

-18.39

-12.S2
-11.97

-7.63

-9.89

-9.60

-0.30

+3.01

-2.12

+0.21

-0.53

+0.55

SkE4

P

-24.33

-21.00

-18.22

-17.03

-14.85

-9.61

-7.99

-4.81

-6.20

-5.35

n

-17.28

-12.16

-11.21

-7.31

-9.13

-8.92

-0.36

+2.66

-1.86

+0.45

-0.45

-0.05

SkE4*

P

-26.33
-23.00

-13.22

-17.03

-14.85

-9.38

-3.45

-3.81

-6.65

-6.85

n

-17.28

-12.86

-11.91

-7.31

-9.23

-9.59

-0.36

+4.33

-2.11

+1.45

-1.31

+0.25

Dehesa a

set 1
P

-16.24
-13.59
-12.47
-11.32

••9.25

-4.72
-4.02
-2.20
-2.81
-3.0C

-9

-10

-7

-7

-7

-0

-0

-2

+1

-1

-0

.68

.57

.68

.25

.52

.80

.73

.87

.13

.34

.05

Blomqvist
set 2

-16

-13
-12
-11

-9

-3

-2

-0

-0

-1

P

.24

.59

.47

.32

.25

.25

.29

.46

.45

.56

-9
-8

-7
-7
-7

-C

+0

-1
+1

-1
-0

a)

i

.67

.94

.34

.24

.57

.64

.46

.74

.13

.34

.05

Experimentele schattingen voor de ééndeeltjes energieën in Sn zijn nagenoeg

uitgesloten :

- slechts enkele niveau's zijn gekend in ̂ jSbgg (proton deeltje)

en in 5 0Sn 8 1 (neutron gat) ;
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l S- niets is geweten b i j 4gln82 ( P r o t o n 9at) en cgSfigo (neutron

deel t je) ;

- een zeer belangrijke grootheid is de energiegap tussen de deeltje

en de gat toestanden. Hiervoor kunnen schattingen gemaakt worden door kennis
133van de bindingsenergieën van de vier randkernen, doch de massa's van Sn en

*In z i j n experimenteel n iet gekend en dienen geëxtrapolleerd u i t de massa

formules;

- bovendien is er een enorme verscheidenheid in mogelijke deeltje-

gat configuraties met nagenoeg dezelfde ongestoorde deeltje-gat energieën (u i t

HF-berekeningen). Hierdoor wordt het moeil i jk u i t de schaarse experimentele ge-

gevens empirische waarden af te Ie4den voor sommige ééndeeltjes energieën.

We vermelden in tabel 51 de ééndeeltjes energieën , zoals compleet zei f-consistent

bekomen na H.F. berekeningen met SkE2 en SkE4. We vermelden eveneens de sets

zoals gebruikt in de berekening van de Jül ich groep. Set 1 correspondeert met

energieën bekomen met een Woods-Saxon potentiaal met aanpassingen voor de niveau's

rond het Fermi oppervlak. Set 2 correspondeert met waarden gesuggereerd door

Blomqvist (Blo81), eveneens afgeleid u i t een Woods-Saxon potent iaal .

Te vermelden val t ook dat de Jülich groep gebruik gemaakt heeft van Migdal's

dichtheids afhankelijke nul -dracht kracht als deeltje-gat in te rac t ie , gepara-

metrizeerd in het Pb-gebied op één parameter na. Deze is ge f i t om de laagste

theoretische toestand overeen te laten komen met het 4.041 MeV niveau.

We stellen grote verschillen vast tussen onze sets bekomen met de Skyrme
interacties SkE2 en SkE4 en deze gebruikt in de Jülich berekening :

- de volgorde der 2d3/2 en 3sl/2 niveau's ;
- de beduidend minder sterke binding van de lhll/2 ééndeeltjes

toestand bij de zelf-consistente SkE2 en SkE4 sets. Dit fenomeen werd reeds bij
voorgaande hoofdstukken vermeld, en blijkt bij de Skyrme interactie noodzakelijk
door de sterke romppolarizatie welke dit niveau veroorzaakt (bvb. bij 2p-lh of
2h-lp berekeningen) ;

- de veel sterkere binding der lf proton gat toestanden bij SkE2 en

SkE4 ;

- de ruim 3 MeV kleinere energie gap b i j de neutron deeltje-gat

configuraties in de sets van Jülich (zeer duidel i jk merkbaar op figuur 47).

Voornamelijk deze laatste afwijking geeft aanleiding to t belangrijke gevolgen

voor de spin bepalingen der niveau's !

B i j de set SkE4* worden de zelf-consistente SkE4 ééndeeltjes energieën een

weinig aangepast op basis van argumenten, welke later vermeld worden.
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sgin_begalingen_ (-figuur 46) :

132,Figuur 46. Laag energetisch excitatie spectrum in Sn (tot 6 MeV). Ook de

laagste toestand van elke spin wordt vermeld.

a) Bjo80 b) Deh?8.
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Er komen nu eveneens positieve pariteits toestanden voor met lp-lh structuur
onder de lhio excitaties. In beide zelf-consistente berekeningen (SkE2 en SkE4)
wordt het J77 = 2+ niveau afgescheiden van de overige positieve pariteits toe-
standen J71 = 4+, 6+, en 8+. Het J1/ = 37 niveau is sterk.collectief en zijn excitatie-
energie is zeer gevoelig voor elke variatie van ëëndeeltjes energieën. We hebben
reeds opgemerkt b i j de vorige dubbel gesloten schil kernen dat SkE4 veel sterker
de col lect iv i te i t van de octupool vibratie beschrijft dan SkE2, hetgeen zich
ook in Sn manifesteert : de J7/ = 37 toestand bezit in RPA een excitatie ener-
gie, welke ruim 3 MeV minder is dan de TDA waarde. We weten dat b i j gebruik van
de Skyrme interacties de verwaarlozing van de 2p-2h grondtoestanris correlaties
in de afleiding van de RPA seculaire vergelijking (VI-22) aanleiding geeft tot
een te sterke beschrijving van de col lect iv i te i t b i j de laagste octupool vibratie.
Door met de grondtoestands correlaties rekening te houden, neemt de excitatie
energie van de J^ = 31 toestand toe en wordt de experimentele overeenkomst beter.
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Zolang we deze berekeningen niet expliciet hebben uitgevoerd, b l i j f t de be-
schrijving van de octupool vibratie ontoereikend, en verkrijgen we geen ernstige
theoretische aanduiding omtrent de excitatie energie van di t niveau. Zodus b l i j f t
de spin bepaling van de experimenteel eerst aangeslagen toestand b i j 4.041 MeV
onzeker. Het b l i j f t niettemin nuttig de theoretisch bekomen golffuncties van
de octupool vibratie te ontleden (figuur 47). We vermelden in figuur 47 b i j de
deeltje-gat configuratie de overeenstemmende RPA-amplitude X ^ (3j) . In de
beschouwde RPA benaderings methode worden de X(3j) en Y(3j) 1 1 amplitudes te
sterk weergegeven ; ze verlenen, echter, wel informatie welke deeltje-gat con-
figuraties belangrijk zi jn in de structuur van het J? = 3^ niveau. We stellen
een sterke opmenging vast van nagenoeg alle mogelijke deeltje-gat configuraties,
hetgeen de sterke col lect iv i te i t van het J? = 37 niveau onderstreept. Zelfs 4n
TDA verkrijgen we een daling van de excitatie energie van = 1.5 MeV.

De ongestoorde proton deeltje-gat gap bedraagt = 8 MeV, de neutron gap =7.5
MeV. Deze waarden staan in scherpe tegenstelling met deze aangewend in de Jülich
berekening (set 1) (Deh78). In deze laatste berekening wordt de collectieve ^"=3'
toestand verkregen b i j een excitatie energie welke groter is dan de ongestoorde
neutron deeltje-gat gap ! Zelfs al is de diagonale bijdrage van de (19,15 )

Figuur 47. Compositie van de collectieve 3 toestand in

a) Deh78.
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configuratie ( f i g . 47) repulsief (+0.20 MeV) dan nog, is het onwaarschijnlijk

dat na diagonalisatie van de RPA-matrix een dergeli jk resultaat wordt verkregen.

Er b l i j ken nog ernstige onnauwkeurigheden voor te komen in het werk van Dehesa

(Deh58) (zie vtrder).

In het l i ch t van deze discussie moet de exci tat ie energie en structuur van de

eerst aangeslagen J? = 57 toestand bestudeerd worden. In de SkE2, SkE4 en SkE4*

berekeningen wordt deze toestand weergegeven boven 7 MeV. In de Jülich berekening

daarentegen, treden d i t J ï ï = 5~ niveau, alsmede al le andere negatieve par i te i ts

toestanden op tussen 4.5 en 5.5 MeV, als gevolg van de extreem lage ongestoorde

neutron deeltje-gat energie. In al le voorgaande berekeningen ( Ca, Ca, Zr)

wordt het co l lect ie f J71 = 5" niveau steeds bevredigend beschreven met de inter-

actie SkE2 of SkE4 (met een zelfs iets te sterke c o l l e c t i v i t e i t als gevolg van

de gebruikte RPA benaderings methode). In Sn wordt vastgesteld dat het J. = 57

niveau nagenoeg niet co l lec t ie f wordt (verschil TDA - RPA en structuur van de

gol f funct ie) , zodat we het zeer onwaarschijnlijk achten dat de eerst aangeslagen

J? = 57 toestand optreedt rond een exci tat ie energie van - 4.8 MeV, iets hoger

gelegen ( = 0.4 MeV) dan de collectieve J? = 37 toestand, zoals resulteert u i t

de Jül ich berekening (Deh78).

Andere verschillen tussen de TDA - RPA berekeningen z i jn :

- daling van 1 MeV van de laagste J? = lT, exci tat ie toestand ;
- de opmerkelijke invloed vanwege RPA op de laagste positieve par i te i ts

toestanden.

Aanpassing set SkE4* : de zelf-consistente berekeningen met okE4 z i jn vatbaar voor

verbeteringen :

i ) exci tat ie energie van de collectieve 3" v ibrat ie ;

i i ) volgorde der positieve par i te i ts toestanden 4 , 6 en 8 .

- Door het verschuiven van diepliggende gebonden en hoogliggende ongebonden

ééndeeltjes toestanden wordt het 3~ niveau zeer gemakkelijk gebracht naar een

exci ta t ie energie boven 4 MeV. Deze aanpassing heeft echter niet veel z in, aange-

zien de RPA - SkE4 afwijking met het experiment een gevolg is van de beschouwde

RPA-benaderings methode (verwaarlozing grondtoestands corre la t ies) .

- In de veronderstelling dat de eerste J77 = 4 , 6 en 8 toestanden dezelfde

deelt je-gat configuratie zouden bezitten als belangrijkste componente , zou de

volgorde der niveau's een rechtstreeks gevolg z i jn van de gebruikte deeltje-gat

in te rac t ie , d . i . de Skyrme interactie SkE4. Nu b l i j k t d i t n iet het geval te z i j n .

We ste41en een merkwaardige verschuiving vast in de structuur der 4J , 6t en 8t

niveau's (zie figuur 48). Hierdoor wordt de volgorde der bovenvermelde toestanden

evenzeer bepaald door de ongestoorde deelt je-gat energieën der betreffende con-

f igura t ies . We stippen echter aan dat de meest waarschijnli jke volgorde 8+ -*• 6+

-»• 4 -*• 2 experimenteel nog geen vaststaand f e i t vormt, zelfs al z i jn de verschei-
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Figuur 48. B(E2) waarden in e frn in de 8+—>6 — > 4 — > 2 —>0 cascade in Sn

(ingekaderde waarden). Be vier linkse verval schema's stellen gevallen voor bij

cascade overgangen tussen zuivere deeltje-gat configuraties. De amplitudes van

deze configuraties in de finale SkE4 berekening worden eveneens weergegeven bij

het corresponderend niveau. a) Bjo80. b) Si,s82

B(E2) in 8»-»6*—4*—2*— O* cascade
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dene overgangswaarschijnlijkheden experimenteel in d i t verval gekend.

c ) 2y§r9§ü9iwa.a_£schi jn l i ikhedén ( t a b e l 52) :

Experimenteel z i jn de levensduren gekend van de 4.817 MeV en 4.416 MeV niveau's

alsmede de vertakkingsverhoudingen van de twee transit ies vertrekkend van het

4.416 MeV niveau. Bi j de veronderstelling van een 8+ •* 6+ •*• 4+ -»• 2+ •+ 0+ verval-

schema, wordt een s i tuat ie verkregen zoals vermeld in figuur 48 en tabel 52.

Gebruik makend van aanvaardbare waarden voor de effectieve lading van proton

(e =1.45 e) en neutron (e =0.40 e) respect ievel i jk, worden de experimentele
JlE

gegevens door de berekening met SkE4 verklaard. Om een inzicht te verkrijgen

omtrent de structuurwijziging in de 8+ , 6+ , 4 + en 2+ positieve par i te i t s toestanden

worden de v ier voornaamste configuraties, welke de structuur vormen van die

toestanden in de figuur 48 vermeld met hun corresponderende amplitude. Tevens
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worden de gereduceerde overgangswaarschijnlijkheden vermeld bij zuivere

configuratie transities. Dit maakt het meer dan duidelijk dat configuratie

menging noodzakelijk is, om aan de experimentele waarden te voldoen.

Een lichte afwijking valt te noteren bij het 4 niveau, zowel aangaande

excitatie energie (te lage 6 + — > 4 + transitie energie (fig.46)) als B(E2;4+—>2+).

We kunnen dit vermoedelijk toeschrijven aan het ontbreken van 2p-2h configuraties

132Tabel 52. Ovevgangswaavsahijnlijkheden in Sn. a stelt de totale aonveraie-

aoëffiaiënt voov. a) Bjo80 b) Deh78 d) BJÖ81.

8j >6j (E**p=0.132 HeV)
B(E2) in e2fra4

a = 0.6
Ptnt(E2) in s"1

. tot* '
T1/2(8j) in s

6J—>A\ (E®xp=0.299 HeV)

B(E2) in eZfm4

a = 0.036

Ptot(E2) in s ' 1

tot* '
T1 / 2(6j) in s

4 j—>2 \ (E*xp=0.374 HeV)
B(E2) in e2fm4

o = 0.017

Ptot(EZ) in s"1

B(E4) in e2fm8

s.p.u.

. to t •

+ + flvn
2 >0 (F r—4 fldi MPV \

B(E2) in e2fm4

s .p .u . RPA

TDA

4*—>37 (E*xp=0.065 HeV)
1 I X 9 9

B(E1) in e'fra^
a = 0.59

P t o t ( E l ) in s"1

B(E3) in e2fm6

s .p .u . RPA

TDA

SkE2

4.28

3.36 105

2.06 10"6

6.74

2.04 107

3.39 10 ' 8

7.84

7.15 107

2.68 105

9.4
2.90 107

6.9 10"9

230.2

5.8
3.9

0.30 10"2

2.06 109

1.27 104

12.2
4.9

SkE4

4.22

3.32 105

2.09 10"6

6.83

2.08 107

3.33 10"8

7.98

7.28 107

3.20 105

11.3

3.47 107

6.4 10"9

286.9

7.2
4.5

\ 8 3 10"2

5.76 109

2.05 104

19.8

5.5

SkE4*

5.39

4.24 105

1.64 10"6

8.85

2.69 107

2.58 10"8

11.7

1.07 108

3.36 1O5

11.8

3.65 1O7

4.8 10"9

269.7

6.8

4.3

0.18 10"2

1.28 109

1.53 104

14.8

5.3

expa>

5.19

4.08 105

1.70 10"6

10.4d)

3.04 107

2.2 10'8

30.88

2.83 108

4.35 105

15.3
4.72 107

2.1 10"9

4.1 10'9d)

<10 7

set lb>

3.48

2.74 105

2.53 10'6

18.65

5.66 107

1.22 10"8

48.60

4.43 108

3.36 105

11.8
3.65 107

1.4 10'9

36^.3
9.1

1.46 10"2

1.02 1010

1.36 104

13.1

set 2b)£>

15.40

1.21 10
0.57 KT6

61.16

1.86 108

0.37 10"8

239.60

2.19 109

6.65 105

23.4
7.21 107

0.31 10"9

730.6
18.3

0.21 10"2

1.46 109

4.81 104

46.5
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in onze berekening maar zekerheid hieromtrent kan slechts verkregen worden door

deze berekeningen affectief door te voeren, een zeer recent werk van Björn-

stad (Bjö81) leert ons dat het J? = 4, niveau een levensduur bevat van 4.1 ns.

Deze waarde overtreft tweemaal de vorige experimentele waarde. Hierdoor stemt

het SkE4* resultaat nog beter overeen met het experiment.

Concluderend, kan de voorgestelde spin bepaling , zoals aangeduid op figuur

46, aangenomen worden .rnaar b l i j f t het probleem van het 3" niveau bestaan.

Temeer, daar blijkt dat ondanks de lage B(El;4j—>37) waarde, deze toch groot

genoeg wordt om een totale overgangswaarschijnlijkheid op te leveren groter dan

de voordien besproken transities 4+—>2+ en 4+—>0* (tabel 52)

Ter vervollediging vermelden we in tabel 52 eveneens de resultaten van de Jülich

berekeningen (Deh78). Deze leiden tot dezelfde conclusies. Naast de reeds ver-

melde aanmerkingen aangaande de resultaten bekomen door Dehesa (Deh78) in ver-

band met de positie van het collectief J77 = 3" niveau, merken we nog volgende

twee onduidelijkheden :

- geen melding van effectieve waarden voor de lading ;

- inconsistentie tussen B(E£) waarden van tabel 2 en P + o t ^ ) waarden
van figuren 2 en 3 in (Deh78).

Opmerking : gebruik van effectieve waarden voor de lading zowel voor proton

als neutron bij transities tussen positieve pari tei ts toestanden is een gevolg

van de ontbrekende romp polarizatie effecten (o.a. 2p-2h) in de beschouwde model-

ruimte).

d) m y l t i p o o l _ s t e r k t e _ d i s t r i b u t i e s :

i ) dipool s t e r k t e d i s t r i b u t i e ( f iguur 49) :

- opvallende overeenkomst tussen dipool sterkte verdeling van

beide interacties SkE2 en SkE4.

- verschil tussen TDA en RPA resultaten is zeer miniem (daarom niet

opgenomen op figuur 49).

- aanpassing ééndeeltjes energieën heeft verschuiving van resonantie

naar hogere energieën tot gevolg.

- dipool sterkte verdeling is meer uitgespreid over een breed

energie gebied.
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f

Figuur 49. Dipool sterkte
132Verdeling bij Sn.
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ii) octupool sterkte distributie (figuur 50)
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- een niet te verwaarlozen menging van isovector sterkte in de laag-

liggende collectieve octupool vibratie dient te worden opgemerkt.

132
Opmerking : De multipool sterkte distributies in Sn, corresponderend met

de Skyrme interacties SkE2 en SkE4, kunnen niet vergeieken worden met geli jk-

aardige resultaten bekomen ui t andere nucleon-nucleon interacties, aangezien

deze ontbreken in de literatuur.

- 6 -

Deze kern is de laatste jaren (vanaf 1978) zeer gedetailleerd bestudeerd

geworden om twee voorname redenen :

- i ) vooreerst kwamen Kleinheinz en medewerkers (Kle78) t o t de

vaststel l ing dat de eerst aangeslagen toestand b i j 1.579 MeV in de N=82 kern

Gd geen 2+ niveau was, zoals oorspronkelijk aangenomen (Kow72) en resulterend

in twee-quasideeltjes berekeningen van Waroquier en Heyde (War74), maar spin 3~

bezat. Aldus werd de vroeger vooropgestelde 6+ -> 4+ -»• 2 -> 0 E2 et•:•• ade ver-

vangen door de 7~ •+ 5" •> 3~ •*• 0 yrast cascade. Men stelde nu wel de vraag, waar

de J ï ï = 2+ toestand zich ergens bevond. Deze moest zich bevinden boven de yrast

l i j n , en werd tenslotte gelokaliseerd b i j 1.971 MeV door dezelfde Jül ich groep

(0ga78) door middel van verfi jnde (a,2ny) reacties. Later werd deze posi t ie

bevestigd door een B+ verval studie van Toth (Tot80).

Het f e i t dat deze 2+ toestand = 0 . 4 MeV hoger l i g t dan de 3" toestand w i j s t op

een eerste belangrijke spectroscopische evidentie voor een gesloten schi l b i j

Z=64 , tussen de 2d5/2 en lg7/2 proton ééndeeltjes toestanden en de l h l l / 2 , 2d3/2

en 3sl /2. In het verloop der J? = 2J en 37 niveau's doorheen de N=82 isotonen,

wordt een plotse wijziging vastgesteld in de volgorde der niveau's. Deze kan be-

schouwd worden als een experimentele evidentie voor ean gesloten proton schil

(Z=64) in Gd en voor een daarbijhorende omvangrijke proton energiegap b i j

Z=64 in het ééndeeltjes spectrum. Het voorkomen van deze laatste vormt het voor-

werp van verscheidene recente microscopische berekeningen (Goo79, Ton80).

- i i ) een tweede reden is dat in Gd hoge spin toestanden (en

wel de yrast toestanden) uitstekend kunnen bestudeerd worden via in-beam y-verval

spectroscopie bvb. door middel van (a,xnv) reacties waarbij x=l to t zel fs 6(Klei79)!
146Bovendien is Gd als kern zeer interessant door z i j n enorme gel i jkenis met

208 '
Pb_. Het blijkt dat schillenmodel berekeningen met effectieve nucleon-nucleon

interacties op uitstekende wijze hoge spin toestanden kunnen verklaren in
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208sferische kernen in de buurt ven de dubbel gesloten schil kern Pb. Door zijn
gelijkenis met Pb, wil men deze recente bevindingen doortrekken naar Gd,
te meer daar in dit gebied conventionele in-beam y-verval spectroscopsiche
studies mogelijk z i jn , welke ons informatie verschaffen omtrent hoge spin
excitaties met twee of meerdere nucleonen.

a) §videntie_yoor_een_Z=64_Broton_gesloten_subschil_effect_:

Figuur 51. Laag energetisah excitatie patroon in de W=82 isotonen. Theoretische

resultaten uit een 2qd berekening met Gauss interactie.

30

[MeV]

2.0

10

0

30

EXPERIMENT
6.7 ns

<03ns

2.8/JS

08/us

. 0196/us

ZO.

0-8B»js R'

10 2wuj 135wu 111!_.,. _ LU9wu

0*

116wu

_0*

: ( 4 * l

37wu

A.0*
136

. 52*82
Xe

54 82

138C HO,

58ce82

THEORY

'42Nd 4Sm U6,
^ 860 82 62 82 64 82

.7"

1.23 AJS
.- -f

10 wu

0*

9.11 fis

2*

15 w u

0*

19/.'S
— - - '

113wu

0'

1.82 us K V /

i •

y

11 WU

0*

Figuur 51 geeft een duidel i jk beeld van de laaggelegen aangeslagen toestanden

in de N=82 isotonen :

- het klassieke 6+ + 4+ ->• 2+ •* 0̂ " verval patroon t o t en met Sm ;
+ +

- het verloop van de 0 - 2 energiegap : s t i jg ing in twee stappen :
- constant van 134Te to t 136Xe ( ^ 1.3 MeV) ,

138
- eerst een lichte toename vanaf Ba en nadien terug constant tot en met144

Sm ( =• 1.6 MeV) ,
146,- tweede sterke sti jging in Gd ;
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- de praktisch voortdurende constante daling van de excitatie
energie van de collectieve octupool vibrat ie .
Het theoretisch niveauschema, weergegeven op figuur 51, is het resultaat van een
twee-quasideeltjes berekening met een effectieve Gauss interactie (War74). De
berekening verklaart goed de positieve par i te i t s toestanden der N=82 isotonen
beneden Gd, maar is niet in staat de octupool vibratie 3" te beschrijven.
Dit is niet verwonderlijk, vermits de laagste J17 = 3" toestand in de N=82 kernen
meer omvat dan een twee-quasideeltjes structuur van het type ( lg7/2, lhl l /2U-

- 146

of (2d5/2, lh l l /2) - - . De positie van het 3 niveau in Gd leer t ons aldus niet

veel omtrent de Z=64 proton gap. Het 2+ niveau daarentegen bevat hoofdzakelijk een

superpositie van verschillende laagliggende 2qd toestanden. In Gd benaderen

deze zeer sterk de lp-lh toestanden van het type (3sl/2 of 2d3/2 , lg7/2 - 1 of 2d5/2"1)

De experimenteel waargenomen stijging van 0.3 MeV van het 2+ niveau in Gd

wordt in alle vroegere 2qd berekeningen ook verklaard (War74,Wen79). Op figuur

52 (figuur 1 uit (War74)) ziet men duidelijk de energiegap tussen 2d5/2 en

3sl/2 toenemen tot 2.7 MeV in Gd. Conclusie : de recente experimentele

ontwikkelingen brengen de vroegere gedane vaststellingen omtrent positieve

par i te i t s toestanden in Gd niet in het gedrang. De proton energie gap tussen

de even-£ eendeeltjes toestanden volgt het normale patroon en vertoont absoluut

geen sprong. Enkel de positie van het lh l l /2 niveau is onzeker, maar dit is ook

het geval bij de voorgaande even-even N=82 kernen. Door verwaarlozing van sommige

-1.0

0.0

Figuur 52. De éêndeeltjes

energieën relatief t.o.v. lg7/2

in de N=82 isotonen gebied

zoals gebruikt in de 2qd

berekening met Gauss interactie

(War74).

52T e82

romppolarizaties in de modelruimte, wordt phenomenologisch de bindingsenergie

van het lhll/2 niveau groter. De Z=64 proton gap zal alleszins toenemen in het

geval alle romppolarizaties worden opgenomen in de modelruimte (figuur 52).
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Wat z i j n de resultaten van een zelf-consistente SkE2 of SkE4 berekening ?

Men verkr i jg t een proton gap welke te k le in wordt ( = 1.8 MeV) (zie figuur 53),

daar waar 2.5 MeV nodig i s om met SkE2 of SkE4 het laag energetisch spectrum

in een lp- lh model ruimte te beschrijven.

- Daartegenover staat de set van ééndaeltjes energieën, aangewend door

Kleinheinz (Kle79). Het éëndeeltjes spectrum vertoont een gap van = 3.5 MeV,

en de lg7/2 - 2d5/2 separatie bedraagt = 0.150 MeV .

- De aangepaste ééndeeltjes energieën, gebruikt in de berekening SkE4 , ver-

tonen waarden welke gelegen z i jn tussen deze, corresponderend met de twee extreme

sets (SkE4 en Kleinheinz (Kle79)). De gevolgde werkwijze voor de aanpassing

wordt verder uiteengezet.

Opmerkelijk is wel de geli jkenis (op l h l l / 2 na) tussen SkE4* en de Gauss re-

sultaten van figuur 52 b i j 146Gd.

Figuur 53. Proton ééndeeltjes

enevgieën rond het Fermi niveau

j - , in 146Gd relatief t.o.v. lg?/2.

M«V a) KIe?9.
proton

-1.8 MeV

Ihnft

_ ' 8 *

- 2 . 6 MeV

2(1 V;

• 3.5 MeV

SI: E 2 SkE4

1O7fl

197/1

SkEt Kleinheinz a)

lino

2UL.

- 6 MeV

_ 3»ifl

SkE2

|U 6Gd |

neutron gip

Ih»

- 6 MeV

tiiin

SkE4

-3.7 MeV

lh | V l

Kleinheinz a>

MeV

li

12

10

8

6

i

2

O

Figuur 54. Neutron ééndeeltjes

energieën rond het Fermi niveau

in Gd relatief t.o.v. lg?/2.

a) KIe?9.
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Mat z i j n de resultaten van andere zelf-consistente berekeningen omtrent de

Z=64 proton gap ?

Het al of n iet voorkomen van een Z=64 proton gap vormde het voorwerp van sommige

studies i n de l i te ra tuur . Men stelde zich ook de vraag waarom het N=64 subschil

ef fect b i j c n - " ^ r ' i e t z 0 duidel i jk naar voren t rad. Goodman (Goo79) bevond

na een sferische HFB berekening met de Brueckner G-matrix afgeleid van de Reid

"soft-core" potentiaal, dat jils^ er een ges.oten schil optrad b i j Z=64 in Gd,

de daarbij horende energiegap in het ééndeeltjes spectrum behouden bleef b i j

toename van het aantal neutronen (N>82). Daarentegan nam de energiegap af b i j

vermindering van het aantal neutronen (N<82). In het andere geval, b i j <^n con-

stant houden van het aantal neutronen (N=82) en variat ie van Z, stelde Goodman

geen noemenswaardige verandering vast van de gap. Hi j kon echter niet het be-

staan van een Z=64 gesloten schi l effect verklaren, als deze niet optrad b i j N=64.

Tondeur (Ton80) probeerde deformatie effecten verantwoordelijk te stellen

voor het magisch karaLter b i j Z=64, maar een gedeformeerde Hartree-Fock bereke-

ning gaf geen aanleiding t o t een verhoging van de energiegap van 1.65 MeV,

corresponderend met de sferische symmetrie. Hi j bestudeerde ook hoe k!ein de

gereduceerde massa corresponderend met de gebruikte nucleon-nucleon interactie

dient te worden om een gap van 2.6 MeV te kunnen bekomen. Met Skyrme-type inter-

acties vond h i j m*/m = 0.47 , wat alleszins onrealistisch wordt (Hfst. IV).

Brengen de naburige kernen geen experimentele informatie omtrent proton of

neutron deeltje-gat gap in Gd ?

We kunnen Gd schetsen in volgend schema :

145rn
64Gd81

145Eu63tu82 d82 b82

d83

i ) Kennis der energieën van geëxciteerde ééndeeltjes of één gat

toestanden in de vier naburige oneven-A kernen levert experimentele informatie

omtrent de relatieve posi t ie van de ééndeeltjes toestanden onderling. Deze

exci ta t ie energieën z i j n echter experimenteel niet volledig gekend. Bovendien

is de ééndeeltjes component van de experimenteel waargenomen aangeslagen toe-

standen ook niet gekend. Bijvoorbeeld, vormt de experimenteel zeer laag waarge-

nomen 13/2+ toestand in g^Gd^ niet noodzakelijk een zuivere ééndeeltjes toe-

stand. Deze toestand bevat een zeer sterke opmenging van (3~ x 2 f7 /2) 1 , / ?+ ,

zodat u i t de experimentele excitat ie energie weinig exacte informatie verkregen

wordt inzake posit ie van de l i13/2 toestand (Hey75). Spectroscopische factoren
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zijn hier noodzakelijk, maar aangezien Gd niet stabiel iss kan deze als target
in één-nucleon transfer reacties niet gebruikt worden.

ii) Oneven-even separatie energie verschillen : deze kunnen een
idee geven omtrent de grootte van respectievelijk proton en neutron gap. Zij
worden afgeleid uit de bindingsenergieën van de vijf aangeduide kernen.

•MC

Daarvan zijn er vier experimenteel gekend : n Eu (E0=-1199.002 MeV) (Wap77) ,
146Gd (E0=-1204.45 MeV) (Par80) ,

 147Gd (E0=-1211,91 MeV) (Par80) , en
 145Gd

(E0=-U93.15 MeV) (Fir79). Enkel voor
 147Tb wordt een geïnterpolleerde of

geëxtrapolleerde waarde zoals gesuggereerd door Wapstra en Bos (EQ--1206.15 MeV)
(Wap77) in acht genomen.
Uit de separatie energieën

Sp(Z,A) = BE(Z,A) - BE(Z-1,A-1)
en Sn(Z,A) = bE(Z3A) - BE(Z.A-l) , worden de oneven-even verschillen respectieve-
lijk voor proton als neutron bepaald :

6p(Z,A) = Sp(Z,A) - Sp(Z*l,A+l)
en «n(Z,A) = Sn(Z,A) - Sn(Z,A+l) , en we vinden voor 146Gd

6 = 3.75 MeV
6n = 3.84 MeV .

Hieruit kunnen we eventueel concluderen dat de proton gap en neutron gap van
dezelfde grootte orde zijn. Bovenstaande waarden dienen echter nog gecorrigeerd
te worden voor paarcorrelaties , waardoor de gaps verkleinen. Een redelijke
waarde voor de proton paar gap is A=1.2 MeV, waardoor de effectieve gap 2.4 MeV
wordt, wat in overeenstemming komt met de situatie geschetst in figuur 52
en met SkE4* in figuur 53.

Anders is het gesteld met de neutron gap, waarvoor minieme paarcorrelaties
verondersteld worden, waardoor de effectieve neutron gap op 3.7 geschat wordt
(Kle79) (fig.54). Wij vermoeden dat deze waarde wel aan de lage kant ligt
omdat we moeilijk kunnen aanvaarden , dat de neutron paareffecten bij dergelijke
lage gap zo miniem kunnen wezen in tegenstelling tot de proton situatie bij
analoge gap. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat compleet zelf-
consistente H.F. berekeningen op Gd met SkE2 of SkE4 een N=82 neutron gap
opleveren van = 6 MeV , wat aanzienlijk hoger is (fig.54). Er zijn nog andere

argumenten die wijzen op een optreden van een hoge neutron gap :
132- in Sn wordt een neutron gap bekomen van = 5.5 MeV met SkE2 zowel

als met SkE4, terwijl andere studies gelijkaardige waarden aannemen : = 4.5

MeV (Dehesa (Deh78)) en = 5.5 MeV (Blomqvist (Deh78)). Zelf-consistent neemt

men een toename van de N=82 gap waar bij stijging van het aantal protonen.
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140
Dit e f fect neemt men waar t o t Ce om nadien weer l icht jes af te nemen. Een-

zelfde vaststel l ing werd genoteerd door Goodman (Goo76). Steunende op de

experimentele neutron separatie energie verschil len zou men het tegendeel ver-

wachten. Dit gedrag van de N=82 energiegap doorheen de N=82 isotonen vergt een

verdere meer diepgaande studie.

- ondanks de hoge neutron gap van 6 MeV is de invloed van neutron

romp polar izat ie op de laagliggende exci tat ie toestanden groot. Zo vormen

neutron deeltje-gat exci tat ies ruim 30 % van de collectieve octupool vibrat ie

(zie verder). Een gap van 4 MeV zou de RPA oplossing met Skyrme interacties

zonder enige tw i j fe l imaginair maken en zou zel fs de TDA oplossing voor de

laagste 3" toestand een te lage excitat ie energie bezorgen.

Opmerking : de compleet zelf-consistent bekomen bindingsenergie met SkE4 bedraagt

- 1205.21 MeV (EQ/A = -8.25 MeV) , wat zeer nauw aansluit met de recente experi-

menteel bekomen bindingsenergie van - 1204.45 MeV (EQ/A = -8.25 MeV).

b ) a a n B § s s i n g _ p _ r o t o n _ e e n d e e [ t i e s _ e n e r g i e e n _ e n _ b e s c h r i j v i n g l a a g -

De aanpassing van de proton ééndeeltjes energieën rond het Fermi niveau

wordt, zoals reeds vermeld, weergegeven op f iguur 53. Energieën van de overige

ééndeeltjes toestanden b l i jven totaal zelf-consistent.

De aanpassing geschiedt als volgt :

i ) exci tat ie energie van 8, (E?,xp= 3.183 MeV) . Theoretisch b l i j k t

d i t een nagenoeg zuivere ( l h l l / 2 2d5/2 ) configuratie met zwak repulsief

diagonaal matrixelercent van +0.05 MeV : een ideaal niveau waarop kan gebaseerd

worden om de ongestoorde deeltje-gat energie van de proton configuratie ( l h l l / 2

2d5/2~1) af te leiden.

i i ) exci tat ie energie van 2, (E^xp= 1.971 MeV) . Hoofdcomponente is

de (3sl /2 2d5/2 ) configurat ie. De separatie energie tussen de twee spin leden

(2 en 3~) van het multi-plet moet door de gebruikte interact ie zel f gereprodu-

ceerd worden. De Skyrme interact ie slaagt h ier in (figuur 55). De eerstvolgende

positieve par i te i ts toestand (3+ of 4 ) wordt experimenteel rond 2.611 MeV ver-

wacht.

i i i ) exci tat ie energie van 4 | . De ongestoorde (3sl /2 lg7/2 ) en

(2d3/2 2d5/2" ) deelLja-gat energieën worden zo bepaald dat de laagste 4+ niet

onder 2.5 MeV excitat ie energie komt.



Figuur 55- toog energetisch niveausahema van Gd (spin tot 10 ).

TDA en RPA resultaten met SkE4 .
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Dergelijke aanpassing geeft aanleiding tot het schema zoals voorgesteld in

figuur 55. Hier hebben we ons beperkt tot het weergeven van de laagste excitatie-

toestanden bij elke spin (tot 10+) (yrast toestanden). Wat leert ons de SkE4*

resultaten :

i) de 8", 7~, 5~ en 3" excitatie energieën worden uitstekend gere-

produceerd en vormen hoofdzakelijk componenten van het (lhll/2 2d5/2~ ) multi-

plet. Het 3" niveau is sterk collectief en in mindere mate het 5" niveau. Een

gevoelig lagere neutron gap heeft een minder goede experimentele overeenkomst,

tot gevolg.

ii) de 4j en 67 niveau's liggen boven de yrast transitie lijn, en

worden derhalve niet gevoed in de yrast cascade.

iii) de 8^ en 9^ worden theoretisch in de verkeerde volgorde qerepro-

duceerd. Dit is niet noodzakelijk een tekortkoming van de Skyrme interactie,

maar kan een gevolg zijn van de gelimiteerde configuratie ruimte, alhoewel beide

de hoogste spin leden zijn van het (lhll/2 lg7/2 ) multiplet en geen andere
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dichtbijgelegen configuraties met dezelfde spin en par i te i t waargenomen worden.

iv) het Jw = 10+ niveau bij 3.865 MeV vervult een belangrijke rol .

Het vertoont geen dominerende lp-lh structuur, aangezien we theoretisch de laag-

ste lp-lh toestand met spin 10+ verkrijgen rond 6.5 MeV. Dit

niveau kan enkel verklaard worden als zijnde opgebouwd uit 2p-2h configuraties

waarvan (lhll/Z 2d5/2"1)^0+ , (lhll/2 Ig7/2"1)2Q+ e n J - ( l h n / 2 2d5/2"1) J *

( lhl l /2 lg7/2 )j 1 1Q+ naar alle waarschijnlijkheid tot de voornaamste behoren.

Er wordt experimenteel een sterke El overgang waargenomen tussen de laagste Jïï=10+

toestand en het Jv=9~ niveau. Deze sterke overgangswaarschijnlijkheid kan theore-

tisch verklaard worden door bovenstaande structuur voor het 10+ niveau aan te nemen.

Deze 10+ toestand vormt aldus de scheiding tussen de eenvoudige lp-lh toestanden

en de meer complexe 2p-2h toestanden. Kleinheinz (Kle79) wees eveneens op de

bijzondere rol van het 10+ niveau. Uit de in-beam v-verval experimenten blijkt

in het algemeen dat de y-deëxcitatie geschiedt op een zeer complexe wijze. Maar

er wordt vastgesteld dat a l le y-deëxcitaties uitmonden in een bepaald niveau, een

zogenaamd "trechterniveau". Deze toestand bevindt zich bij een excitatie energie

van - 4 MeV en vervalt op zijn beurt naar de grondtoestand volgens een eenvoudi-
146ger vervalschema. In Gd is dit particulier niveau volgens Kleinheinz (Kle79),

het 10+ niveau bij 3.865 MeV. De waargenomen complexe y-deëxcitatie boven dit

10+ niveau tussen hoge spin toestanden met positieve par i te i t (Kle80) worden

in figuur 55 niet aangeduid wegens de 2p-2h struktuur van deze yrast toestanden.
146Een meer uitgebreide berekening op Gd in de nabije toekomst is inderdaad aan

te bevelen.

v) een zeer recente quasideeltjes berekening van Chasman (Cha80)
op Gd ter verklaring van de hoge spin toestanden beschrijft het 10+ niveau

2

als een zuiver 2qd toestand met configuratie (lhll/2)^Q+ . Als residuele inter-

actie beschouwde hij slechts een paarkracht. Het proton ééndeeltjes spectrum

en de paar interactie sterkte werden gefit ter reproduktie van de laagliggende

niveau's in Eu en het 10 niveau in Gd. Op deze wijze beschreef hij zeer

bevredigend de overige hoge spin yrast toestanden in Sm, Gd en Dy.

Desondanks geloven wij dat de voorstelling van het 10+ niveau door een zuivere

2qd toestand te eenvoudig is. Inderdaad worden de laagliggende toestanden in Gd

(beneden het 10 niveau) niet gereproduceerd in de berekeningen van Chasman.

vi) het 2 + niveau bij 1.971 MeV werd later ook bevestigd in een

B+ verval van 23 s Tb, bekomen via de reactie Pr( C,xny) (Tot80).

In deze studie werd een sterke 3.140 MeV -transitie opgemerkt, die Toth in het

vervalschema van Gd nergens kan bijpassen. Door de sterke intensiteit van

deze transitie (12 % van de sterke 1.579 MeV overgang (3"—> 0*)) lijkt het
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wel interessant te zoeken naar een mogelijke verklaring. Oorspronkelijk dacht
Toth een niveau te plaatsen bij 3.140 MeV, welke direct verviel naar de grond-
toestand. Hierdoor zou echter dit niveau een spin « 2 moeten vertonen. Aangezien
de grondtoestand van Tb meer dan waarschijnlijk een spin J17 = 4" bezit, is
voorgaande veronderstelling in tegenspraak met het feit dat het J < 2 niveau
sterk gevoed zou moeten worden door 3+ verval van Tb. Een meer aanvaardbare
oplossing is dat een niveau bij 4.72 MeV via een 3.140 MeV overgang vervalt naar
het 3" niveau bij 1,579 MeV. Coïncidentie gegevens steunen deze veronderstelling
maar geven geen uitsluitsel. Wij vinden een tweede octupool resonantie rond
5.7 MeV (figuur 56) in een lp-lh modelruimte. Met 3p-3h configuraties zou deze
tweede resonantie kunnen dalen tot 4.7 MeV excitatie ; door de gelijkaardige
opmenging van verschillende configuraties in de struktuur van de twee octupool-
resonanties , behoort een sterke Ml + E2 overgang van de tweede naar de eerste
octupool resonantie tot de mogelijkheden. Bovendien is de p+-overgang van 4"
in Tb naar 3" (tweede resonantie) in ^"Gd sterk toegelaten, voornamelijk
wegens aanwezigheid van componenten in zowel initiële als finale toestand welke
3+ overgang in de hand kunnen werken (bvb. Gamov-Teller overgang d5/2 — > d3/2).
Het ontstaan van dergelijke tweede resonantie bij RPA wordt schematisch in
appendix L uiteengezet.

c) 2Y§ÏT9§09§y§§C§£bïJDliJ!sb§d§D_(tabel 53) :

Experimenteel is er wel wat informatie omtrent overgangswaarschijnlijkheden

in Gd : twee levensduren en enkele boven!imieten van levensduren en bovendien

enkele vertakkingsverhoudingen. Deze ruime hoeveelheid informatie moet een

ernstige test inhouden omtrent de theoretisch bekomen struktuur der niveau's.

We beperken ons in dit werk tot electrische multipool overgangen, zodanig dat

niet al le experimentele kennis inzake electromagnetische transities kan getoetst

worden. Zo worden alle Ml overgangen tussen 9", de twee 8" en 7" niveau's onder-

ling buiten beschouwing gelaten, alsmede nucleaire g-factoren (onlangs werd de

g-factor van het 7" niveau experimenteel bepaald op 1.13 ± 0.09 n.m.) (Fae79)).

Evenzeer wordt de zeer intense El - transitie tussen het "trechterniveau" J17 = 10+

en 9 niet bestudeerd, aangezien het 10+ niveau niet in de beschouwde lp-lh model-

ruimte gereproduceerd wordt. Alle transities beneden het 7" niveau worden daaren-

tegen wel opgenomen in tabel 53 met dezelfde effectieve waarden voor de lading
132als gebruikt in Sn. Voor de collectieve transities naar de grondtoestand

worden vrije waarden gebruikt.

Vas t s t e l l ingen :

i) De experimentele B(E2;77—>57) wijst duidelijk op een nagenoeg zui-
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ue.Tabel 53. Ooergangswaarsohijnlijkheden in Gd. a) KledOa 3 Oga?8 , Klei79 .
Gebruikte effectieve waarden voor de lading : e =1.45 e 3 e =0.40 e , behalve bij
transities naar de grondtoestand waar de vrije ladingen gebezigd worden: e =e s

7 1—* 5 Ï (Ejxp=0.32« HeV)
B(E2) in eZfm*
ptot<EZ) 1n r l

Ti / 2 (7j) In s

5Ï 5 Ï — > 3 Ï (ExXp=l-0« HeV)
| B(E2) in e2fm4

Ptot(E2) in s"1

5J_>4- (E^O.047 MeV)
B(E1) in e'ftf
Ptot(El) in s"1

T^S-j) in s

3I 3Ï—*av (ïï*-i.sniM)
B(E3) in e'fm"
s.p.u.

T1/2(3p in s

4+ H*—>2* (Ej*p=0.639 MeV)
1 B(E2) in eZfin4

Ptot<E2> 1n »"'

4t—>3I (E*xp«l.O32 MeV)
1 1 X 9 9

B(E1) in e'fnr
P t o t(El) in s"1

1 B(E2) in e'fm*
s.p.u.
Ptot(E2) in s"1

2+—»3j (Ejxp=0.393 HeV)
B(E1) in e2ft?
P t o t(El) in 5"1

T1/2(2t) i" 5

SkE4*

15.96
7.33 107

9.45 10"'

18.30
3.28 1010

2.73 10"4

4.70 107

2.11 10"11

5.8 104

45
0.85 10"'

36.29
4.74 ÏO9

2.29 10"3

4.00 1O1Z

1.73 10"13

211
4.6
7.71 101Z

1.41 10"Z

1.36 1012

7.64 10"14

exp»>

21.0
9.65 107

(7.2 t0.4) 10"'

>1.29
>2.31 ïo '

<0,3 10"'

(4.7 JO.5) 104

37
(1.06 '0.12) 10"'

- 10"12

2d5/2~1)vere
7 5

transitie aangezien deze 8.5
2 4e fm oplevert, wat bij

een effectieve lading van
eeff=J,58 e de experimentele
waarde voor het gereduceerd
matrixelement oplevert.

ii) Er is een experi-
mentele evidentie voor een
eventueel J1T=3+ of 4 + niveau
bij 2.611 MeV, welke nochtans
niet gevoed wordt door het
5" niveau. De theoretische
resultaten wijzen inderdaad
naar een overwegend E2 verval
van het 5" niveau naar het
collectief 3" niveau met een
overgangswaarschijnlijkheid
welke aan de experimentele
limiet voldoet.

iii) De collectiviteit
van het 3" niveau wordt in de
RPA gced beschreven.

iv) Experimenteel vervalt
het 2.611 MeV niveau naar de 3" octupool vibratie, i.p.v. een mogelijk parallel
4 —>2 — > 0 cascade verval. Bij veronderstelling van een 4 + spin assignatie
lijkt El-transitie naar 3" veel sterker (factor 1000) dan E2 naar 2 +, volledig
in overeenstemming met de experimentele bevindingen.

v) Eenzelfde mogelijkheid bestaat voor het 2 + niveau. Deze toestand kan
direct vervallen naar de grondtoestand of via de 3" toestand. Onze resultaten
geven een duidelijke voorkeur naar directe E2 transitie , wat ook experimenteel
het geval is.
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°Gd

Figuur 56. Dipool en oatupool

sterkte distributie in Gd.
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De reuze dipool resonantie
is gesitueerd rond 16 MeV met
een breedte van ongeveer 4 MeV.

Zoals reeds aangestipt is er
een tweede, weliswaar veel zwakkere
octupool resonantie merkbaar
rond 5.6 MeV. De oorzaak van het
optreden van een tweede resonantie
dient gezocht in het al of niet
continu karakter van de ongestoorde

deeltje-gat energieën (Fig.57).
Bij voorkomen van een energie-
gap in het ongestoord deeltje-
gat spectrum, kan dit aanleiding
geven tot een supplementaire
resonantie, met een weliswaar

zwakkere lp-lh sterkte dan de
eerste. Uitbreiding tot 3p-3h
configuratie kan deze tweede
resonantie in sterkte doen
toenemen. In appendix L wordt
de mogelijkheid tot het ont-
staan van een tweede resonantie
in een schematisch model aan-
getoond. Dergelijke situatie
kan o.a. voorkomen, indien
de proton gap beduidend ver-
schillend is van de neutron
gap.

Figuur 57. Spreiding ongestoorde deeltje-gat energie van 3 configuraties. Invloed
RPA op energiepositie en sterkte 3 toestanden in Gd. Verklaring ontstaan van
meerdere ootupool resonanties.

20 MeV

unpcrturbtd ph

RPA

Sk Et
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e ) conclusies

146,

146r

- De proton energiegap vertoont in i-t Gd geen bruuske toename.
Twee-quasideeltjes berekeningen op de gehele N=82 isotonen reeks
geven een zacht verloop aan der proton ëëndeeltjes energieën tot en met i'TUGd,
zonder enige discontinuïteiten. Het enig probleem blijft dat de empirisch bekomen
gap tussen de lg7/2, 2d5/2 en lhll/2, 2d3/2, 3sl/2 toestanden microscopisch
steeds te laag bekomen wordt.

- De grote N=82 neutron gap bekomen uit de zelf-consistente H.F. berekeningen met

de Skyrme interactie verschilt in gedrag en in grootte met de experimentele

neutron separatie energie verschillen.

- Het lp-lh spectrum van Gd wordt door SkE4* uitstekend beschreven, alsmede
de diverse overgangswaarschijnlijkheden tussen deze lp-lh toestanden.

- Het optreden van een tweede octupool resonantie bij 4.9 HeV wordt bevestigd.

Dit leidt tot :

- verklaring van de intense 3.140 MeV transitie in
het g+ verval van 146Tb.

- evidentie van een neutron gap groter dan de Z=64
proton gap.

- 7 -

Deze zware dubbel gesloten schil kern werd reeds in vele studies zowel

experimenteel als theoretisch behandeld en besproken, zodat wij ons

zullen beperken tot een weergeven van de belangrijkste resultaten, specifiek

aan de gebruikte interactie verbonden. Nochtans bieden zeer recente inelastische

deeltje verstrooifngs experimenten ((p,p') of (e,e1)) enorm interessante infor-

matie omtrent hoge spin toestanden, waarvan sommige een nagenoeg zuivere één-

deel tje-gat configuratie vertonen. Hieruit leidt men direct de ongestoorde

energie af van het corresponderende deeltje-gat multiplet, weliswaar door gebruik

te maken van het daarbij behorend diagonaal interactie matrixelement. Een aan-

passing van de deeltje-gat energieën op deze wijze is zeer betrouwbaar en geeft

..en directe exacte bepaling van de ééndeeltjes energieën, proton en neutron
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gap b i j de behandelde kern. Deze waarden kunnen dan vergeleken worden met

andere phenomenologische waarden , genomen u i t de naburige oneven - A kernen
207Pb, 2 0 9Pb, ZO7T1 en 2 0 9 B i . Meestal gebeurt de aanpassing j u i s t andersom

en worden supplementair de parameters van de gebruikte residuele interact ie

ge f i t ter reproductie van exc i ta t ie energieën en overgangswaarschijnlijkheden
208

der laagliggende collectieve niveau's in Pb. Deze klassieke methode werd o.a.
208gebruikt i n de zeer goede en betrouwbare RPA studies op Pb van True, Ma

en Pinkston (Tru71) , en van Ring en Speth (Rin74). Naar deze werken zal frequent

verwezen worden b i j vergelijkende studies met onze resultaten.

208Een ander interessant aspect in Pb is het voorkomen van diverse collectieve

toestanden (3" , 5", 1"» 2 + , 4 + , 6+ , 8+ enz.). Het wordt een interessante taak

na te gaan of de in d i t werk voorgestelde Skyrme-type interactie SkE2 of SkE4

in staat is al deze col lectieve toestanden te beschrijven.

a) Ê§DB§§§lD9_ë§Dëë§lïJ§§_§0§!C9i§lD

MtV

i.

Zowel de proton als neutron separatie energie verschillen zijn experimenteel
o no

gekend voor Pb (Wap77) : 6 =4.2 MeV en 6 =3.43 MeV , alsmede neutron gat
P " om ona

( U /Pb), neutron deeltje r u y P b ) ,
207proton gat ( Tl) en proton

209deeltje ( Bi) energieën voor

de belangrijkste ëëndeeltjes

toestanden. Deze empirische

waarden worden integraal gebezigd

in de schillen model berekeningen

van Ring en Speth (Rin74) e.a..

De ontbrekende energieën (van

hogerliggende, meestal ongebonden

of diepliggende ëëndeeltjes

toestanden) worden bepaald in

een Woods-Saxon potentiaal. De

situatie rond het Fermi niveau

wordt geschetst op figuren 58 en

59. Zoals reeds gemeld zal in deze

studie de aanpassing der één-

deeltjes energieën op een andere

basis geschieden, namelijk via

SkE2 SkEt Rmg-Sprth»1

Figuur 58. Proton êêndeeltjes energieën
208rond het Ferminiveau in Pb.

a) (Rin74) en beduidt empirische waarden.
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Figuur 59. Neutron éêndeeltjes energieën
208

vond het Ferminiveau in _ Pb.

a) (Rin74) en beduidt empirische waarden.

experimentele kennis van hoge

spin toestanden met eenvoudige

Ip-lh struktuur. :_ ...-'."

Ntutron gap

N=I26

SkE4* Ring-Spslh*'

Welke zijn de meest in het

oog springende afwijkingen van

het compleet zelf-consistente

ééndeeltjes spectrum (met SkE2

of SkE4) vergeleken met het

empirische (vermeld onder Ring-

Speth op figuren 58 en 59) ?

- veel grotere N=126

neutron gap ;

- meer uitgebreide

niveaudichtheid rond het Fermi

niveau ;

- te diep gebonden lh9/2

proton toestand t.o.v. 1Ü3/2

en 2f7/2 ;

- te zwak gebonden ljl5/2

neutron toestand t .o .v . 2g9/2 ;

Op figuur 60 wordt het laag energetisch spectrum via geheel zelf-consistente

berekeningen bekomen met SkE4 weergegeven. Op het eerste gezicht l i j k t de experi-

mentele overeenkomst niet slecht. Opvallende verschillen zijn :

- het laagste 77 niveau bij SkE4 (5.6 MeV excitatie energie) l igt

ongeveer 1.6 MeV te hoog ;

- experimenteel sterke niveaudichtheid rond 4 MeV wordt theoretisch

met SkE4 rond 4.8 MeV waargenomen;

- de laagste collectieve octupool toestand in PPA wordt imaginair

(wel goede overeenkomst in TDA) ;

- volgorde en energie separatie der 4J, 6J, 8J en 10j niveau's

worden niet gereproduceerd.

Indien men echter dieper ingaat op de specifieke struktuur der bekomen resul-

taten, komen meer en meer fundamentele verschillen naar boven, welke allen een

gevolg zijn van verschillen in de ongestoorde deeltje-gat energieën. Deze vast-

stelling komt goed tot uiting bij vergelijking met de Ring-Speth resultaten

(figuur 60) :

L.
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208,Figuur 60. Laag energetisch excitatie spectrum van Pb naar drie theoretische

situaties : compleet zelf-consistent (SkE4) , met aangepast êêndeeltjes spectrum

(SkE4*) en een RPA berekening -van Ring en Speth met empirisch êéndeeltjes spectrum,

a) Rin74.

14

15
16

= 1 h 11/2

5 2d3/2
23sV2

17

18
19

5ih9/2

= 1i 13/2
5 2f7/2

20ï2f

2U3p
22ï3p

5/2

3/2

1/2

23 s 1i n/2

24 5 1j 15/2
25 = 2g 9/2
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- het laag geëxciteerd 4" - 5" doublet heeft een verschillende herkomst:

- bij SkE4 : hoofdzakelijk (lh9/2 3S1/2"1)

- bij Ring-Speth : hoofdzakelijk (2g9/2 3pl/2"1)n

- laagste niveau's van de groep rond 4 MeV met sterke niveaudicht-

heid vertonen een dominerende (2g9/2 2f5/2 ) n muHiplet struktuur, in tegen-

stelling tot SkE4.

- de twee 7" toestanden worden bij Ring en Speth wel onder de 5 MeV

excitatie energie waargenomen .

- de volgorde en energie separatie der positieve pariteits toestanden

worden ook bij Ring en Speth niet gereproduceerd.

Zonder zich te baseren op de empirische deeltje-gat energieën, zoals aange-
wend door Ring en Speth, zullen we aanpassingen van ééndeeltjes energieën ver-
richten steunende op recente experimentele informatie betreffende hoge spin

208toestanden in Pb. We onderzoeken het gedrag van partikuliere multipi ets onder
invloed van de beschouwde deeltje-gat interactie (SkE4) en koppelen dit gedrag
aan de experimentele excitatie energieën der hoge spin toestanden. Hieruit
trekt men conclusies omtrent het ongestoord deeltje-gat spectrum, welke op
zi jn beurt kan vergeleken worden met het empirische, geëxtrapolleerd uit de
naburige oneven-A kernen.

i) pos i t i e van 12^ toestand b i j 6.076 MeV : (Lich80),(Ada80),
(Pet80)

Deze toestand bevat een

zuivere (lill/2 1113/2"1)n

configuratie met een diagonale

SkE4 deeltje-gat interactie

matHxelement van +0.22 MeV

wat ongestoorde energie posi-

tie van het multipi et brengt

op 5.88 MeV (fig.61).

exp RPA.TDA unperturbed diag TDA RPA exp

10*

Hjlifl. =1
<?g»j."« "')„ i-

(10*1

10'
10* Figuur SI. Jv-10+ en 12+ toe-

standen in

SkE4).

208Pb (interactie
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ii) positie van drie 10 + toestanden bij 4.89, 5.07 en

5.92 MeV : (Lich80), (Pet80) (met eventueel onder voorbehoud vierde 10+ niveau

bij 5.54 MeV)

De situatie wordt geschetst in figuur 61. Er zijn vier mogelijke deeltje-gat

configuraties, waarvan er drie zeer sterk interageren, zodanig dat invloed van

TDA of RPA diagonalizatie tamelijk sterk wordt (laagste 10+ bevat zelfs etn zekere

collectiviteit). De energie positie van één der configuraties was reeds vastgelegd ;

de andere werden zodanig bepaald om experimentele overeenkomst te benaderen, en

rekening houdende met verdere beschouwingen .

IMtV)
exp

14"

diag
RPA.TDA unportuibfd dug TM RPA exp

ir. 12; IMeV)
7

iii) positie van 14^ toestand bij 6.727 MeV : (Ada80)

De enige configuratie, die

in aanmerking komt,

is (1J15/2 Iil3/2"1)n met een

repulsieve diagonale inter-

actie matrixelement van +0.19

MeV wat ongestoorde energie-

positie van het r'jltiplet

brengt op 6.54 MeV (fig.62).
g no

Figuur 62. j'=12 en 14 toestanden in Pb

(interactie SkEé).

i v ) p o s i t i e van twee 12 " t o e s t a n d e n b i j 6 . 4 1 5 en 7.037 MeV

(Lich79)

De situatie wordt geschetst in figuur 62. Er zijn twee mogelijke deeltje-gat

configuraties waarvan er één reeds vastgelegd is geworden. De posities van het

ander multipiet wordt gefixeerd op 6.72 MeV.

v) struktuur laagste 4" - 5" doublet : (fig.60)

Zoals reeds gemeld konden twee configuraties (lh9/2 3sl/2" ) (bij SkE4) en
-1 "

(2g9/2 3pl/2 ) n (bij Ring-Speth) met goed gevolg aanleiding geven tot het laag-

liggend 4- - 5" doublet. Daar echter volgens hoger vermelde aanpassingen de proton

deeltje lh9/2 energie minder en de neutron deeltje 2g9/2 energie meer gebonden

wordt, is de evidentie groter dat het laagliggend doublet eerder verklaard

wordt door het (2g9/2 3pl/2~ ) multiplet (aangepaste deeltje-gat energieën worden

best gevisualizeerd op figuren 58 en 59 onder SkE4 )'. Fitting van het 4 niveau

brengt de ongestoorde energie van het multiplet op 3.22 MeV. Een rechtstreeks
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gevolg hiervan is de relatief lage neutron gap (fig.59).

Hierdoor zijn alle betekenisvolle ééndeeltjes toestanden beschouwd en aangepast

geworden ; samengevat : £ ji

lh9/2 lill/2

1Ü3/2 Ij 15/2

lhll/2 2g9/2

3sl/2 1Ü3/2

2f5/2

3pl/2

De andere kunnen moeilijk in een éénduidig verband gebracht worden met een speci-

fiek experimenteel niveau. De overgebleven spin-baan partners worden aangepast

door naleving van de zelf-consistent bekomen spin-baan energie separatie. De

overige toestanden behouden hun compleet zelf-consistent bekomen ééndeeltjes

energieën. Het aangepaste set wordt onder SkE4 voorgesteld op figuren 58 en 59.

De meest opvallende vaststelling is dat de verrichte aanpassing bijzonder goed

de experimentele situatie benadert, zoals rechtstreeks afgeleid uit de energie

spectra der naburige oneven-A kernen.

Met het nu definitief gefixeerd ééndeeltjes spectrum SkE4* dient het gedrag van

andere nog niet behandelde spin toestanden (lage spin) nog te worden bestudeerd :

i ) JT=6~ en 7" niveau's (figuur 63)

(MeVlj exp RPATDAdiag. unptrturbed «xp

^ I2M.3P.6-1>,. /
~ \ l'inn .3Piii*')n .-

Figuur- 63. Jv=6 en 7~ 208

We noteren de lagere experi-

mentele energie positie van 67.

ten opzichte van 7j\ Aangezien

in het algemeen even spin

toestanden met negatieve pariteit

weinig opgemengd worden door

FDA of RPA diagonalizatie en

bijgevolg een tamelijk zuivere

ph - configuratie vertonen ,

zijn er twee opties voorhanden

ter verklaring van de lagere

excitatie energie van 6j :

toestanden in Pb (interactie SkE4).
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- ofwel zijn J1! = 67 en 77 spin leden van eenzelfde mul t i pi et met
sterkere repulsieve diagonale interactie voor het 7~ l id ;

- ofwel vormt J? = 67 het hoogste spin-lid van een bepaald multiplet
terwij l J? = 77 afkomstig is van een ander multiplet.

Onze resultaten opteren voor het eerste (fig.63) en verklaren v r i j goed de experi-
mentele situatie ook b i j hogere excitatie energieën. De positie van het multiplet
(li11/2 3pl/2"1)n beïnvloedt rechtstreeks de neutron gap (f4g. 59) en de cor-
responderende ongestoorde energie kan daardoor moeilijk een nog lagere waarde
vertonen waardoor de tweede optie vervalt,

i i ) Jïï=4~ niveau's (figuur 60) :

Zoals b i j de 6" toestanden is er een sterke concentratie van 4" toestanden tussen
4 en 5 MeV excitatie energie. Het 4jJ niveau bevindt zich als l i d van het multiplet
(2g9/2 2f5/2"1

situatie.
) boven het corresponderend 6" l i d , overeenkomstig de experimentele

i i i ) Jir=2+, 4+ , 6+ en 8+ niveau's : (figuur 64)

Figuur 64. J =2 ,4 36 en 8 toestanden in Pb.

(interactie SkE4)

7
IMlV)

RPA TOA d*og diig IDA RP4

t

7
IMcVI

_ £ ,„. ,. ., l^H —•—*

• «• I'JM.3PB'I„ ' ,^

©

Experimenteel v;ordt een
duidelijk sferisch 2+-4+-6+-
8 + patroon waargenomen (figs.
60 en 64), wat niet zo evident
lijkt bij nadere studie van
het ongestoord excitatie
spectrum. De laagste configura-
tie aanleiding gevend tot
een 2 toestand is het

'1"1)n multiplet,(2g9/2 1Ü3/2'
welke zich ongestoord op

©.© 5.1 MeV bevindt, en welke zeer
kleine diagonale interactie

matrixelementen vertoont. De opmenging met hogerliggende deeltje-gat configuraties
is echter zo groot dat een TDA diagonalisatie de experimentele situatie reeds
goed benadert en de RPA deze zelfs uitstekend beschrijft. Opvallend is de
sterke col lect ivi tei t van zowel de laagliggende 2 ,4 , 6 en 8, niveau's, een
col lect iv i te i t welke noodzakelijk b l i jk t om het waargenomen patroon te kunnen
beschrijven, en waartoe de Ring-Speth berekening en andere berekeningen uit de

litteratuur niet toe in staat waren. Dit geldt als een uitermate gunstige test
van de Skynne interactie SkE4 als deeltje-gat interactie.
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iv) ^ = 3 " en 5" niveau's (figuur 60) :

De laagste niveau's zijn uiteraard zeer sterk collectief, waardoor het niet

verwonderlijk lijkt dat met SkE4 de laagste octupool vibratie in de RPA weer

imaginair wordt en zelfs het 5^ niveau te sterk in excitatie energie daalt.

De redenen hiervoor zijn reeds voldoende vermeld.

Let wel op de goede TDA excitatie energieën der 3j en 5j niveau's. De hoger!iggende

3" en 5" niveau's worden goed gereproduceerd. Er is een sterke concentratie van

5" toestanden rond 4 MeV excitatie energie (niet vermeld op fig.60 om deze niet

te overbelasten), terwijl het 3p niveau theoretisch rond 3.96 MeV verwacht wordt.

v) JB=1" niveau (figuur 60) :

Het eerst geëxciteerd l" niveau wordt experimenteel rond 4.84 MeV waargenomen.

Deze sterk opgemengde toestand wordt uitstekend door de TDA beschreven. In de

RPA neemt de excitatie energie te sterk af.

oyergangswaarschijnlijkheden_: (tabel 54)

Tabel 54. Ooergangswaarschijnlijkheden in
208Pb. Gebruik Van vrije waarden voov de lading

Ce =e : e -0). De ééndeeltjes versnellingen
P n

tussen haakjes zijn TDA schattingen.

a) Mor80 b) Rin74 o) Liu76 d) Tru71.

B ( E 3 ; 3 " — - 0 » )
* 3 s

B(E5;5j 0* )

B(E5;5j-—0* )

B(EZ;2*—.0%)

B(H;4j_0*5)
9

B(E6;6j—»0j$)

In n r
s.p.u.

in e'V
s.p.u.

In *W
s.p.u.

in . V
s.p.u.

in .'f.8

s.p.u.

in JtJ*
s.p.u.

1

4

1

1

1

„p"

.11 106

43

.98 ÏO7

13. b'

.25 107

3.4

700

9.6

.84 106

19.3

.77 109

12.0

SkE«"

1.23 ÏO5

4S

(7.8)

3.82 ÏO7

10.4

(1.5)

1.09 ÏO7

3.0

312

4.3
(1.4)

D.85 106

8.9
|2.b)

1.83 109

12.4

' (6.6)

«ing - b ,

7.80 ÏO4

30.3

2.59 107

7.0

2.74 ÏO7

7.4

614
8.4

0.84 10S

8.8

1.62 10*
11.0

BUI1'

9.77 104

38

5.17 lO7

14

659
9

1.53 106

16

Trui

1.01

39

3.76

10

*)

105

4

ÏO7

2

De transities naar de grondtoestand

van alle collectieve toestanden

in 208Pb worden in tabel 54

weergegeven. Alle B(E£) waarden

corresponderen met vrije waarden

voor de lading (e =e ; en=0).

In tegenstelling tot de vorige

behandelde dubbel gesloten

schil kernen zijn de bekomen

versnellingen met SkE4 iets

te klein. Deze vaststelling

is eerder loyisch wegens het

gebruik van de vrije ladings

waarden , waardoor de neutron

opmengingen in de laagliggende

collectieve vibraties geen

contributies kunnen leveren

tot de gereduceerde overgangs-

waarschijnlijkheden. Bij 2 0 8Pb

zijn de neutron opmengingen in

de struktuur van de collectieve

toestanden wel belangrijker
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dan b i j de lichtere dubbel gesloten schil kewnen. Een kleine effectieve waarde
voor de neutron lading geeft aanleiding tot een betere experimentele overeen-
komst. We geloven minder dat het ontbreken van 2p-2h configuraties in onze
berekeningen enige betekenisvolle invloed kan hebben op de te klein verkregen
overgangswaarschijnlijkheden (behalve misschien bi j de positieve pariteits toe-
standen).

c ) Q?ylïlB22l_sterkte_distri^buties :

Deze z i j n in 208Pb intens bestudeerd geweest, en we geven daarom
hieraan ook enige aandacht. Bovendien behandelen we eveneens, in tegenstelling
tot de vorige behandelde kernen, de quadrupool en hexadecapool resonanties,

208aangezien deze in het laag energetisch resonantie gebied ( < 25 MeV) b i j
reeds in sterke mate beschreven worden door ééndeeltje-één gat configuraties.

Pb

i) reuze dipool resonantie (figuur 65)

Figuur 65. Dipool sterkte distributie in

a) Rin?4 b) Liu76.

208Pb. Deze is vrij goed experimenteel

bepaald rond 13.5 MeV. Over het

algemeen situeren theoretische

berekeningen de positie van de

reuze dipool resonantie een 3 MeV

te laag, terwijl de dipool sterkte

ook eerder gefragmenteerd is in een

breed energiegebied . Met een

centrale residuele interactie

situeert True et al. (Tru71) de

1" GDR rond 11.8 MeV (6 s.p.u.) met

een tweede piek rond 13 MeV (2.7

s.p.u.). Kuo (Kuo70) vond met

een realistische Hamada-Johnston

potentiaal een nog lagere excita-

tie energie (11.2 MeV) met een

transitie probabiliteit van 5 s.p.u.,

terwijl de dipool sterkte verspreidt

ligt tussen 10 en 13 MeV. Ook met

Skyrme-type interacties komen afwijkingen voor met de experimentele situatie :

Krewald en Speth situeren de dipool piek rond 9-11.2 MeV (Kre74), terwijl Liu

en Brown (Liu76) met BLV1 (zie figuur 65) wel een goede energie positie voor de

GDR bekwam (13.1 MeV) doch, net als bij de lichtere kernen, een splitsing waar-
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nam in de dipool sterkte distributie. Er tekent zich vrij duidelijk een tweede
piek af rond 17.5 MeV, zonder hieromtrent enige experimentele evidentie voor te
vinden. Liu en Brown wijten deze dubbele piek aan de te sterke snelheids afhanke-
lijkheid van de gebruikte Skyrme interactie ; doch wij betwijfelen deze stelling
daar wij met een gelijkaardige snelheidsafhankélijkheid met SkE4 geen tweede
dipool piek opmerken. Wij nemen wel een sterkere fragmentatie van de dipool sterk-
te waar bij energieën hoger dan EgDR dan bij lagere energieën, in overeenstemming
met de experimentele dipool sterkte verdeling.

Liu en Brown werken in een grote configuratie ruimte met exacte behande-
ling van het continuum en hun berekening was de eerste die de dipool piek in
208

Pb zo hoog in excitatie energie bekwam. Ze concludeerden dat de te lage energie
positie in voorgaande berekeningen een gevolg was van de te gelimiteerde configura-
tie ruimte. Gezien het resultaat met SkE4* zijn we niet overtuigd van deze
beweringen, en wijten we de excitatie energie van de GDR hoofdzakelijk aan de
keuze van de nucleon-nucleon interactie. Dit standpunt wordt bijgetreden door de
studie van Dehesa (Deh77), welke de invloed van 2p-2h configuraties op de multi-
pool sterkte distributies onderzocht. Dehesa kwam tot de conclusie dat de sterkte
hierdoor minder geconcentreerd wordt, dus meer gefragmenteerd , doch dat de
positie der pieken onveranderd bleef.

Ter vervollediging : Liu en Brown bekwamen in hun EPA berekening een energie gewogen

som sterkte van S =1023 e fm MeV
ew

* 2 2
terwijl wij met SkE4 reeds 893 e fm MeV

bekomen, wat impliceert dat wij in onze lp-lh configuratie ruimte het belang-

rijkste gedeelte van de totale dipool sterkte reeds

ii) octupool resonanties (figuur 66) :

In alle theoretische berekeningen b l i jk t er een evidentie te bestaan voor een
zwakke tweede octupool resonantie rond 20 MeV (11 s.p.u. (Liu76) en 4.6 s.p.u.
(SkE4*)). Experimenteel worden tegenstrijdige resultaten hieromtrent waargenomen.

IC ?fift
0In inelastische verstrooiing van =20 MeV / nucleon 0 bij Pb (Dol79), vindt

men bepaalde indicaties, welke wijzen op een mogelijk optreden van 3~ en 5~ reuze
resonanties bij hoge excitatie (E=20 MeV). Maar bij gelijkaardige verstrooiings-

14.

experimenten (met N) komen deze indicaties niet voor.(Gar80). Deze tegenstrijdig-
heden verdienen verdere aandacht zowel vanwege experimentatoren als van theoretici
(zware ionen inelastische verstrooiing is uitermate geschikt voor excitatie van
nucleaire collectieve modes met grote L-transfer).
Het theoretisch al of niet optreden van een tweede collectieve toestand kan in
verband gebracht worden met de randbemerkingen gemaakt in de studie van de vorige
kern Gd en schematisch voorgesteld in appendix L. Hierbij wordt het voorkomen
van een niet onbeduidende gap in het ongestoord deeltje-gat excitatie spectrum
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als voornaamste oorzaak aangewezen

voor het optreden van een bijkomende

collectieve vibratie. Tussen de

verschillende nfiw excitaties kan

dergelijke gap inderdaad voor-

komen.

Figuur 66. Ootupool sterkte
distributie in Pb (wegens
imaginaire eigenwaarde in RPA
berekening met SkE4 wordt experi-
mentele positie van 3^ beschouwd,
a) Rin74 b) Liu?6.

MeV

i ü ) guadrupoql resonanties (figuur 67)

Buiten de laagste collectieve
2 + toestand bij 4.07 MeV is er
duidelijk een tweede isoscalaire
quadrupooi resonantie merkbaar
rond 10.6 MeV met een B(E2)f =
3399 e2fm4 = 9.3 s.p.u., zijnde
30 % van de bekomen EWSR (resul-
taten SkE4*). Dit resultaat
stemt overeen met dit van Liu-
Brown (Liu76) die de tweede
piek situeert rond 11 MeV met
B(E2)t = 12.4 s.p.u.. Ook de
Ring-Speth berekening (Rin74)
reproduceert e*?n gelijkaardige
situatie. Al deze theoretische
berekeningen verklaren met de-
zelfde nauwkeurigheid de experi-
Figuur 67. Quadrupool sterkte distri-
butie in 208Pb. a) Liu76 b) Nag73 o) Pit74,Nag73 d) Rin74

'30 MeV
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mentele isoscalaire reuze quadrupool resonantie bij 10.5 ±0.2 MeV met B(E2) +
= (3.8 ±0.4) 10 e fm = 10.4 s.p.u.. De beschouwde configuratie ruimte lijkt
voor de isoscalaire GQR toereikend. Daarentegen is deze te beperkt voor een
goede beschrijving van de isovector quadrupool resonantie welke zich experimen-
teel situeert rond 22, 22.5 en 23.7 MeV. Verruiming van de basis tot 2p-2h
configuraties kan de energie spectra van de bij SkE4* waargenomen piek bij
20.5 MeV wel 2 MeV doen opschuiven.
Te vermelden valt het minder gunstig resultaat van Dehesa (Deh77) en Ring-
Speth (Rin74) die de isovector quadrupool resonantie nog bij lagere excitatie
energie weervinden (* 17 MeV), ondanks inbegrip van 2p-2h configuraties bij eerst
voornoemd werk.

iv) hexadecapool resonanties (fi guur 68)

Figuur SB. Hexadeeapool sterkte distributie
in 208Pb • o) Liu76

£05

*ef"

| 5

We constateren een grotere
fragmentatie van de isovector
sterkte dan van de isoscalaire,

hetgeen een gevolg kan zijn van
de beperking van de configuratie
ruimte. De eerste collectieve
isoscalaire 4 + toestand wordt

wel niet zo sterk gereprodu-
ceerd bij SkE4* dan bij BLV1
(Liu-Brown), doch de energie

positie van de piek is
veel beter (4.28 MeV
met 9.5 % van de totale iso-
scalaire + isovector EWSR). Er
tekent zich duidelijk een
tweede piek rond 6.6 MeV met
4.2 s.p.u. (7 % van totale
EWSR), niet waargenomen bij Liu-
Brown (met BLV1), wel bij Ring-

Speth. Een derde isoscalaire
piek situeert zich rond 13.4
MeV met 3.8 s.p.u. (13 % van totale EWSR), eveneens gereproduceerd bij iets
lagere excitatie energie (= 12 MeV) bij de twee andere theoretische berekeningen

(fig.68).

Liu en Brown vinden nog een verdere isoscalaire 4 + resonantie rond 30 MeV,
welke uiteraard in onze berekeningen niet voorkomt wegens het verwaarlozen
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van hogere nRw excitaties.
Zijn er naast de collectieve 4j experimenteel nog andere hexadecapool strukturen
opgemerkt ? In een recent werk van Morsch et al. ((d,d') en (a.a1)) (Mor80)
worden collectieve 4+ excitaties opgemerkt bij 7.4 en 8.1 MeV, met respectievelijke
sterktes 3.2 en 2.7 s.p.u.. De bij SkE4* waargenomen collectieve 4+ bij 6.6 MeV
past uitstekend in dit beeld.

-H- Samenvatting van resu l ta ten voortkomende u i t de verr ichte één
d e e l t j e - é é n gat berekeningen met de Skyrme i n t e r a c t i e

In het vorig deel -G- werden zeven dubbel gesloten schil kernen afzonderlijk
bestudeerd. We trachten nu de diverse resultaten te combineren en komen tot
volgende algemene vaststellingen :

-1 - isospin symmetrie bij N = Z kernen :
- isospin zuiverheid wordt groter bij sterkere collectiviteit . De sterk

collectieve laagliggende 3" ( en 5") toestanden vertonen zuivere T = 0 isospin.
Een zelfde vaststelling wordt gemaakt bij de reuze resonanties (bijv. GDR).

- sterke isospin menging wordt waargenomen bij S" = 0" en 2". Mogelijke
oorzaken : - behoud van proton of neutron natuur ;

- sterke configuratie menging tussen verschillende multipi et toestan-
den onderling.
er is geen meldenswaardig onderscheid in de isospin menging bekomen
bij TDA of RPA berekeningen.

-2- invloed truncatie configuratie ruimte :

" l5§9li99§Dd§-£2ll§2ïi§y§_yl^r§ïl§s : lp-lh configuraties voldoen voor de
beschrijving van negatieve pariteit collectieve vibraties ; 2p-2h configuraties
voor de positieve pariteit collectieve vibraties.

- somregels : 3p-3h en hogere configuraties zijn noodzakelijk om aan somregels
te voldoen (in mindere mate bij de dipool sterkte) en om eventueel optredende
resonanties bij hogere excitatie energieën (40 MeV bij 160 tot 20 MeV bij 208Pb)
waar te nemen.

" B2§i£i§_d.§r._r£§2ninties : blijft onveranderd bij uitbreiding van de configura-
t ie ruimte.

" fr§3!D§D54iiÊ_!Dyl5iB22l55§![!Si§ : e e n uitbreiding van de lp-lh configuratie
basis tot n Hw excitaties tot convergentie optreedt in de diverse multipool
sterkte somregels (zoals 9hü> bij de Krewald berekening) heeft geen invloed op
een eventuele sterkere concentratie van de sterkte. Een totaal tegenovergestelde
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conclusie wordt genomen in het werk van Dehesa (Deh77), waarin een toenemende
fragmentatie wordt waargenomen bij uitbreiding tot 2p-2h configuraties, doch
deze vaststelling wordt bij andere berekeningen niet bevestigd.

- energie_sgectrum_van_negatieye_gariteits_toestanden : 3p-3h configuraties
zijn noodzakelijk voor het reproduceren van alle experimenteel waargenomen nega-
tieve pariteits toestanden bij lichte kernen ( 0, Ca,...)- In het energie spec-
trum komen sommige laagliggende zuivere 3p-3h toestanden voor met structuur

37 x zt (koppeling collectieve octupool met quadrupool vibratie). Deze toe-
standen vertonen een sterk rotationeel karakter.

-3- verschil TDA-RPA : deze is uiteraard zeer groot bij de collectieve toestan-
den ; er is een miniem onderscheid echter bij de andere niveau's. De RPA in-
vloed manifesteert zich in :

- een gevoelige verlaging van de excitatie energie van de laagliggende
collectieve vibraties ;

- een toename van de overgangswaarschijnlijkheid van de collectieve naar de
grondtoestand ;

- het reproduceren van een eventueel tweede collectieve toestand bij een
zelfde j \

- een verhoging van de energie-gewogen som regel (EWS) (uitgez. dipool-
sterkte) ;

- een verlaging van het laagst geëxciteerd J17 = 1" niveau ;
- een toename van de configuratie menging bij de collectieve toestanden.

Daarentegen wijzigt de RPA weinig aan :
- de dipool sterkte verdeling ;
- de isovector octupool en hexadecapool sterkte verdeling.

-4- het in RPA imaginair worden van sterke collectieve octupool vibraties met
SkE2 of SkE4.

Bij deze toestanden worden de excitatie energieën reeds goed beschreven in
de TDA ; de TDA overgangswaarschijnlijkheden blijven echter te klein.

-5- uitstekende reproductie van de reuze dipool resonantie.

Opvallend is de fragmentatie van de dipoolsterkte in twee nabijgelegen
pieken (AE = 1 a 2 MeV). De verdeling van de sterkte wordt meer uitgesproken bij
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48Ca, 132Sn en 2 0 8Pb, doch blijft gesitueerd in beperkt energiegebied (AE = 5MeV).
Deze splitsing kan toegeschreven worden aan de spin-baan potentiaal en aan de
sterke snelheid afhankelijkheid welke de Skyrme interacties vertonen (Liu76).

-6- ééndeeltjes energie spectrum :

Zei f-consistente éëndeeltjes energieën bekomen met SkE2 of SkE4 zijn niet ge-
schikt om zonder renormalizaties in een lp-lh configuratie ruimte aangewend te
worden. Men stelt meestal een te lage proton en neutron energiegap waar. Door be-
schouwing van 2p-2h correlaties in de grondtoestand wordt de energiegap weliswaar
groter, doch numerieke toepassingen kunnen slechts zekerheid verschaffen inzake
de ware grootte van de invloed van dergelijke correlaties op de excitatie ener-
gieën.

-7- relatie met realistische nucleon-nucleon interacties :

Er is een treffende gelijkenis met de resultaten uit deeltje-gat berekeningen
met realistische potentialen (Hamada-Johnston, Tabakin, ...) :

- sterk collectieve octupool vibraties worden ook imaginair in RPA ;
- waargenomen tekortkomingen met SkE2 of SkE4 worden met realistische interac-

ties niet opgeheven (bijv. 2", 4" T = 0 toestanden bij N = Z kernen).
Bepaalde aspecten worden daarentegen wel beter beschreven met SkE2 of SkE4 :

- 0", 1" T = 0 toestanden ;
- alle T = 1 niveau's.

-8- een minder bevredigende reproductie van 2" en 4" T=0 niveau's in 0 en Ca.

Deze tekortkoming mag niet tenvolle toegeschreven worden aan het ontbreken

van sommige 3p-3h configuraties. De situatie wordt zelfs nog meer uitgesproken

bij realist ische potentialen dan bij SkE2 of SkE4.

-9- uitstekende reproductie van de isospin verboden El-overgang bij N = Z kernen.

-10- positieve pari tei ts toestanden in 132Sn, 146Gd en 208Pb :

Bij zwaardere kernen worden de laagliggende positieve pari tei ts toestanden reeds

zeer goed in een lp-lh basis met SkE2 of SkE4 beschreven. Zowel de volgorde als

col lec t iv i te i t van deze niveau's worden weergegeven.

-11- B(E3 ; 3T •* Ogc) bij 1 60 :

Deze particuliere overgang wordt onvoldoende in vele andere RPA berekeningen

L_
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beschreven. Bepaalde Skyrme-type interacties, zoals SkE4, slagen hierin wel

- I - Algemene opmerkingen en conc lus i e s omt ren t .de Skyrme i n t e r a c t i e

SkE2 of SkE4 a l s d e e l t j e - g a t i n t e r a c t i e

Na een uitvoerige bespreking van zeven dubbel gesloten schil kernen mogen we

stellen dat SkE2 en SkE4 zeer goede deeltje-gat interacties voorstellen, maar

dat zi j behandeld dienen te worden als een "bare" kracht, totaal vrij van enige

renormaüzatie, net zoals een realistische interactie afgeleid uit de vrije

nucleon verstrooiing (Hamada-Johnston potentiaal, separabele Tabakin potentiaal,

Elliott-matrixelementen, enz.).

Deze renormaüzatie kan een gevolg zijn van

- truncatie van de modelruimte,

- gebruik van een benaderingsmethode (TDA, RPA, . . . ) .

Bij gebruik van phenomenologische, residuele interacties (MSDI, Gauss, . . . ) wordt
de renormaüzatie vervat in de parametrizatie van de kracht, met tot gevolg
dat de interactie effectief gemaakt is voor de beschouwde modelruimte en voor de
beschouwde benaderingsmethode.

In het vorig hoofdstuk (Hfst. V) werden de Skyrme 2p-matrixelementen gecorrigeerd

door 3p-lh en 4p-2h renormaüzaties in tweede-orde storings rekening. Op analoge

wijze zouden in principe de Skyrme lp-lh matrixelementen gecorrigeerd dienen te

worden door 3p-3h en meer complexe renormaüzaties bi j gebruik in een lp-lh basis-

ruimte. Het meest in het oogspringend gevolg van

de niet-renormaüzatie van de Skyrme interactie

is de te sterke beschrijving van de collectieve

toestanden in de Random-Phase benaderingsmethode

(RPA).met een onQ&contuiZteAèL grondtoestand, zoals

uiteengezet in deel -B-. Hierdoor wordt de oplossing van de RPA seculaire vergelijking

(VI-22) voor de sterk collectieve laagüggende octupool toestand in de meeste ge-

vallen imaginair. Het voorkomen van een dergelijke imaginaire oplossing mag niet

aanzien worden als een tekortkoming van de Skyrme kracht SkE2 of SkE4 als deeltje-

gat in teract ie . Het is rechtstreeks een gevolg van het niet expliciet in beschou-

wing nemen van grondtoestands correlaties (2p-2h excitaties) bij de afleiding van

de RPA seculaire vergelijking.
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Er zijn verscheidene mogelijkheden :

1) gerenormalizeerde RPA (Row68) :

Als de grondtoestands correlaties te groot worden is de benadering» die werd
toegepast bij de afleiding van de RPA seculaire vergelijking (VI-18) en waarin
de gecorreleerde grondtoestand |XFQ> vervangen wordt door |HF> , niet meer gerecht-
vaardigd. Een minder sterk doorgedreven benadering vormt de quasiboson benadering
(Row68). Hierin wordt verondersteld dat de grondtoestand |4'Q> benaderend kan
voorgesteld worden door de grondtoestand |<ïu> , welke op zulke wijze gedefinieerd
wordt dat steeds voldaan wordt aan de quasiboson commutator betrekking (VI-13) :

(VI-13)

correlaties opgenomen.

(VI-63)

1 ) J " M , (VI-64)

u pini P jnj

In de grondtoestand |$g>worden Op-Oh, 2p-2h, 4p-4h, .,

Wr zoeken naar een oplossing van de vorm :

met

I V = N o e 'HF>

^ C i j< J) Ap.h-
1 1 J J

met NQ een normenngsconstante.

Steunende op de bekende identiteit

5 eS = eS
Ö (VI-6Ö)

met 0 = Q J M a en toegepast op (VI-6) gebruik makend van de quasiboson commutator
betrekkingen (VI-13), bekomen we een uitdrukking waaraan de coëfficiënten c r(J)
van S moeten voldoen

i r

? XJ.h, = YJ.h. (Ja> V a, J en j . (VI-66)

In plaats van (VI-18) waar de ééndeeltjes dichtheid <$Q|c c |$_> verdwijnt,
krijgen we als resultaat dat P""m~ "

c
P-j p_ K.J
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Pi Pi
Als we aannemen dat de magnetische subtoestanden |j n mn > gelijk bezet worden,

wordt bovenstaande uitdrukking :

(VI-67)

Analoog,

D< *o|ch. ch, I V -Sp".
1 1 1

(VI-68)

In deze relaties is de renormalizatie van de klassieke RPA-vergelijkingen (VI-22)
vervat. De Q en R matrices ((VI-4) en (VI-21)) worden gerenormalizeerd op volgende
wijze (Row70) :

Q(P1-hiPj.hJ.,J) = .2 .2 w „ 2 .2 (VI-69a)

en

. " vp.Hvh."vp.
' I J J

(VI-69b)

Ook de ongestoorde deeltje-gat energieën worden aangepast : in plaats van (VI-19)
wordt d i t

ÉVI-70)

met

en
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Aangezien v? - v2 £ 1 worden de RPA interactie matrixelementen "^ en'k (VI-69)
ni Pi

gereduceerd, hetgeen het RPA diagonalizatie effect verkleint en de excitatie-
energie van de laagiiggende collectieve vibratie doet toenemen. We stellen ook
vast dat de gerenormalizeerde deeltje-gat energieën groter zijn dan de HF energie-
en :

<\*HF -UiF > HF HF

m.a.w. de zelf-consistente HF proton en neutron energiegap, welke te laag bevonden

werd voor gebruik in lp-lh berekeningen, wordt door de renormalizatie groter,

wat de verrichte aanpassing der ééndeeltjes energieën (bvb. SkE4 ) verantwoordt.
2 2

Terloops vermelden we dat bij de niet-gerenormalizeerde RPA v = 0 en v^. = 1

wordt, in overeenstemming met (VI-18).

Finaal merken we op dat de renormalizatie, zoals hier voorgesteld i s , goed is

zolang de Y-coëffieienten in (VI-67) en (VI-68) betekenisvol zijn voor enkele

collectieve excitaties. Men moet er voor zorgen dat de som in (VI-67) en (VI-68)

de correlaties niet overschat, anders geldt de quasi-boson commutator benadering

(VI-13) niet meer.
Sommige auteurs voeren om die reden zelfs een correctie fac tor^ in bij (VI-67) en
(VI-68). Deze factor | wordt bekomen in de "Number-Operator" methode (Row68, Row70),

Opmerking :

De éêndeeltjes dichtheden (VI-67) en (VI-68) verstrekken rechtstreeks informatie
omtrent de invloed van de grondtoestands correlaties op de nucleon dichtheid dis-
tributies :

p(r) =Z<* 0 |c+c Y | t 0 >^) <(,Y(r)

+ 7 - 2 1 (2j +1) v* $? (r) (bij sferische symmetrie) (VI-71)
41T p K-j H-j H^

De correlatie coëfficiënten vh en v' kunnen bepaald worden ui t de kennis van de
Y-amplitudes in de RPA-golffunïties. 'Dergelijke berekeningen worden verricht door
Faessler e t a l . (Fae76) en Tinkova et a l . (Tin76) toegepast op de Ca-isotopen
(we verwijzen naar Hfst VII, p.VII/13).
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2) exacte opneming van 2p-2h correlat ies in de grondtoestand :

De intr insieke grondtoestand |$Q> wordt als laagste j" = 0 eigentoestand

beschouwd in de diagonalisatie van de energie matrix, opgebouwd in een basis-

ruimte van Op-On en 2p-2h configuraties in de Tamm-Dancoff benadering (TDA)

(na el iminat ie van de "spurious" massamiddelpunt-excitaties) *.

|$0> = a(°> |HF>+ X ajZ> [Aj.h.tJ^ A J , ^ ) ] |HF> (VI-72)

|HF> s t e l t de sferische Hartree-Fock grondtoestand voor met totaal impulsmoment

J^ = 0 + . De lp- lh exci tat ies worden bepaald als oplossingen van de RPA seculaire

vergel i jk ing (VI-8), waarbij |vo> vervangen wordt door |*Q> , zoals bepaald

in (VI-72). De constructie van de energie matrix in (VI-8) vergt een analytische

uitwerking van diverse matrixelementen van het type <HF|AAAHA A A |HF> e.a. .

Resultaten \is\ dergelijke berekeningen worden in de l i teratuur nog niet terug-

gevonden, gezien het numeriek ingewikkeld en langdurig karakter van de berekenin-

gen.

De bepaling van de 2p-2h grondtoestands correlaties werd reeds door Rowe (Row70,

Row71) numeriek toegepast op 0. Hi j baseerde zich op de numerieke kennis van

de grondtoestand |$n> (VI-72) om de coëfficiënten v^ (VI-67) en v? (VI-68) te
" Oi ^ P-j n i

bepalen. Aldus kunnen gerenormalizeerde Q en R matrices (VI-69) berekend worden

en kunnen de standaard RPA-seculaire vergelijkingen (VI-22) opgelost worden.

De resultaten van Rowe's berekening worden aangeduid met "E-of-M" ("Equations-

of-Motion") in figuur 69.

De exc i ta t ie energieën van de J17 = 3~ niveau's nemen toe. Vanaf een zekere waarde

van de interact ie sterkte wordt de RPA-oplossing (VI-22) voor de l-ac,ste col -

lectieve j 7 = 37 toestand imaginair. De gerenormalizeerde RPA-oplossing ("E-of-M")

vertoont daarentegen nog reële oplossingen.

Bovendien stemt de exc i ta t ie energie van de collectieve toestand sterk overeen

met de TDA-waarde. Enkel b i j de B(E3) overgangswasrschijnlijkheden treden grote

verschil len op.

De berekening van Rowe ondersteunt de verwachtingen dat een gel i jkaardig resul-

taat kan bekomen worden b i j gebruik van SkE2 of SkE4 interacties :

( i ) TDA energie eigenwaarden voor de laagliggende sterk collectieve

3" toestanden stemmen reeds goed overeen met de experimentele exc i ta t ie energie-

en ;

( i i ) B(E3) waarden i n TDA worden te k le in verkregen.

We beschikken reeds over numerieke resultaten betreffende het eerste gedeelte

van de berekeningen : bepaling van 2p-2h correlat ies in de grondtoestand. Met
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Figuur 69 : Excitatie energieën voor J =3

T-0 toestanden in O, berekend in RPA (stip-

pellijn), TDA (puntlijn) en "E-of-M" (vol-

le lijn) benadering, in functie van de

interactie sterkte (Row?0, Row71).

Als residuele twee-deeltjes interactie

wordt een centrale Yukawa potentiaal be-

schouwd met een Rosenfeld uitwisseHngs

term. Gereduceerde overgangswaarschijnlijk-

heden B(E3 ; 3~ •*• O ) worden aangegeven
9S

in s.p.u..

de interactie SkL4 worden respectievelijk voor 0, Ca en Ca volgende
waarden gevonden voor de amplitude a^ü^ (Vl-72): 0.831, 0.808 en ü.872.
üit impliceert dat b i j 0 de grondtoestand opgemengd is met 31 % 2p-2h excitaties,
b i j 40Ca 35 % en b i j 48Ca 24 % . Als we nu nagaan welke 2p-2h configuraties
dominerend worden b i j de grondtoestands correlaties, dan stellen we vast dat
die lp-lh configuraties gekoppeld tot spin J 1 ^ " ongeveer de helft uitmaken
van de totale opmenging. De procentuele opmenging ir. de grondtoestand volgens
de intermediaire lp-lh spin S" wordt visueel in onderstaande figuur afgebeeld

A : 0X6"

4G
Ca
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Nagenoeg de helft van de totale opmenging van de 2p-2h configuraties met inter-
mediaire lp-lh spin Jïï=3~, welke gecorreleerd zi jn in de grondtoestand, is
afkomstig van het collectief J? = 3j niveau. Daarvoor wordt de orthogonale
basis van 2p-2h configuraties getransformeerd naar een overcomplete basis van
twee-phonon gekoppelde toestanden : ontwikkeling (VI-72) kan neergeschreven
worden als :

|HF> + T dJ a g [ QJffl Q+e ] Q + |HF> , (VI-73)
dOtp

waarbij Qj de creatie operator (VI-7) van een lp-lh geëxciteerde toestand
voorstelt in de TDA (alle Y h (Ja) = 0).
Deze resultaten, bekomen me^SÜEA, wijzen op een zeer belangrijke correlatie van
alle collectieve toestanden in de grondtoestand. Ze stemmen overeen met de resulta-
ten van Rowe (Row70, Row71).

- Nog enkele randbemerkingen :

Een phenomenologische residuele interactie (Gauss, MSDI, . . . ) met specifieke
parametrizatie voor de te bestuderen kern, geeft uiteraard de beste reproductie
van energie spectrum en overgangswaarschijnlijkheden, doch bepaalde aspecten
worden verloren door de soms ver doorgedreven aanpassing der parameters van de
residuele interacties. Hierdoor wordt het, bijvoorbeeld, moeilijk, de invloed
na te gaan van de benaderingsmethode of model ruimte op de resultaten.
Zo worden verschillende parametrizaties van de residuele interactie aangenomen
voor TDA en RPA berekeningen voor eenzelfde kern. De parametrizatie, geschikt
voor TDA, zou ook leiden tot imaginaire oplossingen voor sterk collectieve
toestanden in de RPA.

Phenomenologische residuele interacties falen ook in de beschrijving van
multipool resonanties. Zo slaagt de Gauss interactie er niet in de dipool sterkte
in een reuze resonantie te concentreren (Gil64). Bovendien vertonen de talr i jke
dipoolsterkte pieken te lage excitatie energieën (ruim 3 MeV ! ) . In het pioniers-
werk van El l io t t en Flowers (E1157) worden de dipool pieken b i j 0 wel goed
gereproduceerd, maar kan de gebruikte Rosenfeld kracht (eindige dracht) moeilijk
als een residuele interactie aanzien worden. De interactie parameters worden
aangepast opdat saturatie in de bindingsenergieën zou bereikt worden.
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Overgangsdichtheden worden tegenwoordig zeer precies gemeten. Per definitie

wordt een transitie dichtheid tussen een geëxciteerde toestand |J<x> en de

grondtoestand \\\>Q> gegeven door :

p, n+ (r) = Z <Ja|ip+(r,a,TH(r,a,x)|^0> , (VI-74)
da ugs a T

met als overgangswaarschijnlijkheid

B{0Z ; Ja - 0+s) = \ J r1+2 pJa + Q+ (r)dr|2 (VI-75)

Uit inelastische verstrooiingsexperimenten ((e,e') of (p.p1)) kan de Fourier
getransformeerde Pp(q) van de proton (of lading) overgangs dichtheid experimenteel
afgeleid worden. Deze grootheid levert veel interessante informatie omtrent de
radiale distributie van de aangeslagen toestand en leert ons te begrijpen waarom
hoge spin normale pariteitstoestanden in inelastische verstrooiingsexperimenten
worden geëxciteerd. In 208Pb bijvoorbeeld worden door (e,e') en (p.p1) telkens
de J? - 2* , 3^ , 4^ , 5j , 6* , 8+ , i o | , ïoj en 12+ normale pariteits-
toestanden aangeslagen. Theoretische modellen worden uitgetest om deze verstrooi-
ings experimenten te beschrijven. Dergelijke modellen zouden experimentele infor-
matie kunnen verschaffen omtrent verschillen in proton en neutron overgangs-
dichtheden.

De stelling van Blaizot en Gogny (Bla77), dat het van cruciaal belang is dat
de beschrijving van de grondtoestand en collectieve vibraties compleet zelf-
consistent dient te geschieden, klopt niet helemaal. We herinneren eraan dat de
èéndeeltjes energieën en de golffuncties u i t de H.F. berekeningen op dubbel gesloten
schil kernen onafhankelijk zi jn van de fractie parameter x, , welke echter van
fundamenteel belang wordt b i j het "realistisch" maken van de deeltje-gat interactie.
Wij hebben vastgesteld dat kleine aanpassingen van de ééndeeltjes energieën
aanleiding geven tot slechts geringe correcties voor de excitatie energie en
sterkte van de collectieve toestanden. Wel wordt vastgesteld dat fragmentatie van de
multipool sterkte algemeen minder uitgesproken wordt b i j gehele zelf-consistentie.

In de meeste zelf-consistente RPA berekeningen in de literatuur wordt het resi-
duele Coulomb, spin-baan en a.a gedeelte van de interactie verwaarloosd. Volgens
Liu en Brown (Liu76) kan d i t wel de excitatie energie en sterkte van de resonanties
beïnvloeden maar niet de EWSR, uitgezonderd de contributie tot de isovector som-
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regels vanwege de spin-baan interactie. De invloed van het al of niet meebeschouwen
van het spin-afhankelijk gedeelte op de verdeling der sterkten wordt duidelijk
onderstreept in figuur 6 van (Kre77). Het is natuurlijk wel zo, dat de spin af-
hankelijke delen van de oorspronkelijke Skyrme interacties (Ski, Skl l , SklIU . . . )
niet werden betrokken b i j de f i t t i ng van de kracht parameters en zodoende leiden
tot resultaten, die niet zinvol z i jn.
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HOOFDSTUK V I I . MICROSCOPISCHE BEPALING VAN LADING DISTRIBUTIES,

NEUTRON EN KERNMATERIE DICHTHEDEN, RMS-STRALEN EN

BINDINGSENERGIEEN DOORHEEN ISOTOPEN REEKSEN.

-A- HISTORIEK

Elastische electron verstrooi ings experimenten vormden einde de jaren zestig
de enige methode om enigszins valabele experimentele informatie te bekomen om-
•,rant lading distributies in een kern (oorspronkelijke optische spectroscopie metingen
vertoonden grote onzekerheden). We vermelden in dit verband het historisch werk
van de Stanford groep met electron verstrooingsstudies van calcium en titanium

isotopen (Fro68). Dit leidde o.a. tot een definitieve bevestiging van de waarge-
40 48nomen isotopen shift tussen de lading rms stralen van Ca en Ca. Er traden

nog vele niet verwaarloosbare grote statistische fouten op, en bovendien waren

de gebruikte analyse methoden ver van model onafhankelijk. De vormfa<.tor F.(q),
_y c

zijnde de Fourier getransformeerde van de lading dichtheid p_(r) (zie (M-8)), en
voorkomend in de uitdrukking van de werkzame doorsnede van elastische electron ver-
strooiing, bevat zeer veel informatie omtrent de kernstructuur. Door toen nog onnauw-
keurige metingen en door de beperking van de bovengrens qmax van de moment trans-
fer, kon de vorm factor Fc(q) nooit met mathematische zekerheid experimenteel
afgeleid worden. Als overeenkomende lading dichtheid Pc(r) beschouwde men een par-
ticuliere analytische uitdrukking met meerdere parameters welke kunnen gefit worden
aan de gemeten werkzame doorsneden. Een toen veel gebruikte uitdrukking was de
3-parameter Fermi distributie

? ^ V ^ (3pF) 'Pc?) V

Deze analytische vorm vertoont geen osci l la t ies in het centraal gedeelte van de

kern en zelfs door toevoeging van een extra term

prz

Apc(r) = A jQ (qr)e

kon door de experimentele beperking van qm a x weinig nauwkeurige informatie bekomen

worden omtrent de centrale dichtheid.

Met het in werking treden van hoge energie acceleratoren gedurende de jaren

zeventig en de meer nauwkeurige meettechnieken, is de experimentele kennis inzake

nucleonen distr ibut ies in een kern zeer snel geëvolueerd (voornamelijk gedurende

de laatste drie jaren). Met de Saclay 600 MeV l ineaire accelerator bekwam men waar-

den voor de werkzame doorsneden -52. voor elastische electron verstrooiing op Ca
dn
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IP _i
tot beneden 10 mb/sr corresponderend met moment transfer tot qmax = 3.7 fm
(Sic79, Sic79a, Sic79b). Eens deze grens bereikt is men in staat experimentele
lading dichtheden en rms stralen te bekomen tot 1_% afwijking, wat resulteert in
een nauwkeurigheid van enkele honderdsten van een fermi op de rms stralen. Deze
hoge graad van nauwkeurigheid wordt nog niet bereikt in theoretische zelf-consistente
microscopische studies. Verder onderzoek is dan ook meer dan wenselijk.

Experimentele informatie inzake lading distributies met extreem hoge nauwkeurig-
heid verkrijgt men eveneens gedurende de laatste jaren met muonische X-straal
experimenten (Woh79, Woh81). De model onafhankelijke rms stralen worden zelfs be-
paald met een fout van 0.001 fm !

-B- EXPERIMENTELE_METHODEN

Het l i j k t ons nuttig een overzicht te geven van de verschillende experimen-

tele methoden, welke worden aangewend voor de verzameling van informatie inzake

lading distributies, met vermelding van de voornaamste centra en acceleratoren

waarmee de experimenten met dat specifiek doel worden verricht.

experimentele kennis
lading distributies

-Stanford - lineaire electronen versneller - 250-500 MeV : R.F.Frosch et al.(Fro68)
en 0.6 < q < 3.4 fm : J.Heisenbergh et al.(Hei72)

B.Sinha et al.(Sin73) ;
- 500 MeV en

0.7 < q < 2.62 fm'1 : I.Sick (Sic73) ;

-Saclay - 600 MeV lineaire electronen versneller (hoge moment transfer

bereikbaar)
- 500 MeV : I Sick et al.(Sic79, Sic79a, Sic79b) ;

-Mainz

-Amsterdam- I.K.0. -
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-?.- myonische_X3Straat_metingen :

-Los Alamos - LAMPF 800 MeV proton accelerator -

H.D.Wohlfahrt et al.(Vloh78, Woh79, Woh81) .

De experimentele nauwkeurigheid, waarmee lading distr ibuties gemeten worden,

staat in schr i l le tegenstelling met de onzekerheden bekomen b i j bepalingen van de

kernmaterie en neutron dichtheden. De oorzaak daarvan schuilt in de verklaring van

het reactie mechanisme, in de gebruikte analyse methode ter behandeling van de experi-

mentele gegevens om ui teindel i jk model (^afhankelijke resultaten te bekomen.

In analogie met voorgaande, vermelden we de verschillende experimentele technieken,

waaruit informatie kan gewonnen worden inzake kernmaterie en neutron dichtheid

distr ibut ies.

experimentele kennis

kernmaterie en neutron

dichtheden

- 1 - hoge_energie_9roton_verstrooiing_[^_l_Gey) :

-Saclay - synchrotron SATURNE -

R.Schaeffer (Sch79)

G.D.Alkhazov et a l . (Alk76) ;

-Los Alamos - LAMPF 800 MeV proton accelerator -

G.Igo et al.(Igo79)

L.Ray et al.(Ray79, Ray81) ;

-Gatchina (Leningrad)

G.D.Alkhazov et al.(Alk75, Alk78).

-2- elastische_a2deeltjes_verstrggiing :

-Karlsruhe - isochroon cyclotron -

104 MeV - H.Gils et a l . (Gi l79, GilöO, Gi180a, Maj79) ;

-Ji i l ich - isochroon cyclotron -

172.5 MeV - A.Budzanowski et al.(Bud79) ;

- synchrotron SATURNE

1.37 GeV - G.D.Alkhazov et a l . (Alk77a) ;
"V
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-Orsay - synchrocyclotron IPN
166 MeV - I.Brissaud et al.(Bri72) ;

-Los Alamos- LAMPF 800 MeV proton accelerator -

M.j.Jakobson et al.(Jak77) ;

-ZUrich - Swiss Institute of Nuclear Research (SIN)

100-300 MeV pion energie - J.P.Egger et al. (Egg77, Egg79) ;

-Vancouver - TRIUMF

-Chi 1 ton - (U.K.) - 7 GeV proton synchrotron Nimrod -
E.Friedman et al. (Fri79a)
C.J.Batty et al. (Bat79) ;

-4- Coulomb_energie_verschillen : (bepaling rms stralen der excess neutronen)
J.A.Nolen en J.Schiffer (Nol69)
S.Shlomo, (Shl79, Shl79a) ;

-5- zware_ionen_sub;Coulomb_tran2f§r_r§59il§§ : (informatie omtrent asymptotisch
gedrag van ééndecltjes golffuncties)

-Oxford - EN tandem accelerator -
19 MeV 1 3C - J.L.Durell et al. (Dur80) ;

-6- ggtische^sgectrgscggie : (één der eerste methodes ter bepaling van kemstralen ;
in recente jaren geweldig ontwikkeld dank zij evolutie van "tunable dye" laser
spectroscopie).

-Heidelberg- F.Trager et al.(Neu76, Kow79) .

Te vermelden valt ook dat in overeenstemming met de recente accurate experimen-
tele metingen de analytische uitdrukking (VII-1) met (VII-2) voor de nucleaire
dichtheid niet meer voldoet en men de voorkeur geeft aan een Fourier-Bessel expan-
sie (Fri79)

p(r) = £ av jQ(qvr) voor r « R met qy = ^

= 0 voor r > R (VII-3)
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waarbij R een "cut-off" straal voorstel t , welke als redel i jk groot aangenomen
An

wordt (8 fm b i j Ca). Al le mogelijke dichtheids f luctuaties kunnen door de ont-

wikkeling (VI I -3) uitgedrukt worden.
-C- QVERHCHT_yAN_DI VERSE _MICROSCOPISCHE_BEREKENINGEN

- In het l i c h t van al deze zeer recente ontwikkelingen is het interessant na

te gaan i n welke mate de Skyrme-type interacties SkE2 en SkE4 kunnen aangewend

worden als nucleon-nucleon interact ie in de diverse theoretische modellen ter

beschrijving van lading, kernmaterie en neutron d is t r ibu t ies .

In de l i te ra tuur vinden we zeer vele microscopische berekeningen ter

bepaling van eigenschappen van eindige kernen u i t de nucleon-nucleon kracht,

waaronder nucleaire dichtheden to t de voornaamste behoren. We kunnen voornamelijk

een onderscheid maken in de berekeningen naar de aard van de gebruikte nucleon-

nucleon interact ie :

- reactie G-matrix u i t de real ist ische v r i j e nucleon-nucleon in teract ie :

Naargelang de gebruikte diagrammen in de perturbatie reeks van de ééndeeltjes

potentiaal V ! * spreekt men van :

- "Brueckner-Hartree-Fock" (BHF)

- "Local-Density-Approximation-Hartree-

Fock" (LDAHF)

- "Renormalized-Brueckner-Hartree-Fock"

(RBHF)

- "Density-Dependent-Hartree-Fock"

(DDHF)

Figuur 70 : Lading dichtheid distributies
40voor Ca. Resultaten bekomen

door Negele (Neg 74, Bar?9,
Cam79).

016 1 1
o BHF

b LDAHF

d DOHF
X .1 Adjusted DDHF

004

002

Al deze benaderingen geven aanleiding tot sterk verschillende dichtheden, zoals

overduideli jk merkbaar in f iguur 70 (toegepast op Ca). Op d i t domein is voor-

namelijk het werk van Negele toonaangevend (Neg70, Neg72, Neg74, Neg74a) (reeds

aangehaald in Hfst. IV o.a. b i j figuur 13).

- phenomenologische effectieve interacties :

Parallel metde ontwikkelingen van bovenstaande benaderingsmethoden worden ook

veel andere berekeningen uitgevoerd met analytische phenomenoloqische interact ies.
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Meestal was de bedoeling ervan louter de belangrijkste karakteristieken van de
nucleaire grondtoestand te fitten, eerder dan af te leiden. Het grote vöördëël van
deze interacties is vanzelfsprekend de optredende analytische eenvoud van de
berekeningen. Tot deze groep behoren de Skyrme-type interacties, de Moszkowski-
Ehlers, de Beiner-Lombard, da Brink-Boeker BI, de Gogny Dl krachten, enz,, allen
besproken in Hfst. IV. Hun parameters worden aangepast met het oog op een zo goed
mogelijke beschrijving van zoveel mogelijke experimentele gegevens. Dit aantal
overtreft ruimschoots het aantal gefitte kracht parameters, zodat een bevredigende
beschrijving van lading, neutron distributies, enz.,absoluut geen zekerheid vormt
als gevolg van de fitting aan enkele grootheden.

Het is nu de intentie van dit hoofdstuk de geschiktheid van SkE2 en SkE4 na
te gaan in dergelijke toepassingen.
Kleine afwijkingen van het experimenteel verloop van nucleaire dichtheden kunnen
grote invloeden uitoefenen op dichtheid afgeleide grootheden. Enkele belangrijke
karakteristieken van nucleaire dichtheden zijn :

i) radial e momenten :

<rk> =
/p(r)d

waarbij de ms-straal een particulier geval vormt (k = 2).

ii) de oppervlakte dikte a (Cam79):

met

dRk

Bij een goed verloop van de dichtheid p(r) is a^ nagenoeg onafhankelijk van k
(1 « k «: 5) : a = a^. De oppervlakte dikte is nauw verbonden met de niet- lokal i teit
van het nucleair veld en met de incompressibiliteit K van de kernmaterie.

iii)quantum dichtheid oscillaties (binnenin de kern r < 2 fm)

De meeste interacties geven aanleiding tot een te groot aantal oscillaties t.o.v.
de experimentele situatie. De oorzaak daarvan is niet geweten. We komen

1

L
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hier dieper op terug bij de bespreking van enkele numerieke toepassingen.

iv) dichtheidsverschillen tussen naburige kernen :

Deze geven een intuitief beeld hoe de nucleonen zich verdelen in de valentie

schillen en/of hoe de romp zich polariseert door deze valentie nucleonen. Bij de

Ca-isotopen zijn deze verschillen qedurende de laatste jaren experimenteel zeer
intens bestudeerd. We komen hier verder op terug.

2 1/2De verandering van de kernstraal <r > ' ir. functie van het massagetal A kan the-
2 1/2oretisch zelfs van groter belang zijn dan de absolute waarde van <r > ' bij een

gegeven kern, aangezien deze variatie informatie verschaft hoe de kern zich ge-
draagt bij toevoeging van nucleonen (wisselwerking tussen de incompressibiliteit K

2 1/2en schileffecten) (Cam79) . Ook de variaties in de neutron stralen <r > ' en
2 1/2 2 1/2verschillen tussen proton en neutron stralen <r > ' - <r~> ' zijn van groot belang

en betekenen een ernstige test voor de interactie.

Alvorens te kunnen worden vergeleken met experimente lading distributies moeten
de theoretisch zeif-consistent bekomen proton punt dichtheden gecorrigeerd worden
voor bepaalde effecten (Ber72) :

- massamiddelpunts beweging ;
- eindige afmetingen van proton ;
- electromagnetische neutron lading ;
- invloed spin niet-saturatie van de grondtoestand.

Al deze correcties worden uitvoerig behandeld in appendix M. De in dit werk vermelde
theoretische lading dichtheden vormen de finale dichtheden gecorrigeerd voor boven-
vermelde effecten, behoudens expliciete vermelding.

Een kleine opmerking dient nog vermeld aangaande de correctie te wijten aan de

"spurious" massamiddelpunts beweging. De transformatie naar het massamiddelpunt

stelsel is niet éénduidig, en kan aanleiding geven tot niet-verwaarloosbare af-

wijkingen bij lichte kernen (Cam79).

Er zal blijken dat nog andere effecten in rekening gebracht dienen te worden
om bepaalde fysische verschijnselen aangaande dichtheid distributies te verklaren,
en welke niet noodzakelijk een gevolg zijn van de beperktheid van de gebruikte
nucleon-nucleon interactie. Deze zullen in de loop van dit hoofdstuk worden vermeld
en kunnen het onderwerp uitmaken van meer diepgaand onderzoek eventueel met gebruik
van de uitgebreide Skyrme-type interacties SkE2 en SkE4.
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-D- NUHERIEKE_TOEPASSINGEN

De nu volgende resultaten zi jn een gevolg van toepassingen van de zelf-con-

sistente gekoppelde iteratieve HF + BCS methode (Hfst . I I ) . Z i j vertonen uiteraard

eveneens een afhankelijkheid van de fractieparameter x, van de Skyrme interactie

door de inachtneming van paarcorrelaties in de niet-dubbel-gesloten-schil kernen.

Bij wijze van verkorting van de notatie, bedoelen wij met r de rms straal

<r2>1 /2 , en*.

- 1 - Ca - isotopen reeks : 3 8Ca - 5 0Ca

Door de recente accurate metingen sedert 1979 aangaande lading, neutron en

kernmaterie distributies b i j de Ca-isotopen is dè verzameling van informatie welke

we hebben samengebracht in tabel IV van (War79) voorbijgestreefd.

We zullen de nadruk leggen op volgende aspecten :

dn
( i ) lading distributie HUCa ;

(ii) lading rms-stralen en isotopen shif t Ca - Ca ;

( i i i ) lading distributie verschillen ;

(iv) oppervlakte dikten ;

(v) neutron en materie distributies in Ca-isotopen ;

(vi) bindingsenergieën.

( i ) l§d ing_dist r ibut ie___Ca (v ia e lec t ron ve rs t roo i i ng )

De meeste theoretische berekeningen vertonen dichtheid oscil laties en een"bump"

in de lading distributie in het binnenste van de kern (figuur 71). Tot vóór 1979

was er geen éénduidige experimentele evidentie aangezien de onzekerheidsband in

het centraal gedeelte op basis van statistische fouten nog groot was. De centrale

"bump"schreef men toe aan de twee 2s-protonen. De recente Saclay resultaten echter

(Sic79, Sic79a) wijzen op een niet zo uitgesproken centrale"bump"en leiden eerder

tot een vlak verloop binnenin de kern (p_(r=0) is sterk afhankelijk van q b i j

experiment

p(r=O) = ~ V / F(q)q dq (zie analyse van J.Friedrich (Fri79))).
2ir 'O

Er werden reeds vele studies verricht (Neg7O, Sic79, Sic79b, Cam79, Bar79),

maar men kan de theoretische afwijking nog niet verklaren.
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4OrLading distributie in a Ca. Vergelijking recente experimentele Saalay

resultaten met diverse theoretisohe resultaten.

a) Sic?9b

b) DDHF van J.Negele (Neg701 Neg74a)

c) private communicatie (Neg74a)

d) G-0 (Cam?2, Cam?4)
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Negele (Neg70) kwam tot de vaststelling dat dichtheids afhankelijke Hartree-Fock
(DDHF) berekeningen een gunstige invloed hadden op de dichtheid saturatie in het
centraal gedeelte van de kern. Latere berekeningen door Campi et a l . (Cam72) be-
vestigden deze vaststelling. Een 6-functie term in de kracht bevordert het voorkomen
van oscil laties, terwijl een V p term daarentegen het optreden ervan tegenwerkt,
zodat het uiteindelijk resultaat afhankelijk zal zijn van het domineren van één*van
beide effecten.

Mogelijke deformatie effecten in de grondtoestand kunnen de centrale dichtheid
doen afnemen door de 2s-protonen uit te smeren over grotere r (in Hfst.VI stipten
we reeds het belang aan van sterk rotationele toestanden (2p-2h, 4p-4h, 6p-6h, . . . )
in4 0Ca).

De resultaten van Gogny (Gog79) met de Dl kracht (zie Hfst.IV) in een HFB + RPA
berekening wijzen ook op het belang van 2p-2h correlaties in de grondtoestand.
De bekomen correcties z i jn tamelijk groot (Fae76). Voornamelijk de koppeling met
de sterk collectieve 3" toestand vertoont een dominerende invloed. In deze richting
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l i j k t verder onderzoek wenselijk.

Wij stellen vast dat het Hartree-Fock resultaat bekomen met de interactie SkE4
(figuur 71) een zeer bevredigende overeenkomst biedt met de experimentele situatie.
Dit wil geenszins betekenen dat het niet interessant zou zijn na te gaan in welke
mate grondtoestands correlaties een invloed uitoefenen.

("') l§di!3g_nns-straje^_en_isoto{)en_shifJ-__£JL:__»Q§ : ( b i J u i ts tek
via muonische X-s t raa l metingen)

De meest accurate experimentele waarden voor de lading rms-stralen worden
bekomen door de muonische X-s.traal metingen van Wohifahrt et al.(Woh78, Woh79,

Woh81) (tabel 55 en figuur 72).

Figuur 72 : Lading rms stralen in de Ca-isotopen met aanduiding van de verschil-

lende correcties zoals aangegeven in appendix M.

Experimentele resultaten \ voor de even-Ca isotopen volgens (Woh.81);

voor de oneven-Ca isotopen volgens (BerBO).

(fml

3 5 0 -

3 A 5 -

3.40 -

48

Ifm)

1.50

- 3 . 4 5

-3 ,40

50 IA)

Zij vertonen een parabolisch verloop tussen Ca en Ca met een maximum bij
44 Aft /in i

Ca en bevestigen de isotopen shift Ca - Ca van (-0.7 + 0.9)10 fm.

De op figuur 72 vermelde finale theoretische lading stralen r£ ' zijn deze bekomen

met SkE4 en gecorrigeerd voor de in appendix M uitgewerkte effecten :

- de proton punt straal r varieert benaderend lineair met A ^ 3 (y = 0.2175),
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beduidend minder sterk dan de in de ganse massatabel gemiddelde waarde van y = 1.

- correcties voor massamiddelpunts beweging en voor de eindige afmetingen van

het proton leiden benaderend tot een parallelle verschuiving van Ar = 0.075 fm.

- het elektromagnetisch neutron lading effect (verloop r£ ' ) doet de lading

straal afnemen (Arc ^ -0.02 fm) (verschil van 0.006 fm in Arc tussen Ca en 8Ca).

- de grootste isotopen shift wordt uiteraard geleverd door het effect van de spin

niet-gesatureerde lf*- toestand, naarmate deze schil opgevuld wordt.

Resulterend bekomt men een vlak, lichtjes l ineair stijgend verloop van de finale

lading straal : dit resultaat beantwoordt geenszins aan het experimenteel bekomen

parabolisch verloop (figuur 72). Het is weinig waarschijnlijk om deze afwijking

enkel toe te schrijven aan een tekortkoming van de gebruikte nucieon-nucleon inter-

actie (zelfde vaststellingen bij alle andere types van in teract ies) . He denken

dat eerder het model , waarin de Ca-isotopen beschreven worden, aanleiding geeft to t

de vastgestelde afwijking, m.a.w. de voorstelling van de ware grondtoestand der

Ca-isotopen door de Hartree-Fock grondtoestand is een te ver doorgedreven benadering.

Er zijn belangrijke correlat ies , welke worden verwaarloosd in de H,F. grondtoestand.

We denken hier voornamelijk aan 2p-2h correlat ies . Deze kunnen bepaald worden door

bijvoorbeeld de Tamm-Dancoff benaderingsmethode (TDA) toe te passen in een ge-

orthonormeerde J^O"1" Hubert ruimte met Op-On en 2p-2h excitaties met eliminatie van

"spurious" "centre-of-mass" geëxciteerde toestanden. Deze berekening werd zeer recent

uitgevoerd met de interactie SkE4 (lic.werk J.Bloch, 1982, RUG) en leert ons dat

de gecorreleerde grondtoestand \yQ> van Ca en Ca ruim 30 a 35 % opgemengd is

met 2p-2h romp exci tat ies . De lading dichtheid, corresponderend met de gecorreleerde

grondtoestand |¥Q>, levert een iets grotere lading rms-straal op (Ar =+0.016 bij

Ge en Ar =+0.009 fin bi j Ca), waardoor een nog betere experimentele overeenkomst

bekomen wordt, en waardoor de isotopen shift tussen Ca en Ca volkomen wordt

verklaard. Deze recente resultaten werden nog niet opgenomen in figuur 72 en tabel 55.
42 44We hebben de berekening nog niet kunnen uitbreiden tot de isotopen Ca, Ca en

Ca, maar naar het zich laa t aanzien zullen de grondtoestands correlaties (2p-2h

excitaties van de Z=20, N=20 romp) ook bij die isotopen belangrijk zijn, en kunnen

ze een verklaring geven voor het parabolisch verloop van de lading straal r tussen
4 0 Caen 4 8 Ca.

- Een supplementaire aanwijzing van voornoemde suggestie wordt gegeven door het

gelijkaardig parabolisch gedrag van de quadrupool deformatie parameter fc- afgeleid

van de experimenteel gemeten collectieve B(E2) waarden (Woh79, Rei79).

- Is het parabolisch gedrag der rms-straien enkel kenmerkend bij de Ca-isotopen ?

Wohlfahrt (Woh81) stelde deze vrsag en bepaalde onlangs experimentele lading dis-

tr ibuties in andere lf7/2 kernen dan de Ca-isotopen om na te gaan of equivalente

effecten van gecompliceerde proton romp polarizaties plaats hebben. Hij bestudeerde
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ds verandering van de lading stralen door toevoeging van paren nucleonen doorheen
de lf7/7 proton en neutron schillen en kwam tot een gelijkaardige conclusie ! In
dit uitzonderlijk goed experimenteel werk kwamen nog andere merkwaardige interessante
aspecten tot uiting. Binnen een bepaalde isotopenreeks (zoals de Ca-isotopen) ver-
oorzaakt een toevoeging van paren neutronen in de lf7/2.schil een nagenoeg lineaire
daling van de opeenvolgende isotopen shifts, en bovendien blijken deze isotopen
shifts onafhankelijk van de keuze der isotopen.

Tabel 55 : Lading rms-stralen in de Ca-isotopen
a) model afhankelijke analyse in tegenstelling'tot model onafhankelijke

analyse bij bepaling van rms-straal verschillen (combinatie muonische
en elastische electron verstrooiing gegevens.

methode

electron verstrooiing

250 HeV - Stanford - Fro68

250-500 HeV - Stanford - Sin73

500 MeV - Saclay - Sic79,Sic79a

muonische X-straal metingen

Los Alamos - Woh78 a)

Uoh79,Woh81

theorie

HF + BCS SkE2

HF + BCS SkE4

DDHF G-O - Cam72

HF Skb - Köh76

38

3.398

3.438

40

3.4869

3.482i0.025

3.479

3.4800
3.483±0.00S

3.422
3.455
3.46
3.483

rC
42

3.5166

3.5101

3.51310.005

3.424

3.4S6

3.46

(ftO

44

3.5149

3.5201

3.524±0.005

3.427
3.458
3.46

46

3.5011

3.432

3.464

48

3.4762

3.4809

3.482±0.005

3.437

3.469

3.46

3.486

50

3.448

3.488

Figuur 73 : Model-onafhankelijke isotonen (isotopen) AZ •= 2 f/W = 2) lading
rms-straal verschillen. Be experimentele waarden en fouten resulteren
uit een gecombineerde analyse van elastische electron verstrooiing
gegevens en muonische X-straal metingen (WohSl).
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Bij N = 23 neemt men plots een sterke stijging waar van de isotopen shift terwijl
de onafhankelijkheid van de proton configuratie bewaard blijft.
Dit fenomeen blijft gehandhaaft bij omwisselen isotopen-isotonen (studie isotonen
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sh i f t s ) . We hebben eraan gehouden de resultaten van deze model-onafhankelijke ana-

lyses van Wohlfahrt (Woh81) in figuur 73 weer te geven. De waargenomen systematieken

zijn opvallend en vragen om een theoretische verklaring. Vermoedelijk zullen romp-

polarizaties in de grondtoestand een belangrijke rol vervullen. Dergelijke bereke-

ningen met gebruik van de interacties SkE2 of SkE4 worden in de toekomst gepland.

- Oneven-even "staggering" van rms-straal :

Een merkwaardig resultaat is eveneens de zeer sterke oneven-even sprong ("stag-

gering") in de lading rms-straal waargenomen bij de oneven-A isotoop Ca (Woh81)

en bij Ca (Bar80) vermeld op figuur 72. Deze vaststelling is verbazingwekkend

en wordt elders in de massatabel zelden zo sterk waargenomen (vergelijkbaar met

s i tua t ie bij Ba- en Hg-isotopen). Ook hier i s verder theoretisch onderzoek wense-

l i jk . Men vermoedt wel een sterk "blocking" effect van het ongepaarde neutron

op de grondtoestand correlaties (Tra81).

- Welke theoretische studies werden in die richting reeds verricht ?
(1) Het effect van RPA grondtoestand correlaties op de lading dichtheden werd

reeds in 1976 bestudeerd door Faessler et al.(Fae76), gebruik makend van de

dichtheids afhankelijke Migdal kracht(Mig67). De berekening beperkte zich tot

Ca en Pb. Door slechts de collectieve octupool vibratie in Ca te laten

meetellen in de grondtoestand correlaties verkreeg Faessler de te verwachten

centrale dichtheidsdaling en r.am ds rms-straal van 3.412 fm toe tot 3.493 fm.

De invloed bij de Ca-isotoper. werd niet bestudeerd (toenmalige experimentele

informatie was nog ontoereikend).

(2) Tinkova en Gmitro (Tin76) breidden het RPA-formal isme in de isospin represen-

ta t ie u i t tot kernen met N^Z. Ze pasten het formalisme toe ter bepaling van RPA-

grondtoestands correlaties in 4 Ca en 48Ca, en de invloed ervan op het isotopen

effect. De realistische Tabakin potentiaal werd gebruikt ter berekening van de

deeltje-gat matrixelementen. De ééndeeltjes energieën werden berekend in een Woods-

Saxon potentiaal. De isotopen shift werd gereproduceerd. De resultaten, welke niet

het gevolg zijn van een zelf-consistente berekening, toonden wel duidelijk aan dat

de RPA-grondtoestands correlaties een belangrijke rol vervullen in het zoeken naar

een verklaring voor de waargenomen isotopen shif t .

(3) De gelijkaardige systematiek van de quadrupool deformatie parameters 32

bracht Reinhard en Drechsel (Rei79) ertoe om de invloed te bestuderen van statische

deformaties en "zero point" oscil laties van de nucleaire exci tat ie toestanden op de

kernstraal. Deze contributies zijn voornamelijk afkomstig van de isoscalaire

2 reuze resonantie en van de laagliggende collectieve 2 toestanden. Ze worden

in verband gebracht met de experimentele B(E2)waarden, Reinhard en Drechsel

verklaarden alzo het parabolisch verloop der lading-rms stralen bij de Ca-isotopen,

maar voor de andere lfn- schil kernen werden geen berekeningen verricht.
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(4) Opvallend is de goede isotopen shift 48Ca - 40Ca met Skb b i j Kohier

(Köh76) (vermeld in Hfst IV en in tabel 55). De parametrizatie Skb verschilt nu

juist met Ska in het fe i t dat eerstgenoemde speciaal gefit werd om de isotopen

shift te reproduceren (tabel 8).

Dit particulier gedrag der rms-stralen in de Ca-isotopen manifesteert zich ook in

de lading distributie verschillen.

( i i i ) l §d ing_d is t r i bu t ie_versch i l l en :

Figuur 74 geeft het verschil in lading distributie weer tussen Ca en Ca,

vergeleken met de gecombineerde model-onafhankelijke analyse van muonische en

elastische electron verstrooiings gegevens.

Figuur 74 : Lading distributie verschil Ca - Ca.

DDHF (G-O) van Cam?9.

exp : (Cam?'9, Sic 79b, Woh81).

•002

r(fm)

-005 -

r ( fm)

We onderscheiden twee effecten :
(1) een deel van de lading verschuift (door toevoegen van neutronen) van het

binnenste naar het buitenste gedeelte van de kern (veroorzaakt een toename van
de lading straal (bij 44Ca)) ;

(2) een deel van de lading verschuift van het kernoppervlak (5-6 fm) naar iets
meer centrale gedeelten (3-4 fm) (veroorzaakt een afname van de lading straal
(overgang Ca naar Ca)).
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Bij het opvullen van de ganse fp-schil tot Ca kunnen de effecten elkaar compen-
seren, hetgeen resulteert tot nagenoeg identieke lading stralen voor Ca en Ca.

(iv) 2ggerylakte_dikte_n_:

De zojuist gesuggereerde verschuiving van lading van de kernoppervlak weg
bij overgang van Ca naar Ca manifesteert zich uiteraard ook in een kleiner
worden van de oppervlakte dikte ak (VII-4).
We vermelden in tabel 56 het verloop van a. voor k = 2.

Tabel 56 : Oppervlakte dikte na,(k=2) van de lading dichtheden in Ca-isotopen
reeks bij verschillende effectieve interacties,
a) Sic74} Cam?9 ; b) Cam?9 ; c) Bri67.

a
(fm)

exp a)
SkE4
Skil l
DDHF- G-O
Brink-Boeker

b)
BI c)

38Ca

0.553

40Ca

0.53+0.01
0.533

0.50
0.52
0.54

«Ca

0.518

\

44

0.

Ca

507

«Ca

0.496

"8Ca

0.49+0.01

0.486
0.47
0.48
0.50

50Ca

0.488

Zoals reeds vermeld dient deze nagenoeg onafhankelijk teworden van k wat inderdaad
bij SkE2 en SkE4 het geval blijkt (tabel 57). We concluderen uit tabel 56 dat
krachten met hoge imcompressibiliteit K (tabellen 1, 3 en 8 ; figuur 15) en hoge
niet-lokaliteit (zoals BI) grotere dikten teweegbrengt dan andere krachten met

tegenovergestelde eigenschappen (zoals Skill).

Tabel 57 : Oppervlakte dikten a, in functie van k bij Ca met SkE2 en SkE4.

40Ca/ak

SkE2

SkE4

k=l

0.541

0.530

k=2

0.542

0.533

k=3

0.545

0.538

k=4

0.552

0.R47

k=5

0.561

0.559

De interactie SkE4 reproduceert in ieder geval uitstekend zowel de absolute waarde
als de afname van de oppervlakte dikte tussen Ca en Ca. De situatie bi.i de
overige Ca-isotopen (40 < A < 48) zal overeenkomstig het gedrag der lading rms -
stralen denkelijk niet overeenstemmen met hetgeen in tabel 56 met SkE4 in het H.F.
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formalisme (zonder RPA correlaties) weergegeven wordt.

(v) D§üï!C2D_êD_!P§JÊri§_^i§ïiri^yïi§§ (voornameli jk via hoge energ ie
e l a s t i s c h e proton-en a - v e r s t r o o i ing)

Ons baserend op de vrij accurate experimentele lading distributies worden uit
vermelde proton- en a-verstrooiingsexperimenten informatie verzameld in verband
met neutron en materie d is t r ibut ies . Tabellen 58 en 59 geven respectievelijk de

resultaten weer voor de neutron punt rms-stralen r en materie rms-stralen r .
n m

Tabel 58 : Neutron punt rms-stralen r .
40a) gerefereerd op r ( Ca) = 3.40 fm - experimentele analyse op

isotopisahe rms-verschillen.

h) reanalyse van 1 GeV meting van Saalay (Alk76).

Nrthode

a-verstrooiinq
GOOHeV - Orsay - Br) 79»
1.37GeV - Saclay - Alk77a
104MeV - Karlsruhe - Ml79

proton-verstrooiing
1.0446eV - Saclay - Alk76
lGeV - Gatchina - Alk78
SOOKsV - Los Alamos - Igo79
aOOHeV - Los Alavs - RaySl
l.MOGeV - Orsay - 8r179
l.044GeV - Saclay b) SM79

theorie
HFfBCS Sk£2
HF+BCS Sk£4

Skill
DDHF - G-O- Can79
Relat.HF - Mi 170
HFB - Dl - DecSO

38

3.23
3.Z7

40

3.38+0.04
3.37 40.05
3.33 «0.03

3.41 «0.05
3.3G «0.03
3.40
3.40 a)
3.38+0.04
3.36 «0.05

3.31
3.35
3.36
3.36
3.39
3.34

rn In fm

42

3.42 «0.04
3.45 +0.05
3.42 +0.03

3.48 «0.05
3.44 +0.03
3.51
3.50 «0.05
3.42 «0.04

3.39
3.42

3.44

3.39

44

3.49*0.05
3.51+0.05
3.48+0.03

3.51*0.05
3.46*0.03
3.52
3.54*0.05
3.49«0.05

3.455
3.49

3.50

3.45

46

3.51
3.545

3.50

48

3.58«O.O4
3.58*0.05
3.63*0.04

3.57*0.05
3.51+0.03
3.56
a.ssiO.o1;
3.58*0.04
3.54*0.05

3.56
3.59
3.60
3.59
3.66
3.56

50

3.63
3.69

In figuur 75 worden de neutron rms-stralen uitgezet. Naargelang de gevolgde analyse

methode kunnen de resultaten duidelijke afwijkingen vertonen. We verwijzen naar de

hernieuwde analyses van S.Shlomo en R.Schaeffer (SM79).

Deze worden grotendeels opgeheven door relatieve waarden te beschouwen van rms-

stralen t .o .v . elkaar. Zo schommelt de shift r (48) - i"m(40) steeds rond

0.10 fm, enz. Zo is er ook een betere consistentie waar te nemen tussen de diverse

r - r metingen (tabel 60). Een analyse der resultaten vermeld in de drie tabellen

levert volgende meldenswaardige punten op :
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Figuur 75 : Neutron punt rms-stralen r . y geeft de waarde aan voor de toename

van r in functie van A(^ A j?).
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Tabel 59 : Materie punt rms-stralen r .

a) gerefereerd op r ( Ca) = 3.40 fm - experimentele analyse op

isotopisohe rms-ver schillen ;

b) reanalyse van 1 GeV meting van Saalay (Alk76).

Methode

o-verstrooiing

29MeV - Orsay - Hic79

1.37GeV - Saclay - Alk77a

104KeV - Karlsruhe - G1l80a

proton-verstrooi i ng

1.044Geï - Saclay - Alk76

SOOHeV - Los Alamos - Ray81

1.04GeV - Orsay - Bri79

1.044GeV - Saclay - b)Shl79

Theorie

HF+BCS - SkEZ

HF+BCS - SkE4

HF-Ska - Köh76

HF-Skb - KBh76

38

3.29

3.33

40

3.39

+0.06

3.38+0.03

3.36+0.03

3.40

3.40 a)

3.39+0.04

3.37+0.05

3.34

3.37

3.40

3.40

' m 1

12

3.43

+0.06

3.44+0.03

3.42+0.03

3.46

3.47+0.02

3.43+0.04

3.36

3.41

1 fm

44

3.49

+0.06

3.47+0.03

3.46+0.03

3.47

3.50+0.02

3.47+0.05

3.42

3.45

46

3.46

3.49

46

3.49

+0.06

3.50+0.03

3.54+0.04

3.50

3.49+0.02

3.51+0.04

3.47+0.05

3.50

3.53

3.56

3.56

50

3.55

3.59
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Tabel 60 : v -r waarden in de Ca-isotopen.

a) reanalyse met beste proton en neutron vorm faotoren ;

b) reanalyse van 1 GeV meting van Saalay (Alk76)

Methode

o-verstrooi1nq

166HeV - Orsay - BH 72
1.37GeV - Saclay - Alk77a

104MeV - Karlsruhe - G1179

proton-verstrooi1nq

1.04GeV - Saclay - Cha77
Cha78

a) Cha79

b) Shl7S

800MeV - Los Alamos - Igo79

p1on-verstroo11nq

Los Alamos - Jak77
CM 1 ton - Bat79

theorie

HF+BCS SkE2

HF+BCS SkE4

HFB -Dl -Gog75,Dec8O

OOHF Neg70

HF Skil l

HF -Ska-KBh76
HF -Skb-Ki)h76

38

-0.11

-0.12

40

-0.03+0.12

-O.O2tO.O5

•0.05*0.03

-0.03

-O.O3tO.O5

-0.04*0.05

-0.04*0.05

0.01*0.08

-0.05

-0.05

-0.04

-0.04

-0.04

-0.046

-0.046

r

42

0.03*0.05

0.0 ±0.03

0.04*0.03

0.04*0.05

0.03*0.05

0.0 «0.03

0.08*0.08

0.02

0.02

0.01

n-fp «n f«)

44

0.07*0.16

0.08*0.05

0.04*0.03

0.03*0.03

0.06*0.05

0.02*0.05

0.0 *0.03

0.10*0.08

0.01*0.05
-0.05+0.05

0.07

0.07

0.06

46

0.12

0.12

0.10

48

0.30*0.12
0.19*0.05

0.23*0.04

0.16*0.03

0.16*0.05

0.09*0.05

0.10*0.03

0.18*0.08

0.12*0.05

0.16

0.16

0.14

0.23

0.14

0.182

0.184

50

0.23

0.23

- de relatieve waarde i"m(48) - r (40) schommelt in de experimentele analyse

van 0.03 tot 0.18 fm, met een voorkeurswaarde van 0.10 fm ;

- de neutron punt rms-straal r in 40,Ca is kleiner dan de corresponderende pro-

ton r , met een gemiddelde waarde van r - r = -0.04 fm. Opvallend is de consistente

theoretsiche reproductie van deze grootheid bij de meeste Hartree-Fock berekeningen

(Coulomb afstoting onder de protonen onderling) ;

- de waarden voor r - r uit de hernieuwde analyses van Shlomo en Schaeffer (Shl79,

Cha79) doorheen de Ca-isotopenreeks zijn beduidend lager dan de overige analyse

resultaten. Voornamelijk bij °Ca is de afwijking uitermate groot. Sommige Hartree-

Fock berekeningen (o.a. Neg70) wijken sterk af van de door Shlomo en Schaeffer af-

geleide waarde van 0.10 fm. Andere (met Skill en Dl) reproduceren lagere waarden

(0.14 fm) en benaderen de waarde van 0.10 fm. De interacties SkE2 en SkE4 leveren

een waarde op van 0.16 fm.

- andere waardevolle verschillen zijn r*, ' - r n (40) . Zo wordt rn(48) - rn(40)

uit hoge energie proton verstrooiing gegevens vastgelegd rond 0.16 + 0.05 fm,

en uit hoge et-verstrooi ing gegevens rond 0.20 + 0.4 fm. Algemeen leveren de diverse

Hartree-Fock berekeningen hogere waarden op (^ 0.24 fm).
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- de Gogny resultaten met Dl vertonen een opvallend goede gelijkenis met de

Skyrme resultaten. De toename van r in functie van A komt overeen, en de isotopen

shift tussen de Ca-isotopen wordt ook niet in het HFB-formalisme verklaard.

(vi) bindingsenergieën (tabel 61) ;

Tabel 61 ; bindingsenergieën (in MeV) in de Ca-isotopen.

aïca
«Ca

«Ca

«Ca

«Ca

«8C.

50Ca

exp

Eo

-313.126

-342.056

-361.986

-380.961

-398.776

-415.997

-427.495

*

(-8.24)

(-8.55)

(-8.62)

(-8.66)

(-8.67)

(-8.67)

(-8.55)

-310.3

-342.3

-360.3

-375.5

-394.0

-414.0

-426.7

SkE2

Epa1f

-2.9

0

-1.9

-4.5

-3.3

0

-1.3

(X3=O.13)

Etot
0

-313.2

-342.3

-362.2

-300.0

-397.3

-414.0

-4Z8.0

Etot

<-*->

(-8.24)

(-8.56)

(-8.62)

(-8.64)

(-8.6C)

(-8.63)

(-8.56)

-311.7

-343.6

-361.8

-378.2

-395.9

-415.4

-426.5

SkE4(x3

Epa1r
o

-2.7

0

-0.6

-2.9

-2.6

0

-1.1

=0.265)

etot
o

-314.5

-343.6

-362.4

-3.81.1

-398.5

-415.4

-427.6

ptot(V)
(-8.28)

(-8.59)

(-8.63)

(-8.66)

(-8.66)

(-8.65)

(-8.55)

Buiten de diverse dichtheid distributies vormen de bindingsenergieën andere

belangrijke grondtoestand eigenschappen. De bindingsenergie per nucleon volgt een

parabolisch verloop doorheen de Ca-isotopen ( C a - Ca) met een maximum rond

Ca. Beide parametrizaties reproduceren zeer bevredigend de experimentele situ-

atie. Ook hier stellen we vast dat de totale bindingsenergie slechts lichtjes

varieert bij gevoelige variaties der bezettingswaarschijnlijkheden. Een grotere

uitsmering der bezettingswaarschijnlij kneden heeft wel een minder sterke Hartree-

Fock bindingsenergie tot gevolg, maar dit tekort wordt nagenoeg in gelijke mate

gecompenseerd door de toenemende paarenergie.

-2- 206 Pb - 208 Pb

We bespreken de diverse dichtheid distributies in de dubbel gesloten schil

kern 3 2 ^ 2 5 en 1n de isotoop a^lï^ me^ *wee 9aten» ve^eeld door de
HF + BCS benaderingsmethode onder de zes beschikbare ééndeeltjes toestanden :

£ 10 or' or3 o^J n« o«lli- Zfi 3pj en 3p£.

Geraadpleegde literatuur aangaande lading en neutron distributies hij de Pb-

isotopen :



VTI/ZO

- (e,e) ; Sic??. (..1376, Eut76, Rut7R
- (pVö) : .Bla77a:~Ray79
- (a,o) :Gil76, Fri77-
- analyses : Fri73, Spr76, Bat78
- Coulomb-verpTaatsings-energieën : Shl79a
- zelf-consistente berekeningen : Neg72, Neg74, Fae75, Köh76, Dec80.

We leggen de nadruk op volgende onderwerpen :

- lading distributie ;

- neutron distributie :

- neutron "skin" dikte.

O') lSding_distributie (tabellen 2 en 62, figuren 10, 11, 13, 76 en 77)

In Hfst. IV werd de reproductie van lading distributie eigenschappen van alle
OrtQ

dubbel gesloten schil kernen, waaronder Pb, met de twee Skyrme parametrizaties
SkE2 en SkE4 weergegeven in het kader van een algemene bespreking. We behandelen
nu de meer gedetailleerde struktuur van de ladingsdistributie van Pb, met
speciale aandacht voor de situatie in het centraal gedeelte van de kern, waarover
de recente (e,e) en muonische gegevens steeds nauwkeuriger informatie voortbrengen.
Over het algemeen stemmen de experimentele resultaten niet overeen met de meeste
theoretische zelf-consistent bekomen centrale dichtheden. Deze vertonen grote oscil-
laties bij 0 < r < 4 fm en een centrale "bump" gaande tot zelfs meer dan 0.02 fm
bij r = 0 i Dit is o.a. het geval met de Dl kracht van Gogny (Dec80) en het DME
resultaat van Negele (Neg72) (figuur 76).
Deze extreme centrale dichtheids toename wordt uiteraard toegeschreven aan de
3sl/2 proton toestand. Gogny (Dec80) argumenteert dat een vermindering van 15 % van
de 3sl/2 bezettingswaarschijnlijkheid de centrale "bump" zal uitsmeren. Door
RPA grondtoestands correlaties in rekening te brengen wordt alleszins een afvlak-
king van de centrale dichtheid verwacht, maar of daardoor sommige zelf-consistent
bekomen "bumps" van 0.02 fm en meer zullen verdwijnen blijft vooralsnog een
vraag.
In dit verband is het wenselijk te wijzen naar het resultaat van Faessler (Fae76)
die slechts een lichte afname van de centrale dichtheid bekwam na rekening te
houden met RPA correlaties (figuur 76). Als nucleon-nucleon interactie beschouwde
Faessler de gemodifieerde delta interactie (MSDI) van Moszkowski en Ehlers (Mos70).

L.
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Figuur 76 : Centrale lading distributie bij 808Pb.

a) Fro7? ; b) DME van Neg70.
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We stellen vast dat van alle gepubliceerde resultaten deze met SkE4 veruit

de beste lading distributie weergeeft met reeds een zekere saturatie en minder

uitgesproken dichtheids fluctuaties zonder beschouwing van enige grondtoestand

correlaties.

Waarden voor de diverse rms stralen worden in tabel 62 weergegeven, alsook

momenten <r > ' , dewelke een idee verschaffen omtrent het gedrag van de dicht-

heid pc aan het oppervlak. De experimentele overeenkomst met SkE4 is uitstekend.

De lading straal wordt exact gereproduceerd. De eindige afmetingen van het proton

en massa middelpunt bewegings effecten verhogen de proton punt straal r van

5.473 fm tot 5.528 fm. De correctie vuor electromagnetische neutron effecten is

groot en negatief, terwijl de contributie vanwege spin ongesatureerde toestanden

te verwaarlozen valt.

De meest accurate experimentele schatting voor eigenschappen van lading distri-
buties in Pb komt alleszins.van de recente Mainz meting ((e,e)+y) (Eut78).
In dit werk worden 2 0 9Bi, 208,207,206, 204pb en 205,203T1 bestudeerd. We leiden

hieruit af dat de lading straal rc van
 206Pb een 0.1 fm kleiner is dan bij 208Pb.
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Tabel 62 : Diverse rms-stralen, oppervlakte dikte a en momenten van de lading

distributie (in fm) in 2O6Pb en 208Pb.

a) Köh76 ;

206p b

b)

SkE4

(e ,e ) + p - Mainz -

208p b

theorie

Thomas - Fermi •

experiment

analyse (a,a) en (p

( e , e ) - Saclay -

(e ,e ) - Stanford -

SkE4

Dea80

Eut78

S k i l l

Ska

Skb

Dl

a)

a)

b)
• Eck77 I

- P ) -

800 HeV (p,p) Los Alamos

(e ,e ) + v - Mainz -

analyse (e ,e) + u -

I I

Neg79

rro77

Sic73

Ray79

Eut78

Spr76

rp

5.463

5.473

5.52

5.46

5.46

5.40

5.41

5.45

rc

5.500

5.4905

±0.0018

5.505

5.56

5.496

5.45

5.503

5.5032

±0.0016

5.5045

±0.0004

rn

5.606

5.625

5.64

5.53

5.49

5.65

V p

0.143

0.152

0.125

0.212

0.24

0.13

0.08

0.20

0.08-0.21

0.09-0.25

a

0.489

0.491

<rk>

k=4

5.836

5.846

5.79

5.85

5.848

l/k

k=6

6.100

6.111

6.06

6.13

6.120

In figuur 77 worden de lading distributie verschillen tussen deze twee isotopen

uitgetekend. Op deze wijze kan men de polarizatie der protonen in de romp nagaan

als gevolg van het wegnemen van twee neutronen uit de gesloten schil configuratie.

Het horizontaal gearceerd gebied geeft de onzekerheidsband aan van Ap_ als resul-
c

taat van de electron verstrooiings gegevens ; het verticaal gearceerd gebied als

resultaat van een gecombineerde analyse met muonische gegevens. Deze laatste ver-

toont veel nauwere grenzen en leert ons

- dat de neutron "skin" bij 208Pb groter is dan bij 2 0 6Pb, wat zich manifesteert

in een positieve Ap boven 6 fm. Consequent hiermede is de lichte stijging van206r 208rde oppervlakte dikte a waarneembaar van Pb tot Pb (tabel 62) ;

- dat de centrale "bump" nog meer geaccentueerd wordt bij Pb. De grootte

orde van Ap_ bij r < 1 fm wordt zeer goed door SkE4 beschreven. Het wegnemen van
208

twee neutronen uit de dubbel gesloten schil kern Pb heeft duidelijk een verschui-

ving van de lading (protonen) tot gevolg van de oppervlakte naar het binnenste
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Figuur 77 : Verschil in lading

distributie tussen
208Pb en S06Pb. • 1.0-

208pb„206pb

-1.0

r Ifml

van de kern ;

- dat de enige opvallende af-

wijking van het SkE4 resultaat

de piek voorstelt rond 2 ftn. Mel-

denswaardig is hier dat dergelijk

gedrag wel experimenteel optreedt

bij Ap„ tussen 208Pb en 2 0 7Pb

(Eut78). Het creëren van een bij-

komende neutron gat compenseert

blijkbaar het effect rond 2 fm

veroorzaakt door het eerste neu-

tron gat (overwegend 3p*- ). Deze

vaststelling wijst op sterke opmengingen in de grondtoestand van t u uPb, alhoewel

er zeker niet mag overdreven worden met het resultaat van dit effect. We verge-
1 2

leken het Hartree-Fock resultaat met twee neutron gaten in de 3p,y schil (u , 1 = 1)
2 P?

met de zelf-consistente HF + BCS situatie (u , 1 = 0.524) : de piek blijft geSi-

tueerd rond 2.2 fm. Zonder uitsmering van de bezettings waarschijnlijkheden der

twee neutronen (Vg •, /? = 0) reikt de piek tot Ap = 0.56 10"^fm"^. Een BCS-uit-

smering heeft een daling van de piek tot gevolg, maar doet deze geenszins verdwijnen.

Een theoretische verklaring blijft achterwege om de twee oneven-even asymmetrieën

( P b - Pb en Pb- Pb) te reproduceren. De invloed teweeggebracht door andere

correlaties in de grondtoestand dient onderzocht.

206r

( i i ) neutrondis t r ibut ie : (tabel 62 en f iguur 78)

Weinig informatie is beschikbaar omtrent accurate absolute waarden voor neutron

rms-stralen ondanks de recente hoge energie (a,a) en (p,p) verstrooiings experimen-

ten. De analyses b l i jven steunen op diverse veronderstellingen. Het meest recent

werk is de 800 MeV proton elastische verstrooiings experiment van Ray en Hodgson

(Ray79) (LAMPF - Los Alamos) welke echter eerder verschillen aangeven van d i s t r i -

buties of rms-stralen (fouten z i jn k le iner) . Z i j bepalen een semi-phenomenologische

neutron d is t r ibut ie voor Pb in functie van de waarde vnn de neutron "skin"

dikte Ar = ** - r • We tonen op figuur 78 de twee extreme si tuat ies corresponderend

L_
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met Ar = 0.09 fm en Ar = 0.25 fm. We noteren een goede gelijkenis met het
zelf-consistente Hartree-Fock resultaat met SkE4 :

- reproductie van de gemiddelde neutron dichtheid saturatie ;
- reproductie van de centrale put van ongeveer 0.01 fm" .

Rond 1.5 fm wordt een licht maximum waargenomen, duidelijk afkomstig van de minst
gebonden 3p^ neutron toestand. Het wegnemen van twee neutronen uit de gesloten
schil configuratie veroorzaakt een afvlakking van de centrale neutron dichtheid,

pno 206

z o a l s d u i d e l i j k m e r k b a a r i n h e t v e r l o o p v a n A p n ( P b - P b ) .

PDR

Figuur 78 : Neutron distributie in Pb met SkE43 vergeleken met semi-^phenome-

nologisahe distributies van Ray et al. (Ray 79). De oscillerende

kromme stelt het verschil voor in neutron dichtheid tussen Pb en206Pb, vergroot met een factor 10.

SkE4

-0D2
/Ap„(2MPb-206Pbl

x10

I
10 rlfml

(iii) neutrgn_"skin"_dikte :

We willen hier in het bijzonder verwijzen naar het werk van H.S.Kohier (Köh76),
die bij de parametrizaties Ska en Skb van zijn Skyrme-type kracht (besproken in
Hfst.IV, p 37) veel belang hechte aan een goede reproductie van neutron "skin"
dikten r -r of de rigiditeit Q ("stifness"). Deze grootheden treden op in de
massaformule van Myers en Swiatecki. De intentie van Kohier was immers de diverse
contributies van de massa formule in onmiddellijke relatie te brengen met de para-
meters van de door hem voorgestelde Skyrme-type interactie. Nu dient men wel zeer
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voorzichtig te z i jn met het opleggen van s t r i k te condities aan kernmaterie groot-

heden waarvan de waarde omgeven is met grote onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de

neutron "skin" dikte f n - r_ . Deze is slechts bepaald met enorme stat ist ische

fouten en fouten afkomstig van model afhankelijke analyses van meetresultaten.

Kohier vertrok van de toen algemeen aangenomen suggestie dat de neutron laag aan
208

de oppervlakte b i j neutron r i j ke kernen (zoals Pb) tamelijk dik was. Maar recente

experimentele proton- en a-verstrooiingsexperimenten wijzen op een opvallend kleine-

re r - r , dan normaal werd gedacht, en bijgevolg is de parametrizatie van de Skyrme-

type interact ie van Kohier gebaseerd op foutieve gronden. De bekomen neutron "skin"

dikten bedragen ongeveer het dubbele van de Skyrme resultaten (tabel 62), die op

hun beurt de waarde van r - r nog overschatten t .o .v . analyse resultaten van

sommige recente experimenten (Fri77b) waarbij rn~r = O.C + 0 . 1 fm b i j Pb.

Deze vaststel l ing stemt overeen met meetresultaten van Coulomb-verplaatsings-

energieën (Shl79a) : r - r = 0 . 1 fm. De overschatting van deze waarde b i j de mees-

te Hartree-Fock berekeningen w i j t Shlomo (Shl79a) aan het ontbreken van effectieve

p-n attract ieve contr ibut ies. In verband hiermede vermelden we de commentaar

van Negele (Neg79) op de diverse analyse methoden van hoge energie proton en

a-verstrooi ing metingen. Z i j n conclusie was dat u i t a l le toen verrichte experimenten
208

slechts met zekerheid een beneden- en bovengrens voor r -r bij Pb konden af-
geleid worden : 0.08 - 0.21 fm (tabel 62).

- E - CONCLUSIES_EN_KORTE_NABESCHOyWINGEN :

We ste l len vast dat de Skyrme-type interact ies SkE2 en SkE4 zeer geschikt z i j n

ter beschrijving van nucleon dichtheden op een zelf-consistente en microscopische

wi jze. We geven een duidel i jke voorkeur aan SkE4 boven SkE2, aangezien deze laatste

systematisch iets te lage absolute waarden reproduceert voor de diverse rms-

st ra len. Het gedrag van beide interact ies, daarentegen, doorheen een isotopen

of isotonen reeks is gel i jkaardig.

De hier voorgestelde Skyrme-type interacties SkE2 en SkE4 vertonen beduidend

minder dichtheid f luctuat ies in het centraal gedeelte van de kern, vergeleken

met resultaten bekomen met andere nucleon-nucleon interact ies, z i j het effectieve

dichtheid afhankelijke of onafhankelijke krachten met nul - of eindiqe dracht,

z i j het realist ische interact ies via Brueckner-Hartree-Fock benaderingsmethoden

en aanverwante benaderingen. Ook de theoretisch frequent waargenomen centrale

dichtheid* "bump" is b i j SkE4 en SkE2 minder uitgesproken. Al deze vaststellingen

benaderen dichter de experimentele s i tua t ie .
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Bi.i kernen, waarvan de grondtoestand goed beschreven wordt in de Hartree-Fock

benadering, is een goede reproductie van de f ina le distr ibut ies van lading, pro-

tonen en neutronen in sterke mate afhankelijk van de aard van de qebruikte nucleon-

nucleon in te rac t ie . De parametrizatie SkE4 lever t b i j deze kernen zeer bevredigen-

de resultaten op. De afwijkingen, echter, welke b i j sommige kernen worden vast-

gesteld, mogen niet toegeschreven worden aan een tekortkoming van de gebruikte

nucleon-nucleon interact ie maar eerder aan een ontoereikendheid van de beschouwde

benadering, waarin de grondtoestand beschreven wordt. In de Hartree-Fock benadering

worden grondtoestand correlat ies verwaarloosd. Het b l i j k t dat b i j sommige kernen

de grondtoestand sterk opgemengd wordt met 2p-2h romn exci tat ies. Deze kunnen aan

de basis liggen van het parabolisch gedrag der lading rms-stralen in de Ca-iso-

topen en andere specifieke isotopen (isotonen) effecten elders in de massatabel.

Verder onderzoek terzake is meer dan wenselijk.

We vermelden enkele isotopen (isotonen) effecten die een meer diepgaande studie

vergen, b i j v . met gebruik van de interactie SkE4 en waarbij rekening gehouden

wordt met de invloed van grondtoestands corre lat ies.

209 208
(1) ooBi 126 " 82Pb126 i s o t o n e n sh i f t : (voor het eerst bestudeerd door Sick

~~~" (Sic73) met elastische electron ver-

strooi ing -s meer recent door de Mainz groep (Eut78))
209

De experimentele lading rms-straal van Bi vertoont een grotere waarde dan nor-

maal wordt verwacht door toevoeging van een proton in de l h f êéndealtjes toestand
208 ^

b i j de Pb romp. De experimenteel waargenomen Ap komt niet overeen met de golf-

functie van het l h - extraproton ( in Bi) zoals resulterend u i t Hartree-Fock

berekeningen : de l l v proton dichtheid is te centraal gelegen (4-6 fm) ten opzichte

van de waargenomen piek rond 5.5 - 6.5 fm. Bovendien is de piek van de l h | proton

golffunctie te breed.
(2) 2g2Pb 1 2 4 "

 28lT1l24 en 282Pb122 " 281T1122 isotonen shift (Eut78) :

gelijkaardige aanmerkingen voor de 3s| proton gat toestand i.p.v. lh^ proton
deel tie toestand.

(3) 2jj|Pb126 "
 282Pb125 en 282Pb125 " 282Pb124 oneve"-even isotopen shift (Eut78) :

(hoger beschreven)

(4) ^ S " ̂ ^ " ̂ Ï O i s o t°P e n snift (Mis79, Bac80) : gelijkaardige situatie

als bij de Ca-isotopen. Experimentele informatie terzake is zeer recent. Een
electron verstrooiings experiment te MIT (Mis79) bestudeert lading distributie
verschillen tussen 0 en 0 en tussen 0 en n. 0;:vallend is de negatieve
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oneven-even isotopenshift Ar ( 0- 0) = - 0.008 +_ 0.007 fm en de plotse positieve

toename van Ar (1 80- 0) = + 0.076 + 0.005 fm. Dit laatste meetresultaat

wordt bevestigd door muonische X-straal metingen (Bac80) welke als resultaat

de absolute waarden geven :

r c ( 1 60) = 2.712 + 0.012 fm

r r (
1 8 0) = 2.788 + 0.027 fm

Tot nu toe reproduceert geen enkele Hartree-Fock berekening deze experimentele

resulaten . Het HF + BCS resultaat met SkE4 l e i d t eerder to t een afname van

de lading rms-straal r_ b i j toevoeging van twee neutronen b i j de 0 romp. Dit
17 1 fi

effect stemt overeen met hetgeen b i j 0- 0 waargenomen wordt. De plotse toename
18

b i j 0 kan vermoedelijk een gevolg z i jn van mogelijke 4p-2h, 6p-4h, . . . opmengin-
42

gen i n de grondtoestand, net zoals b i j Ca. Deze veronderstelling wordt gesteund

door B.A.Brown (Bro79), die i n een eenvoudig model (met slechts gedeelteli jke

zelf-consistentie) dergeli jke configuratie menging in rekening bracht.

(5) isotopen shi f ts in de Ca-reeks : (hoger beschreven)

(6) jgArjg - igAr22 isotopen sh i f t (Fin76) : Beide kernen geven informatie

omtrent het effect veroorzaakt door het toevoegen of wegnemen van een paar

neutronen u i t een gesloten sch i l . Theoretische verklaring is wenselijk

voor de lading sh i f t Arc(4OAr-36Ar) = 0.066 + 0.021 fm (Fin76).

(7) isobare pn^a28 ~ 22^26 ^ac'''n9» neutron en materie d i s t r i bu t ie verschillen

(Alk76, Alk78, Aug80) : Dit vormt een interessant isobaar paar, waarvoor

verdere experimentele metingen wenselijk z i j n om de bevindingen van het (p,p)

werk van J.P.Auger en R.J.Lombard (Aug80) te ver i f iëren. Er is nog een gebrek

aan accurate kennis over de lading dichtheid d is t r ibu t ie .

(8) lading d ist r ibut ies in de 2gNi-isotopen (Sic75, Bud79, Spr79, Ray79, Woh80) :

De Ni-isotopen vormen een groep kernen, welke normaal beschreven kunnen worden in

een sferische benadering, maar welke zacht z i j n t .o .v . quadrupool deformaties.

Hierdoor wordt het reproduceren van eigenschappen, zowel van de grondtoestand als van

de aangeslagen toestanden sterk bemoeil i jkt. De quadrupool deformatie energie

oppervlakken vertonen een breed platform symmetrisch rond de sferische s i tuat ie

(Neq77). Voornamelijk b i j ? RNi? Q is d i t beeld zeer uitgesproken.
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Vandaar dat b i j de Ni-isotopen de invloed op hogervernoemde eigenschappen door
toevoeging van neutronen nint zo eenvoudig en op microscopische wijze kan be-
studeerd worden dan b i j de zogenaamde "sferisch stabiele" kernen (bi jv. de Sn~
isotopen).

Recente (e,e) verstrooiings experimenten gecombineerd met muonische X-straal
metingen op 58»60>6Z» \ i (Woh80) bepalen op zeer nauwkeurige wijze systematieken
van nucleaire lading distributies. Een theoretische verklaring b l i j f t vooralsnog
achterwege. Enkel Ni is het voorwerp geweest van verscheidene theoretische
berekeningen (Gir76, Neg77, Mae78). We hebben in hoofdstuk IV (figuur 14) reeds
de lading distributie van Ni besproken in de sferische benadering met de bedoeling
sen vergelijkende studie te verrichten tussen de interacties SkE4, Skil l en Dl.
De experimentele centrale dichtheids "bump" wordt door alle nucleon-nucleon
interacties gereproduceerd maar de bekomen fluctuaties zijn te sterk (voornamelijk
met de dichtheids afhankelijke effectieve interacties G-O en de Moszkowski ó-
interactie (MDI) (Gir76)). De minst uitgesproken dichtheids oscillaties worden
bekomen met SkE4 en Dl (beide vormen eveneens dichtheids afhankelijke interacties).
De opheffing van de sferische symmetrie of het in beschouwing nemen van grond-
toestands correlaties kan aanleiding geven tot een verdere reductie van de nog
overblijvende fluctuaties in Ni. In twee theoretische berekeningen (Gir76, Neg77)

58wordt de invloed van deformatie effecten op Ni reeds bestudeerd met een zelfde
conclusie dat de dichtheids fluctuaties worden gereduceerd.
Het werk welke in de toekomst kan verricht worden, bestaat in het uitbreiden van
dergelijke gedeformeerde Hartree-Fock berekeningen met SkE4 tot de ganse Ni-iso-
topen reeks. Een bijkomend aspect levert ons de momenten van de lading distributie.
De experimentele schattingen zijn afkomstig u i t een vernieuwde analyse van de
experimentele gegevens door Sprung et a l . Ze worden vergeleken met diverse theo-
retische waarden. We constateren dat de waarden bekomen met SkE4 in een sferische
benadering reeds zeer sterk de experimentele waarden benaderen: (Spr79)

k=2 k=4 k=6

exp
SkE4
SkE2

Skill (dit werk)
Skill (Spr79)
Dl (Gir76)
G-O (sferisch)

G-O (def.(Q=O)

3.770
3.770
3.701
3.805
3.829

3.80
3.792

3.779

4.077
4.074
4.011
4.100
4.126
4.12
4.096

4.069

4.334
4.340
4.281

4.355

4.373
4.38
4.361
4.310

L.
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(9) Lading distributie verschillen in de lfg- -schil kernen (Woh81) :

De karakteristieken der AZ = 2 (AN = 2) lading rms-straal verschillen van
isotonen (isotopen) met protorsn (neutronen) in de l f | - schi l , werden reeds
weergegeven in figuur 73. Deze waargenomen systematiek vraagt om een theoretische
verklaring. Dit houdt in dat de lading distributie moet bestudeerd worden der
stabiele isotopen van ^Kt 2oCa« 21S c ' 22^n* 23 V ' 24^ r ' 25Mn

Deze studie kan een sferische HF + BCS berekening omvatten met invoering van
romp poiarizatie correlaties in de grondtoestand.

F e ' 27Co en 28Ni

(10)50Sn-isotopen shifts en lading distributies (Bri72, Fic72, Tab75, Sch76,

Hof78, Cha79, Ray79) :

De Sn-isotopen blijven goed sferisch, zodanig dat het verloop van de lading
kernstraal doorheen het isotopen gebied louter beïnvloed wordt door een sferische
uitzetting als gevolg van de verruimde kern potentiaal. Ook inzake kernmaterie
en neutron distributie in de Sn-isotopen is nauwkeurige experimentele informatie
beschikbaar.
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ALGEMENE NABESCHOUWINGEN.

In heb de voorkeur gegeven d i t werk te besluiten met algemene "nabe-

schouwingen" in plaats van algemene "conclusies". Ik meen d i t werk niet als een

afgesloten geheel of eindpunt te kunnen beschouwen, maar eerder als een begin-

punt of vertrekbasis van waaruit alle richtingen kunnen genomen worden. Op het

einde van elk hoofdstuk , handelend over een specifiek toepassingsgebied van

de voorgestelde Skyrme interact ie, werden reeds een aantal conclusies en

nabeschouwingen naar voren gebracht, alsmede enkele bevindingen die kunnen

leiden to t verdere onderzoeksprojecten.

Zo'n project, waarvan de bedoeling is een bepaald aspect van de kernstruk-

tuur op een microscopische wijze te bestuderen, vertrekt steeds van een gegeven

nucleon-nucleon i n t e r a c t i e . De keuze van deze interactie is zeer belang-

r i j k . Tekortkomingen die naar voren kunnen treden b i j de verklaring van een

bepaald fysisch fenomeen, kunnen een gevolg z i jn van een ontoereikendheid van

de gebruikte nucleon-nucleon interactie maar ook van de beschouwde benaderings-

methode. Het is noodzakelijk beide oorzaken van elkaar te onderscheiden, alhoe-

wel d i t dikwij ls een moeilijke taak vormt.

- Met realistische interacties, afgeleid u i t de vr i je nucleon-

nucleon verstrooiing, wordt men geconfronteerd met de truncatie van hogere

orde termen in de Goldstone-Bethe expansie en met andere benaderingsmethoden

om de interactie in bruikbare vorm te brengen naargelang de aard der toe-

passingen. Bi j deze hategorie van interacties z i jn uiteraard de oorzaken van

mogelijke optredende afwijkingen moeilijk van elkaar te onderscheiden.

- Met fenomenologische effectieve interacties is de parametri-

zatie gericht naar een bevredigende beschrijving van bepaalde grootheden in een

specifiek toepassingsgebied. Mogelijke tekortkomingen van de gebruikte be-

naderingsmethode kunnen ondervangen worden door de gefitte krachtparameters.

Omgekeerd kunnen vastgestelde afwijkingen van de theoretische resultaten met

de experimentele niet ondubbelzinnig toegeschreven worden aan een ontoereikend-

heid van de interactie of van het beschouwde benaderingsmodel. Heel frequent

worden de effectieve interacties ook aangewend buiten het specifiek toepassings-

gebied, waarvoor de interactie afgeleid werd. Als gevolg daarvan, kunnen resul-

taten bekomen worden, die niet zinvol z i jn .
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Er zi jn in de literatuur weinig phenomenologische effectieve interacties
te vinden, waarbij terzelfderti jd de korte evenals de lange dracht componenten
goed beschreven worden. Interacties, waarvan de lange dracht componenten pheno-
menologisch aangepast worden teneinde saturatie in de bindingsenergieën en
nucleon dichtheden goed te beschrijven, geven meestal aanleiding tot tekort-
komingen b i j het beschrijven van de paar eigenschappen en andere korte dracht
effecten.

De voornaamste betrachting van di t werk bestond in de constructie van een
effectieve nucleon-nucleon interactie, die deze tekortkomingen met vertoont,
welke uniform is ter beschrijving van een aantal fenomenen doorheen de ganse
massatabel en welke bovendien een eenvoudige analytische structuur vertoont.
De Skyrme-type interacties SkE4 en in iets mindere mate SkEZ benaderen v r i j dicht
het gestelde doel. De geschiktheid van SkE4 en SkE2 werd nagegaan :

- in de beschrijving van kernmaterie grootheden (Hfst. IV) ;
- in de reproductie van bindingsenergieën van sferische

kernen (niet noodzakelijk met dubbel gesloten schil) (Hfst. IV en V) ;
- in de beschrijving van eigenschappen van lading, neutron

en materie dichtheid distributies (saturatie, rms-stralen, isotopen effecten)
(Htst. VII) ;

- als effectieve interactie tussen twee valentie nucleonen
(Hfst. V) ;

- als deeltje-gat interactie in dubbel-gesloten schil kernen
(Hfst. VI).

We hebben vastgesteld dat de interacties bkE2 en SkE4 zelfs kunnen aangewend
worden in schillenmodel berekeningen, en even goede resultaten kunnen opleveren
als phenomenologisch gefitte residuele interacties.

Steunende op de uniforme doelmatigheid van de interactie, kan di t werk aanzien
worden als een vertrekbasis van waaruit gedetailleerde kernstructuur eigenschappen
bestudeerd kunnen worden. Als gevolg hiervan kan alle aandacht besteed worden aan
de studie van de gebruikte benaderingsmethodes, toegepast ter beschrijving van
de te bestuderen eigenschap.

Het geheel van de bekomen resultaten toont duidelijk aan dat de zelf-con-
sistente methode gebruik makend van de hierbekomen uitgebreide Skyrme interactie
toelaat op zeer doelmatige wijze

i ) een goede overeenkomst tussen experiment en theorie te
verkrijgen ;

i i ) een zeer verscheiden gebied van toepassingen, eventueel
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nog onbereikbaar voor huidige experimenten, aan te vatten.

Conclusies en nabeschouwingen worden gegeven op het einde van elk hoofdstuk.

Toch is het aangewezen om volgende punten nog eens extra te benadrukken :

- de Hartree-Fock benadering geett een goede beschrijving

van sferische kernen wat betreft de individuele valentie proton golffuncties alsmede

de waargenomen romppol ar izat ie in isotopen sh i f t s . Het is karakteristiek voor

sferische Hartree-Fock benaderingen dat de romp zeer "hecht" is en slechts "matig"

reageert b i j toevoeging van bijkomende valentie neutronen. De normale toename

van de kernstraal voldoet aan r rQ A1/3 Bij sferische kernen neemt men af-
1/3wijkingen waar van 30 % to t 50 % van de standaard A ' .

- de zelf-consistent bekomen éêndeeltjes energieën zijn niet

geschikt voor schillenmodel berekeningen in beperkte modelruimten. De invloed

van romppolarizatie effecten op de proton en neutron energie gaps, welke in

Op-Oh benadering (H.F.) te groot worden, is groot.(Als voorbeeld kan er worden

verwezen naar de algemeen geldende vaststell ing, dat het Ihll/Z ééndeeltjes

niveau b i j elke zelf-consistente berekening in de 50-82 schil (met het even welke

effectieve nucleon-nucleon interactie) steeds een 2 MeV minder sterk gebonden

wordt, dan gesuggereerd wordt door afleiding ui t energie spectra van naburige

oneven-A kernen).

- ondanks het "nul"-dracht karakter van de Skyrme interactie

vertoont deze geen aspecten van een lokale kracht.

- de door Negele afgeleide Hamiltoniaan dichtheid vertrekkend

van de Reid "soft-core" potentiaal na toepassing van de lokale-dichtheids-bena-

dering (LDA) en dichtheids-matrix-expansie (DME), benadert zeer sterk deze cor-

responderend met SkE2 of SkE4.

- bij de afleiding van een effectieve interactie tussen

valentie nucleonen in een beperkte model ruimte zijn renormalizaties voor

romppolarizatie effecten (3p-lh en 4p-2h) noodzakelijk. De behandeling van deze

processen in storingsrekening kan in twijfel getrokken worden, voornamelijk aan-

gezien de correcties bij de lichte kernen zeer groot kunnen worden. In

principe zou, bij constructie van de Hamiltoniaan matrix in een complete basis-

ruimte van 2p, 3p-lh, 4p-2h, . . . de interactie tussen twee valentie nucleonen

moeten kunnen gegeven worden door de "bare" effectieve nucleon-nucleon inter-

act ie , zoals gebruikt in de zelf-consistente Hartree-Fock methode.

L
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- hoe sterker de collectiviteit toeneemt der elementaire
excitaties in een kern, des te sterker wordt de isospin zuiverheid van de
vibraties.

- de excitatie energieën van de eiectrische reuze dipool re-
sonanties worden zeer goed weergegeven met SkE2 of SkE4.

- het feit dat de oplossing corresponderend met de sterke
collectieve octupool vibraties in de RPA seci/laire vergelijking (VI-22) berekend
met SkE2 of SkE4 imaginair wordt, mag niet aanzien worden als een tekortkoming
van de interactie.

- SkE4 treedt naar voren als een uitstekende kracht ter be-
schrijving van nucleaire dichtheid distributies. Zowel het gedrag in het cen-
traal gedeelte van de kern, als aan het kernoppervlak beantwoordt aan de experi-
mentele situatie, in zover het beschouwde model zulks toelaat.
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Finaal worden onderwerpen opgesomd, welke in de nabije toekomst met toe-
passing van SkE2 of SkE4 als effectieve nucleon-nucleon interactie zullen
bestudeerd worden :

- Verloop proton of neutron gesloten-schil-energiegap bij magisch getal

20, 28, 50, 82 en 126 bij variatie van neutronen of protonen. 7

- Zelf-consistente studie naar de oorzaak van de waargenomen grote proton

Z=64 energiegap.

- Uitbreiding van de Hartree-Fock berekeningen met SkE2 of SkE4 tot oneven-
A en óneven-oneven kernen.

De zelf-consistente verandering van de proton en/öf neutron straal-teweeg-
~~.= 48 49 40" 41 ~""

g e b r a c h t d o o r t o e v o e g e n v a n e e n p r o t o n o f n e u t r o n ( C a - T i , C a - C a ,
40 39

Ca - K, enz.) kan een rechtstreeks gevolg inhouden van een dergelijke
uitbreiding (oneven- even "staggering" effecten).

- Gedeformeerde Hartree-Fock berekeningen :

- studie der systematiek van de lading distributie op Ni- en
zeldzame-aarde elementen (in de zin van het werk van Negele en Rinker (Neg77)).

- berekening van nucleaire deformatie energie oppervlakken.

- berekening van fissie barrières .

- "shape" transities (bvb. in neutron rijke Na-isotopen).

- Geprojecteerde Hartree-Fock en/of "Cranked"-Hartree-Fock-BogoTiubov
berekeningen.

- studie van collectieve rotationele spectra in lichte kernen
(8Be, " 2C, 20Na, 20Ne, 24Mg,

- Invloed van grondtoestands correlaties op nucleaire dichtheden (binnen
het kader van RPA).

- toepassingen op de Ca-isotopen, enz..

- Isospin menging in lichte dubbel gesloten schil kernen ( 0, Ca).
-1, -T,Berekening van <P^jf T=1|VC . |Pjh-j~ T=0> matrixelementen.

- Microscopische beschrijving van elementaire excitaties in kernen ( of
collectieve vibraties).
Uitbreiding tot alle negatieve en positieve pariteits toestanden. Dit impliceert
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uitbreiding der RPA berekeningen met 2p-2h en 3p-3h excitaties.
Meer gespecificeerd :

- studie van laagliggende collectieve vibraties met RPA

gecorreleerde grondtoestand :
In de klassieke RPA benadering worden de laagliggende octupool vibraties

te collectief beschreven (oplossingen worden in sommige gevallen zelfs imaginair).
De invloed teweeggebracht door beschouwing van 2p-2h correlaties in de grond-
toestand dient onderzocht.

- invloed van 3p-3h excitaties op de negatieve pariteits

toestanden in 1 60 en 40Ca.

- positieve pariteits toestanden in lichte dubbel gesloten

schil kernen (160, 40Ca, 48Ca en 90Zr) (2p-2h berekeningen).

- invloed der 2p-2h excitaties op de lp-lh positieve pariteits
toestanden in midden- en zware dubbel gesloten schil kernen ( Sn, Gd, Pb).

- reuze eiectrische multipooi resonanties .
Uitbreiding tot quadrupool en hexadecapool resonanties (2p-2h). Invloed van
2p-2h excitaties op fragmentatie van de lp-lh multipool sterkte.

- isotopische afhankelijkheid van reuze multipool resonanties.

- reuze monopool resonanties (of "breathing modes").
Hun excitatie energie staat in relatie met de incompressibiliteit K van de kern
(Bla77). De isovector reuze monopool resonanties zijn experimenteel nog maar
zeer recent waargenomen, in tegenstelling tot de isoscalaire.
- «nelen een belangrijke rol in diverse basisproblemen van de kernfysica,
.. . isospin menging, Coulomb-verplaatsings-energieën, isobare analoge reso-
nanties, super-toegel aten B-verval, etc.

- distributie der magnetische multipool sterkten in dubbel
gesloten schil kernen (Ml, M2,...).

- studie der Gamov-Teller resonanties.

- RPA-berekeningen met exacte behandeling van het continuum.

Op deze wijze worden breedten der resonanties bekomen i.p.v. discrete toestanden.

- studie van gyromagnetische g-factoren voor isomere yrast-

toestanden in Gd en naburige kernen.

- SkE2 of SkE4 als interactie tussen twee valentie nucieonen .
Deze studie is gericht op de eliminatie van renormalizaties van de effectieve

"I
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interactie door romppoiarizatie effecten. M<*t dat doel wordt de beperkte 2p-
ruimte uitgebreid met 3p-lh, 4p-2h configuraties. Dit onderzoek vergt con-
structie en diagonalizatie van matrices met hoge dimensie (^2000) waarvoor
diagonalizatie programma's reeds bescnikbaar zijn.
Meer gespecificeerd :

- laagliggende collectieve rotationele toestanden in 0, Ca
CO

en Ni (combinatie van 3p-lh, 4p-2h, 6p-4h,... excitatie moden).
18 42

- negatieve pariteits toestanden in Q en Ca (met voor-
namelijk 3p~lh struktuur).

L_
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q duidt de natuur aan van het nucleon, hetzij proton, hetzij neutron :

q = p of n .
q' stelt steeds de tegenovergestelde natuur voor van q. Steeds : q' ¥ q.

kan zowel q als q' voorstellen.
inbegrip projectie m, (bvb. bij sferische representatie |a> = In l„jom,>a a a a a
zonder projectie m (bvb. bij sferische representatie |a> = |ama>

integratie over spin coördinaten : hiermede wordt sommatie over de spin pro-
jecties bedoeld. Zelfde opmerking bij integratie over isospin coördinaten.

SkE2

•v •

de asterisk wijst op gebruik van aangepaste ééndeeltjes ensrgieën bij
beschrijving van excitatie spectra.
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APPENDIX A

HARTREE-FQCK FORMALISME BIJ DICHTHEIDS AFHANKELIJKE TWEE-DEELTJES

INTERACTIES • VERBAND MET DICHTHEIDS ONAFHANKELIJKE DRIE-DEELTJES

INTERACTIES.

Het spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van een dichtheids afhankelijke

twee-deeltjes interactie in V de variatie van de grondtoestands energie Ĥ  '

(1-7,11-2) essentieel wi jzigt.

We veronderstellen dat in de plaats van een drie-deeltjes kracht W, een dicht-

heids afhankelijke twee-deeltjes interactie ingevoerd wordt :

V(rrr2) =

waarbij de dichtheids afhankelijkheid gesepareerd wordt.

Nemen we de variatie van de grondtoestand energie

H' ' = Z _ p <a |T+—r|y> . dan bekomen we e x t r a termen in 6H' ' :

ÖHV <a|T+r |Y>
oy

p p a Y
 Pe«

df

(A-l)

(A-2)

Vermits nu 6V=V2 ^ - 6p , en

öp=$ I 4>*(r) w ( r ) fipe , (A-3)
en

wordt de laatste term in (A-2)

1 *s |dV# * I

Het Hartree-Fock veld h wordt gedefinieerd als zijnde de variatie van H' ' naar

de elementaire nucleon dichtheid : - „ .

<a|h|Y> - — . (A-4)
6 p a Y

In hoofdstukken I en I I volgt onmiddellijk het verband met de Hartree-Fock

vergelijking :

<a|h|Y> = e o . (A-5)

In het geval van aanwezigheid van een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes

wisselwerking, treedt duidelijk een extra term op in het Hartree-Fock veld.

L.
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<alhl v> = <a|T-ff |Y> + • <e8|—ï f I n6> P pa* • (A-6)
66en dp

We zoeken nu naar het verband tussen H.F. ééndeeltjes energieën en de nucleon
separatie energieën. In de H.F. benadering geldt p = &a voor bezette niveau's
en p = 0 voor onbezette. De totale bindings energie van de kern met A nucleonen
wordt

E*0)(A) = H <a|T|a>+- 51 <a6| V|ap>as . (A-7)
(bezaet) ( be Z

B
e t )

Nemen we nu een extra nucleon op in een onbezet niveau X. De kern dichtheid
ondergaat een wijziging óp= v*(r)¥x(r) . De totale bindinsenergie wordt nu

= E(°)(A) + <X|T|X> + ]T <Xa|V|Xos>
a(bezet) as

m e t 6V-3F

(bezet) (ëezet)

Hieruit volgt dat de separatie energie S, van het nucleon in toestand X gal ijk

is aan (gebruik ook (A.-5) en (A-6))

SA = E"F + XI <Xct|6V|Xct>as . (A-8)
(bezet)

on
In tegenstelling met dichtheidsVafhankelijke krachten is de separatie energie S,

HF

hisr niet gelijk aan de H.F. ééndeeltjes energie e^ , maar treedt er een bij-
komende term op welke de verandering van de interactie voorstelt tussen het
extra nucleon en de romp nucleonen. Deze verandering is echter te wijten aan de
dichtheid van het extra nucleon inX zelf. Dit is onwaarschijnlijk. Derhalve
blijkt deze term "spurious" en dient geschrapt te worden.
Belangrijk is nu op te merken dat dergelijke "spurious" effecten niet optreden
bij drie-deeltjes interacties, welke toch dichtheids afhankelijke twee-deeltjes
interacties simuleren. Het H.F. veld wordt hier weergegeven door (I1-6) en de
totale bindingsenergie van de kern met A nucleonen wordt (II-2) :

<a|T|a> + i 2 _ <aB|V|aB>
a *- a3 '

(bezet) (bezet)

6 y
(bezet)

> . (A-9)

Nemen we nu een extra nucleon op in een onbezet niveau X. De totale bindings-
energie wordt :
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= E ( 0 > ( A ) + < X | T | A > + > + YL <AaB|W|Xae>

(bezet) (bezet)

waaruit de separatie energie

Het blijkt duidelijk dat er geen "spurious"termen in de separatie energie op-
treden. Dit is een eerste belangrijk onderscheid tussen een drie-deeltjes inter-
actie en een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes interactie.
Een volgend belangrijk onderscheid komt naar voren als we de verandering bestuderen
van het Hartree-Fock veld bij een eerste orde verandering van de dichtheid.
Dit leidt ons tot de struktuur van de deeltje-gat interactie.
Onderstel een verandering 5P van de nucleonen dichtheid p.

p -* p+óp

Hierdoor verandert het H.F. veld h •+ h+6h .

a) Bij een dichtheids afhankelijke twee-deeltjes in te rac t ie :

Uit (A-6) :

y> = <a|T|y> + H<aB| V+óV | Y<S>as (P3 6 + &P&6)

Zich beperkend tot eerste orde in óp :

<a|óh|Y> = Z«*B|U|Yfi>as6pBfi » (A-ll)

waarbij

a s enL dPg6 " J "May

e n

Wat kan ópD. betekenen in eerste orde ?
po

Volgens het veralgemeende theorema van Thouless vormt een deeltje-gat excitatie
de meest eenvoudiae variatie 6po. :

po
6p0, = 2 ÖQLSJ.. met h<F en p>F , en wordt óp =0=6p.. .

PO pn op pp nn

Men leidt gemakkelijk af (A-ll) dat 6h niet diagonaal is in de H.F. basis, en

L.
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dat 6h slechts niet-diagonale matrixelementen bevat verschillend van nul :
<p|sh|h> = Z I <ph'|U|hp'> ,

p'h'
waaruit duidelijk de fysische interpretatie van U als deeltje-gat interactie.

Schematisch : ^ m\
U = — . . (A-13)

b) Bi j een drie-deelt jes interact ie :

Uit (II-6)volgt :
<a| Sh (A-14)

U

waaruit onmiddellijk het fundamenteel verschil met (A-11) duidelijk blijkt.

V' is de reductie (1-16) van W.

De deeltje-gat interactie beduidt hier enkel V+V' in tegenstelling met U volgens

(A-12).

Relat ie tussen dee l t je -gat matrixelementen met VQ en WQ :

In tijdsomkeer invariante kernsystemen weten we dat de dichtheids afhankelijke
VQ, zoals gedefinieerd in II I-7 ,

1 . (A-15)

dezelfde contributie oplevert tot de H.F. hamiltoniaan dichtheid als de drie-

deeltjes interactie WQ (III-8)

WQ = t3 6(r rr 2) 6(1^) . (A

We bepalen nu hun respectievelijke bijdrage tot de deeltje-gat interactie U b i j
tijdsomkeer invariantie [$ (r)=0) .

a) Vo : Uit (D-39) en (D-40) volgt (q1^)

-It3 Ufi) P$t
*

dr (A-17)

en
qq

qq'

(A-18)
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b) Wo : Uit (111-18) en (111-19) volgt (q'*q)

SW ?<? ]Pq .(*> d?
qq

en

<«B|U(W0)|Y5>as - I t3 L^Cr) 4f\ï) P tot(r) d? . (A-ZO)
I2

Zowel de qq- als qq1- matrixelementen blijken duidelijk verschillend door het
optreden van elementaire spin dichtheden van het type $ (r) .
We merken weliswaar op dat volgende gelijkheid geldt :

s p Pg f i - }L_<a3|U(W0)|v6>as p P^
apyo

aangezien de spin dichtheden S (r) verdwijnen. Dit resultaat is te verwachten
vermits VQ en WQ dezelfde contributies geven voor de grondtoestands energie.
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APPENDIXJ

DECOMPOSITIE VAN DE HARTREE-FOCK-BOGOLIUBOV (HFB) TRANSFORMATIE

VOLGENS THEOREMA VAN BLOCH - MESSIAH.

Het i s n i e t de bedoeling van di t appendix een verwerking te maken van

het basis artikel van Bloch en Messiah (Blo62). Wij willen wel duidelijk maken

hoe het paareffect als een microscopisch begrip in de HFB transformatie bevat

i s , en hoe op een fase-consistente wijze de Bogoliubov-Valatin transformatie afge-

leid wordt in overeenstemming met een vroegere publikatie over fase-conventies

(War74).

Het is duidelijk dat de dichtheids matrix p (1-31) en de anti symmetrische paar-

tensor K (1-32) op een totaal verschillende wijze transformeren bij een l ineaire

transformatie der creatie operatoren :

XI a
U B ,waarbij U een unitaire matrix voorstelt.

Men verifieert onmiddellijk dat

p -*• U p U en

K •+ t f K U .

De dichtheidsmatrix p transformeert als een operator. Door een geschikte unitaire
transformatie U kan p gediagonaliseerd worden (de vereiste canonische vorm voor p).
Daarentegen transformeert de paartensor K als een anti symmetrische tensor van de
tweede orde. Deze kan niet gediagonaliseerd worden door een unitaire transformatie
U, doch kan wel in een eenvoudige canonische gedaante gebracht worden.

11 mm

-K,--0s

I »
-0--K

{ K. zijn complexe
grootheden)

-K--0m \

De canonische gedaante voor de anti symmetrische tensor K toont duidelijke paar-

karakteristieken. Slechts voor gepaarde toestanden zijn de matrixelementen ver-

schillend van nul : K^y = - ̂  = 0 .

Het theorema van Bloch en Messiah toont aan dat o en K
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beider, in hun canonische gedaante kunnen gebracht worden door een zelfde unitaire
transformatie. Dit kan aangetoond worden door relaties te zoeken tussen p en K. Zich
baserend op het feit dat |0> het vacuum voorstelt van quasi deeltjes, geldt

i—i nn
uiteraard c„a =0 en c'a =0 , of in matrixnotatie:

P CL p o

<0| ( c j(Y*c
++ X*c , Y*c++ X*c) |0>

Introductie van de diverse contracties in bovenstaande relatie, levert volgen-
de vergelijkingen :

\
(B-l)

wordt de veralgemeende dichtheidsmatrix genoemd.
Het is duidelijk dat R hermitisch is (R =R).
Nemen we de complex toegevoegde van (B-l)

f * . I K ) " - * i
\ K* I-pj [ij [ -K

waaruit ( I - R) K = 0 . (B-3)

\ X /

Beide relaties (B-l) en (B-2) combinerend, vinden we dat :

" i | |u u|

, of

(B-4)

waaruit volgt dat de complex toegevoegde van de veralgemeende dichtheids matrix
R slechts de eigenwaarden 0 of 1 bevat met als eigenvector de transformatie
matrix Z. Uit (B-4), concludeert men dadelijk

R2 Z + = R Z +
r0 0

.0 I
t(° ° t

= Z = R Z , waaruit de idempotente eigenschap
\ 0 1 /

voor de veralgemeende dichtheids matrix R : R2 = R . (B-5)

Een rechtstreeks gevolg van deze belangrijke eigenschap , z i jn volgende Bogoliubov

relaties tussen p en K:
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p2 + K+K

K p=p K

en (B-6)
(B-7)

Hieruit volgt dat K+K commuteert met de dichtheidsmatrix p, en aldus kan gediago-
naliseerd worden met dezelfde lineaire unitaire transformatie. Gecombineerd met
(B-7), kan aangetoond worden dat diezelfde transformatie de tensor K in de gepaarde
canonische gedaante brengt. Dit betekent dat er steeds een basissysteem van één-
deeltjes golffuncties kan gevonden worden, welke ongepaarde toestanden a,b,c,...
kan bevatten, en koppels van gepaarde toestanden I I ; m,m ; ... zodat p diagonaal
is en K slechts componenten verschillend van nul bevat onder de gepaarde toestanden:

K j = -K- * 0 (alle andere verdwijnen).

Voor de ongepaarde toestanden : Pa = Pa> waaruit
p = 0 of 1 .
a

Voor de gepaarde toestanden : 0 < pffl = p- < 1 met \Km~\ = /pm(l-pm) .

We kunnen nagaan hoe de seculaire vergelijking (B-4) zich reduceert bij canonische

gedaanten van p en K :

( i - P i i ) y k i + K * T x k T = o V i , k (B-9)

De diagonaal elementen P-i=Pj zijn reëel. Voor de ongepaarde toestanden a,b,...
verdwijnen alle K-matrixelementen, zodat een partikuliere oplossing kan zijn :

en

x =1 en y, =0 voor p =0
aa sa a

x =0 en y =1 voor
aa aa

Alle overige x- en y- coëfficiënten verdwijnen. Voor de gepaarde toestanden m,

. is

*km

ui ; ... is K — verschillend van nul en merken we dat de verhouding

xkm mm
, onafhankelijk is van k , zodat we mogen stellen dat

^mm um

Als particuliere oplossing kunnen we kiezen

(B-ll)

met u en vm reële coëfficiënten.
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De orthonormaliteits relaties (1-22) leiden tot volgende betrekkingen tussen u

en v„

m m m m

Vm = 0"ïirm vmum
waaruit de belangrijkste relaties :

= " vm

%=um

en

(B-12a)

(B-12b)

(B-12c)

(B-12d)

(B-13)

Substitueren wij de particuliere oplossing (B-ll) in de seculaire vergelijkingen

(B-8) en (B-9), dan verkrijgen wij dat :

= v

mm m m n,um

(B-14)

(B-15)

Uit (B-14) volgt dadelijk de fysische betekenis van vm :namelijkde bezettings-
waarschijnlijkheid van toestand m.

o

Voor de ongepaarde toestanden a,b,c,... zal v = 0 of 1 , l'jrwijl voor gepaarde
2 2toestanden 0<v- = v < 1.

Om een schematisch overzicht te krijgen van de struktuur van de transformatie-

matrix X en Y, schetsen we :

a b m ïïï

X = b

" "iïï

a b m m

Y =

L



Het corresponderend set van quasi deeltjes creatie operatoren wordt dan

a. = c. indien pt = 0 .

indienak = ck = 1

en
t _ t
m mm mm

B/5

(B-16)

(B-17)

(B-18)

bij gepaarde toestanden m.ni , met de inverse relat ie c = u a^ + vffl a- . (B-19)

De betrekking (B-18) s t e l t de originele Bogoliubov-Valatin transformatie voor

quasideeltjes voor.

Aanvull ingen :

- a - Verband q u a s i d e e l t j e s vacuum |J> en gewoon d e e l t j e s vacuum |0> .

'Xi

Per definitie is a |0> = 0 voor alle m.

Daarom kunnen wij stellen dat

|0> = n c' am |0> . Neem H c' = C, een constante en passen de transformatie
m m m m

(B-18) toe, dan verkrijgen wij:
| 0> = C n a a— |0>

mm J. J.

- C n_Vum+ vm-cmcm)l0 >

mm

De normerings constante C is eenvoudig te bepalen uit <0|0> =1 , waaruit de
finale relatie

|0>= n_(um + v-cic+)|0>
mm

(B-20)

volgt.
-b- Verband tussen de gepaarde toestand c^ en de tijdsomgekeerde

—_ m
TcmT :

De tijdsomgekeerde van een toestand m s t e l t op een fasefactor na de corres-
ponderende gepaarde toestand S voor :

cm m cm (B-21)

De fasefactor s^ hangt af van de aard van de toestand m en van de faseconventie
waarin m beschreven wordt. We verwijzen naar de referenties (Boh69) en (War75)
voor meer details omtrent faseconventies en het mechanisme van tijdsomkeer.
Analoog met (B-21) geldt de relatie (totale Hamiltoniaan H invariant bij tijds-
omkeer) :

r
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wat na toepassing van de quasideeltjes transformatie (B-18), de tijdsomgekeerde

van m oplevert :

^ I 1 " 1 = " sm cï • (B"23)
Dit resultaat is ook het gevolg van het feit dat c^, o^, a* en ai op dezelfde
wijze transformeren bij rotatie.

K
- c - Geval_yan_sferische ééndeelt jes toestanden :

Zij |a> en fö> een koppel van gepaarde sferische ééndeeltjes toestanden, welke
kunnen beschreven worden in de twee standaard faseconventies :

Condon-Shortley (C.S.) : cjO> = ln a l aJ am a> = 2 _ <lam1 i m$ |jama> $n 1 ( r )
m, m a^ a a a

a a

Yl m (°) x l 7 2

Biedenharn-Rose (B.R.) : cal0> = ln j13J Jma> = ^> <l m-j ^ mg |Jama> <f>n i ( r )
in-, m a*- a a a

'a s a
^ 1/2

Y , m (a) V (B-25)
a 'a 5a

a a
a

, [ü) = i Y, (ft) voors te l t in de B.R. faseconventie.
aml aV

a a

'a
1 a

waar Y

De C.S. faseconventie is de meest gebruikte conventie aangezien deze reële matrix-
elementen oplevert bij gebruik van Hermitische operatoren. Aangezien in de litera-
tuur beide faseconventies vaak door mekaar gebruikt worden, is verwarring niet
uitgesloten en is het niet verwonderlijk dat vele fasefouten optreden. In dit
opzicht lijkt het wenselijk op een fase consistente wijze de BCS-grootheden af
te leiden in de sferische representatie. Onafhankelijk van de gebruikte conventie,
dienen beide golffuncties (B-24) en (B-25) op identieke wijze te transformeren onder
rotaties als componenten van sferische tensor operatoren (j m) (War75). Hetzelfde
geldt voor hun respectievelijke gepaarde golffuncties. Om die reden staat |a>
in relatie met s !-<x> , waarbij |-a> = |n 1 j -m > en s =(-l)Ja"ma. Dit karak-
teriseert zich duidelijk als we de transformatie bij tijdsomkeer beschrijven
(War75) :

C.S.

B.R. (W.)
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We kennen de relatie tussen creatie en annihilatie operatoren in beide faseconventies:
1 i

en \. ~- i (-1) c„ . (B-27)
• \

Deze relaties gelden niet noodzakelijk voor de quasideeltjes operatoren !
Vermits er een verband bestaat tussen de gepaarde toestand |a> en de tijdsomgekeerde
van |a> (B-21,B-23), en voor de sferische .^presentatie der toestanden de operatie
bii tijdsomkeer gekend is (B-26) , beoalen we de relatie tussen |ü> en s |-a>.

1.
C.S.

B.R.
a x ' a a -a

a a a -a

Klaarblijkelijk is s^ = (-1) a

(B-28)

(B-29)

(B-30)

De paar matrixelementen <aa|V|YY>as vertonen een specifiek teken naargelang de
conventie waarin dat de golffuncties beschreven zijn :

C.S. : sign{<aa|V|YY>as} = - (-1) * °

B.R. : sign{<ota|V|YY>as} = - 1

Verdere uitwerking van (B-30) in de C.S. faseconventie door middel van (B-28) ;

C.S. : sign{<oa|V|YY>.s} = (-1)
 a C Sa ST

 s
a
 S
Y sign{<a-a|V|Y-Y>as} = "

 só SY »

waaruit we dadelijk een particuliere oplossing voor de fasefactor s' kunnen vinden

C.S. : s; = - (-1) a

B.R. : s1^ = - 1

Elke andere oplossing is ook aanvaardbaar mits

(B-31)

s' s'
a Y

= (-1)

Introduceren we nu de quasideeltjes transformatie (B-18) voor sferische ééndeeltjes-
toestanden . Gebruik makend van de eigenschappen (B-21), (B-22) en (B-28), gelden
volgende betrekkingen :

4 = H» £ - (-1) VÖT s a en
1

Hieruit volgt onmidaellijk dat de g-ootheden u (=u- ) en s' v- (= s 1 v )
onafhanke
Derhalve
onafhankelijk blijken van de m - projectie.

C.S.
(B-32)

zodat de quasideeltjes transformatie kan uitgedrukt worden als



c.s. a« = ua ca " va sa c-a
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(B-33)

De tekens der amplitudes u en v„ hangen af van de gebruikte faseconventie.

a a

De paarenergie in H* ' is vanzelfsprekend een negatieve grootheid, bestaande ui t

een coherente som van
|V |BTÏ>as u a v a u b v b

B.R. : W^I^IVl^as VaVt"pair

Het teken van E .^ is steeds negatief, derhalve geldt (B-30) :

C.S. : sign{E . } = - 1
l.+lh

= - (-1) ö sign{uava}

B.R. : sign{Epal>} = - 1

sign{ubvb}

waaruit volgt dat :

uavaC.S. : sign{uava) = (-1) a

B.R. : sign{uava} = + 1a a

We zijn nu vrij de tekens te kiezen van de amplitudes, als aan (B-34) maar voldaan

wordt. In de C.S. faseconventie kan de fase (-1) a zowel aan u als aan v toege-
a a

kend worden :

CS1 : sign{ua} = (-1) a ; sign{va} = + 1

CS2 : sign{ua} = + 1 ; sign{va> = (-1) a

B.R. : sign{ua} = + 1 ; sign{va} = + 1 . (B-35)

Hieruit volgt duidelijk dat de relat ies (B-27) niet noodzakelijk gelden voor
quasideeltjes operatoren.

Bij CS1 : ï+ = i l a ( - l ) 1 a a+ en \ - i ^ aa , en

BijCSZ : ^ = i l a a + en \ = ?* (-1)1» aQ .
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APPENDIX C

ANTISYMMETRIE IN DE DRIE-DEELTJES INTERACTIE MATRIXELEMENTEN .

u i t appendix is gewijd aan de uitwerking van het ant i symmetrisch drie-deelt jes

matrixelement <aBe|W|Y<3y>as in een jj-koppelings schema b i j sferische ééndeeltjes-

toestanden (B-24). Existentie voorwaarden, voortspruitende u i t de opgelegde

anti symmetrie, worden afgeleid voor bepaalde types van drie-deeltjes in teract ies,

waartoe o.a. de uitgebreide Skyrme kracht behoort, zoals voorgesteld en toegepast

in d i t werk. Verder wordt getracht in bepaalde gevallen een relat ie te zoeken

tussen drie-deelt jes interacties en dichtheids afhankelijke twee-deeltjes wissel-

werkingen.

We veronderstellen dat de algemene drie-deeltjes interact ie W de totale isospin

T (lading onafhankelijk) alsmede het totaal impulsmoment J behoudt, zodat

i> = 2 _ ^_ 2_ <Jani j . m . | J M> <J M j m |J M> < j r m JHm r i | J 'M' >».s J H M a a b b e e' c c d d '

J'M'TMT i ,
< j l " ' v J j M > < imt-;mt j™T>

' a*- b
< i N T — in. i M-i-> <— ra± — in. i P I T > < i M X — ni. i M-T-'*T o t ' T , t ^ o x . ' T T o t ' Tt | T t t | { j

2 e 2 c^ ' d 2

<ab(JÏ)e;JM;TMT|W|cd(J
lT1)m;JM;TMT>,

as
(C-l)

Bij interacties waar duidelijk orbitale en spin gedeelten in voorkomen is het
wenselijk over te gaan tot de baan-spin (LS-) koppelingsschema. Deze interacties
commuteren met t en 5 (en natuurlijk 3) en behouden het totaal baan en spin
draaimoment. De herkoppel ing leidt tot :

<ab(JT)e;JM;TMT|W|cd(J'T
l)m;JM;TMT>

as

<ab(LST)e;LM L ;SM s ;TM T lW|cd(L 'S l T I ) inaM L ;SM s :TM T > a s fC-2)
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De anti symmetrische drie-nucleon golffunctie wordt opgebouwd door op anti symmetri-
sche wijze de toestand van het derde deeltje te koppelen met de antisymmetrische
toestanden van de eerste twee deeltjes (War76)(Sha63)(Sha74).
De totale golffunctie kan uitgedrukt worden als een product van twee golffuncties :
de eerste corresponderend met de ruimte en spin coördinaten en de andere met de
isospin coördinaten (lading). De symmetrische lading golffuncties hebben nood-
zakelijk T=l en behoren bij antisymmetrische ruimte-spin golffuncties. Anderzijds H
behoren antisymmetrische lading golffuncties (T=0) bij symmetrische ruimte-spin
functies. Het algemeen principe tot antisymmetrizering van systemen met meer
dan twee nucleonen is gebaseerd op de voorwaarde dat het totaal systeem
anti symmetrisch is bij omwisselen van de ruimte, spin en isospin coördinaten
van twee willekeurige nucleonen :

|ab(LST)e;LM L;SM s;TM T> a s = ^

l a-l h+L+S+Ta ° [
ƒ1 la L") (\ '

."S"T")b;LMI;SMs;TMr>dir

."+S"+T"

L"S"T"
.1/2

( 2 T + 1 ) ( 2 T " H

|be(L"S"T")a;LML;SMs;TM7->dir . (C-3)

We vestigen de aandacht op het feit dat alle matrixelementen of golffuncties,
vermeld in dit werk, niet genormeerd zijn ,behalve indien expliciet vermeld.
De uitdrukking |ab(LST)> stelt de antisymmetrische twee-deeltjes golffunctie
voor in LS koppeling.

De vergelijkingen (C-2) en (C-3) bepalen de werkwijze ter berekening van anti-
symmetrische interactie matrixelementen met de meest algemene drie-deeltjes
wisselwerkinq. De resultaten ten gevolge van de opgelegde antisymmetrie op de
golffuncties kunnen verder geanalyseerd worden bij een meer preciese kennis van
W. Meestal stelt W een spin-onafhankelijke "zero"-dracht kracht voor met een
eventuele aanwezigheid van snelheids afhankelijke termen :

\
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waarbij de ̂  , ... operatoren naar rechts en de Vj... naar links inwerken.

De interactie blijft symmetrisch bi.i omwisselen van twee deeltjes :

doch is onderscheidbaar in twee types van interacties naargelang het al of niet
veranderen van teken van fg^.v^.v'.j) bij verschuiving van twee deeltjes :

a) f2^1*^2*^3) = f2^2*^1*^3^ = "* "*" even

b) f2^1'^2'^3^ ="f2^2'^lJ^3^ = ••• "*• oneven L golf kracht .

Dit onderscheid is fundamenteel voor het bepalen van de condities voor totale

antisymmetrie in het matrixeiement <ab(LST)e;LML;SMs;TMT|W6|cd(L
1S'T')m;LML;SM5;

TMj->as. Het is duidelijk dat

.-«• ,-y .-*•

dr, dr, dr.

Vm 1
met cL = +1 voor een even L golf en cL = -1 voor een oneven L golf interactie W6.
Het is nu mogelijk bij W^ - interacties de directe matrixelementen voorkomende
in (C-3) te herkoppelen in de gewenste volgorde door middel van Racah-
algebra. Op deze wijze verkrijgen we :

<ab(LST)e;LML;SMs;TMT |W |S |cd(L1S1T1)n);LML;5Ms;TMT >ftS =

6 S S , 6 T T , - L l - c L ( - l ) J

\ ï s s j j i r T / J

< i b ( L ) e ; L M L | W ö | c d ( L ' ) m ; L M L > d i r , ( C - 5 )

en herleidt de voorwaarde voor antisymmetrie zich tot :

( (S+T) en (S'+T1) oneven bij even L golf interactie, en

(S+T) en (S'+T1) even bij oneven L golf interactie. (C-6)



r
Dit resultaat is verrassend eenvoudig, en is equivalent met de existentie
conditie voor een anti symmetrisch matrixelement met analoge twee-deeltjes inter-
acties Vfi (Sha63) (Sha74). De aanwezigheid van een derde deeltje beïnvloedt
blijkbaar niet de existentie voorwaarde (C-6), zelfs ongeacht de natuur van het
derde deeltje. Het is zelfs zo dat voor even L golf interacties verdere conclusies
uit (C-5) kunnen getrokken worden. De waarden voor de spins S en S' en isospins
T en T' bedragen 0 of 1 overeenkomst!q (C-6). Nu blijkt bij even L golf inter-
acties :

,1/26SS' 6 T T ' - 2 [(2S+1)(2S'+1)(2T+1)(2T'+1)]l/d

De totale spin en isospin van de drie-deeltjes toestand worden beide gelijk aan
+ 1/2 . Dit houdt in dat bij even L golf drie-deeltjes interacties er geen
anti symmetrische matrixelementen van ^r.ie_idenÜeJ5e deeVtje^ Jwnnenjjestajm .
Aangezien het drie-deeltjes gedeelte van de Skyrme kracht tot dit type van inter-
actie behoort, is de existentie voorwaarde des te belangrijker bij het oplossen
van de gekoppelde BCS vergelijkingen.

Wij herinneren eraan dat bij oneven L golf interacties T wel gelijk kan zijn aan
3/2 , zodanig dat bij dit type van wisselwerkingen ppp of nnn anti symmetrische
matrixelementen mogelijk zijn.

We zetten de discussie verder voor even L golf interacties W^. Onder drie
nucleonen zijn er steeds twee van dezelfde natuur. Door de aard van de existentie-
conditie is het uiteraard wenselijk de twee identieke deeltjes vooraan te plaatsen
in het anti symmetrisch drie-deeltjes matrixelement zodat de intermediaire spin
en isospin waarden respectievelijk 0 en 1 worden : S=S'=O en T=T'=1.
Hierdoor herleidt (C-l) zich tot

Il<jamajbmb| JM> <JM Jeme| JM><JcmcJdmd| J'M'

J'M'
< J 1 M' jm mml J M >

\ L e J 6 J j W /' j . J < a b ( J ) e ; L M L | W 6 | c d ( J ' ) m ; L M L > d . r . ( C - 7 )
qqq'

Het directe matrixelement in (C-7) stel t de integraal voor over de ruimte

coördinaten.
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APPENDIX_D_.

BEPALING VAN DE ANTISYMMETRISCHE TWEE-DEELTJES EN DRIE-DEELTJES

MATRIXELEMENTEN VAN DE UITGEBREIDE SKYRME INTERACTIE IN FUNCTIE

VAN ELEMENTAIRE DICHTHEIDS FUNCTIES.

In d i t appendix worden de antisynmetrische twee-deeltjes matrixelementen

<aB|V|Y<S>as bepaald voor V ^ , V ^ , V ^ , V^LS), VC()ul en Vo, en de antisynmetri-

sche drie-deeltjes matrixelementen <af5e|W|y6p> voor WQ en W,. De diverse compo-

nenten van de Skyrme interactie worden beschreven in Hfst. UI-A. De ééndeeltjes-

toestanden a worden beschouwd als zi.inde sferisch (|a> = |n,l.j,m.>).beschreven
a a a a

in de Condon-Shortley fase conventie (B-24). We definiëren enkele elementaire
dichtheden noodzakelijk voor de berekeninq van de antisynmetrische matrixelemen-
ten , en waarin integratie over de spin coördinaten reeds bevat is .

- filfi!D6ntaire_nyclegn_dichtheid_:

q 'q

Hierin is de integratie over de spin coördinaten reeds verwerkt, zodat na decompo-
si t ie

PaY ) (?r) * ? ~ < 1 a i n l i l
i msljaItla><1cml * rns'jcinc>

iti-, m-j a c
a c , , , ,

a a a c c l c

~ elementaire_kinetische_energie_dichtheid_:

J ( r ) . ^ ( r ) (D-2)
Jq Yq

- elementairemoment of stroom dichtheid:

(f) - <(»* (r)^4> (r)l (D-3)
i aq Yq

• !

m s
a m ^ c

1 a c
""slJaV^c"1!

s vn.l.m, irj n.l
L 'c

(D-4)
'a'a'"! " "cV"l r

a C
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" ëlëC!êDÏ§ir§_§BiD_!siDê5ische_energ2e_dichthei d

(r) a $6 (D-5)

waarin het seal a i r product beschouwd wordt tussen de twee ^ operatoren.

deze tensor van de tweede rang heeft als componenten

y
(D-6)

£? < S)4 (?) (D-7)
q 'q

Voor de berekening van anti symmetrische twee-deeltjes interactie matrixelementen
volgen we hetzelfde procédé als uiteengezet in appendix C. Bij de Skyrme
twee-deeltjes interacties is een duidelijk onderscheid merkbaar tussen het
orbitaal en het spin gedeelte, zodat transformatie naar LS-koppeling wenselijk
i s . Bovendien zijn alle interacties lading onafhankelijk zodat de totale isospin
T behouden wordt.

< C X 0 | V | Y Ö >
as JM

<JamaJbmb|JM><JcmcJdmd|JM><! mt \ |T M]
T a *b

\ mt |T MT>[(2j
c d

LS
(2L+1) (2S+1)

L S J

1/2

<ab;LML;SMs;TMT|V|cd;LML;SMs;TMT>
as

(D-8)

Het totaal baan en spin draaimoment wordt behouden, aanqezien de interacties

commuteren met L, respectievelijk S (uitgezonderd bij \p ^ waar de Ms projectie

niet behouden wordt).

Alle Skyrme twee-deeltjes interacties kunnen ondergebracht worden tot het type :



L_

r "1
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üx,az) , (D-9)

waarbij de V, en V? operatoren naar rechts inwerken, en de ̂ en V£ operatoren naar

links . In analogie met (C-4) dient de interactie symmetrisch te. blijven bij

omwisselen van twee deeltjes:

types van interacties naargelang het al of niet veranderen van teken van

f 2(VpV 2) bij verwisselen van de twee deeltjes :

•*••*• -*• ->• (Q)
a) f2^1' v2^ = f2^v2'Vl^ even L g 0^ k1"30"* » hiertoe behoren vVv ;

v ( 1 ) ' V C o u l e n V 0 •
-> -y •+ -*•

b) f2(vl'v°) = " f2^v2'vl^ oneven L golf kracht ; hiertoe behoren

V<Z> en V (
L S ) .

Dit onderscheid is fundamenteel voor het bepalen van de condities voor antisymme-

trie in het matrixelement <ab;LML;SMs;TMT|Vö|cd;LML;SMs;TMT>as , vermits

= c,

met Cĵ  = +1 voor een even L golf en c. = -1 voor een oneven L golf interactie.
Op deze wijze verkrijgen we :

<ab;LML;SMs;TMT|Vfi|cd;LHL;SMs;TMT>as =

(D-10)

Hieruit volgt de anti symmetrie conditie dat bi j een even L golf interactie
(S+T) oneven en b i j oneven L golf interactie (S+T) even dient te z i jn. Deze
voorwaarde is equivalent met (C-6) voor W. - interacties.
Door het direct orbitaal matrixelement te ontkoppelen en na toepassing der
Racah betrekkingen tussen Clebsch Gordan en 9j-coëfficiënten kan (D-8) her-
schreven worden als



I m I
<OB|V|Y6>. « I I < 2 mt \ mt |TM,.x| mt \

a s TMT
 ra rb ' zc

a

4 "sè «ilSHsX» m^m»iSMs>[l-cL(-l)S+T]<SMs|v(sPin)|SMs>d.
S M S

c
dr? (D-ll)

Naargelang de c^ en de isospin T waarden kan de totale spin S gelijk zijn aan
0 of 1 .

- j/O££ £zO_ herleidt de volgende betrekking zich tot :

m « " ^ " V " s ' V a ^ V y m
sl

jbmb><1cml{j
 msljcmc u ,d

m - m "

2 i i o I ' S a d n I • 2 S D D C I ' S

mm" a b c

< 1dm ld5 ^ S

am, ! ">s lJaV<1c?n l rï
 msUcmc><1bmlJ ms | j t

' '"s"^ a c b
j.
4

<i m' | SMS><| m^ k m™| SMS>

m' <lami j
 mel Jama><lhm1 I m«l>:'hmh><Vnh I m<:l Jrmr><^Hml \ "'cl̂ H111

msms a b e d

(D-12)

- Voor S=l wordt de betrekking :

I I < ^ l » s | J A x V l b | *<s\ib%><^\ n,»|jcmcxldlnldl m'«|jdmd>
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mlJV^^J "'lW^111 *H a 1 j s l J a V b ^ J s l W c ! * s l W ^ l i ra
s!ma D c a

2 VSS

1 5 »"sl W V l J •msljbV<1cnil \ Hn
sl

jcinc><1dinl i m s ' Wa b c o

+ 4 $ Z m m̂  <lam1 \ \\^><^^\ m4lJbmb><1cml ï mslJ'cmc><1dmlJ5
 ms'

m_m. a b c d

ms

(D-13)

De aard van beide betrekkingen (D-12) en (D-13) stellen ons in staat het anti-

symmetrisch matrixelement (D-11) uit te drukken in de elementaire dichtheids

functies.

De struktuur van de eerste term in (D-12) en (D-13) komt overeen met de geometrische

struktuur van P^fópjj^r) , ̂](r)^f(r) en M<^(r) .M^ptf) , terwijl de
tweede term in (D-12) en (D-13) overeenkomt met de geometrische struktuur van

£ ) g > ^ S J J j > ï ( > . aannezien. (War76)

m
m, m„ a

^77
I 1 u S

a^ "Is|jama><1bmlbl
 msl j

Het scalair product van de twee elementaire spin stroom dichtheids tensoren is

per definitie :

h
m l m "



L.

D/6

a a l a c c l c

. (V* *(?ï

V
(r) -A*(?) (r)V*(q\ (7

i ' n nbVik
(} S V i J

(D-15)

Met deze kennis kan men het anti symmetrisch matrixelement <CX3|V|Y6>S

u i t drukken in da elementaire dichtheids functies. Proton-proton en neutron-

neutron matrixelementen hebben uiteraard totale isospin T=l , te rw i j l voor

proton-neutron matrixelementen geldt :

V q ' ^ V q ' ^ s = Vq l (T"1)|V|Vq l (Tal)>as+ <«qeq.(

rr2l :

Vermits <SM$|(l+xQPa)|SMS> =

wordt (D- l l ) :

< a q 3 q , ( T = l ) | v ( 0 > | Y q 6 q , ( T = l ) > a s = I t Q ( l - ( f ) p(§ ' ï

(D-17)

; (D-18)

; (D-20)

zodat

(D-21)

k2 + k | 26(r rr2)] j_ (cL=+l)

We werken de integraal in (D- l l ) u i t in de coördinaten ruimte (we voeren de

verkorte notatie <f>a=<{>n ^ (r) in ) :
6, cl 1.,a

1 _.
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ƒ*
ir

Men herkent in (D-22) de struktuur van elementaire dichtheids functies, en
aldus volgt :

- - r/l!

(D'23)
= \[ (D"23) met

as

= - [ (D-2

^ (ft

(D-Z4)

Ic'6(r1-r2).k : (cL= -1)

We herinneren eraan dat voor deze oneven L golf interactie de anti symmetrie
conditie vereist dat (S+T) even is ! Uitwerking van de integraal in (D-ll) geeft :



r D/8

Hieruit volgt :

l ^ ^ ^ ^ ( ? ) ] d7 ; ( D - 2 6 )

< a q P q . ( T = l ) | v ( 2 ) | Y q 6 q , ( T = l ) > a s = A [ ( D - 2 6 ) m e t ( q ) ( q ) — ( q ) ( q ' ) ]

" 4 - V ( L S ) = i V'Q ( a 1 t ^ 3 ) . [ ! < > x 6 ( ? 1 - ? 2 ) te] : ( c L = - 1 )

De uitwerking van de orbital e integraal is niet zo evident. Het is wenselijk
eerst een tensor \f van de tweede orde te creëren, met componenten :
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zodat het seal air product met de spin stroom tensor T (?) volgende uitwerking

geeft :

v.?aY(?) Z vXM(TaY(?))xy

Vermi ts V V,=V,V en e, = - e , , kunnen we het scalair product vereenvoudigen
V A A v Ayv vyA

tot :

'•v> = -U v

y

<lamla| m s|j am axl _

1 1
m s m s C • <i ms|a|i m^> . (D-29)

Een andere interessante betrekking is :

V x ft (?) = - i [V<{>*(r) x Vij) (r)] . (D-30)

Aangezien , zoals reeds vermeld, de baan-spin interactie niet commuteert met
-o - ? •*••*••*•

Lz en S z (wel met L en S en met J=L+S ) wordt het antisynmetrisch matrixelement
in (D-8) in feite

Z _ <LM, SM.-lJMxLM.'SM'|JM><ab;LM, ;SM^;TMT|l
MLMS

 L b L 5 LUI

MLMS

welke door middel van (D-10) wordt herleid tot

Z_<LMLSMS|JM><LM£SM£|JM> ( l+(- l )S + T )<ab;LML |V ( L S ) ( o r b ) |cd;LM:>d i
MLMS

M'M'

De betrekkingen (D-12) en (D-13) kunnen niet toegepast worden, aangezien ze
rekening hielden met het behoud van de projecties Ms en ML. We leiden analoge
betrekkingen af in geval Mi*M s .
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- Voor S=0 verdwijnt het spin raatrixelement, aangezien nu steeds Ms=Mè=O.

- Voor S=l wordt :
• 5 1 , < 1am l * mslJaraa><1bml. * m

s l j b m b > < 1 c i n l f j
 m s ' W ^ d " 1 ! J

s MSMS a b c d .

m"ml" m» Im^lSM£> <SMS|

<lam1 | nigl jam ><1 m, \ m ^ l j ^ x l ^ 4 m'| j ^ x l ^ i
" a c b dmm

ms 4 m s | S | i m >̂

1 1 / ^ ! | m |j m x l ^ I n i g l j ^ x l ^ | m ^ j ^ x l ^ i m;|jdmd>
mm" a c b d

ms <i m ; | a | | m»> . (D-32)

Hier werd gebruik gemaakt van de relatie

<I m j m2|SHs><L m3i m2|SM^<| m i | a | | m3>.(D-33)
nrunio

De orbitale integraal in de coördinaten ruimte wordt :

/

w '^*v(LS)(orb)^d d ^ d ? 2 = i ^

= — I [(^J x V
"iW /

iW' /

dr

dr

Deze laatste betrekking volgt na partiële integratie . Deze term vertoont de

struktuur van *.T (r) (D-29) en van V*M (r) (D-30). Steunende op de betrek

(D-32) vindt men voor het anti symmetrisch T=l matrixelement :

<Vq(T=l)|v(
LS>|Vq(T=l)>as= " "'o

dr (D-35)



I D/u I
en

< c t q B q l ( T = l ) | v ( L S ) | Y q 6 q l ( T = l ) > a s = i [ ( D - 3 5 ) m e t ( q ) ( q ) _ » . ( q ) ( q ' ) ]

t e r w i j l

< a q B q , ( T = 0 ) | v ( L S > | Y q < 5 q . ( T = 0 ) > a s =0 . (D-36)

" 5 " VCoul " fi2 '\r-r'

Vanzelfsprekend bestaan er slechts proton-proton Coulomb matrixelemei^em,

waarvan we enkel de directe terra behouden. De andere uitwisselings term is in de

sferische representatie analytisch nagenoeg niet berekenbaar. Een transformatie

van de individuele nucleonen coördinaten (n 1 ) en (nh^b^ n a a r ^e r e ^ a * i e v e

en zwaartepunts coördinaten (n 1) en (N L) is noodzakelijk. Dit gebeurt door

invoeren van Moshinsky-haakjes. De analytische uitwerking vergt een langdurige

procedure. Aangezien de uitwisselingstermen gemiddeld slechts 10 % bedragen van

de totale anti symmetrische proton-proton Coulomb matrixelementen hebben we het

niet nodig geacht ze in aanmerking te nemen. Enkel hun totale bijdrage to t de

grondtoestands energie zal expliciet in rekening gebracht worden.

In deze optiek vinden we voor het directe matrixelement :

" ƒ (r) Vjfi(f) dr , (D-37)

met de elementaire Coulomb potentiaal functie :

M r 1 ) dr' . (D-38)

-6- Vo = I t3(l+P0) P ( ^ ^ ) ö ( f r 7 2 ) : (cL = +1)

Uit betrekking (D-17) leidt men af dat matrixelementen verschillend van nul

zijn als S=l , m.a.w. T=0 wegens de antisymmetrie voorwaarde (D-10). Alle proton-

proton en neutron-neutron anti symmetrische matrixelementen verdwijnen, alsmede

de T=l componente van het pn-matrixelement. Uit (D-18), (D-19) en (D-20) le idt

men af voor xQ=l :

< « q B q | V 0 | Y q 6 q > a s = 0 i (D-39)

< a q B q , ( T = l ) | V o | Y q ö q l ( T = l ) > a s = 0
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<-qBq.(T-0,|V0lVq.(T-0,>M - J

P t o t ( r ) ' ór . (D-4CM

Voor de berekening van de anti symmetrische drie-deeltjes interactie matrix-
elementen kunnen we de ontwikkelingen van appendix C gebruiken, aangezien de
beschouwde drie-deeltjes interacties WQ en Wj tot het type van even-L golf
interacties (C-4) behoren. Door het directeorbitaal matrixelement te ontkoppelen
en na toepassing van relaties tussen Clebsch-Gordan en 6-j symbolen (verg. (Al)
en (A2) van (War76)), kan (C-7) herschreven worden als :

, a!
m m-i m-i m m " a

d l -m'|

(D-41)

Men herkent in (D-41) een gelijkenis met de struktuur in de S=0 betrekking (D-12).
Steunende hierop leidt men finaal de uitdrukking voor WQ af :

3 5 ( r 1 - r 2 ) 6 ( r 1 - r 3- 1 - Hotrj.rg.rg) = t 3 5 ( r 1 - r 2 ) 6 ( r 1 - r 3 ) :

p(q')(r) dr . (D-42)

-2- W ( r r r ) = " -̂  -•- -̂  -

De integraal in de coördinaten ruimte voorkomend in (D-41) wordt voor W, :

wi V A dhdhdh = - if
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2Ï

dr (D-43)

waar gelijkaardige analytische betrekkingen als voor de afleiding van (D-22)

gebruikt worden (zonder partiële integratie). Met kennis van (D-43) bekomt men

finaal :

24 ay

1 * tq] * tq) tq1] 1
2 pay P3<5 pey 2 Hay

^tq]_Cq'3 *tq]
'ay 36 pey " ay

2 V a Y

1* (q] (q)
V p P

tq') . tq'

ay
Tey

'ay -'36 Mey oty ay "36 ey
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(D-44)

Hierin stelt één der termen een combinatie voor van twee inwendige producten : 4

7
ey ay

(D-45)

(cart.)
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APPENDIX.E

VERBAND TUSSEN DE SPIN STROOM DICHTHEIDS TENSOR TQ(r) EN DE SPIN

STROOM DICHTHEIDS VECTOR J q ( r ) IN TIJDSOMKEER INVARIANTE SFERISCHE

KERNSYSTEMEN .

De elementaire spin-stroom dichtheids tensor T (r) , gedefinieerd in (D-6),
is een tensor van de tweede rang en bezit derhalve 9 componenten. Het is steeds
mogelijk de
gedeelte :

• * -y « * • •+ —* -+•
T a Y

( r ) = S a Y
( r ) + V ( r ) ' (E"1}

waarbij (y en v zijn cartesische coördinaten)

( V u v 4 f ( W u v
+ ( V v J »en <E"2>

]xv yv vy
in \ _ 1 T/T

mogelijk de tensor T (r) te splitsen in een symmetrisch en een anti symmetrisch

,„ „v - <w j • <E-3>
Het anti symmetrisch gedeelte A (f) transformeert als een vector. We associëren
de tensor A I r ) met de vector A (r) via de relatie :

(cart.)

Uitgewerkt geeft dit :

We herkennen in de tweede term duidelijk de struktuur van JaY(^) » de spin stroom
dichtheids vector zoals gedefinieerd in (D-7).
In een seal air product met een anti symmetrische tensor van de tweede rang wordt
uiteraard het anti symmetrisch gedeelte van T (r) weerhouden. Bestuderen we
immers

yv yv yv
(cart.)

= H (~) (Al¥(r)) = ~A Y(r) . (E-6)
yv yv ' yv
(cart.)

aangezien (7) = -(vj =Ze,, m V, . (E-7)
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Het wordt nu duidelijk dat het scalair product (E-6) wegens (E-4) herleid kan

worden tot een scalair product tussen twee vectoren :

(E-8)

Als we nu gebruik maken van de expliciete uitwerking van A (r) (E-5) kan de

spin stroom vector JaY(r) ingevoerd worden : (X,y en v zijn cartesische coördi-

naten) :

[

i _ Vv[£(?)vrf y * , ] ^ .J (r) , met als conclusie

V.T (f) = V.J (r)
ay ay

(E-9)

In de diverse uitdrukkingen van de grondtoestands energie komt ook het scalair

product voor tussen twee'T - tensoren. Hierin kan het symmetrsich gedeelte niet

zomaar weggelaten worden :

(E-10)

We weten dat A (r)in nauwe relatie staat met Aa (r) (E-4). Door gebruik te

maken van relaties tussen e, y leidt men zelfs af dat (A,y en v zijn cartesische

coördinaten) :

waaruit TaY(r) . Tpfi(r) = | tay(r) . Ap6(r)

(E-ll)

(E-1Z)

Willen we (E-12) uitdrukken in functie van de elementaire spin stroom vectoren

J (r), dan dient men gebruik te maken van de expliciete uitdrukking :

(E-13)

Interessant wordt het nu, wanneer
worden. Volgens (E-10) volnt dat :

de totale spin stroom dichtheden inrevoerd
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Vr) - Xq(r) • \<r) *

We zullen nu aantonen dat bij tijdsomkeer invariante sferische kernsystemen
niet als contractie p^'=v!r , de symmetrische spin stroom tensor S (r)

verdwijnt, en de spin stroom H vector A (r) zich. herleidt tot Jq(r).
Volgens definitie is :

(cart.)

^ / s b l j b m b > < 1 d m l ( f
rasb

pv
(cart.)

5 GU ï mS >

5b y sd
f '

Hierbij stelt <j>_ de verkorte notatie voor van <j>,(r) = <j>_ -, (r) Y, (ü).
a a a lIn cartesische coördinaten geldt : a

a a c c a la c lc a™la

Uitwerking van het spin matrixelement

1/2 - ra

<ï \\%\\ \> = w c*4»sai-sc

en toepassing van Racah algebra :

a a sc j.+l/2+m,
= (-1) a 'a (2j a+l)^ <l a m i lc -m] |

3 C

v
(1 l j )

l ' C /
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waarbij gebruik gemaakt wordt van de benadering Pay=v^&ay » laat ons toe (E-15)

te herschrijven in sferische coördinaten p en v :

q q " "
, n

J a " J b A2 . . .2

Jajtfsfer.)
W K \ \ 1a"ml

l * ^ V l <°> " Yl * (^(Vl
a 'a a 'c a 'a a

< 1 a m l a
1 a - m 1 c ' 1 - y

'b u 'd b
< 1 b m l b

1 b" m l d l

<lKm-, lu-m-, 11 y>b ]b b ]d

We volgen goed het plus teken in de twee product termen tussen { }. Bij het
scalair product A (r) . A (r) tussen de twee anti symmetrische spin stroom
tensoren kwam hier een min-teken voor. We maken gebruik van de symmetrie in y en

•**•**•

v in elke product term (of anti symmetrie bij A .A ) :

m .. H . a- .«1
 a ' a " 'c v 'a"ml a 'a a ' c '

'a a a

\ /m-rrr T Y 7" + L + IX X M / V a * 1 1

m] a 1 LM \M v ^ } \ m , m\ M,
a 'c a

1 V1 \)

'c \

(E-19)
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Hetzelfde kan gedaan worden voor de drie overige gelijkaardige sommen (of ver-

schillen bij A.A ).

Bij (E-19) behoort de harmonische bolfunctie Y1 m(n), zodat volgende gekende
uitdrukking kan toegepast worden : a c

V1 v , (a)

tf)

(E-20)

Hieruit volgt dat (E-20) slechts verschillend kan zijn van nul bij oneven L
waarden. Wegens het optreden van (l+(-l)L) in (E-19), verdwijnt deze betrekking,
waaruit volgt dat

Sq(r) = 0 (E-21)

** •+• •** -y

Daarentegen b i j het scaiair product A (r) . A (r) verkrijgen we de factor
( l - ( - l ) ), wat in overeenstemming is met de conclusie in (E-20) : L =1 !
In tijdsomkeer invariante kernsystemen wordt de spin stroom vector een reële
grootheid, zodat volgens (E-14), (E-13) en (E-21) volgt dat :

(E-22)

De expliciete uitwerking van (E-22) bekomt men door bij de voorgaande uitdruk-
kingen (E-19) en (E-20) de factor (l-(-l)L) te gebruiken , wat neerkomt op L=l.
De overeenkomende uitdrukking voor (E-19) wordt aldus :

w

4TT
Y ^ ( f i ) ( y v J • (E-23)

waarin gesteund werd op de belangrijke relaties :

]a V 1 1 ) f 1. !a+1 1

O 0 0 / ( 1 1 1
• O.'

21a+l \|6(21a+3)
(E-24)

en
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V1 M Pa V 1 1 V1 1 V1

O 0 0 / ( 1 1 la) 21a+l Ï6(21a-1)

De uitdrukking AQ(r) . A (r) bevat termen van het type (E-23), zodat na gebruik van
orthogonaliteits betrekkingen tussen 3j- symbolen en de analytische uitdrukking
van het 6j-symbool

we volgende finale uitdrukking verkrijgen :

n ft i n *

[(la(la+l)+3/4-Ja(Ja+l)][lb(lb+l)+3/4-Jb(Jb+l)] . (E-27)

Uit al de toegepaste relaties leidt men eenvoudig de expliciete uitwerking
af van de spin stroom vector J_(r) in tijdsomkeer invariante sferische

kernsystemen :

H fa = _L il) Yi (2ja+l)v2 / ,
«" aq

 a dq "a'a
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APPENDIX F

ISOSPIN SYMMETRIE ENERGIE IN KERNMATERIE VOLGENS THEORIE VAN LANDAU.

De totale bindingsenergie per nucleon in kernmaterie kan afwijkingen vertonen
van zijn evenwichtssituatie door variaties van de dichtheid p ên door het

N-Zneutron-proton verschil a= (zie IV-5). Het is de energieterm corresponderend met
deze laatste welke de isospin symmetrie energie genoemd wordt.

Deze term kan bepaald worden door de energieverandering te berekenen door een
fractie a van protonen te veranderen in neutronen (IV-7).

(F-l)

(B)

Veronderstel dat van de originele kernmaterie situatie (A) overgegaan wordt
naar de situatie (B) door -^ protonen te veranderen in — neutronen. Situatie (B)

kan geschetst worden als de superpositie van kernmaterie met A'=(l-a)A
A' A'

nucleonen {- protonen en — neutronen), welke een Fermi moment k. vertoont,
met kernmaterie waarin Aa neutronen zich bevinden met een moment begrepen
tussen kL en kH.
Zij kp het Fermi moment van (A), dan leiden we uit (IV-2) rechtstreeks het ver-
band af tussen de momenten onderling :

kF
3(l-o0 =

kp (1+a) =
(F-2)

De totale bindingsenergie per nucleon volgens de Landau theorie in situatie (B)

wordt gegeven door betrekking (IV-8), maar waarin i.p.v. (IV-10)

*" I / dn. . _. + I dn. (neutronen)• • - (F-3)
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We bepalen nu de verschillende bijdragen tot -

A

{F"4)

deWe beperken ons tot 2 orde in m ,

Uit (F-4) volgt de bijdrage van T tot

k 6

m m *1 -5. i J 3
i j kL/ k„

S i S j

i m | ( l + x 0 P a ) i i m s l I n > Z 6

^i

1

Steunende op (D-17) :

k3 k3 k 3

3 3 3
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3
!°JL[(l-a) +|(l-x0) [(l+a)-(l-a)] + [(l+a)-(l-a)](l-a)]

3

waaruit

t k
a (v(°)) = - - 1 | (l+2x0) (F-6)

12ir

- V(1) .

Steunende op een analoge ontwikkeling als b i j v' ' bekomen w i j :

E(V(1)) . ^ \ !L. + ! i 1 (J^)2
 2 $ - !k5

)(!H - % (4 , 2)
40n kp3 8 O 2 / 5 5 3 3

4. i, 5 1, ^ i ^ 3 It Ie ]r

tH l ( V [ —(—--) - ^ ( ^ - %
8 n 2 T T Z L 5 3 3 3 5 5

3 t l k F 5 r 4 T
= A TT- 1 + termen in a ,

40TTZ L J

waaruit in de tweede orde benadering

aT(V(1h = 0 (F-7)

Analoog als voorgaande wordt

E(V(2>) = A \ -L t ^ I (JL) 2 (-Ü - -i) (-1 -hi) (4 + 2)
8TTZ kF

3 8 a 2TTZ 5 5 3 3

t 2 k k k k k k
+ _2 I ( « ) 2 [ -k (-Ü - -1) + -k (_ü . JL)] (8 + 2)

8 ö Z7 L 5 3 3 3 5 5 J

waaruit
aT(V

(2)) = 4
9TT
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" I1'**! VQ :

Uit (F-6) leidt men af :

E[(l-x3)V0] = A (l-x3) - ^ kF
6 (1 - a2) waaruit

36ir

•tC(i-x3}
vo3 = " ^"X3) A

JOÏÏ

" ^3Üg_ :

Eenzelfde redenering levert

'•O C 9

E(x3 Wo) = A x 3

36ir

waaruit
aT(x3W0) = - x 3 -X kF

6

3oir

De bijdragen van VQ en WQ tot de isospin symmetrie energie blijken ook equivalent

te z i jn .

ïl t . . W ^K/

lZOir"* k,.3 36
~ \

(k^ + kj + k^)x2x2x(8-3x4+2x2)

E(Wl) = A ^ \ ^ j y t ^ r v d k
 h/k2dk

1 ,on„4 ^3 36 4? 27 L k / n \ J J J
k /

L .2 , i . ,2, L
x

V2 y 2 /2+ 3 / k i d k i 7 k d dkj /kmd km
0 k, kL

x (k? + kf + k2)x2x2x(16-8-2x4+2x2)
kL/ kL/ kH/ 4

- 3 y , dk. ]fk2 dk / k2 dkm
0 0 k,|

x (k^ + kj + k2)x2x2x(32-8-2x8+2x2) j

jr R.r i l u j »

1207? F 9

waaruit 8

(F-ll)
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Samenvattende verkrijgen wij voor de totale uitdrukking van de isospin symmetrie-
energie :

o t L 3 + i, 5 . . 6 f .8
: cc -1 n • ̂ n'^F 2 F ' 3 F 4 F

a_ = ir- -Ö kp n (l+2x0) + • j - » - » » (F-12)
i ^m J r 12lr'- « g^t 2SiC 135TT

afhankelijk van de Skyrme parameters tQ, t2, t3, t4 en xQ
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APPENDING

SPIN STABILITEIT CONDITIES IN KERNMATERIE VOLGENS THEORIE VAN

LANDAU - MIGDAL .

De parametrizatie van de Skyrme interact ie dient noodzakelijkerwijze stabiele

spin gesatureerde Hartree-Fock grondtoestanden op te leveren zowel in even-even l i ch -

te kernen als in kernmaterie. Zo n iet verkr i jg t men met de interactie een sterke

overbading in oneven-A of in oneven-oneven kernen.

In d i t appendix wordt een eenvoudig kernmaterie model geschetst, zoals eerst

vooropgesteld door Chang (Cha75), ter bestudering van de spin s t a b i l i t e i t , en nu

toegepast op de uitgebreide Skyrme interact ie (War79).

We bl i jven de Landau theorie verder toepassen . We veronderstellen dat in

de grondtoestand van de kernmaterie de ééndeeltjes niveau's (voorgesteld door

vlakke golven (IV-9)) met moment I k l ^ k^ bezet z i jn met spin-up en spin-down

nucleonen paren, t e rw i j l niveau's met k. <" |k | ^ k p nucleonen bevatten met enkel

spin-up ofwel spin-down.

Schematisch :

t t t t t t l t „ L i

I I t 4 J k TI ,

i.V.'n'u" 0 ,

spin ongesatureerd

spin gesatuveerd

LDe verhouding D = ••— is een maat van spin saturatie.
KF

Voor momenten begrepen tussen 0 en k. geldt (IV-1) :

terwijl in

Het totaal

A =
0

dnk - y k2 dk (

het spin ongesatureerd

i\ TT4-
k2

aantal nucleonen

d **
/dnt + ƒ1 J

dnk

dk \

wordt

k ^ k L )

gebied

in dit

k3

9

kp) •

schema :

+ (^

(G-l)

(G-2)

k3
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nk

= (-1 ) (1 + D3) (G-3)
3/

waaruit de dichtheid p van de kernmaterie grondtoestand afgeleid kan worden :

k3

p a F (i + D
3) . (G-4)

3
F (i +

3ir

Op dezelfde wijze trachten wij de bindingsenergie per nucleon (IV-12) uit te
drukken in functie van kp en D. Daarvoor gelijkt de gevolgde methode sterk op
deze gebruikt in vorig appendix F.

E ( T> ̂  ÏÏ

waaruit

LT) -I14(l4
A 2m 5 r 1 +nJ

Ï ** 5

si sj ri r

V > m m " t m t 1

9 k 3 k 3 . 3 2
+ 2 ± t I ( f i ) - k ( - F - - - t ) $ i r < i m i I | ( l + x P ) \ 1 m I 1> J ~ 1

£2 27T 3 3 3 m i i m. m+

t . ^

4

om. m.
m* 1 j
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+ 2kL

3(kF
3- kL

3) (4(2+ x0) - 2(1 + 2x0))

+ (kF
3- kL

3)2 (2(1 + xo ) ) ï

= ! 0 ^ F [ D 3 + l ( l + x 0 ) ( l - D 3 ) 2

waaruit

F ' r " 1 " • - - ' • • • ( G _ 5 )

De methode werd uitvoerig bepaald b i j v' ' . We vermelden b i j de volgende gevallen

enkel het resultaat.

t k5

4(V ( 1 ) ) = - ^ - 5 - (—U-)[3D3(1+D2) + (1-D 5 ) (1-D 3 )1 . (G-6)
A 4 0 / 1+DJ J

~(V^2)) = -2-1 (—iL,^) |"5D3(1+D2) + 3 (1 -D 5 ) ( 1 -D 3 ) ] . (G-7)
A 4 0 / 1 + DJ J

Uit (G-5) kan men afleiden

6k6
|((l-x3)V0) = t 3 ( l -x 3 ) - f - j [D3 + i ( l -D3 ) ] . (G-8)
" 36ir J

E x 3 t 3 k F
6 D3

E

Ü 1 "

4 ^ ^ 5 + D3 + D2 + 2)

Samenvattend verkrijgen wij voor de totale uitdrukking van de bindingsenergie

per nucleon in functie van het Fermi moment kp en d<? spin saturatie factor D :



r
I(kF.D, . | ! |
A F 2 m 5

W 1 [3D3(1+D2) + ( 1 - D 5 ) ( 1 - D 3 ) J

t k
-£-Z - i - T f5D3(l+D2) + 3(1-D5)(1-D3)1
*n-Z (1+D3)L J

'D3 (l-x.)t,kF
6 - 2

36ir 108ir

G/4

4U (2D 2) ( G - l l )

Het is evident dat bij D=l wij de situatie verkrijgen van spin gesatureerde
kernmaterie (IV-12). Op te merken valt dat in tegenstelling tot (IV-12) in (G-ll)
een terra optreedt met de fractieparameter x,. Dit wijst dat beide krachttermen
VQ en WQ geen equivalente invloed vertonen op de spin saturatie voorwaarden.

De evenwichts situatie wordt gevonden door -(kpjD) te minimaliseren naar kF en D:
A

het pur.t (kp ,DQ) hoort bij een extremum als het oplossing is van het stelsel

en (G-12)

Dit extremum is een minimum als

Kt

2 2 1/2
+ "SU ) < 5

Opdat het punt (kp ,DQ) een stabiel extremum zou z i j n dient bovendien de Hessiaanse

determinant b i j dat punt n iet negatief te worden:

kF0 'D0 •i
3kp3D

3 A

3kF3D

2E

3D2

(G-13)

S'Do
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Het is een minimum of een maximum al naargelang 1 — ? positief of
\ 3 k /

negatief wordt. F ^p >Dg
We zijn geïnteresseerd in de situatie DQ=1, waarvoor er een unieke oplossing

k, bestaat dip aan de extremum voorwaarden (G-12) voldoet.

Is0 kp een oplossing van / E \

I .... = 0 of (IV-14) , dan blijkt kp ook een

= 0. ~~

Beide condities van (G-12) blijken equivalent te worden bij DQ=1.

Onderzoeken we verder de stabiliteits voorwaarden (G-13) voor het punt (kF ,Dn=l)
0dan blijkt dat na vele analytische berekeningen het mogelijk is de

Hessiaanse determinant uit te drukken in fysiche kernmaterie grootheden zoals de
incompressibiliteit K (IV-15), de isospin symmetrie energie aT (IV-19), en dergelijke
meer, zodat de spin stabiliteits voorwaarde (G-13) kan herschreven worden als :

h(kF ,Dn=l) = - i .v Ï F
Fo Fo

^ 0 . (G-14)

waarbij f(k- ) een functie voorstelt in kF :
0 3 5 ° 5 6 8

f(k ) = « 1 k
2 + L.^ ^ ^ ^ ^

F„' 2m 15 FQ 24
) = k + L.^0 + ̂ 0 + ̂ 0 + ̂ 0 , + 0. . (G15)

F„' 2m 15 FQ 24 / 48TT2 144TT2 108 iT 270 /

De struktuur van f(kc ) is van geen belang sinds voor het punt (kF ,Dn=l) ,
P

 F0 f 0 u

3 -

s— = 0 , waardoor (G-14) aanzienlijk vereenvoudigd wordt.
kF

Aangezien nu de incompressibiliteit K steeds een positieve grootheid voorstelt,
herleidt de spin stabiliteits conditie tot de expliciete vorm

, (G-16)

waarbij a = - -^-""0 - ^ - r 0 . (G-17)

Deze stabiliteits conditie houdt in dat de isospin symmetrie energie a steeds

groter.of gelijk moet zijn aan een energie coëfficiënt a , welke de spin uit-

wissel ings parameter Xg en de fractie parameter x, bevat .
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APPENDIX_H

RELATIE LANDAU-MIGDAL MET SKYRME PARAMETERS .

In Hoofdstuk IV/C worden de Landau-Migdal krachten voorgesteld als deeltje-

gat interacties in de nabijheid van net Ferim oppervlan. In dii beeld Kunnen in

de deeltje-gat uitaruKking U (A-i2) van ae uitgebreide Skyrme interactie de termen

k , k 2 en t' .t vervangen worden door — kj: (1 - cos8 (Iv-34).

We trachten nu elke term van de Skyrme interactie in de vorm (IV-25) van de

Migdal kracht F(^ , ï ' ) te brengen . Rekening houdende dat de anti symmetrie in

F(^,^') reeds bevat i s , dient elke Skyrme term nog vermenigvuldigd te worden

met (1 - PrPaPT). Voor de dichtheids onafhankelijke termen V ^ , V^1) en <2)

herleidt de deeltje-gat interactie vorm zich tot de originele twee-deeltjes

vorm V (A-12).

Hier is P =l=c. (zie appendix D) (even L golf kracht) waardoor ,

V{\h = toti
+(-*+*-P°-°' -M- i -^T.? - -J(S.3',(?.?•,] (H-i)

" !™!eb il1 I.W_X-(k'2+ k \ (CL=1) •

5 ! ? ? 1 S S ? ? ] (H-2)

(H-3)

Voor de dichtheids afhankelijke kracht VQ (III-7) komen er bij de deeltje-gat

interactie vorm U "rearrangement" termen voor. Op deze wijze worden de ant i -

symmetrische matrixelementen van U(VQ) gegeven door (A-17) en (A-18), waarbij
pvoor p =p i= p to t bij kernmaterie

- I t3 ƒ p3 ƒ j j 3 t o t (H-4)
qq /
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en /

«*|u(ïo)|*>., =ft3l[pWpW>aiM.SW>]p totd? . („-5)
qq' /

Het is nu de bedoeling een uitdrukking U(VQ) te zoeken in de vorm van (IV-25)
welke aan (H-4) en (H-5) voldoet. Met dit doel lijkt het wel noodzakelijk
projectie operatoren in te voeren voor de isospin :

Ai= | ( l + P T ) en A O = | ( 1 - P T ) , (H-6)

waarbij de gezochte interactie (VQ)Dn=U(VQ) algemeen uitgedrukt kan worden als

(Vph • [a(1+xP
a)Al + b ( 1 + * P a> A oKt ' (H"7)

Aangezien bij qq-matrixelementen A,=l en AQ=0 wordt, en bij qq1 matrixelementen
h,=- en AQ= — , kunnen de onbekende coëfficiënten a,b,x en y direct uit (H-4)
en (H-5) afgeleid worden.

Bij de berekening van het matrixelement (vn)D^ in de gedaante (H-7) dient opge-
merkt dat de anti symmetrie in (H-7) reeds aanwezig is , en we bijgevolg enkel
directe matrixelementen van (H-7) dienen uit te werken om te kunnen vergelijken
met (H-4) en (H-5).

Door toepassing van de definities van p ^ ' (D-lj en t^' (D-4) , leidt men
eenvoudig af dat :

<«6 |a(UxP0)p t o t |Ta>d l >

qq"

(H-8)
Vergelijken we (H-8) met (H-4) en (H-5), dan beschikken we over een stelsel van
vergelijkingen waaruit de onbekenden a,x,b en y eenvoudig volgen :

2± = o ) i^ + fi = L
2 I 4 4 12

waaruit

en
) i (H-9)

zodat de uitdrukking van (V«) . gekend is :



L

"/3

<VO>ph " j h i h + l ( ! + 7 P
O ) A 0 ] P t o t • (H-W)

In appendix A wordt aangetoond dat de d r ie -dee l t j e s interactie-termen
geen "rearrangement" term vertonen in de deeltje-gat interactie gedaante ((A-i9)
en (A-2U)). Dez stel t de twee-deeltjes reductie V' voor van de drie-deeltjes
kracnt W (1-16).

VA stelt de twee-deeltjes reductie voor van WQ.

Uit (111-18) en (111-19) of (A-19) en (A-20) en rekening houdende dat Pq=Pqi
P bij kernmaterie :

qq

qq'

Hieruit haalt men onmiddellijk de corresponderende uitdrukking van VQ , door

te vergelijken met (D-18) en (D-21) :

Vó " \ *3 p tot ' (H"

Heer algemeen kan men dezelfde methode toepassen als bij voorgaand geval, waar
eenvoudig oplossen van een lineair stelsel de diverse coëfficiënten oplevert.

p | - W

• Vtot [f -15.5--I?.ï'-1{5.5-)(?.?•

Het hoeft geen betoog dat (VQ) h en (VQ) . totaal verschillend blijken, zelfs al
zijn beide krachten equivalent in het beschrijven van grondtoestands eigen-
schappen in tijdsomkeer invariante kernsystemen.

Door de aanwezigheid van momenten in Wj is het aangewezen gebruik te maken van de
vervanging (IV-34), om de reductie (V^) . te bepalen op het Fermi oppervlak.
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Om deze reden is het wenselijk de twee-deeltjes reductie (1-16) te beschouwen

in Landau theorie (hoofdstuk IV/B) waardoor

5 4

ilL.ro

Passen we voorgaande betrekking toe op W,, welke in de Landau theorie herschreven
kan worden als

dan verkrijgen we

<ij|vinm>as 3



H/5 n r
- * as

. (H-16)

Binnen dit model gold j^--^ n dtn = 0 , als gevolg van (IV-34)

Uit (H-16) volgt de uitdrukking voor de reductie VJ , waardoor

(vi)ph • vi d " W

• \ H "tot kF <£ " ̂ W (H-17)

Aldus worden de relaties tussen de Landau-Migdal en Skyrme parameters ondubbel-

zinnig vastgelegd (IV-35).

Het dient vermeld dat deze relaties volledig consistent blijken met de be-
trekkingen voor de effectieve massa m*/m , de incompressibiliteit K en de isospin
symmetrie energie aT , welke in de Landau-Migdal theorie afgeleid werden.

a) De effectieve massa m*/m wordt uitgedrukt in de Skyrme parameters t^,

tg en t^ , volgens (IV-16) :

waaruit ( pF = —* ) :

m
m

2m* k.
1 r

3
(H-18)

N0

hetgeen in overeenstemming is met (IV-30).

b) Uit de betrekking (IV-19) voor de isospin symmetrie energie a , l e id t

men af dat 9 9 , ,. fi

* h kF m* tnkF
Jm* t,kF

bm* t^k^m

* IÜ1 J ^ ^ 4 J ^
t.k°m

m*a = (
6 m
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Steunende op de betrekking (H-18), verkrijgt men

h 2k 2
hk

x " " 7 1 t1 + No[jfl " ̂ax 7
n 2k 2

waaruit
ax -

k2

ï t1 + Fól6m*

in overeenstemming met (IV-31).

c) De betrekking van de incompressibiliteit K (IV-15) kan gekoppeld worden
met de saturatie conditie (IV-14). Om een mogelijk verband tussen K en een of
ander Landau-Migdal parameter af te leiden, is het geraadzaam gebruik te
maken van (IV-14) om op deze wijze de gewenste coëfficiënten te kunnen bekomen.
Algemeen kunnen we neerschrijven :

K H K + a kF{(IV-14)} (a = dimensieloze constante)
of
m* K - | n2kF

2^ (1+a) + |R 2 k F
2 t o N o ( l+ la) + |fi2kp

4 N 0 (3 t 1 + 5t 2

+ I? 4 kF ^ 2 7

*• TT

Pas (H-18) toe op de gereduceerde massa m /m , en beschouw a = 4 , en we bekomen

m* K = 3R2k2 f 1 + Nn F-f, + - t n + ik 2 (3^+5^) + - p t t , + -^kr
2Pc1

F- l U L 3 I 4 U 6 F 1 ' 8 ^ 3 6 0 F F

= 3h2kF [ l + NQf0] .waaruit

• F o l , (H-ZO)
3fi2k2

m

in overeenstemming met (IV-32).

L .
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BEPALING VAN UE EXPLICIETE UITDRUKKINGEN VOUR DE ANTISYMMETKISCHE

TWEE-DEELTJES MATRIXELEMbNTEN VAN DE UITGEBREIDE SKYRME INTERACTIL-

IN JJ-KOPPEIING.

In de appendix D werden reeds voor sferische éëndeeltjes toestanden de onge-

koppelde antisynmetrische twee-deeltjes en drie-deeltjes matrixelementen van de

uitgebreide Skyrme interact ie afgeleid in functie van elementaire dichtheids

functies.

Voor de bepaling van de expliciete uitdrukkingen van de antisynmetrische twee-

deeltjes matrixelementen is het meer aangewezen gebruik te maken van de L-S

decompositie (D-8) met (D-10), in plaats van de in appendix D bekomen

uitdrukkingen met elementaire dichtheids functies. Dit omdat de hier te bepalen

uitdrukkingen meer p;aktisch gericht moeten z i jn to t numerische Derekeningen

Hierdoor wi l len we volledig gebruik maken van de gekende sferische decompositie

van de éëndeeltjes golf functie

V o» (J-i)

waarbij

functie

a ~ " ~ 'a
voortaan zal gebruikt worden als verkorte vorm van de radiale goif-
A(q) ir\
» n I v / •

a a
Dit houdt in dat in tegenstelling tot appendix D wij de integratie over de hoek-
variabelen dn in de uitdrukking van de matrixelementen analytisch kunnen uit-
werken. Voor elk deel van de interactie, dient bijgevolg volgende ontwikkeling
expliciet uitgewerkt : (geldig voor die delen welke commuteren met L en S ; dit
is niet het geval bij v' ') :

1/2
< a b J M | V J c d J M > = -•--••••

o o S
qq"

H (2L+1)(2S+1) [1 - cL(-l)
S+T]

1. 7 j=

L S

' 'C 2

L S J

qq"

met <abJH|Vf i|cdJM>as = <abJM|Vfi|cdJM>

en
qq

as
qq
T = l

<abJM|V6|cdJM>as = |[<abJH|V f i |cdJM>as + <abJM|V6|cdJM>

qq qq'
T=l

as
qq1

T=0

(J-2)

(J-3)

(J-4)

L
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ueze ontwikkeling is gebaseerd op (D-9) en (D-10) aangezien al le termen i n de

Skyrme kracht t o t het type V^ behoren.

( 0 ) = : ( C L = + 1 )

Steunende op (D-17) en de anti symmetrie term [l-(-l) + ] in (J-Z), wordt
S=0 bij T=l en S=l bij T=0. v' ' vertoont geen baanoperatoren , zodat gebruik
kan gemaakt worden van de analytische uitwerking

< 1a ml a
1b ml bi

L ML > < 1c ml c
1d ml dl

L ML>/ Yl am 1
m-i m ,

m,am-,
' c 'd

(B) ' l j n , v

'c d ]d *

4ir

1/2 f1. \ L'
,U 0 0/ \ 0 0 0

(J-5)

met de voorwaarden en even-
Bi j de T=l matrixelementen kan verder de relatie

ï i i i J i i

\ o o o / J ,
a 2 Ja

I ,- \
b 2 Jbi

J 0 J

- (-1) | j b - i |

V2(21
(J-6)

toegepast worden met behoud van bovenvermelde voorwaarden (q" = q of q' met
q'*q )

C(2Ja+l)(2Jb+l)(2Jc+l)(2Jd+l)]
= _ t (1-X ) (-1) a C ^r/9-i j.1\/9-i J.1\/9I- ±1W9J j.1\1*/2

qq"
T=1 (h h J \ /JC

 jc J '

0,

met (1Q+lb+J) en (1c+ld+J) even ;

<abJM|V(0)|cdJM
as
qq1

T=0 [(2ja+l)(2jb+l)(2jc+l)(2jd+l)] 1/2

5 1 (2L+1)
L 0 0 / 0 0 Oi

71 i
'a 2
1 i_

b 2
L 1

L 1 J

(J-8)

In (J-7) en (J-8) s t e l t I j f a b „;c d „) de radiale integraal voor
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(0-9)

- 2 - + k'26(?rf2)] : (cL=+l)

If

Door de aanwezigheid van baanoperatoren wordt het analytisch niet meer zo
eenvoudig de integratie over de hoekvariabelen door te voeren. De aard van de-
operator uitwerking bij V ^ wordt best geïllustreerd in (D-22). Door de
sferische struktuur der toestanden a,b,c en d bekomt men :

nJi\ r2 dr dr 1aml.a <
en

1 1/2

m> L

V
b-1 ••>

(J-U)
Toepassing van (E-20) en verdere Racah algebra leidt tot volgende gedaante voor
de eerste term van (J-ll} In de somnatie

'a 'b
term

4ir

1/2

V1 L (V1(
0 0 0/|l bl b +l L

(J-12)
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r
fc ' THJ fe - T^bl[4lr(21 +l)(21

l b L

-1 O
" Wa+lXVl)

0 0 0

met (1 +K+L) even .

Bij (1 +lfa+L) even wordt :

\

i - i o / (o o o/ 2 [ia(VDib(VD]1/2

zo dat na ordering der termen :

1/2

J/4

(J-13)

m1 m. n>1 m. a b
a b c d

< 1 m.. 1. mn I L M. > < 1 m, 1 ,m I L M. > / <() na 1 b 1 ' L c 1 d 1 ' L / T n 1c d l d a a l b b 1.
a b

c e l d d 1,
c d

C2ld+1 ( i ï. L\/I I. L\
a b \ / c d \

o o o/\o o o/

1 [LCL+1] - Cr)

nl V l h
aa bb

c c d d
. (J-14)

Op analoge wijze kunnen de overige termen vanobLMjV^ ' ' o r ' | cdLML>dir

afgeleid worden (uitdrukking (D-22)), zo dat :

Cl 31< a b J M | v | c d J M >
as
qq

iJ=1

1 +1 +J
) a b ï

a- C4Ï} ( " 1 )

1 *1 +J / j J J\ / j J J

\ 2 2 / \ 2 2 •

I.Ca b ;c d ) - 2 I.Ca b je d ) + 2
3 q qn q qii 4 q q> q q« J C J + 1 ) - 1 Cl + 1 ) - 1 . C 1 . + 1 ) - 1 Cl + 1 )a a b b cc

1 .Cl .+1] I„Ca b AC d ]
d d 2 q q q qii

(J-15)
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< a b J M | V Cl 3 •

^
d J

qq'

( 2 J C * 1 ) [ 2 J ( J + 1 ) C 2 l g + 1 J

C2L+1)
i ï. L

a b

0 O 0

ï . L N

d

D O 0 .

1
a 2 J e

b 2 J t

L 1 J

1 i
c 2 Jc

1 d 2" j t

L 1 J

I ,Ca b ,jc d p - 2 I Ca b ,sc d ,) + 2 LCL+1) - 1 Cl +1] - 1 Cl +1 ] - 1 Cl
q q q' q q q q q aa bb cq q q' q q q q q

L .+1) I-Ca b i c d )
d J 2 q q ' q q '

C l
c c

(J-16)

De optredende radiale integralen worden voorgesteld door

I (a b „;c d „) = / • *. • <f>d dr
2 q q q q I \ q" Cq q"

, (J-17)

k
o.* 2 d , \
drv dr vb „

d '-2 d

q q

vdF

V

c d „
qq

a yb ,, dr Tc '
qq q

d * V d r

(J-18)

r2dr

(J-19)

- 3 - V^2^ = t g PMryr^)} : (cL= -1)

De operator uitwerking bij V̂  • wordt geïllustreerd in (D-Z5). De
analytische methode vertoont equivalente aspecten als bij het voorgaande geval.
Betrekkingen (J-l l ) tot (J-13) kunnen toegepast worden met die verstande dat bij
Vv ' scalaire producten van het typev<()_ , _ (r).v*„ •, „ (r) optreden, wat

a a l c e l
aanleiding geeft tot enkele fase ver- a c
schillen .
Alvorens (J-12) en (J-13) te kunnen toepassen , dient vooreerst een koppelings-
verandering doorgevoerd :



r J/6

I I ^ 1 j ^ |LML><1cmi 1 ^ |LML>
LML

 a 'a u 'b c u 'd

=2_(2L+1) Z_ (-1)
L £m

1
a d <1,-m, lm,

a ̂  'c
, Ijitii j£-m>
'bd V

. (J-20)

Toepassing van (J-13) leidt tot :

m-i
c l I C l m,ac a a i l j uc c i

1 c( 1 a + 1 ) ( 1 c + 1 H 2 1 a + 1 ) ( 2 1 c + 1 )
r l 1 l'a 'c *

i l - 1 Oj

d<{ir 1 .
a c

dr dr \ 0 0 0
(0-21)

waarbij steeds (l_+l_+£) even !
Deze laatste betrekking toepassend op elke term van (D-25), en uiteindelijk
steunende op

(2£+l)

even of
oneven

'd M 'c 'a M J'a 'b L

L0 0 0 / \ l -1 0 / ] l d l c £ j

= (-1)
]b ]a L Pc 'd L

0 1 -1 / 1-1 0 1;
(J-22)

levert het uiteindelijk resultaat op :

f
a b J M | V^ J | c d J M >as =

T=I

/C2ld+1] / I C2L+1]

3t

1
a 2 J

b 2 J

L 1 J J

1_ ,
c 2 J

d 2 J

LL 1 J J

0 0 0 / \O 0 0 /
IcCa b ;c d )5 q q q q



r

V i , (ï . +1)1 (1 +1)• b c c

: C \ - 1 O 1 / \ -1 O 1 /

1 d \ o -1 1 / \ o -1 1 /

\ - 1 0 1 / \ 0 - 1 1 /

/ 1 1. L \ / 1 1 . L \

" (
\0 -1 1/\-1 O 1 /

I^Ca b ;c d )2 q q' q q'

J/7

(J-23)

a b J M | Vv ' | c d J M >g = (-ĝ -) /"

qq'

J O J ) ( J O J

( i

o

+ l ) (2J c +l ) (2J d

ï, j \

^'Vq^Vq^

. (J-24)
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De radiale integraal I5(a b «;c d „) stelt het volgende voor :

[ &
(J-25)

. 4 - : ( ° L = "
Het T=0 matrixelement verdwijnt (D-36) , zo dat we ons beperken tot het

T=l en S=l geval. Bovendien , zoals reeds vermeld , commuteren L en S niet
met V ^ L S ) , zodat de uitdrukking (D-8) niet kan gebruikt worden, maar dient
veralgemeend tot (bij S=l) :

<abJM|V(LS)|cdJM>as = 6
T=l

\ i
LL

- •(ZL+1)(2L'+1) ] l b \ j b
i

f

Mc

L'

ï ,•

2 JC
l •
2 ^d
1 J )

_ <LMLlHs|JM><LlM^lM^|JM><lHs|V
(LS^sp1nï|lM^>d1r

W <abLM,|v(LS)<^b)|cdL-Ml'>„„ (J-26)dir

Het spin matrixelement wordt :

<1MS| ( V ^ - (J-27)

terwij l het baan matrixelement een gelijkaardige analytische uitwerking kent

als b i j de twee voorgaande gevallen.

< a b J M | VCLS)
c d J M > = - [•—) / C2j +1) ( 2 j . +1) [ 2 j +1JC2J .+1)

do £J\\ a D C Q

T=1
qq"

x ^__ C2L+1)C2L'+1]
L L'

. 1
a 2

1
b 2

.L 1

V
j b

J .

c

L'

1
2
1
2

1

Je"

j d

J .
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x Z _ T(L,L',L";JM)
L"

F(a c ,b „d .,;L,L\L") - (-1)
1 +1,+c d

x F(aqdql„bq„cq;L,L',L")

1 +1.+L
- (-1) a b F(bq„cq,aqdql,;L,L',L») + (-1)

met
(J-28)

L+L'+L"+1+J
TCL,L'.L"iJ M] = C-1) 3C2L"+1] { L L" 1 ) il L' 1 )

H ï ' (J-29)
1 1 L ' ) ( 1 1 J )

en
F(aqcq,bqlldq„;L,L',L")

G(aqbq„;L,L";r) -

lG(aqbqll;L,L";r) G(cqdqI1;L',L";r)

L" f 1 '
O O 0 / ( l b L" L

(J-30)

'V 1 ]b L"]/1 ]a V 1 '

dr

0 0 0

. V1
L" L

] •
(J-31)

<abJM|V (LS)|cdJM> = O
as
qq'
T=0

(J-32)

- S - VCoul

In termen van elementaire dichtheids functies werd slechts de directe term
uitgewerkt, aangezien de uitwisselingsterm in die representatie analytisch
zeer ingewikkeld is. In de expliciete uitwerking van het Coulomb matrixelement
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echter, kan uiteraard de uitwisselingsterm wel in rekening gebracht worden.

We beschouwen eerst de directe Coulomb term (D-37). De Coulomb potentiaal
functie (D-38) in sferische representatie wordt

m, m-, b
' i j m

sljbV<1dmid2

Z

o' r

waarbij gebruik gemaakt werd van de multipool expansie

dr' ] • (J"33>

(J-34)

Substitutie van (J-33) en (D-37) en na enige Racah algebra leidt tot :

.2

PP

2_
LS

(2L+1)(2S+1) (-1)W
L \ ï J.

]b \ j b

L S J j

-i
c 2 J c

L S J /

f
\0 0 0 0 0/ [ l

b d
PP

b d
P P

11 r2drj(J-35)

Het anti symmetrisch Coulomb matrixelement wordt berekend volgens de e'efinitie :

. = < a b J M | V U ) U l | c d J M > d i r + (-1) c

PP PP

<aWM|V l ' Ü U I | dcJH> d i r .

PP

(J-36)
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1

6 - V 0 - i : (cL=+l)

Wegens het voorkomen van de operator (1+Pa) verdwijnen de T=l

matrixelementen (zie appendix D). Het T=0 matrixelement (D-40) vertoont een

zelfde struktuur als het T=0 matrixelement (D-20) van v' '. Zodoende leidt men

uit (J-8) onmiddellijk af dat :

<abJM|VQ|cdJM>as

qq1

T=0

t3/(Zla+l)(21b+l)(21c+l)(21d+l)(2Ja+l)(ZJb+l)(ZJc+l)(ZJd+l)

pa
' h

L

\
1

2

1

ja'

h i
He

]d
L

-•IC
M

I
Z

1

J"c

h

<abJM|V0|cdJM>as
qq"
T=l

= 0

(J-37)

(J-38)

Voor de berekeningen van de anti symmetrische twee-deeltjes matrixelementen

overeenkomend met de drie-deeltjes interacties WQ en Wj steunen wij evenzeer op

de ontwikkelingen vermeld in appendices C en D. Hierdoor weten we dat zowel WQ

als Wj behoren tot het even-L golf type van interacties (C-4). Een direct gevolg

is dat de twee-deeltjes reductie Vj' uit W. volgens definitie (1-16), overeenkomend

wordt : ( steeds de conventie q'^q en q"= q of q')

,(q')
ey

en
,(q")

(J-39a)

(J-39b)

Het is hier niet wenselijk de isospin T expliciet in te voeren in de matrixele-

menten, zoals bij de twee-deeltjes kracht termen , aangezien deze reeds verwerkt

is in de analytische uitwerking (C-7) bij Wfi-drie-deeltjes interacties .

Vandaar dat het gekoppelde anti symmetrische qq-matrixelement van V» wordt :



<abJM|V^|cdJM>
as

m c m d

()
2J+1

J/12

(-1)
V
H (2L+1) <ab(J)e;LML|Wfi|cd(J)e;LML>d1r

L qqq'
(J-40)

In de uiteindelijke uitwerking van (J-40) wordt ook de sferische BCS-contractie

' ^ 2'
in acht 9 e n o m e n (II1-33).p e y v e .̂

Let wel dat in (J-40) slechts het orbitale directe matrixelement overblijft. Een
analoge uitwerking kent het proton-neutron matrixelement, maar hier gebeurt de
koppeling anders volgens de voorschriften bij gebruik van (C-7).

<abJM|V^|cdJM>
as

I1 as

W
Een reductie zoals bij (J-40) is in dit geval niet mogelijk.

(J-41)

- 1 - WQ =

In de expliciete uitwerking van het orbitaal raatrixelement in (J-40) voor WQ,
past men volgende integraal betrekking toe :

A
, 1 ^ |LML><LMLlem |
a D 6

|LML>

rY* {ü)f (n)Ylp (Q)Y (n)Y (Ö)Y (n)dB
/ a ift b i b e i e c i c d l r f m l m

L _
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(-1)

0 0 0/ \0 0 0 / 0 0 0/ 10 0 0

zodat voor de qq-matrixelementen (J-40) wordt

<abJM|V5|cdJM>as = ± tg (-1) a+

qq

met ( la+lb+J) en (1c+ld+J) even .

We herinneren de betrekking (111-52) volgens dewelke

Pq(r> - \g E (2Je+l)
q q

Het qq-matrixelement (J-43) had men ook direct kunnen afleiden uit de gelijkenis
welke (111-18) met het T=l matrixelement van V^0^ (D-18) vertoonde.

Voor de uitwerking van het proton-neutron matrixelement dient men strikt (J-41)
en (C-7) toe te passen, waarbij wel voor het orbitaal matrixelement op (J-42)
kan gesteund worden. Na intense Racah algebra en na toepassing van de parti-
culiere relatie

J'J"
J

Je Ja J '

IJb J J

P j c J"

J J , J "I ° U -\ o

I -i 0

j e J"̂

- i 0

1 a + 1 e + J '
)

1 c + 1 e + J "

[<- T (-D
^ ^ C

i -i °/ U -i °
+ (-i) 'a Jc/ Ja

l-i 4 •i i \

(0-44)
l e i d t men ui te indel i jk af dat

<abJM|V£|cdJM>as = ^

qq1

U -I O/U 4 0/
Jc Jd J

(J-45)
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Men had ter afleiding van (J-45) ook rechtstreeks gebruik kunnen maken van de
init iële betrekkingen (C-l) , (C-2) , (C-5) en (C-6), waardoor geen herkoppelingen
noodzakelijk waren, en waardoor we het analytisch minder uitgewerkte resultaat
verkrijgen van :

t ,
<abJM|V ,̂|cdJM>as = 7 ^

a s
•

qq

/•a *b ,*c ̂ d .
q q q q

H(2L+1)(2S+1)[ a
LS \0

h.

S J

. (J-46)

Beide uitdrukkingen zijn vanzelfsprekend equivalent . Door de sommatie in (J-46)
expliciet door te voeren en door gebruik van de partikuliere betrekking

{ -i) (J-47)

herleidt (J-46) zich tot (J-45).

j = | t4[(kf2+kf3+kf1)6(r1-r2)6(r1-r3)- 2 -

De werkmethode is equivalent met de voorgaande met dat groot verschil dat
w, baanoperatoren bevat in tegenstelling tot VL. Vele analytische uitdrukkingen
bekomen in de uitwerking van het matrixelement van v' ' kunnen in dit geval ook
gebruikt worden. Voor het qq-matrixelement geldt de reeds ver uitgewerkte
uitdrukking (J-40), waar nog slechts het orbitaal matrixelement dient berekend
te worden. na analytisch rekenwerk bekomt men finaal :



<a b J M | V| | c d J M
s

, 1 +1.+J .
d + ( -D a b )

V

q'

met

J/15

Ja+I) (2Jb+l)(2Jc+l) (2J d + l ) (-1)

+l.+J / j a Jb J \ / J e J d J

a c b d

I 2 (aqbqcqdq ;eqI)]

c+1 21d+1 \ X b Jb J J l d j d J

1 a 1 b J

0 0 0

1 -1 0

1 c 1 d J

1 -1 O

0 0 0

(J-48)

d r (J-49)

"dr dr e
q ' e

q ' J
dr , (J-50)a b c d f T e ea q Dq" c q d q " d r dr e

q ' e
q
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en

Wq-'W^q0

/ d r .(J-51)
Een gelijkaardige berekening leidt tot het proton-neutron matrixelement

< a b J M | V | | c d J M > a - % ) (-jf)
1 1 '

• (-0 a -1 -I
I 2

— — /

2 , , % V j d(2j +1) v ' (-1) u " (21+1) / (21 +1)(21. +1)(21 +1)(21 ,+1)e e e a D c a

(2J+1)(2L+1)(2J'+1)(2J"+1) (-1)*

}

J'J"J L

l e J e J " / \ L J J'J }L J J » / j j b j J j d J J
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[- /ic(ic+i)ie(ie+D ( J v Jj 1, i-\/j" 1

o
b

 0J(0 o
d 1 J"

[o o o / lo o o/u -ï o/lo -ï ï

/l 1 J f \ / J ' K L\fJ" !J MA 1 J"
a e / b d c e

\O O O/lO O O/ll -1 O/l-l O 1
\ / \ / \ / \
/ l 1 J M / J ' 1. L\/J" 1, L\fl 1 J"\
/ a e / b d c e

^ o - ï i J \ i - ï o y [ o o o ^ o o o /

- 1 0 1 / \ 1 -1 0/^0 O 0/^0 0 0 /

- ï o / i o o o/lo o o/lo o o

e ,q»
(2j +1) v (-1) (21+1) /(21 +1)(2L+1)(21 +1)(21,+eq' e a b c d

^'J L
same expression with permutation a -»b and c -• d .

(J-52)

Een interessante test voor al deze matrixelementen is gegeven door een sommatie
van de respectievelijke bijdragen tot de grondtoestands energie EQ . Deze b i j -
aragen werden reeds langs een meer eenvoudige anaiytiscne weg bepaald in functie van
aicntheaen in tijdsomiceer invariante kernsystemen en worden vermeid in (III-37).
In een sfen'sche representatie worden deze dichtheden uitgewerkt tot eenvoudige
betrekkingen (111-52),(111-53) en (111-55) :

pq ( r ) =fc? ( 2 ja+ 1) (r)

1
Tq(r) = ^

en v

f a aq L dr «q1

(r)

, (0-53)

, (J-54)

. (J-55)
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Bijdragen tot EQ vanuit de twee-deeltjes interactie V, worden bekomen door de

sommatie :

E0(V) =5Z[|<abJM|V|abJM>as va
2 v 2 + \ <abJM|V|abJM>

abJML2 pp P P ,

+ <abJM|V|abJM> va
2 v b

21

pn p nJ

we l ichten deze, opmerking toe b i j enkele voorbeelden :

as

nn

" i " ï^ü) : Slechts volgende betrekking
i , \2

YL(2L+1)(2J+1) a

L I J

(J-56)

biedt enige aandacht ; het ovenye leidt men EQ(V ' ') al lezend af van (J-7)

en (0-8).

-ii- Vo : gebruik van (J-56) leidt onmiddellijk tot

J *3 fp

Bijdragen tot EQ vanuit de drie-deeltjes interactie W, worden bekomen door de

sommatie :

En(W) = i X I <abJM|V'|abJM> v 2 v 2 + <abJM| V|abJM> v2 v2b abJM L „ ap p L n r
.2 ..2

pp P P nn n n

v 2 v 2 l
+2<abJH|V'|abJM>a?. v a n

 v b na s a

pn

- i i i - V̂ , : Uit (J-43) en (J-45) le id t men af

" | *3 [\

ynPtot^ '

- iv - Vj : d i t geval l i jK t zeer interessant, aangezien ae uitwerking aer matrix-

elementen (J-48) en (J-51) een tamelijk ingewikkelde gedaante vertoont. Na zorg-
vuldig sommeren en reicemng nouaen met iJ-53) tot iJ-55) bekomt men exact de te
verwachten uitdrukking ( I I I -37-) . We vermelden deze uitwerking niet aangezien ze
van geen fundamenteel bslang is en louter als test aanzien worot. bovendien zi jn



r~
deze testen in de computerprogramma's voorzien, om aldus ook numerisch de zeker-

heid te hebben omtrent de ju istheid van de gevonden matrixelementen.
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APPENDIX_K

ELIMINATIE VAN "SPURIOUS" "CENTRE-OF-MASS" TOESTANDEN .

-A- Drie-dimensionale harmonische o s c i l l a t o r .

- 1 - _ l_dee l t je :

De Hamiltoni aan voor een deeltje bewegend in een harmonische oscillator
potentiaal wordt klassiek neergeschreven als

= ÜÏÏ ( - 1 - p2 + SS. r
2 ) , (K-l)

2 mfiu R

met m als massa van het deelt je.

Voeren we nu de volgende operator in

a+ = — L _ (£ + imur) , (K-2)

en trachten de Hamiltoniaan H uit te drukken in de operatoren a en a (K-2):

= RÜJ (a+a +1) , aangezien (K-3)

[ p , r ] = -31R . (K-4)

Volgende commutator kan ook afgeleid worden :

[a,a+] = 3 . (K-5)

i jking :

= En Mfn n n

- go l f f unc t i e in sferische coördinaten :

r ,N
y = ï (ft - I I -n Nlmv Lh3 ,

1'
x F ( - M «. + ! • (1 1V 2 ' 2 'v
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h" 1/2
met de harmonische oscillator parameter b = (—)
Normering van (K-6) i s zo gekozen dat :

N1*Iiii i> = 6 N N l ö U ' 6 n m ' * ( K " 7 )

- eigenwaarde :

En E EN£ = (N + f ) *» • (K'8)

n = aantal knooppunten f n (n=l ,2 ,3 , . . . )
(oorsprong niet inbegrepen)

- verband n en N :

n = *LLA + i of
2

N = 2(n-l) + £ (K-9)

met N = 0 ,1 ,2 , , . . en /Q

l = N,N-2,N-4,... | j (even of oneven naargelang N).

Uit (K-3) en (K-8) volgt :
4 . - 1 . -^

•) = N

( a a heeft de functie van een "number" operator daar deze aangeeft hoeveel
energiequanta tto geabsorbeerd zijn).

- a"1" als ladderoperator :

We wensen de invloed te kennen van de operator a werkend op de golffunctie
ï„ , m . Wigner-Eckart theorema levert :n£m 3 . -— +

<n'£'j|a+| \nl>=-J~- k . <toilwlt1"1xfn .1 . l l . |a;|fn f | | |> (K-ll)
m

waarbij volgens (K-2)

a ! = — — (-"iRV + inurYj
• ZBHu

Groeperen we het radial e deel van de golffunctie (K-6) met de normeringsconstanten
tot R .|(r),dan herleidt de drievoudige integraal tot

L ^ ,^+T I3(n'£+l,nP.) - /wT (I^n'Ul.n*)

- £ I2(n'£+l,n£))]

+ 6£ l £_1 [- 15» /ï I3(n'£-l,n£) + /ï (^(n' l - l .n i )
h
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waarbij I^n't'.nt) = J V i ' M

I2(n'i',ni) = ƒ Rn,r(r)

+ <»•

R (r) rdr

R„o(r) r3dr

1) I2(n'4-l,n*))]j (K-12)

(K-13a)

(K-13b)

(K-13c)

Steunende dat de golffunctie RnJ(r) uit (K-6) kan neergeschreven worden in
Laguerre polynomen (p.784 (Mor53)) en gebruik makend van een aantal eigen-
schappen,

(n-l.2,3,...) ,
kunnen we de radiale integralen (K-13) ontwikkelen : (in alle gevallen
wordt V=Z±l)

= - i ̂ T 6n. !

I2(n'£-l,nJl) = O

I3(n'Jl+l,nJL) = b ( - l ) n + n '

T f„m 1 »o\ k i i\"+n' /(n'-l) !r(n+£+i)
J V(n-l)!r(n'+£4)

De ontwikkelingen van deze radiale integralen worden gesubstitueerd in (K-12)

waaruit de analytische ui tdrukkingvolgt van a l le a gereduceerde matrixelementen:

[n'=n,n+l)

[n'=n,n-l)

(n'=n,n+l) .

(K-15a)

(K-15b)

(K-16a)

(K-16b)

(K-17a)

(K-17b)

= i /f£+l)(2n+2Jl+l) (K-18a)

<n-l£+l||a+||nJl> = 0

<n£-l||a+||nJl> = 0

£Ü (K-18b)
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Bij invoering van het harmonisch oscillator quantumgetal N (K-9), wordt vast-
gesteld dat slechts de volgende matrixelementen <N+l£±lj|a ||N£> verschillend
van nul worden, m.a.w. de operator a werkt als een "raising" operator op het
quantumgetal N.

"2" A_onafhankelijle_deeltjes :

De Hamiltoniaan voor een stelsel van A onafhankelijke deeltjes bewegend in
een harmonische oscillator potentiaal wordt in overeenstemming met (K-l):

ZJ2 y L
of in overeenstemming met (K-3) :

A
H = HCÜ *E. (ata. + 3) . (K-20)

i=l 1 1 2

De fysische betekenis van de ladderoperator a. indachtig , kan in dit stelsel
' 4.

van A deeltjes op identieke wijze een operator A gedefinieerd worden als

A+ = - J — (P + iAmuR) = i I aj , (K-21)
/ 2 ^ /A i

als de massamiddelpunt coördinaten.

met mA als de totale massa,

P = 2_ P,- en R = - 2 - T.
i=l 1 A i=i i

Invoering van de operatoren A en A in de uitdrukking van H kan, als we een
transformatie doorvoeren van de afzonderlijke deeltje coördinaten naar de relatieve
en massamiddelpunt coördinaten.
Aangezien A A

5 1 (P,- " P-;)2 = 2A 5 1 p? - 2P2 en analoog
i,j 1 J i=l 1

A A
{r. - 7.)2 = 2A Z A - 2A2R21 a 1

kan de Hamiltoniaan H (K-19) in twee delen opgesplitst worden :1 3

Hrel ljevat slechts (A-l) interne coördinaten.
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Hr M stelt de beweging voor van het massamiddelpunt en kan in analogie met
L . 1*1. t.

(K-3) in de A en A operatoren uitgedrukt worden :
Hc H = fiu (A+A + | ) . (K-22)

In overeenstemming met (K-5) wordt de commutator [A,A+] = 3 , of per component

[Av,Aj] = 1 . (K-23)

De totale golf functie van het systeem wordt derhalve gesplitst in een massamiddel-
punt deel en een deel afhankelijk van de interne vrijheidsgraden :

*+«4. " *MQ(R)*m~(Pi»«"»PA O » (K-24)

waarbij *Ne(R) eigenfunctie van Hc M :
o

Hr M *MQ(R) = M N + ̂ ) VMQ me* N (N=0,l,2,...) eigenwaarde van de operator-

A+A.

Elke opeenvolgende aangeslagen toestand van het massamiddelpunt heeft een
energie toename van lfiui tot gevolg. De massamiddelpunts beweging komt in een
hoger aangeslagen toestand door werking van de "raising" operator A .
-B- Massamiddeipunts beweging van een kernsysteem met A nucleonen.

De voorgaande redenering kan doorgetrokken worden tot een kernsysteem met
A nucleonen bewegend in een gemiddeld Hartree-Fock potentiaal veld, dat in
eerste instantie een harmonische oscillator potentiaal benadert.
Zij jH.F-> de Hartree-Fock grondtoestand van de dubbel gesloten schil kern, met
de massamiddelpunts beweging in de grondtoestand.
Een geëxciteerde toestand van het massamiddelpunt kan gecreëerd worden door A
te laten werken op |H.F.> :

A?!lHF> = A 5 I <a|a |v> c+c |HF>
U i/T *— ' U 01 Y •

• n Ofy

waarbij tweede quantizatie formalisme toegepast werd op (K-21). Toepassing van
het Wick's theorema geeft verder :

A^|HF> = - L - ^ (-1) C C<jamaj -m^ll yxalla^llo c
+c |HF>v l/3Aay a a c c' «Y1

L.
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waarbij duidelijk wordt dat de laagst geëxciteerde toestand van het massamiddel-

punt een totaal draaimoment l" vertoont en opgebouwd wordt uit lp - lh toestanden.

De volgende geëxciteerde toestand van het massamiddelpunt wordt op zijn beurt
+

bekomen door een tweede A operator te laten werken op (K-25)
P ^ 5 I V . jHF> (K-26)

welke uiteraard opgebouwd wordt u i t 2p-2h toestanden en een totaal draaimoment
0+ of 2+ kan vertonen. Bij schillenmodelberekeningen op dubbel gesloten schil
kernen, z i j het in een lp- lh, 2p-2h, . . . configuratie ruimte kunnen deze geëxci-

teerde toestanden van het massamiddelpunt zich opmengen onder de eigenlijke
interne excitaties van de nucleonen. Deze toestanden zi jn "spurious", en dienen
geëlimineerd.

Men merkt op dat de normerings constante der "spurious" toestanden evenredig
is met - , zodat het effect van massamiddelpunts bewegingen van belang is voor
lichte kernen.

-C- Constructie "spurious" toestanden in nRto - exc i ta t ie modes .

" ! " lRt;?__§xcitaties : kan slechts bereikt worden in lp-lh excitaties.

De opgemangde "spurious" toestand " ^ (Tv i ) wordt weergegeven in (K-25).
- normering :

<*fp(rW) | ï5P( l "v)>» <HF|AvAj|HF> = <HF|(l-AjAy)lHF>= <HF|HF> = 1

<HF|A A+,|HF> = 6 ,

~ 5P.li§_il!£ : kan uitgedrukt worden in functie van de gereduceerde matrix-
elementen (K-18).

<p||at||h> = (-l)Jh"5+SP /(2j + l ) (2 jh + l ) n JP 5 <np£ | | a + | | n h V (K-27)
(J'h ^h 1 I

"^" ?Dïï_-§xSl5§il§§ • t'e "spurious" toestanden kunnen behoren tot
twee kategorieën :

i) massamiddelpunt in tweede geëxciteerde toestand Y'sp(JM) (K-26)

met j u = 0 + of 2 +.



r - normering : De toestand ¥2
sp(JM) dient nog genormeerd te worden.

ii) massamiddelpunt in eerste geëxciteerde toestand ^ ( T y ) gekoppeld

met een fysische lp-lh geëxciteerde toestand |p-h^ *J_'M!-> .

<lyJlM'|JM> A l|p.h,SJ'M l> • (K-28)
yM1 p '

We besluiten hieruit dat bi j de 2RÜ) excitaties in elke J u basisruimte er ver-
scheidene "spurious" toestanden voorkomen.

-3- 3Ry exc i ta t ies : de "spurious" toestanden kunnen behoren tot
drie kategorieën.

i ) massamiddelpunt in derde geëxciteerde toestand

|nsp(J';JM)> = X I <lplv|J'Ml><JIMllX|JH> AVAt|HF> (K-29)

De intermediaire J' koppeling kan 0 + of 2 inhouden, wat resulteert in een
totaal draaimoment j"= 1" of 3".
De overlap van twee toestanden van type (K-29) wordt :

(l 1 J1)
1 (K-30)

Voor J'*J" impliceert zulks Jlir= 0+ en Jll7r= 2 + , waaruit

De respectievelijke normen worden :

<^sp(0+;JM)|^sp(O+;JM)> = — öjj ,
ó

<¥3Sp(2+;JM)|rsp(2+;JM)> = 2(1 + |j(J+l)) (J*= 1" of 3")

= - voor J u=r
3

= 6 voor 3^=3'

De georthonormeerde basis van "spurious" toestanden van het type <PÓSp wordt
aldus :

i) basis S" = 1~ : |^sp(O+;JM)>= K- |^sp(O+;JH)>

De overige vector |1l3Sp(2+;JM)> is equivalent met de voorgaande met inter-

L_
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mediaire 0+ koppeling, sinds:

<<^sp(0+;JM)|^sp(2+;JM)> » J L - J5 = 1

n ) basis J* « 3" : |4<Asp(2+;JM)> = -i |4'isp(2+;JM)>

ii) massamiddelpunt in tweede geëxciteerde toestand |YAsp(J"M"):

gekoppeld met een fysische lp-lh geëxciteerde toestand |p̂ h,." ,J'M'>

4Üsp(iJ'J";JM) = 5 Z <J"M"JIM'|JM> ïisp(J"M") ip-h^.J'M^ (K-31)

iii) massamiddelpunt in eerste geëxciteerde toestand gekoppeld met
een fysische 2p-2h geëxciteerde toestand

<lyJ'M'|JM> (K-32)

-D- Methode ter eliminatie van de "spurious" toestanden .

Zij |*i>» (k=l,N) de N geörthonormeerde "spurious" toestanden opgemengd onder
de M nfiüj excitaties voorgesteld door de vectoren \v.> (i=l,M). M beduidt de
totale dimensie van de basisruimte, waarin ook d? "spurious" toestanden begrepen
zijn. Het is de bedoeling de complete ruimte |ï.> (i=l,M) zodanig te transfor-
meren tot een nieuwe ruimte, waarin de N "spurious" toestanden voorkomen in
zuivere toestand naast de P=M-N fysische geörthonormeerde, "spurious" vrije
excitatie toestanden|¥j> (i=l,P). Daartoe passen we een Schmidt procedure toe,
waarin van elke vector |V^> (i=l,M) de overlap met elke "spurious" toestand

afgetrokken wordt .
N

5k'V 'V (K~33)
Elke "spurious" toestand, opgemengd in de basisruimte |?".> (i=l,M), kan uiteraard
in die basisvectoren uitgedrukt worden :

_ M
I V = H s. . \T.> (k=l,N) , (K-34)

K i=l K1 1

waaruit <5T j?*.> = sf. , waardoor (K-33) herschreven kan worden als
M NK1

2_ (1- , of in matrixnotatie

L
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(K-35)

" I
Uit (K-34) volgt een normerings voorwaarde voor de s-coëfficiënten

ki sli (K-36)

üit (K-35) wordt de basisruimte |¥,j> (i=l,M), welke overcompleet is en welke

de rang P=M-N bevat, geprojecteerd door (1-P) uit de oorspronkelijke basisruimte

\Y".> (i=l,M) . (1 - P) geldt als projectie operator sinds

(1 - P) 2 = (1 - P) , (K-37)

wat eenvoudig aan te tonen valt door gebruik van (K-36).

Dit geeft aanleiding uit (K-35) tot

(1 -

m.a.w.

/Ti\
of P( : I = O

W
V k (=1,N) ,

wat nogmaals aantoont dat de basisvectoren |f!> (i=l,M) lineair afhankelijk

?ijn en bijgevolg de basis overcompleet. Berekenen we de overlapmatrix van de

basisvectoren \V.> (1=1,M) :

- P)

= (1 - P ) 2 = (1 - P) ' (K-38)

In principe zou de Hamiltoniaan H in de complete, geörthonormeerde basisruimte

\V-> (i=l.P) dienen gediagonaliseerd. De eigenwaarde vergelijking wordt
1

Cai a ^
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of uitgedrukt in de overcomplete basis

M M
!'•>

De seculaire vergelijking in matrixvorm wordt aldus na linkse vermenigvuldiging

met < ï l | 1 M

EaZ
(1-P)

ji

Ea
"cil

C a M ,

(K-39)

Aangezien door toepassing'van (K-35)
M

l"p)jm «J»! V

Hmn

wordt
[H']= (1 - P)[H](1 - P) (K-40)

De eigenvector , behorende bij de eigenwaarde E , uitgedrukt in de basisvectoren

\V\> (i=l,M) , namelijk M

Z_
1-oorspronkelijke

M M

, kan ook uitgedrukt worden in de

basisvectoren |¥.> (i=l,M) :
M

waaruit = (1 - P)

ccd

aM

(K-41)

Substitueren we deze relatie in de seculaire vergelijking (K-39) :

(K-42)

Dus wanneer we [H1] diagonaliseren in de oorspronkelijke basisruimte |W.> (i=l,M)
bekomen we de correcte eigenwaarden en eigenvectoren direct in componenten
van de oorspronkelijke golffuncties \V^> (i=l,M).

L_



Laten we opmerken dat
vergelijking (K-42):

K/11

eveneens oplossing is van de eigenwaarde

[H'J
kl /s

= (1 - P) [H](l - P)
kl

skM

= 0 vermits

(1 - P)
kl 1 f

= Z _ (1 - P)-!
Jil 1=1 1!

'kl " ski

M N

.-ui:... *
snl skl

= ski n=l
sni önk

m.a.w. |*k> = -f-Ski \Y^> is een eigenvector van (K-42) met eigenwaarde nul,
wat in de numerTsche diagonalisatie steeds moet teruggevonden worden.

i
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APPENDIX L .

SCHEMATISCH RPA MODEL BIJ TWEE ONDERSCHEIDBARE DEELTJE-GAT ENERGIE-

GAPS.

Het kan voorkomen dat in het ongestoorde deeltje-gat spectrum meerdere
duidelijk onderscheidbare concentraties van deeltje-gat toestanden optreden.
Dergelijke vaststellingen kunnen aanleiding geven tot meerdere collectieve
vibraties. We tonen d i t aan in een schematisch model, zoals voorgesteld door
Brown-Bolsterli (Bro59) en Rowe (Row70).

Als residuele nucleon-nucleon interactie wordt een separabele multipool-multipool
interactie in acht genomen :

res k. l
Q(k) Q*(l) (L-l)

x de sterkte van de kracht. Op deze wijze kunnen de matrixelementen

eenvoudig uitgewerkt worden (verwaarlozing uitwisselingsterm)

(L-2)

met Q a y = Q ^ = «x|Q|Y> .
"•cry

Om de uitbreiding tot twee energiegaps duidelijker te omschrijven, vermelden
we eerst beknopt het schematisch RPA model bi j één enkele energiegap.

i ) l__deeltj§2gat_energiegap :

Schematisch ziet het ongestoord deeltje-gat energiespectrum er dan als volgt
uit:

A,

De Q.. en R ^ matrixelementen (VI-4.VI-21) van de RPA-seculaire vergelijking

(VI-22), worden schematisch

.««

, waardoor de RPA-seculaire vergelijking kan



p - " I
t l d d dvoorgesteld worden door :

( a ) = N« Q P h

met de grootheid

(L-4) <

welke uit de normeringsrelatie (VI-17a) kan bepaald worden :

4 N k ? i v v ^ = 1 • (L"5)

De RPA golffuncties worden uit (L-3) en (L-5) afgeleid.
We stellen vast dat uit (L-3) en (L-4) volgende dispersie vergelijking kan
worden afgeleid , welke een verbanu legt tussen de sterkte x van de interactie
en de energie eigenwaarde :

V •

Het verloop van de curve — versus u wordt weergegeven in hoofdstuk VI deel 6

( p V I / 3 9 ) . X

Dat het laagste niveau al le col lec t iv i te i t met zich meedraagt kan eenvoudig

ingezien worden in de limiet waarbij a l le lp-lh toestanden ontaard zijn, door

a l le ongestoorde deeltje-gat energieën te vervangen door A,.

- Voor de oplossing waarbij ^„^A, , wordt dit

2A,

x [L[ - «f
± = 2 2 [Q \* waaruit

u* = A, - 2XA, 2_|Q„ U I = energie eigenwaarde van de collectieve vibratie.(L-7)
1 1 j pjhj

Te vermelden valt dat de som in (L-7) de "non-energy-weighted" som voorstelt

der beschouwde multipoolsterkten (Q •+• E-j). We vervangen deze som door S.

v/ (L-8)
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De golffuncties voor de collectieve vibratie worden (w = wj)

. 1 n* ,

(L-9a)

(L-9b)

Overgangswaarschijnlijkheid van de collectieve vibratie naar de grondtoestand :

volgens (VI-30) en (L-4)

= T ' waaruit voor de
J J J J j

collectieve vibratie geldt (L-7) :

Toepassing van de normerings relatie (L-5) voor de oplossing u, ((e_ - E. )
p- n-

-»• A,) , levert tenslotte de totale overgangswaarschijnlijkheid op . J

? Ai
J<ÜJ11Q1

1F0>| = —^ S . (L-10)

De collectiviteit in de overgang uit zich in de coherente contributies in de

som S en in (A,/Ü)-,) = 2 .

Schematisch kan deze situatie als volgt geschetst worden :

De redenering is gelijklopend met voorgaande situatie . Alle betrekkingen (L-3),
(L-4), (L-5) en (L-6) blijven geldig. We zullen echter elke som over de deeltje-
gat toestanden vervangen door twee sommen, om een onderscheid te bekomen tussen
de twee groepen van ongestoorde deeltje-gat configuraties.
Het verloop van de dispersie betrekking (L-6) bi j deze situatie van twee energie
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gaps A* en Ag wijst op het bestaan van een tweede collectieve vibratie co2.

m,n

De twee oplossingen m, en UJ2 worden schematisch bestudeerd in de limiet van twae

groepen ongestoorde en ontaarde deeltje-gat toestanden. De dispersie verge-

lijking (L-6) wordt :

1_
X

2A1S1
(L-ll)

" oplossing ui-, ; in eerste benadering kan m in de tweede term van (L-ll)

vervangen worden door Â  , waardoor

ül = Al " 2 X A1 sl (L-12a)

1 - (4 -
We merken op dat de tweede groep deeltje-gat toestanden bij A 2 de excitatie ener-
gie van de eerste collectieve vibratie w, mede op coherente wijze doet dalen.
De grootheid N, (L-4) uit de normerings relatie (L-5) wordt :

Nl « (L-13a)

waaruit de golffuncties :
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Vm
Vp h (

•Win
(L-14a)

Ook de tweede groep (=A2) deeltje-gat toestanden draagt bi j tot de col lec t iv i te i t

van de eerste vibratie a^ en wel in een verhouding (A 2 -A 1 ) / (A 1 - ID 1 ) t .o .v . de

eerste groep. Bij niet al te groot gap verschil (A2-Aj) is de invloed van de tweede

groep zelfs van dezelfde orde als van de eerste. Interessant is de bijdrage van de

tweede groep tot de overgangswaarschijnlijkheid naar de grondtoestand (L-10) :

in tweede orde perturbatie verkrijgen we :

' 2 2 2A2-o)
2A2

•)( S l )
9 ? 7 7

A | s | AJ-IDJ
7 ? 2

(L-15a)
2 ™1

Vermits (2A2 - w 2 - A 2) > 2(A2 - A
2) > 0, tellen alle bijdragen in (L-15a)

coherent, op tot de versnelde collectieve overgang.

- oplossing tdg : in eerste benadering kan to in de eerste term van (L-ll)
vervangen worden door A««waardoor

Ü)2, = A2, - 2XA? S- f 1
Z 2 2 2 L 2Aj Sx X J

(4 " Al)

(L-12b)

We merken dat de tweede collectieve vibratie o>2 gevormd wordt door de tweede
groep deeltje-gat toestanden bij A2 , doch dat de eerste groep bij A, een verdere
daling van de excitatie energie van de tweede collectieve toestand ÜU tegen-
werkt. Dit negatieve effect vanwege de eerste groep manifesteert zich verder
nog duidelijker.
De grootheid N2 (L-4) uit de normerings relatie (L-5) wordt :

N? -
 1

 m (L-13b)

(A2 - )

waaruit de golffuncties :
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Vi
D hpini

p hpini

A 2 - A j

Vi

pmhm~
Pmhm

Vm
2AO

(L-14b)

Het min-teken wijst op de orthogonaliteit tussen de twee oplossingen nij en co2.
Op analoge wijze wordt de overgangswaarschijnlijkheid in tweede orde perturbatie:

^2 _ u2 A2 _ ^2AnS,

.2 C2 ,.2 2.2Ax Sj (A2 - Ü>)

.2 C2
A2 S2

2,2

72 7272" (1 (L-15b)

waaruit blijkt dat niet alle termen coherent optellen. De tweede collectieve
vibratie is bijgevolg duidelijk minder collectief in de multipool sterkte dan
de eerste.

Hoe groter de gap (Ap - A,), m.a.w. hoer verder de twee groepen zich van mekaar
bevinden, hoe sterker de collectiviteit van de tweede vibratie.

Uiteraard kan deze situatie met twee onderscheidbare deeltje-gat groepen uitge-
breid worden tot meerdere met dezelfde gevolgtrekkingen.
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APPENDIX M.

AANPASSINGEN VAN DE PROTON PUNT DICHTHEID DISTRIBUTIES TOT
EFFECTIEVE LADING DICHTHEID DISTRIBUTIES.

Uit de zelf-consistente Hartree-Fock, Hartree-Fock-Bogoliübov, gekoppelde i ter-
atieve HF + BCS berekeningen of andere microscopische benaderingen worden de
proton en neutron punt dichtheid distributies bekomen.
We behandelen in d i t appendix de verschillende correcties waaraan de proton
punt dichtheid onderworpen wordt alvorens een ware lading dichtheid voor te
stellen.

Ter herinnering vermelden we de in d i t werk gebruikte normeringen :

met voor sferische ëëndeeltjes toestanden |a>=|nalajam=1;m >
d a d a T_

a

Dit resulteert tot volgende normering van de totale dichtheid p(r) :

met

p(r)df = A

P(r) =

(M-l)

(M-2)

(M-3)

(M-4)

waarbij [<Fg> de grondtoestand voorstelt van de kern.

Bi j Hartree-Fock benadering met H.F. ééndeeltjes toestanden wordt de dichtheid:

a
(bezet)

of bij HF + BCS en sferische symmetrie :

(M-5)

p(r) = ̂ j:2_(2Ja+l)Vg<|>g(r) . (M-6)
a

In eerste instantie wordt de lading dichtheid weergegeven door de proton punt

dichtheid,zijnde :

Z

i=l
• (M-7)
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Een belangrijke grootheid is de Fourier getransformeerde F̂  '(q) van de dicht-
heid, daar deze de vorm factor aangeeft van de lading distributie zoals deze
optreedt in de uitdrukking van de werkzame doorsnede b i j electron verstrooiing
(Ube71,e.a.) : / ..>_

F^-Je^p^d? . (M-8)
De proton "mean square" straal (ras) wordt in eerste instantie gegeven door :

1

met

=| jpp ( r ) r2dr , (M-9)

Pp(r)dr =

-A- MassamiddelBunts_beweging_cgrrectie (centre-of-mass):

De beweging van het massamiddelpunt van een kern wordt niet exact behandeld
in de verschillende kern schillenmodellen. De schiilenmodel Hamiltoniaan (bvb
b i j Hartree-Fock) is rnet translatie invariant, wat het principieel wel zou
moeten zi jn, en de schillenmodel golffuncties <|> (r) vormen geen eigenfuncties
van het totaal l ineair moment. Het is een fe i t dat het probleem algemeen geen
unieke oplossing kent. We kennen in de literatuur wel verschillende benaderings-
methoden om de schillenmodel golffuncties te corrigeren voor "spurious" massa-
middelpunt effecten (FH71,Cam72 en referenties erin vermeld), maar deze nemen
enkel de translatie invariantie ter beschouwing en verliezen vele andere eigen-
schappen van de ware kern Hamiltoniaan. Lipkin (Lip58) bewees dat enkel b i j
harmonische oscillator golffuncties de dynamische effecten van de massamiddel-
punts beweging éénduidig kunnen opgeheven worden. En vermits de Hartree-Fock
golffuncties een goede overlap vertonen met de harmonische oscillator golf-
functies worden de "centre-of-mass" correcties in die benadering doorgevoerd.

De oorsprong 0, welke in acht genomen wordt in het Hartree-Fock formalisme
(laboratorium systeem) valt niet noodzakelijk samen met het massamiddelpunt 0'
van de kern. Beschouwen we de nucleonen als punten i , j , k , . . . (zonder afmetingen;
correctie daarvoor wordt verder behandeld). Het massamiddelpunt 0' van de kern
wordt vastoelegd door

Ai !

De relatieve coördinaten van de punt nucleonen t.o.v. het massamiddelpunt 0'
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worden rl bepaald door rj^-ft.
Elk nucleon bezit een moment p. met
al s totaal momant P = L. p^ = Fi K .
Laten we aannemen dat
ï^-.rg,, -. ".-,rA)_ 5 ¥( r •) de total e
golffunctie voorstelt van de kern met
totaal moment K.
In het exacte geval wordt in de golf-
functie i'(r\.) het massamiddelpunt gedeelte
gescheiden van de relatieve beweging

nucleonen

.». ->•

iK R* iK Ren stelt $c M (R) = e een vlakke golf voor. In de schillenmodel benaderingen
geldt de separatie (M-10) niet, uitgezonderd bij de harmonische oscillator
(Lip58) waarbij (FH71) 3 A R2

n

(normering zodanig dat j |$p » (R)J dR = 1 ).

( b = M|iL = 1.01209 A1/6fm)

Laten we opmerken dat voor de relatieve coördinaten geldt 2Ï r\ = 0 , waardoor
*re-|(rj) van 3(A-1) intrinsieke coördinaten afhankelijk blijft.
Het effect van de "spurious11 massamiddelpunt beweging op de proton dichtheid .
visualizeert zich best in de uitdrukking van de Fourier getransformeerde
(M-8) van de dichtheid.

1 P-l
Z .-»--»•,

/ 1 rel 1 p=l

gecorrigeerde vorm factor

2 eiq.R

(M-1Z)
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(M-ll) voor de cm . golffunctie wordt de vorm factor

waardoor de voor trenslatie invariantie gecorrigeerde vorm factor uiteindelijk
volgende gedaante verkrijgt

- e
4A

Herleiden we terug naar de overeenkomende dichtheid in de coördinaten ruimte:

2.2

dr

b3/
(M-15)

hetgeen neerkomt dat de proton dichtheid, zoals bekomen bij eën Hartree-Fock
berekening, het resultaat is van een convolutie van de ware gecorrigeerde pro-
ton dichtheid met een Gauss gewichtsfunctie.

-B- Correctie_vanwege_eindige_afinetingen yan_Broton :

De lading in het proton deeltje zelf is niet geconcentreerd in één enkel
punt maar vertoont een bepaalde distributie. Om dit effect in rekening te brengen
in de lading dichtheid van de kern, wordt de proton dichtheid uitgesmeerd op
volgende wijze :

. (M-16)

Veronderstellen we een Gauss distributie als gewichtsfunctie van de proton lading

(genormeerd I pg (r) dr = 1 ) .

waarbij rQ de proton straal voorstelt : rQ = 0.6605 fm

(M-17)

. (M-18)

REF/7.
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Vie berekenen nu de invloed van deze proton convolutie op de Fourier getransfor-

meerde

F (<ï) ;

e 4

Door kennis van F' '(q) (M-14) leidt de superpositie van beide correcties tot

één enkele Gauss-type convolutie :

F<2>(q) = e " 4
 ( r0"A } F(0)(+} % (M_20)

2 b2

of in coördinaten ruimte (r., > — )

p ( ? )

r § - |m e t a 2 = r § - | (> 0). (M-22)

Per definitie :

<rc> + j a , (M-^j)

steunende op de normerings betrekking (M-3) en waarbij <r^>' ' de ms straal

voorstelt van de proton punt distributie (M-9) , zoals bekomen na de H.F.berekening.
o

Te noteren valt dat de ms straal <r > van het proton deeltje gelijk wordt aan

| TQ wat leidt tot (<rSj/i: = 0.809 fm) :

2
<rc>(2) = <rc>(0) + < r % " \\ • (M"24)

- C- Correctie_dogr_neutron_lading_dichtheid_verschil lend_van_nul_:

Als gevolg van relativistische correcties van deelectromagnetische interactie
tussen electronen en nucleonen , vertoont de neutron lading vorm factor Fn(tj)

c

een waarde verschillend van nul (Ber72). De totale neutron vorm factor F"(q) kan

in feite aanzien worden als een verschil van twee vorm factoren , de ene overeen-

komend met een lading +e de andere met een lading -e , welke in eerste benadering

REF/8.
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elkaar opheffen maar door electromagnetische effecten een weinig kunnen verschil-

len, leidend tot een correctie voor de totale lading distributie:

Fn(q) = F"(+e;q) - F"(-e;q) . (M-25)

We nemen aan dat de dichtheden corresponderend met beide vorm factoren leiden
tot respectievelijke rms stralen R en R_. Deze verschillen effectief in waarde
en het verschil tussen beide werd experimenteel zeer nauwkeurig gemeten (Ber72) :

r

R_ - R̂  = 0.120 fhf

(helling van F (q ) naar q bij q =0 is experimenteel goed gekend).

(M-26)

Er dient nu een tweede grootheid gepaald te worden, om de waarden voor R en R

vast te leggen. We introduceren de gemiddelde neutron rms straal :

(M-27)

waaruit

en R2 = R2 + 0.06
— Q V

. (M-28)

Om deze electromagnetische neutron correctie exact te bepalen, moet de neutron
dichtheid corresponderend met de neutron punt golffuncties (resultaat van de
Hartree-Fock berekeningen) zowel voor het geval -te als -e uitgesmeerd worden
en wel in zulke mate dat de twee convoluties aanleidinn geven tot een verschil
van rms stralen gegeven door (M-26). Aangezien nu in F"(q) wezenlijke onzekerheden
optreden (experimentele schatting van R bijvoorbeeld), mag men de benadering
invoeren, waarbij de zelf-consistente Hartree-Fock neutron punt dichtheden
vervangen worden door analytische uitdrukkingen. In de literatuur (Ber72,Cam74,..)
kunnen hiervoor twee geschikte analytische functies gevonden worden : een Gauss
distributie en een exponentiële. We bepalen voor beide benaderingen de Fourier
getransformeerde :

1) Gauss functie :

Onderstel p(r) = N (- (M-29)

met normering (p(r)dr = N.

De corresponderende Fourier getransformeerde wordt
2 2 2D2-SLTo _S_!L

F(q) = N e 4 = N e 6 (M-30)

REF/9 " I
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2 2 3 2met <r > = R = — r,, als ras straal.

Met deze benadering wordt de vorm factor

Fj(ï) = N ( e 6 - e 6 ) (M-31)

2 2waarbij R = 0.75 fm een goede schatting blijkt (Cam74).

2) Exponentiële functie :

Onderstel p(r) = - ^ e " a (M-32)
8ira

met normering ƒp(r)dr = N.
De corresponderende Fourier getransformeerde wordt :

(l^2 (1
2 2 2met <r > = R = 12 a als ms straal.

Met deze benadering wordt de neutron vorm factor

i l

2 2
waarbij R = 0.64 fm een goede schatting blijkt (Ber72).

Beide benaderings functies leveren nagenoeg dezelfde correcties op. Hun contri-
butie tot de ms straal is zelfs equivalent :

<r2> = | (R2 - R?) = - - 0.12 . (M-35)

We zullen de voorkeur geven aan (M-34).

Slotsom : F*3)(q) = F(2)(q) + F"(q)

c c c /,

waarbij r/I2

. (M-37)
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- D- Correc t ie_door_sgin ;baan_interac t ie_in_een_sgin_nie t ;gesa tu-
reerde_kern :

Deze correctie is een gevolg van de overgang van een relativistische

naar een niet-relativistische behandeling van het probleem omtrent electron
verstrooiing door een kern. We weten dat de electromagnetische interacties
tussen electronen en nucleonen op relativistische basis behandeld dienen te
worden (theorie van Dirac). Het ligt niet in de bedoeling in d i t appendix de
beweging van een electron in een uitwendig veld in Dirac theorie uit te werken.
Daarvoor verwijzen we immers naar tekstboeken in de literatuur aangaande
electron verstrooiing (o.a. Ube71). We vermelden enkel dat elke grootheid in de
relativistische Dirac theorie vier componenten bevat, tegenover slechts twee
componenten in de niet-relativistische behandeling.

Bij overgang naar de niet-relativistische limiet dient een Foldy-Wouthuysen
reductie van de Dirac Hamiltoniaan voor elk nucleon in het electron veld A
doorgevoerd te worden hetgeen inhoudt dat een ontwikkeling verricht wordt naar
^2 2 . Deze eerste correctieterm van de orde —^ wordt de zogenaamde Darwin
m c term genoemd. In de uitdrukking van de weVizame doorsnede voor electron
verstrooiing worden dan ook de termen van de orde -S-j- behouden, hetgeen voor

de vorm factor FC((J) volgende uitdrukking oplevert"1 c :

?c(q) = ^ o l ^ c ^ ^ V ^0 = 9roncltoestand v a n kernsysteem)
met ^ t

i 4m c 1

waarbij

•i(q) = Gr(q ) -ö(i - ™T ) + Gr(q ) -^C1 + m
T ) (M-39)

***" " I2) 4(1 + m )p (M-40)
2 T 1 n

(m = - |) (m = + 1 ) (p = 2.29228) (y = -1.9131)
p ^ n ^ w

2
We merken duidelijk dat als we de orde -\-^ verwaarlozen, we enkel ê.(q) behouden ,

m.a.w. enkel proton convolutie en een m c electromagnetisch neutron lading

effect. De term in £2 bevat de spin-baan interactie, en zal betekenisvolle

contributies m c opleveren tot Fc(q) bij spin-niet-gesatureerde grond-

toestand van de kern.

Het matrixelement <ïn|...|vn> betkent integratie over alle nucleaire coördinaten
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/ •
dr.

Zo kunnen we in principe voor elke kern het matrixelement
rekenen.

F (q)J¥Q> uit-

Beperken we ons^to^t even-even kernen met j " = 0 grondtoestand.'

We ontwikkelen e"1^*1^ in (M-38) in multipool componenten :

f (M-41)

-i- §§rste_term,.yan_F (g) : hier volgt dadelijk dat enkel £=0 en m=0 contri-
buties verschillend van nul kunnen opleveren tot het matrixelement. Veronderstellen

n
we eveneens dat de vorm factor
geval bij de sferische even-even kernen).

geen ft afhankelijkheid vertoont (het

-ii- tweede_term_van_F (q}_: aangezien het vectorieel product (a. x p.) een
tensor voorstelt van rang 1 (een vector) worden enkel £=1 en m=0,l en -1 weer-
houden in de sommatie (M-41).

Fc(q) =

Na enig rekenwerk wordt de totale vorm factor

L u 1 1

(M-42)

Vermits nu r-.($j x p^) = - ̂ .(r^ x p^) = -2R t^.s^ en bij een conventionele
3=1 + ït koppeling, wordt de spin-baan gedeelte van de totale vorm factor (M-38) :

-2

Bij de sferische representatie van de ééndeeltjes toestanden

. (H-43)

'i si

kan de fl.. integratie in (M-43) uitgewerkt worden.
We berekenen nu de corresponderende dichtheid distributie pc (r) :

S • O •
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,...<*> • £ > ' ƒ •*"*'•••••**
1,3 n .2 -9 -9

*? - s?

na

dq* e ^ - r (Zu^q) - e.(q)) I j ^ q ^ . ) ^ - ( r ^ .., (r^)) dr. (M-44)

i djQ(qr^)
partiële integratie en ji(qr.) = — - —

J> i q Q r •

Als een vereenvoudigd geval veronderstellen we dat e.(q) te verwaarlozen
— i o

is tegenover 2^(q) en dat de magnetische Pauli vorm factor Gm(q ) in (M-40) zich
reduceert tot 1 .
Bij deze situatie herleidt (2pi(q) - e^q)) zich tot 2ym en kan de integratie
over q in (M-44) uitgevoerd worden : Ti

2
L-6(r-r.) , (M-45)

(M-46)

(r) (M-47)

waaruit

met

m c 2 r 2

*2 *2 -2
De factor <j^ - të - s!j"> vormt de oorzaak dat de spin-baan correctie slechts

betekenisvol wordt bij spin niet-gesatureerde grondtoestand.

en j. = < . . . > = -(

Onderstellen we dat de golffuncties van het n. 1. doublet benaderend gelijk zijn

S V r V ? ^ = S1i ji=1i"i ' dan verdwiJnt Pnl(
r) (M"4?) biJ

spin gesatureerde grondtoestand.

slotsom : F<4>(q) = + V%Q ( q ) , (M-48)

, (M-49)
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en
< r 2 > ( 0) + > - 3 b £

P 2 A Z

- | J (M-50)
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