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Samenvatting 
============ 

"Ge zuuk •t perd en ge zit er op" 
Achterhoekse zegswijze 

In de groep Theoretische KernfYsica is een variant op 
het collectieve kernmodel van Bohr-Mottelson ontwikkeld. De 
beschrijving van rotaties en vibraties als afzonderlijke vormen 
van collectieve beweging wordt hierin vereenvoudigd. Dit feno
menologisch model gaat uit van een klassieke uitdrukking in 
collectieve coordinaten, die gequantiseerd kan worden. 

Verder wordt aangegeven hoe deze variant aansluit bij 
een recent ontwikkelde microscopische theorie van collectieve 
beweging, de adiabatische tijdafhankelijke Hartree-Fook theorie. 
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0. Inleiding 
------------------

De structuur van de atoomkern raakt geleidelijk steeds 
meer bekend. In navolging van het atoommodel is enerzijds een 
schillenmodel ontwikkeld. Hierin wordt de kern beschouwd als een 
verzameling nucleonen (protonen en neutronen) die in een gemeen
schappelijke potentiaal bewegen. Elk deeltje beweegt in een poten
tiaal die veroorzaakt wordt door de overige deeltjes. 

Anderzijds is er het collectieve model dat geen individuele 
nucleon-beweging kan beschrijven, maar juist de kern als collectief 
geheel beschouwt. De beweging van het kernoppervlak kan worden 
beschreven m.b.v. zgn. collectieve coordinaten die tijdafhankelijk 
zijn. Dit klassieke model kan dan gequantiseerd worden m.b.v. een 
algemeen quantisatie-voorschrift. Door deze quantisatie moeten we 
het klassieke beeld van een welbepaalde kernvorm opgeven en een 
waarschijnlijkheidsverdeling voor de vorm van de kern gaan be
schouwen. 

Voor een goede beschrijving van vele verschijnselen zijn 
beide modellen vruchtbaar gebleken. Daarom zoekt men sinds zo'n 
25 jaar naarstig naar een theorie die beide modellen in zich ver
enigt. In hoofdstuk II beschrijven we een recente ontwikkeling lO) 
waardoor dit doel bereikt lijkt te worden. 

In hoofdstuk I houden we ons bezig met het fenomenologische 
collectieve model dat het eerst geformuleerd is door A. ~ohr lJ. 
Het is een voortzetting van het werk van J. de Kam (zie zijn 
afstudeerverslag). De afleiding van de collectieve Hamiltoniaan 
die nu gegeven wordt, is niet beperkt tot vibraties van kleine 
amplitude rond een axiaal-symmetrische evenwichtsvorm. Het belang
rijkste resultaat is reeds neergelegd in een publicatie van B. J. 
Verhaar e.a. 121. In dit verslag is bovendien een vergelijking van 
verschillende quantiaatie-methoden toegevoegd, hetgeen de relatie 
met de gebruikelijke formulering verduidelijkt. We geven een aanzet 
tot de verwerking van rotatie-vibratie-koppeling. In hoofdstuk II 
wordt tenslotte aangegeven in hoeverre de alternatieve formulering 
van de collectieve Hamiltoniaan beter aansluit bij een microsco
pische theorie van de collectieve beweging. 
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I. Fenomenologisch model van collectieve beweging 
==================================•======·==== 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we een model dat het oorspron-
' kelijke uitgangspunt vormt voor de beschrijving van collectieve ro-

taties en vibraties. De kern van dit zgn. fenomenologisch model is 
de afleiding van de Bohr Hamiltoniaan voor de collectieve energie~. 
Deze Hamiltoniaan is uitgedrukt in een aantal collectieve coordina
ten en de tijdafgeleiden daarvan. De in het model aanwezige vrije 
parameters worden aangepast aan de experimentele gegevens. 

De aanvankelijke klassieke uitdrukking wordt nu gequanti
seerd in de ruimte van collectieve coordinaten en impulsen m.b.v. 
de algemene quantiaatie-procedure volgens Pauli ~. De met de Bohr 
Hamiltoniaan corresponderende Schr6dingervergelijking heeft echter 
alleen eenvoudige oplossingen in de zgn. vibratielimiet en de 
axiaal-symmetrische rotatielimiet. In de vibratielimiet vinden we 
harmonische oscillaties van de kern rond een bolsymmetrische even
wichtsvorm. In de rotatielimiet heeft de kern een permanente defor
matie die meestal axiaal-symmetrisch wordt verondersteld. 

Faessler en ureiner 1Uhebben een model uitgewerkt waarin 
het kernoppervlak harmonische oscillaties uitvoert rond een gede
formeerde, axiaal-symmetrische evenwichtsvorm. De amplitude van 
deze vibraties is klein vergeleken met de evenwichtsdeformatie, 
zodat de rotatie-vibratie-in&eraktie in nulde orde verwaarloosd mag 
worden. De rotatie-vibratie-interaktie en anharmonische effecten 
kunnen verwerkt worden m.b.v. storingsrekening. 

In dit hoofdstuk zullen we aantonen dat er een alternatieve 
vorm is voor de Bohr Hamiltoniaan in het geval van een permanente 
deformatie. De voordelen blijken duidelijk in het geval van harmo
nische trillingen rond een axiaal-symmetrische evenwichtsvorm. 
Deze vibraties zijn de zgn. ~ - en 0-vibraties, waarvan alleen 
de laatste de axiale symmetrie verstoren. In figuur la (resp. lb) 
is bij vaste waarde van ( ( ~ ) de kernvorm weergegeven bij toe
nemende ~ ( Ó ). In de alternatieve vorm voor de Hamiltoniaan vin
den we een meer doorzichtige beschrijving van rotatie en vibratie 
als aparte vormen van collectieve beweging. 
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Fig .la. Effect van toenemende f3 • De vaste waarde van '! is .2 o • 
De waarden van f3 zijn v.l.n.r. O, 0.3, 0.6, 0.8, 1.0 • 

Fig.lb. Effect van toenemende 1 . De vaste waarde van p is o. 9. 
t1 D 0 e • 

De waarden van 0 zijn v.l.n.r. 0, 15, 30, 45, 60 • 

In tegenstelling tot de gebruikelijke beschrijvingen kunnen we op 
eenvoudige wijze het tweede-quantisatie formalisme toepassen voor 
zowel de f3- als de ~-vibratie. Terwijl gebruikelijk een meedraaiend 
assenstelsel wordt gedefinieerd dat samenvalt met de hoofdassen van 
de quadrupoolvorm, beschrijven wij de oscillerende kernvormi:J_in een 

assenstelsel waarvan slechts één as samenvalt met een hoofdas. Dit 
één-hoofdas-stelsel duiden we in·.- aet vervolg aan met SPA-stelsel 
(Single-Principal-Axis-frame). 
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2. De Bohr HamiltoniaanJ het hoofdassenstelsel 

In de fenomenologische beschrijving van collectieve rotaties 
en vibraties wordt de kernvorm geparametriseerd door de ontwikkeling 
in bolfunkties van de voerstraal vanuit het kernmassamiddelpunt naar 

het kernoppervlak )...,_" A * 
R ( ..n.) = R o [ 1 + ~ ~>. o( ,y. !J ~/ ..n..)) ( 2.1, 

De ontwikkelingscoëfficiënten ~~ worden beschouwd als gegenerali
seerde coordinaten. Er geldt 4(~ .. =(-J)po{"_

11
• 

De eenvoudigste vorm voor de kinetische energie van de collectieve 
beweging is een kwadratische uitdrukking in deEe coordinaten. Deze 
luidt 

T = i~ !3.\p I ~Ä~J~ (2.2J 
waarin 8~~ een massaparameter is. Wanneer we ons beperken tot de 
belangrijkste vrijheidsgraden, nl. de quadrupoolvibraties, schri1-
ven we . ~ ~ } 

R_(.Il) :: Ro { 1 1-A~~ ~"r !i"M(..Q) (2.3 J 

ue kinetische energie wordt dan, met inbegrip van rotatiesymmetrie, 
I • ~ 

T = ;- B.: :;... I r>t.~JC I (2.4 > 
Een onderscheid tussen rotaties en vibraties verkrijgen we 

als we de kernvorm beschouwen t.o.v. de hoofdassen van de quadru
poolvorm~. uit is vooral voordelig in het geval van een permanente 
deformatie. De as waarlangs de deformatie het grootst is -aan te 
duiden als deformatie-as - , noemen we als gebruikelijk de z•-as. 
De voerstraal t.o.v. dit assenstelsel wordt gegeven door 

~(fl') = Ro/t + a.to lf.t.(.n') + Cl.tt { ~i.J2') + !{j.Q')}} \2.5) 

De relatie van ~ en ~.t met de vaak gebruikte parameters (3 en 0 uit §1. luidt 

a.~o::: (3 ~ 0 -> (J_<%. = FI/Î ~ SrM ( (2.6) 

De dynamica van de kern wordt beschreven met behulp van de 
variabelen /).~ en tl.~~ en de drie Eulerhoeken ~~ ~ ~t .> .9J. Ket 
geroteerde assenstelsel ontstaat door achtereenvolgende draaiing 
over een noek 81 om de z-as, over een hoek ~ om de "nieuwe y-as" 
en over een hoek ~om de "nieuwe z-as", de z•-as. 
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Het resultaat geven we weer in figuur 2. De orilntatie van de z•-as 
z in het stilstaande xyz-stelsel is 

I 
gegeven door de bolhoeken ( ~, ~). 

)( De oriëntatie van de z-as in het 
y geroteerde x•y•z•-stelsel wordt 

fig . .2. 
gegeven door de bolhoeken ( 8~,- ~). 

Y' 
De relatie tussen de coordinaten oi"'J' en de coordinaten a-lo 

en a.u wordt gegeven door 
.tlf .t .. t) 

"'-lp= .D/"Ore,) al.o .,. D)t.,~~ a.u (2.7) 

De funkties l);~(~) zijn de bekende Wigner-tunkties, die de trans
formatie onder de (lÁrl )-dimensionale representatie van SO(J) 
bepalen. De klassieke kinetische energie ,-(2.4) kunnen we schrijven 
in de nieuwe coordinaten tthJ .. ll.u"O,.~.~~ 

I (~ /A '.l * • .z1r ) I ( • ~ • .t) r :: .i B.t L (-J) D,.«v D;«tr tl..zv a.t.,... +.tB,~ a.ID f1. tl,z, 
-''>l'.lr 

(2.8) 

De eerste term in (2.8) vormt het rotatiegedeelte en de tweede term 
het vibratiegedeelte. Teneinde dit duidelijk in te zien, brengen we 
het rotatiegedeelte in de gebruikelijke vorm van een klassiek-, . . 
mechanische rotator. De hoeksnelheden B, ~ ~, 6) die in de tijdafge-
leiden van de 1)-funkties voorkomen, zijn de scheve projecties van 
de hoeksnelheden ~.,.:v>'''~' van de rotator op de drie rotatie-assen. 
ue componenten ~-van de hoeksnelheid ~ in het orthogonale x•y•z•
stelsel zijn 

• 
w,:: ~ ViK 8~ (2.9) 

waarin de matrix ~V# gegeven is door 

!I V 11 ==-

- s tidl.t ((Jf ll3 

s 1-11 ~.2 Stn BJ 

0 

0 

CoS 6>t 0 1 

We vinden dan uit (2.8) voor de kinetische energie 
zl 

T = i 2. ;},· w/ -r f B~ ( á~"z + ,t d-ltl. } 
i:::)(' 

met de traagheidamomenten 7, gegeven door 

~, :::: B z ( v3 a~ + ~ a.t.t ) ~ 

J~ ~ Bz. { V3 IJ-~.o - {2 tl.u. ) ~ 

~ s-::. 8 8< IJ~~ 
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(We merken op dat ofschoon de derde rotatie-as de z'-as is, ~~ 
• • • 

niet gelijk is aan eJ, maar aan costj 91 + ~· Dit is een gevolg van 
het werken met scheve projecties. De kolommen van UV# zijn de 
richtingsvectoren, met componenten uitgedrukt in het x•y•z•
stelsel, waar de resp. rotaties over 911 ~ en 6!, om plaatsvinden.) 

De klassieke uitdrukking voor de kinetische energie moet 
gequantiseerd worden. !n de volgende paragraaf beschrijven we de 
quantiaatie-voorschriften van ~auli~ en Podolsky2'die we hiervoor 
zullen gebruiken. 

Het voorschrift van Pauli voor het quantleeren van een 
kinetische energie wordt toegepast op een klassieke uitdrukking 
van de vorm 

T = i I j p V ( 9.) i }i i V ~I )) ::: I. ~ J .. • • ~ N ( 2 .1) ) 
,"'. V 

waarin IJ (tJ. > = t.1 (1,) de metrische tensor is in de ruimte, waarin 
tl ,uv (/)))< 

de N kromlijnige coordinaten gtl" gedefinieerd zijn. De tensor l!f!l 
geeft de relatie met een Cartesisch coordinatenstelsel. Aangezien 
we in ~artesische coordinaten weten welke operator correspondeert 
met de oorspronkelijke klassieke vorm, kunnen we via de relatie 
met Cartesische coordinaten de gequantiseerde vorm in kromlijnige 
coordinaten vinden. Deze luidt dan 

I I 

T . , 2 ~ - :r a 9 i' 1 a -') o 
:::: .... "i' f L_ c af <:, h)) ~ (2,14) AV I P r v 

waarin 9 de determinant is van de metrische tensor en // f-111 de 
inverse van deze tensor. Het Carteslach volume-element kan worden 
uitgedrukt in kromlijnige coordinaten doora 

(2.15) 

{ J./ l fel ) "' j 
oir = IVf I tif, d9..t ·--. dg,N 

Nu heeft Podolsky~aangetoond dat de combinatie 
van Hamiltonoperator, golffunktie en volume-element op gelijk-
waardige wijze kan worden vervangen door een combinatie 1 H; 'f/~dr1. 
die gedefinieerd wordt door 

H'= /(g_) H /rgJ ; 'f'= /(f. J 't ; dt':::. /ltfJ/-J.dr- (2.16) 
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wr~.arin Irq) een funktie is van de coordinaten g".. 
De quantiaatie-procedure volgens Pauli is in zoverre uniek dat 
het volume-element (2.15) gelijk is aan het Cartesisch volume
element. Dit is dus een natuurlijke keuze voor het volume-element. 
Het ligt voor de hand om de waarschijnlijkheidedichtheid /~/t, 
corresponderend met het. natuurlijk volume-element, te interprete
ren als de juiste waarschijnlijkheidsdichtheid. We zien dan uit 
(2.16) dat bij een andere keuze van het volume-element de waar
schijnlijkheidedichtheid I p'/1 niet gelijk is aan de natuurlijke 
waarschijnlijkheidsdichtheid. Indien we hiermee rekening houden, 
kan een andere keuze van het volume-element dan de natuurlijke 
keuze voordelig zijn. 
Als we het voorstel van Podolsky volgen, kiezen wer 

r/:r:'= cl!!.,df~---·dqN (2.17) 

De uitdrukking voor de kinetische energie luidt dan 
I I 

I I te c-; ê> Ci( _,, () c-t 
T =- ~ h p l ~i}< l J ~v ifv r/ (2.18) 

en de golffunktie wordt 

'f'= ç'4 tf (2.19) 

Het voordeel van deze konventie is heë verdwijnen van eerste 
afgeleiden uit de kinetische energie als ~." niet afhangt van g_ • 
De kinetische energie is nu niet alleen een differentiaaloperat~, 
maar bevat tevens een "kinetische" potentiaalr 

I I ~, à I -') 0 
T = -Fh .?- ~ ! I-tV Tri + J.k,j, A v z,M r .J. » 
met 
~ - .J. i~ L. I _, J ( .!. C ~ft ~ '{ vf) - .!. f ·I WJ J { ~} J 
1(,~ - < ,JJ v Ij l)'«v I. l df,u ()tv So o g_,ll iJf_ '» 

(2.20) 

(2.21) 

Als we in (2.21) substitueren .f.= l~, kunnen we schrijven 

I t ( -') ...!_ 0 "I 
~~~ = .2-~ {y j ,lOl I d.f,.w Ji» (2.2la) 

Ter illustratie geven we de Laplace-operator in bol
coordinaten bij verschillende volume-elementen. 
De metrische tensor is, met 2

1 
= r , j

1
:: 9, 1_3.:~ 'f r 

j,,.:: I ; 11.2.. = r \. ; jll = ,.. a. stM.tf) 
Met 

) 
als ;tf; v (2.22) 

rir:
1 

::: r tSIÄt B rif' o/fJ d p (2,23) 
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vinden we de gebruikelijke uitdrukking bij het natuurlijk volume-

element: 2. J 
I ~ ...... .I ' t( I d t iJ I l. Si~. g l. I 1.. 

-i"/; V 1j ::. -i t ;ï-;;:: ,. i; + t-"si.n9 ~8 ~~ T- r \,;,'9 ()pa. '1 ( 2 • 24) 

Met het volume-element volgens de Podolsky-konventie 

dr:t. = dr de ol f 

vinden we { ~ 't 1 <>t 1 
t-t.t I I. V - - ---r ~ tJ ~ : -i 1; ~ t. + r '- ) B ( + 1- 'f,~ 'p 

Er verschijnt een kimetische potentiaal 
keuze van het volume-element. 

(2.25) 

Men kan ook een mengvorm toepassen door slechts voor een gedeelte 
van de coordinaten de Podolsky-konventie te gebruiken. Enkele 
mogelijkheden zijn de combinaties 

dr:3 :: SeY! f} 1/r tlll rif (2.27a) 
met 

-H'f'J'S'" -i~<{ t;: + /.(& + rotB h} f r•~,;"ze~r·} ~ (2.27bl 

en 

(2.28a) 

met t ~ 
j~--1( tl~~ I~ .J_() I~ lt- t'-61} 

-.~.~V ~ = -;'h Qrt. +J:"J"F +-- rt ~ .. + ~4.n;,~~( + 4f~t. J~ (2.28b) 

De potentiaal t 1;lett correspondeert met het verwijderen van 
een factor r uit het volume-element, zoals direkt volgt uit 
(2.2la). Met (2.2la) is ook meteen duidelijk dat he* verwijderen 
van een factor r'- geen kinetische potentiaal veroorzaakt. 

L ~ t t Aangezien lf1.J.=- r 'JÜt ~ 1111 , geldt I ~ (t? = o) /.:ro. Merk echter op dat de 
kinetische potentiaalput -1i t(2 1- c(Jt'8)/ <S>rt oneindig diep is voor 
&c.o • Als tJ1.t een eigenfunktie is van -iii'%p met eigenwaarde 'hk 
dan wordt de B-waarschijnlijkheidsverdeling ook beinvloed door 
een centrifugaalpotentiaal 1iakt;r-t..Sl~t9 • De som van deze twee is 
dus al tijd afstotend tenzij K= o • Voor l<l'o is daarmee de waarde 
'K (O:::D):: o meteen duidelijk. Voor K=c:> is uit het f) -deel van de 
Schrödingervergelijking af te leiden dat ~ "'Vi en dus eveneens 
gelijk aan 0 is voor (1:: o • 
In lf) zorgt de factor t' voor een extra r -afhankelijkheid, en 
in ~ de factor (r.. 
Het verschijnen van een kinetische potentiaal kan in verband 



worden gebracht met de bovengenoemde vervorming van de waarschijn
lijkheidedichtheid door een niet-natuurlijke keuze van het volume
element. Die potentiaal zal juist aanleiding geven tot de ver
vorming van de waarschijnlijkheidsdichtheid, zoals die bepaald 
zou zijn door een reeds aanwezige potentiaal. In de Podolsty
konventie zijn de afgeleiden hermitische operatoren en kunnen dus 
als impulsen geinterpreteerd worden. Door de vervorming van de 
waarschijnlijkheidedichtheid is de verwachtingswaarde van deze 
impulsen nul in de grenspunten van het interval waarop de coordi
naten gedefinieerd zijn. 

Een probleem bij het toepassen van het quantiaatie
voorschrift uit §2.2 is dat de collectieve coordinaten geen goed 
gedefinieerde relatie hebben met een CartesisclLsysteem van 
deelt~escoordinaten. We gaan echter uit van een in principe aan
wezige relatie en quantleeren de klassieke kinetische energie 
(2.11) met als definitie voor het natuurlijk volume-element 

~ .t 
dl: ::: ~ .B.t I a~~/. I 3tt.zo - 3 ~Ie~/. St~ e" cL~ r/'P,__ JoJ tXt1.zo daJ..t (2. 29) 

volgend uit (2.15) met een metrische tensor die eenvoudig volgt 
uit (2.11). 
In de quantiaatie-procedure van Faessler en Greiner~wordt voor 
het rotatiegedeelte het natuurlijk volume-element gekozen en voor 
het vibratiegedeelte de Podolsky-konventie toegepast. Het volume
element is dan 

clr: 
1

-:: Sc;.._ t;~ d@, d~t tÁ.8J tlq~o rXQ:~L (2.)0) 

Het voordeel van deze keuze is het verdwijnen van eerste afgelei
den naar a.to en tl.zl. in de Hamril tonopera tor. ~oals te verwachten 
op grond van §2.2 verschijnt er nu tevens een kinetische poten
tiaal. 
Het rotatiedeel van de kinetische energie-operator 1;, is een 
uitdrukking in de afgeleiden ~· die gecombineerd worden tot de 

- /() -



(2.31) 

(2.Jla) 

(2.)2) 

{N.B. Het minteken in heû reoh*Brlid is kenmerkend voor impuls
moment-operatoren die gedefinieerd zijn t.o.v. een meebewegend 
assenstelsel3'~. Dit vergelijke men met de oommutatieregels van 
impulsmoment-operatoren die gedefinieerd zijn t.o.v. een vast 
lab.-stelsela 

[ L x > L y ] = (.. t l2. ) cyc:. I. t ·" ;() y I '2. ( 2 • 3 3 ) 
zonder minteken.) 
De resulterende kin. energie is dan een uitdrukking die, evenals 
de klassieke uitdrukking, wat betreft het rotatiedeel onmiddellijk . 
blijkt een, nu quantummechanische, rotator te zijn in de gebruike-
lijke vorms 

z I L·Z- -1-... ( 2> t. I () t. ) 
T I ç _, " ...-- + - - 1/ {2 '14) 1 op = z ~. r - 2 B~, oO.l~ < 0~~ -;- y l<iï. •.) 

waarin 
1 

t 

1 1 1; "' ( 3 a~~ + 6 a" :t ) 
Vt,;, = - !6.Bt a.:.._ (3~o- .za!~ )t (2.35) 

De :Bohr Hamil toniaan Hop verkrijgen we door aan Top de opper
vlakte-potentiaal Vra~~Q~} toe te,voegen~ 

We merken op dat de term ~. Ä'J, en de kinetische poten
tiaal ~~~ singulier worden als ~t naar nul gaat. Deze zijn dus 
zeker niet te verwaarlozen als 4~~ klein is. 
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2.4.1 Nulde orde benadering 

Een speciaal geval dat vaak bestudeerd is, vormt de aanname 
van een welbepaald diep 1 minimum in het potentiele energie-opper
vlak voor een axiaal-symmetrische gedeformeerde vorm. ln dit 
limietgeval wordt de Hamilton-operator volgens Faessler en 

Greinera t/ .. 
I"_ I t I~ - 11 ?... {'- d t t ~ .. 1::.. 1 z. 

J./"b = ~· + 1 ~ --;-a. + C2. ~t -l8. èa'- r _rCC>(alC)-4) (2.36) r Jo 2. 'ïo 1~8"-.~J.. ~.St. o4,~, , ~ 

waarin de traagheidamomenten J, en 7 ... vervangen zijn door de 
waarde in het evenwichtspunt 4.,

0 
= h.ao • De potentiele energie is 

benaderd door een kwadratische vorm met CC> en Cl. als stijfheids
parameters. 
De ~0 -vibratie is nu een harmonische oscillatie rond de even
wiehtsdeformatie b.,o • Dit geldt echter niet voor de a.,~-vibratie 

vanwege de tweede term in het rechterlid, die de 4.rL-vibratie 
koppelt met de rotatie rond de z•-as. Deze rotatie-vibratie
interaktieterm is een gevolg van de keuze van het hoofdassenstel
sel als bewegend x•y•z•-stelsel. 
voor iedere eigenwaarde van de bewegingakenstante ~·, ~K. kan 
het alt-vibratie-gedeelte van de Schrödingervergelijking gesepa
reerd worden. l'aessler en Greiner~ lossen de· a~~ -vergelijking 
op door het in de vorm te brengen van de radiele vergelijking van 
de )-dimensionale isotrope harmonische oscillator. De ~/a,~ -term 
neemt dan de vorm aan van een centrifugaalterm lk~+t);l~t. als we 
een kunstmatig quanturngetal lk invoeren , dat halftallig isa 
lK(fl(-tl)::::. f(k2_ 1) • De oplossingen van deze .. radiale" vergelijking 

kunnen uitgedrukt worden in hypergeometrische funkties 1F
1 

en 
kunnen onderscheiden worden door het radiele quanturngetal ll.e:o,J,.l ... 

ue energie-eigenwaarde voor de a~t-vibratie is dan 

Eo(/Jn~~. ~ ( J'< + zn,._ + t) ti t.vt (2.37) 

Ofschoon mathematisch correct, is deze oplossingsmethode 
vaag wat betreft de fYsische interpretatie. Het quantumgetal 1~ 
heeft niet een duidelijke betekenis als eigenwaarde van een 
fysisch relevante grootheid. In deze behandeling blijft de bete-
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kanis van ~~ om dezelfde reden onduidelijk. Ook kan de ontaarding 
van het energiespectrum niet makkelijk verklaard worden. 

We zullen in §3 laten zien dat .,, en ~ een eenvoudige 
interpretatie hebben m.b.v. aantallen oscillatorquanta, die 
fononen genoemd worden. In deze fononen-beschrijving is tevens de 
ontaarding van het energiespectrum duidelijk. 

In de konventionale behandeling zijn alleen de (1~ 11 -eigen
funkties harmonische oscillatortoestanden. Deze oscillatortoestan
den worden gekarakteriseerd door h6 , het aantal Cl.~t~-fononen. 

ue eigenfunkties van het rotatiedeel van (2.36) zijn die van een 
symmetrische tol. De volledige uitdrukking voor de eigenfunkties 
I I M k n~ n0 > van de Hamil toniaan ( 2. 3b) is te vinden in ref. 3. 

2.4.2 Rotatie-vibratie-interaktie 

Als we de uitwijkingen uit het gedeformeerde evenwicht 
b~o definieren door 

(J.3.t> = b~._t> + a~o ) a,u = a~.t {2.3~) 
dan vinden we in een tweede orde ontwikkeling naar (4~~/b~oJ voor 
de traagheid~oman~an : 

[ 

t .t. I I I I 1 t J 
_I = _!_ 1 + ~:•t .,. 1.-ft au:~· _ ;~ ~ _ .t a,., + ~ 
~~ 1o k 4u bl.o b.,. b49 ~ 
1 1 [ J. a' t , , l a.' .t 1 , t. J 

-;- :: --;;--- I + ~ -.216 t1lt a-te + -~ ~ - .:::..!k + ~ 
f/2., tJO h.o b t. J bfO b.(e " .t, 
I I ~ ~ 

(2.39) 

~ ::: BB,_ a~a. t -:t I 
Faessler en Greine;1vinden nu als extra termen bij de nulde orde 
Hamiltoniaan fl.lo (2.3ó) a 

11. _ I 1-__rl: { ; a~.:--~~~ + Jtt;2lj + l+t+ L t[.zvt al .. ~_~~ ~ j 
(Ir. I - ~ ~o b:;. 6~· ~>! v i" 6t~ J /,,l> 

(2.40) 

Op deze rotatie-vibratie-interaktie komen we terug in ~3.4.2, waar 
we een soortgelijke uitdrukking tegenkomen in het SPA-stelsel. 
We zullen dan tevens zien dat (2.40) niet helemaal correct is. 
N.B. Als gebruikelijk zijn jÇ en l_ gedefinieerd door 

r.,. = r I( , + i l y, ) r _ ==- Ix I - ~ r r , < 2 • 41 ' 

en we kunnen vinden dat Ix~- Ir~ = 1_ (I_/·+]_'). 
vanwege de commutatieregels (2.32) verlaagt echter I+ de eigen
waarde van lzl en verhoogt r_ deze. 
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3. De Hamiltoniaan in het SPA-stelsel· 

I 

' In de gebruikelijke formulering, zoals beschreven in §2.1, 
wordt een meebewegend assenstelsel gedefinieerd dat samenvalt met 
de hoofdassen van de quadrupoolvorm. We zullen nu aantonen dat 
door een andere keuze van het gedraaide x•y•z•-stelsel een rotatie
vibratie-interaktieterm vermeden kan worden, die singulier is voor 
de axiaal-symmetrische vorm met ~l,.o. We verkrijgen dan 
quanturngetallen met een duidelijke ~sische interpretatie (nl. 
als eigenwaarden van bezettingsgetaloperatoren). De ontaarding van 
het energiespectrum wordt verklaard uit symmetrie-overwegingen en 
we verkrijgen een fonenen-beschrijving voor zowel ~- als l -
vibratie. 

We onderscheiden weer rotaties en vibraties door een be
wegend assenstelsel te definieren. Als bewegend stelsel kiezen we 
een x•y•z•-systeem waarvan de z•-as nog samenvalt met een hoofdas, 
nl. de deformatie-as, maar waarvan de onderling orthogonale y•
en x'-richting nog onbepaald zijna dit noemen we het Single
Principal-Axis-systeem (SPA-systeem). varvolgens maken we gebruik 
van de analogie met het probleem van een deeltje dat gebonden is 
aan een axiaal-symmetrische starre rotator. In de vertaling naar 
ons probleem van quadrupcol-vibraties wordt het deeltje vervangen 
door de vibratie-vrijheidsgraden. 

We bekijken eerst de axiaal-symmetrische starre rotator. 
De vorm van de rotator wordt in het bewegend coordinatenstelsel 
gegeven door de deformatieparameters h;.

0 
, waar weer even .Á ~ ..z 

genomen wordt. De aanname dat de vorm star is, beperkt de moge
lijke variaties in de collectieve laboratoriumcoordinaten ~À~ 

tot slechts twee vrijheidsgraden, nl. rotaties in de oriintatie 
van de z•-asa ~ 

).. "* { 'tü ) :.r. 
"->.;c .:::. D ~o (c9,) b >.. o : .z>.t" b >. 6 ljAp. ( o.~ • 91 ) < 3.1 > 

De derde Eulerhoek die de oriëntatie van de x•- en y•-as bepaalt, 
is dus eveneens afwezig in de uitdrukking voor de tlassieke 
kinetische energie, volgend uit ( 2. 2) (met 8 ..\f;; 8). ) ' door 



differentiatie van (1.1) naar t (uit te rekenen via differentiatie 

naar e, en 92.) vinden we 
I { ~ Ïo=-i~ A A+,)B-4 bAo (3.2) 

De klassieke Hamiltoniaan en de daaruit afgeleide Hamilton
operator zijn dus onafhankelijk van eJ en de daaraan toegevoegde 
impuls. 

Als we nu het deeltje in de beschrijving invoegen, krijgen 
we ) extra laboratoriumcoordinaten. In een bewegend systeem moeten 
we, om het deeltje te beschrijven, een x•- en y•-as introduceren. 
Dit brengt echter het totaal aantal coordinaten op zes a ~) 8,. ~ B;J 
en x•,y•,z• (of de corresponderende bolcoordinaten r.8~~~ ). 
We introduceren dus een overtollige coordinaat vergeleken met de 
vijf laboratoriumcoordinaten 81) e •• x, y, z. 
Er zijn verschillende remedies voor dit probleem. We kunnen na
gaan dat de kinetische energie van het deeltje, uitgedrükt in de 
b coordinaten 8, ~ ~ . (JJ, I'; e: p', de variabelen 81 en fJ' en ~un 

• I tijdafgeleiden alleen bevat in de combinaties IJ3 +p' en 9J + tp • 
Als eerste mogelijkheid kunnen we 83+'' als één coordinaat be
schouwen en P~tp' als een kanonieke impuls in de klassieke en 
gequantiseerde Hamiltoniaan. 

I 

Een tweede mogelijkheid is het nemen van ~= o, zodat het deeltje 
een vaste x•- en y•-coordinaat heeft. 

I 
De derde, meeste gebruikelijke oplossing is om 9J en rp als onaf-
hankelijke variabelen te beschouwen evenals de toegevoegde 
impulsen I;, en )l·, en de bijvoorwaarde 

R2 , 'f' -= (Izl - ~~,) lf = o (3.3) 

op te leggen aan oplossingen van de SchrHdingervergelijking. 
Deze bijvoorwaarde betekent dat ~ slechts mag afhangen van 
el+ ~I en niet van ~ en 1' 1 afzonderlijk. Behalve gemakkelijk 
uit te breiden naar meerdere deeltjes, heeft deze procedure hee 
voordeel dat de set golffunkties die voldoen aan (3.3) kan worden 
aangevuld met golffunkties die er niet aan voldoen. Dit is be
langrijk voor het introduceren van operatoren ~~ en ly' (zie 
vervolg) , die anders buiten de verzameling van toegestane 
golffunkties zouden.voeren. 
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We keren nu terug naar het probleem van de quadrupool
vibraties. We zullen zien dat de keuze van de Bohr Kamiltoniaan 
in §2 analoog is aan de tweede mogelijkheid, nl. het stellen 
van ~~= o. De introductie van hB8 SPA-systeem geeft de kans 
om de derde mogelijkhei~ te nemen die gebruik maakt van de 
bijvoorwaarde ().)). 

In plaats van (2.5) wordt de uitdrukking voor de voer
straal in het SPA-stelsel (inclusief hogere multipalen van de 
rotator) 1 

R.( .n. J = R. .ft rJ.b>.. t. ~ .n) + 11l. Y.{ .n. J r 11,: !f..~.n. J + ~.~. JHl.>] o. 4 J 

waarin JJ.zo=reäel, ~~.z:::: 112,.~ noodzakelijk is opdat R reiel is. 
Het verschil in lengte van de quadrupcol-hoofdassen in het 

:tl" I 

x •y • -vlak wordt bepaald door /!l2 ,/ = /!12, .. 1./ (als fJ:u2. =/linie '11>. 
De fase ~, bepaalt de orientatie van de hoofdassen t.o.v. de 
x•- en y•-as. Dit is weergegeven in fig. ). 

X' 

fig.). Het verschil ~-h 

is evenredig met 
I A.u /. 

De klassieke kinetische energie kunnen we op analoge 
manier als de afleiding van (2.11) , herleiden tot 

- .!..? t I l. l t • I • t 
I = ./.. J, WJ( I 1- J; t cv~ I WY' 1' i 't-4)/' +- ~J (;J~~ f' e/3~ /lil,../ ~· rp I r i. a~ f I fiJul ( 3. 5) 

waarin W.: gedefinieerd zijn als in (2.11). De traagheida
momenten zijn nu gelijk aan 

? I =- ,é>~ + .B.t ( J n.~.: + .z oá ll.zo ~ /1"" + ~I liJ& ll.) 

~2. ~ ~: + B,_ ( 3 14! -.lft lll~> k llu.. -r .t. I IJJtl t) 

?,z. = .Z fi 8~ R.zo J,., llu. 

7 J = El 8~ _ _/llu.ll... 

De term 7: in ~~ en Jt is het traagheidemoment t.g.v. de 

(3.6) 



hogere multipalen en is gedefinieerd als in (3.2) zonder de 
(À= 2.. )-bijdrage. 
We merken op dat de kruisterm in c..;~"', en Wy' te verwachten was 
aangezien de x•- en y•-as geen hoofdassen meer zijn. zoals we 
nog zullen zien in §3.2 • kunnen we via een lange, maar direkte 
berekening aantonen dat de kinetische energie ir gegeven door 

1 I • • I 
( 3. 5) alleen afhangt van e3 f 'I en e& + ' 1 

, en niet van ~ en f)J 
afzonderlijk, noch van hun tijdafgeleiden afzonderlijk. 
In de ~ohr-Mottelson ( en Faessler-Greiner) beschrijving wordt de 

. . I • 
traagheidstensar gediagonaliseerd door de keuze tp = o. Dl.t ver-
eenvoudigt inderdaad de uitdrukking voor de rotatie-energie (d.i. 
de eerste term in het rechterlid van (2.11) ) • De vibratie
Hamiltoniaan voor de quadrupooi-vibraties verliest echter veel 
van zijn eenvoud in het x •y • -vlak door de I lo.!.t. rotatie
vibratie-koppelingsterm,die in (2.34) en (2.)6) voorkomt. 

We gaan nu over tot het quantleeren van de kinetische 
energie (3.5). 

De quantisatie van (3.5) vereist enige omzichtigheid, 
omdat het zonder meer toepassen van de Pauli-(Podolsky-)procedure 
met 6 variabelen e, > e~ I e~) lllo) Rtzl. niet zinvol is voor deze 
afhankelijke variabelen. Bovendien leidt een tormale toepassing 
van het voorschrift met afhankelijke variabelen tot een metrische 
tensor waarvan de determinant nul isz de vereiste matrix-inversie 
is niet eens mogelijk. Dit is een gevolg van het teit dat de 
klassieke kinetische energie T(3.5) slechts van ('.J-~"tp') en (BJf;') 
afhangt. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze moeilijkheid 
op te lossen. 
A. We introduceren een axiale asymmetrie in de constante bijdrage 

van de hogere multipalen tot de traagheidstensor. Dit levert 
een voorkeursrichting in het x •y • -vlak op, zodat we · ~ en ?>' 
als onafhankelijke variabelen kunnen beschouwen tijdens de 
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quantisatie. Na de quantisatie kunnen we de axiale symmetrie 
van de hogere multipolen herstellen, waardoor o.a. het traag
heidemoment om de z•-as t.g.v. de hogere multipolen naar nul 
gaat (zie hoofdstuk II )a we behouden dan alleen die oplossingen 
van de Schr8dingervergelijking die een eindige eigenwaarde voor 
de energie opleveren., Dit blijken dan precies die oplossingen 

I 

te zijn die aan een bijvoorwaarde als (3.3) voldoen. 
B. We behandelen (f)Jff') als één ooordinaat en ff~t-,'J als daaraan 

toegevoegde impuls ten behoeve van de quantisatie. 
c. We kiezen tp'=o en voeren de quantisatie uit in het hoofdassen-

stelsel, zoals beschreven is §2. 
D. We kiezen &3 :o en kunnen de quantisatie uitvoeren. 
Men kan de oplossingen van de Sohr6dingervergelijkingen, behorende 
bij via metbode B, C,of D verkregen Hamilton-operatoren, ook 
besohouwen als deelverzamelingen van de set oplossingen van een 
algemenere Sohr8dingervergelijking. Deze algemenere vergelijking 
is die welke behoort bij de via methode A verkregen Hamilton
operator. De oplossingen van·de verschillende deelverzamelingen 
voldoen juist aan de bijvoorwaarde als (3.3). Dit zullen we aan
tonen in de nu volgende meer gedetailleerde bespreking van de 
verschillende methodes. 
A. 

We vervangen ~; in ( 3 -j) door resp. 7,~ en Ïth en noteren 
de aangepas~e grootheden door_ "J

1 
en 7,_ • Evenzo voegen we aan 13 

een term JJ toe en noteren jJ • We kiezen de x•- en y•-as 
langs de hoofdassen van de traagheidetensor voor de hogere multi
polen, zodat ~lt ongewijzigd blijft. 

Het maakt de quantisatie eenvoudiger als we de volgende 
transformatie naar reële quadrupoolvariabelen a,~ Q~. aJ uit-
voeren: 

fl1.:t2. = (a,~ ta~) /vi (3.?) 

Hierbij vertegenwoordigt a, de beweging van het kernoppervlak 
langs de x•- of y'-riohting, a& de beweging in richtingen die 
een hoek maken van 45°met de x•- en y•-as, en 4

3 
de beweging in 1 

de z'-riohting. 
De quadrupoolbeweging wordt opgebouwd uit twee vibrerende 
ellipsen in het x'y'-vlak, waarvan het onderling verschil in 



oriëntatie 45°bedraagtl 
Y' 

= x' 

fig. 4 (a.,+~Cl:a.) :-t::to;--t.t.1 ;-·-·t=tl)··••·t=t.l 

Dit is analoog aan het samenstellen van een dipoolbeweging uit 
twee onderling loodrechte dipolen. In de gebruikelijke formu
lering (volgens Bohr-Mottelson en Paessler-Greiner) is er sprake 
van de rotatie van één vibrerende ellips, waarvan de hoofdassen 
samenvallen met de x•- en y'-richting. 

we noteren de volgende relaties 
I I r;; = i" ax. t:JAn (a", 1 a., ) ().8) 

().9) 

Met behulp hiervan en (3.7), vinden we voor de kinetische energie 
uit ( 3. 5) r 

T .1.""' .1. Jf ,....", t ,;; t 
= .t J, t..>(, + ,jll. IVJCt Wy' + i Ïz c..Jyl + i j J 4)l' r 

-r .1./3~_ ( a,ti~ - aJ."') w2 , -r fa( #.-, a:.~. (J.lO > 
De quantiaatie-procedure vereist het inverteren van de 6-dimen
sionale ffJ#-matrix. Dit kan als volgt worden vereenvoudigd. Met 
de volgorde in ooordinaten als ~ &«.~a,~~ kunnen we schrijven 

I'J~I = I! SI! ril f•l! !! SI! ().11) 

waar1.n ..... 

~I 7,,_ 0 0 ~ 

1.t. ""' 

1!,011 Jt 0 0 0 0 - J~ ().12) 0 0 0 0 0 

0 0 0 81.. 0 I> 

0 ~ 0 0 Bt 0 

en 0 C> 0 0 0 82.. 
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11 SJ/=::-

- uir &.t cos f)J 

StÎ! ~ JtH B J 

to.s B.t 
- .td-.t CO$ 8 t 

.t tt1 eor. B.t 
0 

StJ-. GIJ o o o o 
Cf$9J 0 0 0 0 

0 f 0 0 0 (3.13) 
o -.za~ 1 o o 

0 lil, 0 1 0 

() 0 0 0 1 

De linksboven 1x)-submatrix van 
,., 

Als I/ ]11 de linksboven 
11.5!/ is de matrix 1/V/1 (2.10). 
2x2-submatrix van lljoll is, 

vinden we de inverse matrices: 

""'_, ( -- ,..". .t. _, ( 7~ 
U'( 11 = 'J,l~ -J,2 ) _~u 

en - CC)$t)j_ 
StÎ} 19t, 

~(i.BJ 

C()-'e.J c.otB,_ 

0 

0 

0 

ScÎtfh 

Slit Bl 

et>s eJ 
- ~citB.JCDtB.t 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

" 

0 

(;) 

0 

0 

0 

I 

Met de volgende keuze voor het.volume-element 

dr == sü, B1 tt~ rl&t tlfl3 ti~ ria~, tiaJ 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

passen we de Podolsky-konventie toe voor het vibratiedeel van de 
kinetische energie. 

Van de na quantisatie in het rotatiedeel voorkomende 
operatoren bheL is Dhe.t niet hermitisch, omdat het inprodukt 
gedefinieerd is met volume-element (3.16) waarin de factor JinB{ 
aanwezig iss 

J p*(a~~)t 'f/ St"n6t till,_ = -/ Y" ~ ( ~-t-sînf)~) riet 
, !: fp*(~ -1-CfJt~l.)ff;)~th~~'(;t (3.17) 

Om hermitische operatoren te vormen combineren we de ~~~i m.b.v. 
(2.)1) tot IJC., Ir'' I~. in de kinetische energie-operator (N.B. 
merk op dat de Jx)-submatrix linksboven van HS-~ gelijk is aan 

/I v-'11 • J • 
Met behulp van (2.14) voor het rotatiedeel en (2.18) voor het 
vibratiedeel, vinden we voor de kinetische energie-operator 
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de volgende uitdrukking, die kwadratisch is in de afgeleiden 
è>/3e· en ° loa.. : 

.. ' .t l. 

-r - I f_ L ( ,."._, I I ( 41 
- fJ 'I l t. .$_ ~ ( 1. 18 ) 

'Of - F.. i 'J /;.; ,. t .( ." + l#l .C-".. + kc;., 
~t=~· ' 4J 

waarin I, gegeven zijn door (2.31-2.3la). We merken op dat het 
naar links brengen van lfV-'1/ t.o.v. ~la&,; extra termen oplevert, 
omdat de matrix IIV'"'I! afhangt van ~ en ~~ • Nadere inspectie van 
(2.3la) toont aan dat alleen de termen a~~(ec.t~(Ot~) in 4, en 
~loe1 (- cotc9-tS"ti,B1) in J,' iets opleveren a 

[-t.1i_::
63 

, cot9t. coseJ] = itct>te~.. ~cit9J (3.19a) 

{-iii ~ > -cd(),~. ~j,~J] = i# (otPt ws9J (3.19b) 

Door de factor t,_;~ in ~ komen deze, termen tevens met tegenge
steld teken voor, omdat (?J/ae,_ )t = Hn91 ~~9, Stit&1 :: %e +CDt4· Bijv. 

<t 
voor Ix' a 

I_f - -L"/; {-i}. c~sBJ -;- !.,.~ }ts,ifBJ r ~ Cot8J.. case .. ] 
X' - ' r•w tJ~ /(Ju.. :l 

=- _,· ~ [- ~.SBJ ... ~ + S"tit6>,. ... ~ 1- $1h ~ cotf)1. - CCJtB~ S't~8J + (of6l (o~t>J (I~ ] = J, 
$tlf fll, Of:J/'1 oel'f. .I ( 

De operator Lp~.;t in (3.18), als notatie voor .t(tt1 p~-a.t~), 
genereert draaiingen van de quadrupoolvorm rond de z•-as en kan 
beschouwd worden als de z•-component van het impulsmoment van de 
quadrupool-fononen. 

We herstellen nu de axiale symmetrie voor de hogere 
multipolen, zodat onder andere J; naar nul gaat. Alle energie
niveaus worden dan oneindig hoog behalve voor golffunkties die 
voldoen aan 

(3.20) 

Voor golffunkties die aan de bijvoorwaarde (3.20) voldoen, kunnan 
we dan als effectieve operator voor de kinetische energie ?:r 
schrijven 

~ J pt 
Tot = f. ?- Ii ( 7-').. I t- X:. ~ +- ~;. t).21 > 

• )•'~X~ ') Ï l=l .lD.t. 
waar1n 4 ~ 

.t t. [ ~~ (. t t t t't't l B~ oJl.(q, t~ tt.J] 
~;., ::: ;.. (7//t.- 1,~) S" rjo + 1. Bz. Ja3 - ~- tl,z J + ?, ~1. _ "~ ().22) 

Zonder nogere multipalen reduceert ~· tot 
"'"' 

(3.23) 
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I 
Als voordeel van het behandelen van eJ en ' als onafhan-

kelijke variabelen zien we dat 4_,, ]~, en ~. aan de gebruikelij
ke commutatieregels voldoen van lichaamsvaste componenten van het 
rotator-impulsmoment& zie §2.). 

Het verschil ~. -L!'4,l' , d.i. de generator ~z' van rotaties 
van het x•y•z•-stelsel rond de z•-as zonder een verandering in 
oriëntatie van de kernvorm, heeft geen overeenkomstige verande
ring in de laboratoriumcoordinaten ~~~ tot gevolg. Daarom is de 
bijvoorwaarde ().20) tevens te zien als noodzakelijk voor een 
eenduidige beschrijving in termen van de originele coordinaten 

tJ... >..)A • 

In tegenstelling tot (2.)4-2.)5) bevat ().21-3.22) geen 
singuliere termen bij kleine afwijkingen van axiale symmetrie. 
(Ofschoon ~'" _.,. o , als /11~~ 1-. o , wordt de inverse van de traag
heidatensor , 117-'11, niet singulier.) Dit is vooral van belang 
bij de situatie van vibraties van kleine amplitude rond axiaal
symmetrisch evenwicht. 

We kunnen de coordinaten a,,~.OJ weer vervangen door 
fll.o ) fiJ..t:t in de uitdrukking voor de kinetische energie-operator. 
Uit (3.21-3.23) vinden we 

met 
1ïo 1ià ( ; 

ll;o= i ?>fl.zo ) 77;,1:t = T ~n.(,U. = ?a, +,·?a._ );lft (3.25) 

Het fononen-impulsmoment L..,J,1• wordt dan 

L,Db,"l.' = .2 i. ( flll. 7ï;.,_ - ;:;l~t. 77; ·l. ) (3.26) 

hetgeen het 2-dimensionaal analogon is van het fonon-impuls
moment, uitgedrukt in de coordinaten ~~, van de 5-dimensionale 
isotrope harmonische.oscillator. Hijv. de z-component L~.z in 
deze coordinaten luidt 

L,~, z ::: ..z i. (Dl .u ?r;a. - "".l~a. zr.l-a.) .J- i ( ~~'lli' - ~.., nt., ) ; -zt;ll ==f ~2t < 3. 27) 

Meer analogieën tussen het 2-dim. en 5-dim. geval zijn te vinden 
in §3. 5 • 
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B. 
b I , , i In deze methode besohouwen we ~~~ als een ooord naat en 

?~~f' als de daaraan toegevoegde impuls. We voeren nieuwe varia
belen b

1 1 
b.t , bJ in door de volgende transformatie 

}).z.r.t .:::: e :;:.tie3 ( b, :t b,..)j,J< ) A~ = b3 (3.28) 

De variabelen ~)~~63 hebben dezelfde betekenis als de variabelen 
a,,a1 J~ in A. maar dan t.o.v. een gedraaid assenstelsel dat een 

hoek OJ maakt met het x•y•-stelsel. De eooentriciteit van de 
ellips in het x•y•-vlak wordt bepaald door ~t+b:, terwijl 
~ a.rc.ta11 ~~ gelijk is aan de som DJ r r;'. 

voor het omwerken van de kinetische energie maken we 
gebruik van de volgende stappen 

l!t fJ2ll I":::: ( lf I R.t» I) l. + "JJ t /t;l" IJ. ~I I. 
• • 

'-"2 I -:=.. eJ .,.. &, Cos[) .l 

..L ( • • 
1/.t. h I + L b J. ) 

.l. I b t J• 2. ) 
.2. I__ I + O.t 

• 

{ cl./ / • • .,) } 2.i(B3 +rp') 
.::::: tLt f}HJ 7- fl:ullt.(B:J+~. e 
= ( /;ln~tlf' -r y I ll~._fz.(è.Jo~- p' )1 

e.) + ~I -== ( b, ~ l. - b .tb, ) / .z ( b,t-; b,_t ) 
Het resultaat, volgend uit (3.5), is a , 

T I t I t ...! '1 ~t l. 

(3.29aJ 

(3.29b) 

(3.29c) 

(3.29d) 

(3.29e) 

:::: i ~ 4.1"', r ~ t.. tv x, w}" -r I 7z. w1, + .t (/.J ~ cos 9~ + 

{ • •) ' I ~ b''- (3.30) +- ~ Bz. 1>1 bt. - bt. b, 81 cos @2. + :r 8, 7;; 1. 

We nemen de componenten in de volgorde ~ &.t b1 bt. bJ • 
De afwezigheid van ~ als afzonderlijke variabele in (3.30), 
zoals in §3.1 reeds is opgemerkt over de gelijkwaardige uitdruk
king ( 3. 5), blijkt nu duidelijk omdat ~ en ;;' slechts voorkomen 
in de combinatie B3 t-p1 via b; en 6:.(zie vgl. (3.29}.) 
(In tegenstelling hiermee hangt de kinetische energie (3.10) af 

• • 
van ~ en tp' afzonderlijk.) 

We maken gebruik van een decompositie zoals in (3.11). 
voor !!Jol! nemen we 

J, 
'J,,._ 

0 

0 

c) 

'J,2. 

JL 
0 

0 

0 

0 0 b 

(> 0 0 (3.31) 
8z. 0 0 

() B{ ó 

0 0 8~ 
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waarin de traagheidsmomenten J, en Jl. en "J,,_ gedefinieerd zijn 
door 

~ = J: + 81 ( 3 b: Tb, t + b~,t -+ lVJ bJ i>,) 
:1, = J: -t B 2. ( ~ I> J2. -t b, t -t b ~ - .z v3 6 J 6, ) < 3 • 3 2 > 

~,z:= .21./3 Bz.. b~b2. 
Met behulp van deze traagheidamomenten kunnen we de volgende 
relatie vinden 

11'1 t 1; I ~ 1-•t. - ·• 1-·t 
Ï:r/lt..)(' + r/I'Lw.t,wy« +i7t.t,.;)Y':: z-],c9,.rci-re,-3,a.l{9~.s'~Gt+"-dt8l. (3.33) 

De matrix 11 SI! luidt nu 

-StÏt8z. 0 0 0 0 

0 I 0 0 0 

1/ S/1 - -1 b.~, CoJ 11~ () I 0 () (3.34) 
1. b

1 
(OJ 5-t. ó () I 0 

0 0 ó 0 I 
De inverse matrix van liS/I wordt gegeven door 

I -- () 0 6 0 
t(l, 9t 

0 I ó C> 0 

llS-'11 - - J.QJ. cot8t () I C> 0 

tb, co te~, (:) ó I 0 (3.35) 

0 () 0 0 I 

De inverse van lij/I luidt dan 
- -t - . _, - lh Cdt6l. - tct"@L 
J2. (s,"B.t) -~.[Sute~) - ~ l z. si .. e ~ 1 t. "'· S&'1.9,_ 

0 

- 7 I z.lhe. etJt9 L 

..... 
I - ~ (s,·~ 61 )-1 ~1 - ~' z. tb. CdtSt. 0 

/Ij I! = ' 1 _ -i"' 
12. ~ 3.36) - _, 

~11. .2~ccJt6lt 
- t. t 

' l.. Jit - 1t .tb.!. cóUJl.(SL~8~J I t J t ~b~ect 9l b 0 

Ït .2h, cctel..(.r,~e,r' - - l 
-'J,z.2b,CtJt6( 0 I t ~t~b,cat~,_ () 

0 0 0 0 I 
We kiezen voor het volume-element 

(3.37) 

zodat weer de Podolsky-konventie voor het vibratiedeel wordt 
toegepast. het resultaat voor de kinetische energie-operator is 

.t 3 1) t 

.-.. ' ' J t ( - -t) J L r b,· 
7;" :::- 2_ • ~ i J i . ;' + . J.d 

( ') = I I '= ' 'l 

(3.38) 
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Hierin is 1 h 0 
I

1 
:: I/= - r,;..,&t. Toe, + t:.t>tBz.. Lp~t,~' 

.Lz. =- ti ?l~r. ) I~ = ? ( ~~t. + cvtth ) 
en V~e;11 ( bJ is dezelfde funktie van 1,, als 
ai • verder geldt nu 

().)9) 

~.,{al) ().22-3.23) van 

Lp,,~. = 2- ( 6, 11e. - b~. ~~ ) (3.40) 

Het nadeel van deze methode blijkt ·te zijn dat we hier cleel~ 
niet-hermi tische operatoren I, en ~ vinden, die niet aan de 
gebruikelijke commutatieregels voldoen van lichaamsvaste componen
ten van het impulsmoment van een rotator.(zie ~4.3}. ,.. 
Om toeh op eenvoudige wijze een oplossing ~ te vinden van de 
Schrödingervergelijking, corresponderend met de rtamilton-operator 

"" waarvan ~ ().)~) het kinetische energiedeel is, gaan we als volgt 
te werk. We lossen het algemenere, doch eenvoudigere probleem A. 
op, inclusief de bijvoorwaarde ().20), en tonen aan dat de oplos
sing \11 ( 61 f9z. BJ a, Ql. oJ) voor D3 :ro samenvalt met ~ ( ~ r;~. 1>, ~l b3 ) 

(N.B. als $ 3 ~ c, dan Q· -..b. ). D.w.z. 1:'.:. (3.21) werkend op ' ' ~ ~ 
lf ( e, B,. e

3 
a, ql.. q3 ) levert voor B3 •o hetzelfde op als ~ ( 3. 3~) 

werkend op P ( ~ 9z. h, bl. bJ) , onder vervanging van ~ door hl a 

[ -ç 'f ( e, B,_ B~ q, az QJ) J e~=o =- i;r r (~ Bl 1>, J>~. bJ) (3.41) 

Om dit aan te tonen hoeven we onze aandacht alleen te richten op 
het rotatie-gedeelte, de rest is triviaal. 

Om gebruik te kunnen maken van de gelijkheid (3.20), moe
ten de operatoren -t.~'tfo93 en Lp,,2• op 'I' werken en daarom in Tor 
rechts staan van funkties van resp. de variabelen el en a,) a~. 
We zullen daarom ~ in deze gewenste vorm brengen. Door vervolgens 

-Lt à /afJJ te vervangen door L,~ 1 • , is de gelijke werking van T.D en ""' ' , l:p aangetoond doordat het identieke operators zijn geworden, 
mits werkend op dezelfde set van de Hilbertruimte. 
Ui tgaa~de van het rotatiedeel van Tor vinden we 

f: 1.~, ,I i I f)il I i -=- f. ( 'J,J.- 'J.~ r' { J.. J~ I x• + ly, 7, Ir· -I •. Pr• -Ir·],, L. J 

= i(J, 7< -7.~ f' { 'J, {I •. 1,. )N + 'J, (Ir,Iy, )"' - '},._[I •• lyL -7..'Jr, J.)" 

- i t 7~ c"t e. '"tl13 I 1 • -<t; 7, c•te. J•• e, I,. - <~ 'J,, ,.te, ( ,.,tJ3 I,. + •·• e. Ir.) ) 



waarin de notatie (Ii ~)N is gebruikt voor een operator-produkt 

waarin -~~ 0/aeJ steeds rechts staat van funkties van BJ • ~ijv. 
vinden we 

Il\. Il(, :: (IJ(. 11(,) IV - i1; cvt et COl e:J Iy' 
Wanneer ~ werkt op ~ ( ~ Bl- 1 ~=o> Q1(J21l) kunnen we _,·.fah~ vervangen 
door Lp~,~~ en vervolgens ~ door 0 vervangen • .ttet resultaat is 

-f:{ij, ~?.- Î~)- 1 
{ "tz ~ ~ -r Ï I,. Z, - 'J,z I, It - Ïtlt.I, + 

-tli ~ cotOe 4 -t'~ ~ll. c.otf)l. I 1 } (3.42) 
Wanneer we I.,J"~· , en dus I, , links van de traagheidstensar bren
gen met gebruikmaking van 

[I 1 > d~ 1 =- -zitl 'J,t ce)tf)l.. 

[ l,) ~~tl-= 2 i"ti f(1 2 -'J,) cotl7t 
( 3.43) 

vinden we uit (3.42) 

-f(~.1·z.-~,~)-' {I, 7 .. I, +I2.],IL-r,'j,tir. -I~.iJ:zi, -r 

- a; 'J, ccJt ol. I .2.. - (. t ï, ,_ CtJtB'" I, J (3.44) 

hetgeen juist gelijk is aan het rotatie-gedeelte van (3.3M), als 
we bedenken dat r~t =Ia. -~~cotet. 

Hiermee hebben we de equivalentie van methode A. en B. 
aangetoond. 

c. 
Deze methode is de in §2 geschetste methode van Faessler 

en Greiner met de keuze tp'= o • 

De equivalentie van deze methode en methode A. zullen we nu aan
tonen, d.w.z. oplossingen Y'{~ flt.~J (/1Qi.QJ) uit A. , die voldoen 
aan de bijvoorwaarde ( 3. 20), zijn voor 1''= o tevens eigenfunkties 
van (2.)4-2.35) (N.B. als ,,_."o, dan .4~o~4t.ro, rl,.e~.z.~qa>• 

We gaan uit van ().24) en maken gebruik van de uitdruk
king voor de Laplace-operator in oylindrisohe o,oordinaten 11~0 , 

~ I 1111.1 , l.'f '. We vinden 
...!. ~I _, 'I; t. ëJ 2. _!_ "l ( l i> t I ~ 

7;-:: <- .I- I, (7 {~·· 1; -"iE ~;,t -2.8 J. at41l + .:IR,,.t o/fkf + 
,,, "'"' :c. ~0 .2. & 

I ~t ) .. 2. t I l. +- t ---:t - ..!J_ 3 lllè of- J. 11 u./ 
Bil/ui op' Bt, (JH".!--l.ll9,,fL)l 

(3.45) 
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Het volume-element (3.16) uitgedrukt in deze coordinaten luidt 

d.:t = y I 11~.~./ J'tit. {)1. dB, o/f) J. rJBJ d.IIA ti /!JAC I ,/ tp I 
We gaan nu over op het volume-element corresponderend met de 
keuze (2.30) van Faessler en Greinera 

en vinden uit (3.45) 
- I Y' • ~ z. ~ t. t; ~ { I () l. 

1ot> = z: /Fif.' I:.· r, V;; Ii -.tal ~~~l: -.~.a~ i ');'4i 2 

+..~ "t 2 
_ .:1- ) /i1 cJ + <. I~~~~~ 

(3.46) 

(3.47) 

B't. () {i~~ - ~ I /Jul '2) t. t. t G l l.. f 
I y' _, .._ 2 (;Z ~ ..!._.,. J 1.... tt-JA~ + 'IAl-r.l ) 

= l-~ I; (J -~i.li - ,~8/R ,i!;;.t -~a~{)/f,! .r. ~14&1 ltA~aJ'(J~-",~.,ïJ 3.48) 
~J=~· , ~ ~l ~ 

We mogen nu o/è>tp' vervangen door ê>/~eJ (mits direkt werkend op V/ ) 
dankzij bijvoorwaarde (3.20). Indie~ we nu\de waarschijnlijkheias
amplitude beschouwen op het 5-dim. hypervlak ,~o in de 6-dim. 
ruimte, kunnen we in -;:;,, q>':: o stellen. Dit diagonaliseert de 
traagheidstensar 11 d 11. Met de substitutie nl .... ~" ' I~J.t/-1-fJ~z.. wor
den ~. en JL identiek aan uitdrukking (2.12) en uitdrukking T;p 
(3.48) wordt identiek aan (2.34-2.35). 

D. 
Deze methode is een variant op B. en levert geen nieuwe 

gezichtspunten op. Verdere bespreking laten we daarom achterwege. 



Het natuurlijk volume-element in het SPA-systeem luidt 

rlr = ( .3 a3l. - a.;t- ~~t) Stk t;~. tifi1 tiG.z. ~SJ tia, dtJI. tlt<3 ( 3.49) 

of tlr: : lt (JIJ~.! - <I fJJ.,_ lt) 1 lll.t /St;, FJJ. tl~ cl~ tif)., ti~ tloz dttJ ( J .49a) 

Bij gebruik van het natuurlijk volume-element zijn in de Hamilton
operator de volgende termen, lineair in de afgeleiden o/aa,. 
aanwezig a 

ti 2. ( 1 t. t ) -1 { , o a ~ l 
-1.B~, 3 ll3 - a, -at "a3 ~al - 211, &i," - let,_ dQl. 5 (3.50) 

of, in de complexe variabelen 1121> -> f).z ~~~ 
-t;l l t; -I ( 1 _L J ..L ~ 1_ l ( ) 

- ~ 8~_ ( 3 IJl .. - 2.1 fJ3l. I o IJJ." ~ -I. FIJa oHn -.z rz. ·l ~JV~·l } 3. 50a 
Deze lineaire termen zijn te vergelijken met de term (~/~)~/~r = 
,..-~ ( .tr 0/~r) in de Laplace-operator (zie §2.2). 

Overgaan op de Podolsky-konventie voor het vibratiedeel, 
geschreven in de reäle quadrupoolvariabelen a, a~ al, betekent 

tJr: = St;, B1 d~ t/{),_ oio) dq, da~ cla3 .<3.51) 

als keuze voor hst volume-element. 
en de kinetische potentiaal 

De lineaire termen verdwijnen 

.J.t ,_ t. t. 
~ - - .lL ~ Q.) t- Q, .,. tl" 
l(,i, - Bt (3a}-Q/-ti~"-)J. ().2)) 

verschijnt in de Hamilton-operator. In de golffunktie zit nu de 
factor ~ y~ =- V31.l10-~"-a,' , zodat r< ~ = 60° )= 0 • De kinetische 
potentiaalput is oneindig diep voor t• 6o• en we hebben dezelfde 
paradox als in §2.2 • 

Ter verklaring van deze paradox ha$ volgendes 
In de Pauli-konventie zijn de operatoren -~1; ~A~ niet hermitisch. 
Terwijl de a.i. gedefinieerd zijn op het interval van -oo tot + oo, 
i ~ 't. ~ s door de eis 3a3 -q, -Q2 >o het definitiegebied van deze 
coordinaten toch· beperkt (zoals de radiele coordinaat ~ en de 
hoekcoordinaat 9 in §2 .2 beperkt zijn tot I"'>O en o< 9<1T). 
Deze beperking is nodig voor een eenduidige relatie met laborato
riumcoordinaten (zoals r en 8 beperkt zijn voor een eenduidige 
relatie met Cartesische coordinaten). Omdat -L~ 0/'d4, niet hermi
tisch zijn, kunnen ze niet gernterpreteerd worden als aan ~· 

t.. 
toegevoegde impulsen. 
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In de Podolsky-konventie zijn de ope:watoren -i~ '?>/Oai hermitisch 
en kunnen als impulsen geinterpreteerd worden, maar met een be
perkt definitiegebied. De verwachtingswaarde van de impulsen moet 
daarom nul zijn voor de golffunktie geconcentreerd rond 
30~ -a,t- a;= o , anders beweegt het systeem zich door deze grens. 

Dus de golffunktie moet daar 0 zijn. Er is m.a.w. een soort on
eindig hoge barrière in 3a~-Q~-4~=0· Dit aaakt aannemelijk dat 
de waarschijnlijkheidsdichtheid in de Podolsky-konventie nul kan 

\. t \ 
worden in 3a~ -Q,-Cf.2=0 ondanks de oneindig diepe kinetische 
potentiaalput. De waarschijnlijkheidsdiohtheid voor de grond-

t. l ~ toestand geeft nu een maximum te zien voor een waarde 3a3 -a,-<1~'::} o. 
ofwel ( # te/. 

We schrijven nu nogmaals de kinetische potentiaal op die 
Faessler en Greiner vinden door de Podolsky-konventie toe te pas
sen voor het vibratiedeel, geschreven in de complexe variabelenr 

'l. ( 11 2. 6 .l )J. 1. 'l 'L l 
I/, _ _!_ 3 .to + /1/M.f __ 'ÎI _ _t 3~1.1) +2/flnJ (3.

5
2) 

v K'i1;:. 2 BJ. 0 I r:~.~.~la. (3AJ.! -J. I !lult)"- - t6B.~.I~~.Il B~., ('~fl~!-.vn~,J')~ 
Aangezien Faessler en Greiner gebruik maken van het volume-element 
(2.30) (vergeleken met de corresponderende uitdrukking (3.47) een 
soort oppervlakte-element , omdat tl..tp' er niet in voorkomt), vin
den ze in vergelijking met de SPA-Hamiltoniaan een extra kine
tische potentiaalterm -i,/t68.tflh.r./ 1 in de Hamiltoniaan (2.34-35). 
Hiermee oorrespondeert een extra faotor 1 h1~;fz in de eigenfunkties. 
Door de keuze van het SPA-stelsel i.p.v. het hoofdassenstelsel, 
kunnen we een volume-element kiezen dat meer lijkt op het natuur
lijk volume-element, nl. (3.5l)a dan verdwijnt de faotor ~~~~~~ 
uit de vibratie-golffunktie en kunnen we de waarschijnlijkheid, 
gebaseerd op de eigenfunkties van (3.21), vinden, die een 
Gaussisohe verdeling oplevert rond de oorsprong in het ~2~-n~-t
vlak voor de grondtoestand. Dit betekent dus een axiaal-symmetrisch 
evenwicht in de grondtoestand. In het x'y'-vlak kunnen we dan 
spreken van de vibratielimiet voor een tweedimensionale kern, als 
de koppeling met de n~-vibratie en de rotatie te verwaarlozen is. 

~oals gebleken is, zal het model van Faessler en Greiner 
ongeschikt zijn om vibraties van kleine amplitude te beschrijven 
rond J"= o•. Het SPA-model is ongeschikt in deze formulering om 
dergelijke vibraties in de buurt van r="· te beschrijven omdat 
dan een ander traagheidemoment naar 0 gaat en de traagheida
tensor singulier wordt. Ook de kinetische potentiaal is singulier 



voor ~ = bo0

• Als we echter concluderen dat deze 0 -waarde onwaar• 
schijnlijk is voor de grondtoestand omdat 'f ( ( =- ~,oo) = 0 , 
maken we dezelfde fout als Faessler en Greiner deden met de 
conclusie dat axiale symmetrie onwaarschijnlijk is voor de grond
toestanda we maken nu nl. geen gebruik van het natuurlijk volume
element. De SPA-methode blijft echter toepasbaar• we nemen als 
deformatie-as de nieuwe symmetrie-as en geven een vibratie
beschrijving voor de beweging in het vlak loodrecht op de deforma
tie-as ter vervanging van een rotatiebeschrijving. 

uicht bij bolsymmetrie wordt elke vorm van rotatiebeschrij
ving meellijk omdat alle traagheidamomenten klein worden. De waar
schijnlijkheid op grond van de hier gebruikte niet-natuurlijke 
volume-elementen gaat nu naar nul toe en de kinetische potentiaal 
wordt oneindig diep, ook in een SPA-formulering. De rotatie
frequenties worden zo hoog dat rotatie beter samen met vibratie 
als een geheel beschreven kan worden in het 5-dimensionale 
isotrope harmonische oscillatormodel in de laboratoriumcoordi
naten tJ.-lp • Op mogelijkheden die de SPA-formulering biedt bij 
gebruik van het natuurlijk volume-element gaan we in in 93.5 • 

3.4.1 Nulde orde benadering 

De SPA-Hamil ton-operator /1"1' wordt gegeven door 

h'ol' ::::: Top + V { flto J fl:l. :tl. ) (3.53) 

waarin T,, gegeven wordt door (3 .24) en V( Rlo Jlit1.t) de potentiële 
energie van het kernoppervlak is in het SPA-stelsel. 
Wanneer we de termen in 7;? hergroeperen kunnen we schrijven 

~~~t =- {Îl- 1:: -2~t) Nï,.,. ~·1 -fit al f/._, ( ~t-~r:. fi-.1:) + 

t 7/lJ..- ~l. ~ 17t- ~,} 
L_ 7ii11 7T~ I//. ( 3 54) + p=o.:t.t :taL + r ~flz" J R l. .tl.} • 

Hierin zijn de operatoren ~~ gedefinieerd als in (2.41). 
Met een potentiaal V(filQJ ~:t.z.) behorend bij het geval 
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van vibraties van kleine amplitude rond een permanent gedefor-
' I meerd axiaal-symmetrisch minimum ( fll.o = IJ~r~ + h.,. ) ll~otz. =- R.zi~ ) 

vinden we 

~.~,. 0 .:: 

-~ Lt .Jt I - , Z~t ___ .a.:_ - - + 
.t 'Jo .Z.~o 

4- I T I I c.-( /'}I J ) t + ..t a~ n;l) ï'llo '!- ~ D "~D - DJo 
(3.55) 

we zien nu de vereenvoudiging vergeleken met (2.36)a de vibraties 
die de axiale symmetrie verstoren kunnen worden opgevat als een 
isotrope 2-dimensionale harmonische oscillator, zodat de 
ontaarding van het energiespectrum eenvoudig verklaard is. 
we kunnen op eenvoudige wijze heè tweede-quantiaatie-formalisme 
gebruiken. We definieren creatie- en annihilatie-operatoren 
door [ 'li -..!. 1 

~ "' f 6a, ,,,...) 'n; - i. U U, '7-. f•t-o~' TT;'.._,.. ] 

~ =- :i [ (za\J ~-./'1{.~'" .,. , { f: t, a. """r i 7r ~ J 
me~ wo.:: v'~/B2 1 ""L:: \{lJal• 
We vinden dan voor (3.55) de uitdrukking 

{3.56) 

Ll _ rt._:r~~ ~ (B t 8 D ..,. 8 )1; , i- l)t:. 
n"flo- .l.Ï· - ~~0 t- ~~ Jt + O.z-2 'J.·J.+I ~ + ~B~Bio-+t ""{.{3.57) 

De term ~2t~;~~o) in (3.57) komt van de kinetische potentiaal 
die een gevolg is van de speciale keuze van het volume-element 
(3.ló). In deze benadering {d.i. nulde orde in (fi~/I>Jo) betekent 
het een verschuiving in de energie van de grondtoestand en kan 
indien gewenst worden weggelaten (Vergelijk met de termen ; ~k> .. 

en 1; cv~ ) • 
f/~.o is de Hamiltoniaan van een starre rotator en een anisotrope 
drie-dimensionale oscillator zonder rotatie-vibratie-interaktie. 
De introductie van creatie- en annihilatie-operatoren is mogelijk 
doordat we 83 en ~~ als onafhankelijke variabelen beschouwen, 
~~a en 1\u• werkend op r die voldoet aan de bijvoorwaarde (3. 20). 

vormen een toestand waarvan de golffunktie niet aan (3.20) vol-
doet. 

t 
M. b. v. 8.t..tt en B.u.2 kunnen we L,J.,2• schrijven als 

L,;.,2' = .2. t (BJ.~ 8).~ - 8c!~ B.t-l. ) (3.5B) 
Het vibratie-energiespectrum van de ~~1 -vibraties is gegeven door 

~ N = ( Nt. t- N_ .. rl )'/i w,__ (3.59) 
-l -z ""' 
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waar J{ en N.." resp. het aantal !1J.2..- en fl.a ... 1-fononen voorstellen. 
Zoals reeds in §).2 bleek bij vergelijking van methode A·. en c., 
moeten we de golffunktie voor de /R,,j-vibratie eerder beschouwen 
als oplossing van de radiele vergelijking van een 2-dim. dan van 
een 3-dim. oscillator zoals Faessler enGreiner deden (zie ~2.4.1). 
Dit blijkt ook uit de relatie tussen de quantumgetallen I< ener
zijds en N. en N anderzijds, volgend uit ().58) 

... -l. 

k_ ::: .2. ( N~. - N.t) ().60) 

De eigentoestanden van de .ttamilton-operator (3.5?) zijn 
I I M k -! 2.1 f I l ~ { :r ( 

Nb Nl. N.z '/1 - ''1lt(l-+ ói'I,JV-~) J D 111( ~.)INt/'/..~,") + 

r{-l)r D~-K(e,) IN~ :.N.1 ) N;":: N~ > 11 No> (J.bl) 
De gesymmetriseerde vorm is noodzakelijk in verband met de een
duidige relatie met een beschrijving in laboratoriumcoordinaten 

tJl Àf • 

).4.2 Rotatie-vibratie-interaktie 

Wanneer we de Hamiltoniaan H~p(J.54) ontwikkelen tot op 
tweede orde in (A~ /b .. ) , krijgen we als extra termen bij 

HOf. 0 ( J • 5 5 ) I -' "l t t { l I fi I I \ ~ ' 3 fl' t. ) 11,. I - ~I -1.~ ll,\ - .t ..-..!! + ---..!!. l 
o/'~I .:: .t 7.. h~. h~. ba~ ) 

+ f;;- r.t. -4 IJ~-~. f)~ _:!:.ft ~~-t) I 'L t- (1-lt ~~~ .. R,.. _l:/t §) r ~ 1 ( J. 62) 
,t;Jo (.14 b'- l L T 6_1 J ),. -

;to P'6 11• "':Zo 
Deze uitdrukking moeten we vergelijken met de rotatie-vibratie-
koppeling (2.40) volgens Faeesler en Greiner. We zien dat, zoals 
we verwachten op grond van de vergelijking van de methoden in 
93.2 G. , onze rotatie-vibratiekoppeling ().62) gelijk wordt aan 
(2.40) voor f'~o , maar met uitzondering van de term 

- 2 ~ Z { 2..1112.'2./ ,_- < f}J.~ + 'j IJ2'o J ().b)) 
.2 7o b:~ b,_ b!'. 

(Merk op dat Faessler en Greiner de rotatie-vibratie-koppelinga-
term -t//;6 8:z.lllz~('- noodzakelijkerwijze in de nulde orde Hamil
toniaan hebben opgenomen, deze term is bij ons afwezig vanwege 
de keuze van het volume-element.) 
De term ().63) is afkomstig van de kinetische potentiaal ().2)). 
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Deze term is door Faessler en Greiner in hun tweede orde ontwik· 
keling kennelijk over het hoofd gezien. 
Afgezien van kinetische potentiaaltermen is dus H~r(3.62) met 
<p'= o gelijk aan Ho,.r. (2.40) van Faassier en Greiner. Dit impliceert 
dat matrixelementen berekend met beide uitdrukkingen, gelijk zijn. 
Als we de kinetische potentiaaltermen (3.63) bij Faessler en 
ureiner mee zouden nemen, krijgen we dezelfde energieverschuivin
gen en verstoringen van de eigenfunkties. In de methode met het 
SPA-stelsel zijn de matrixelementen te berekenen in het tweede
quantisatie-formalisme, terwijl we bij Faessler en Greiner inte
gralen tegenkomen. De uitkomsten zijn in beide gevallen hetzelfde. 

z.oals blijkt uit §3. 3 bemoeiiijkt de factor ( 3 fJJ.~ -1. 1/lzl/)'lt 
in de golffunktie de waarschijnlijkheidsinterpretatie bij het 
gebruik van volume-element (3.51) volgens de Podolsky-konventie. 
Echter, in het geval van een permanente deformatie kan de factor z l. %. (lfit~-21flz·l)tin nulde orde benaderd worden door de konstante(3ólo)l. 
De waarschijnlijkheidsverdeling in de ~odolsky-konventie verschilt 
dan slechts een konstante faotor van de waarschijnlijkheidsverde
ling, gebaseerd op het natuurlijk volume-element (3.49). 
We schrijven nogmaals de kinetische potentiaal in tweede orde 
ontwikkeling 

t. I l.. I 't /;, I l) K (IJ, n' ) - - .:;_ v- J.n, .. ) - ~ ( 2-lllu.l ..,. 3 ~o 
'kt~ l• ) l.l2 -. ~0 b~o 7. J,}. 1>,'-a (3.64) 

De eerste term veroorzaakt een asymmetrie in de Rio -oscillator. 
De deformatie van de oscillatorpotentiaal maakt de potentiaal voor 
negatieve A~-waarden lager. Het effect van deze lineaire term in 
A~~ is vergelijkbaar met het Stark-effeot van de harmonische 
oscillator t.g.v. een homogeen elektrisch veld. Dit effect kan 
worden geëlimineerd door een verandering van de evenwichtsdefor-
mat ie. 
De tweede. term heeft als interpretatie een effectieve verlaging 
van de stijfheideparameters CC) en S a 

- JJ:. .2 t; t 

c<>"~11 ::: (. - 3 b~ ) c 'J."tl/ == c2 1 h;: (3.65) 

Dit betekent dat er niet alleen een kleinere R~-evenwichtsdefor-
rnatie optreedt, maar ook 
en 1~2-vibratie, en wel 

een lagere aanslagenergie van de R~ -

zodanig dat Co:.t// sneller daalt dan Cl..t// • 



Conclusie a 

De kinetische potentiaal werkt de ~l,-deformatie van de even
wiehtsvorm tegen. 
Een afnemende waarde van };, heeft een afname van de effectieve 
stijfheidsparameters tot gevolg. 

Dezelfde effecten, maar met tegengesteld teken, treden 
op als l:t: o • Dit is te zien aan J4.r ().62) a 

De evenwichtsvorm wordt vergroot in ded.'erila!lnie door de term 

1'-- Iz,~ -.z t,'-{- .l f)~~) 
2 'Jo bSo 

{).66) 

en de effectieve waarde van de stijfheidsparameters wordt 

C- x -r~, -.zli ~ -a:z t. tt'} 
(OJt// = 0 + 2.1" b}_ 

x: r:, -.11"'- (-.t ) c~)t)'/:::: c2..,.. r, 2. ~" b.a'o 
(3.67} 

Aangezien echter b.zo,ê:. ë~_ , 8z. vrije parameters zijn in het 
fenomenologisch model, kan men deze effecten moeilijk verifiëren. 
Een mogelijkheid zou zijn om een I(Itt )-afhankelijkheid in de 
stijfheidsparameters aan te brengen en dan aan te passen, teneinde 
(3.67) na te gaan. Een I{I+I)-afhankelijkheid in de traagheida
momenten aanbrengen, kan een term ().66) aantonenJl. 



In deze paragraaf gaan we nader in op de mogelijkheden om 
voor de rotatie-vibratie-interaktie analytische uitdrukkingen te 
vinden met behulp van de symmetrie-eigenschappen van de SPA
Hamiltoniaan. 

Onder de symmetrie- (of ontaardings-) groep van een Hamil
toniaan verstaat men de Lie groep waarvan de generatoren commu
teren met de Hamilton-operator. De representaties van de symmetrie
groep vormen een set eigentoestanden van de Hamiltoniaan en de 
generatoren van de symmetriegroep kunnen toestanden van hetzelfde 
(ontaarde) energieniveau in elkaar doen overgaan. 

Onder de dynamische groe~ verstaat men de groep waarvan 
de generatoren tevens overgangen tussen verschillende energie
niveaus mogelijk maken. Daarom zullen niet alle generatoren van de 
dynamische groep commuteren met de Hamilton-operator. De symmetrie
groep is een subgroep van de dynamische groep. 

We kijken eerst naar de nulde orde Hamiltoniaan (3.57). 
De symmetriegroep is een Kroneckerprodukt van de rotatiegroep 

I 

S0(3) (SU(2J), de unitaire groep U(l} van de een-dimensionale /J.t.o-
oscillator en de unitaire unimodulaire groep SU(2) van de ~wee
dimensionale ~~t1 -oscillator a 

Gq = .SU..(lJ ® U{/) 61 SU(J.) 

De SU( 2) -symmetriegroep van de 11;u-Hamil toniaan heeft als 
generatoren t 

7; :::.- B~. ~ B.t -l 

(3.68) 

T_ ;: B !~_ B.t .t < 3 • 6 9 > 

I I(Bt~ 7; = f" L".~,,~, :::::- r u vt~ 
De commutatieregels luiden 

) 

Met de opera~oren 7,; en 7: kunnen we alle toestanden met een 
gelijk aantal 1~rfononen in elkaar doen overgaan. Het bestaan 
van deze symmetriegroep correspondeert met de ontaarding van de 
energieniveaus van het r-vibratiespectrum. 
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I 
De eerder genoemde overeenkomst van de ~lt~-oscillator met de 
vibratielimiet van een 2-dimensionale kern suggereert dan een 
dynamische groep die analoog is aan het geval van een )-dimensio
nale kern. In de vibratielimiet van een 3-dim. kern wordt de 
dynamische groep gegeven door een subgroep van de dynamische 
groep s~'lO,R) van de isotrope 5-dim. harmonische oscillator: 

G::: SU(!./)® SO(S") (3.71) 

waar de non-compacte SU{l,l) de zgn. boson-quasispingroe~is. 
Dit suggereert voQ~ de 2-dim. kern de volgende subgroep van 
Sp(4,R): 

G = su(l~tJ ® so(.tJ {3.72) 

De generator van de symmetriegroep S0{2) is L,;,,z.•• De generatoren 
van de quasispingroep SU{l,l) zijna 

t- 't 
5.,. ::: Bl~ B.z -.t 

~- =- 82 ~ Bt-~ (3.7'3) 

56 = f ( 8~ B.u + B.t~~ 8~ ·t -t I ) 

met commutatieregels 

(3.74) 

De generator S~( S_) creëert (annihileert) een paar fononen 
met totaal impulsmoment gelijk aan 0. Het seniority-quantumgetal 
~ is gelijk aan het aantal ongepaarde deeltjes en in dit 2-dim. 
geval dus gelijk aan f/.~2, ~ ~- A(l • Met de operatoren 5+ en 5_ 
kunnen we alle toestanden met een geli~k impulsmoment L 1".~, in 
elkaar doen overgaan. Men kan eenvoudig nagaan dat voor het geval 
van een 2-dim. kern de volledige symmetriegroep oommuteert met de 
quasispingroep zodat we i.p.v. (3.72) als dynamische groep kunnen 
nemen: 

(3.75) 

Omdat de frequenties van de R~ -vibratie en de fl.u.t-vibratie in 
deze benadering verschillen, zijn er geen verdere entaardingen 
van de vibratie-energieniveaus die op hogere symmetrieën duiden 
voor beide vibraties samen. 



Het ligt voor de hand om bij het zoeken naar hogere 
symmetrieen van de Hamiltoniaan (3.54) uit te gaan van gelijke 
frequenties en geen permanente deformatie, zodat we in (3.54) de 
volgende potentiaal aannemen ( 8~= C = W::: ~= I ) a 

V (IJ Ze ) t?.t I t ) ::- -1 ( ,4~~ + J. I;;,. I t ) : t t/ ( 3 • 7 6 ) 

Voor een juiste waarschijnlijkheideinterpretatie gebruiken we het 
natuurlijke volume-element (3.49) en vinden de term (3.50) in de 
Hamiltoniaan (en de kinetische potentiaal is afwezig). 
We kunnen weer creatie- en annihilatie-operatoren definiëren1 

': = ~ ( f}~jA - i (-1) ft lT.t -I'" ) 

elp = ~ ((-l)p. 11~-.}4- f i Tr2.p) 
)i= 0,) t.2. ( 3. 77) 

De generatoren d~dv vormen de symmetriegroep SU(3) van de 3-dim. 
isotrope oscillator. De subgroep S0(3) wordt gegeven door de 
generatoren lU 

t _/i L + - - (rio d_.z. + a-l Jo ) 
L ::: ( ri! J l -1- el t tlo ) 

-1 (3.78) 

: Lp~~,2' = ( d: c/1 - ti_: rJ..~) 
Jf t t _/ De 21 generatoren Cl.,M dv , dJ!. c/>J , ()(.p. ol" vormen samen de dyna-

mische groep Sp(6,R). We voeren opnieuw een stel quasispin
operatoren inz 

5 _Jt -11 ..!. ,t, t + ~ Q..l (.{_.2 + .t CAo ao 

s_ = rl.z o(_1 + i cl.o do 

So = 1.
1 

( d: of~ -t d_~ o/_l -+ o(t o/0 ) + ~ 
(3.79) 

In het limietgeval van een vibratielimiet kunnen we de Sp(6,R)
subgroep 

(3.80) 

als dynamische groep gebruiken. Het verschil met de vibratie
limiet in de laboratoriumcoordinaten (met dynamische groep (3.?1)) 
is een gedeeltelijke rotatiebeschrijving, die mogelijk is dankzij 
de invoering van het SPA-systeem,(zie §J.)). 

De generator q0 -::. (.2d:rl0 - d.1ct.t- tf:ct .. t} is de nulde component 
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van een vector in de quasispinruimte, ?=(lJ.+~~ .. g;). De componenten 
... e~ -~ .... -4 q+ en q_ zijn generatoren van Sp(6,R). De vector k:: 3 (2q_t.S) 

in de quasispinruimte heeft als oomponenten 

cl r- r t _rt-K 1- ::: 3 0 d0 - ~ d.I. a_~ 

k_ _ 3 oio tfo - < dJ. d .. l (3.81) 

k o _ 3 cL! do - d: cl~. - ti_~ ~-2 r ~ 
~olang de verwachtingawaarde van de nulde oomponent niet 0 is voor 
de vector "X. , is een rotatiebeschrijving mogelijk m.b.v. het 
SPA-stelsel omdat dan de determinant 1-.1~.. -7~z =- (311:.- A.IFJ..6.1' )~ 
ongelijk 0 is. M.b.v. de <;artesische componenten van 7< a 

(3.82) 

kunnen we de rotatie-vibratie-interaktie uitdrukken in generatoren 
van Sp(6,R)r de tweede term in de Hamiltoniaan (3.54) wordt dan 

_ f/b ( lf.,. "z-< I~-" + fl.zc fl-~.~ I_ a. ) =- _ .1. rZ (I<. + k.. ) -~ 
( 3 11];. - .t 111-'J.I ') J. -t JC z • 

{ ( L I.k- L.I..') + {tl.'á!"._ +doolt) I/+( á. 
7tl.~ + á.á.l) l_~} IJ,SJ l 

Voor de term (3.50) kunnen we schrijven 

-t ( 3 l}t~ - ~ l/12-1. / ~ ) -
1 /llllo -, ~o - ~ ,..q~~ fqu - J. /J.~, -t {IJl ·l. } :::: 

- ( k-;. .,. l<z) -I {- t ky - f J ( 3. 84) 
t t ,r t 

We merken op dat de generatoren dl~ , '!.z t/..z niet voorkomen, 
noch cl~ rit en d_l. c/_2 • Indien ook ~t!.t en elorlo niet onafhan
kelijk zouden voorkomen zou de dynamische groep van de SPA-Hamil
toniaan, afgezien van het rotatiegedeelte, kunnen luiden 

G ~ So('t,1.) (3.85) 

In dit stadium zijn er echter nog een aantal onopgeloste 
vragen hiermmtrent, ter verduideli~king waarvan verdere bestudering 
noodzakelijk is. Gezien het feit dat het mogelijk is om de rotatie
vibratie-interaktie uit te drukken in generatoren van dynamische 
groepen, is het misschien mogelijk analytische uitdrukkingen te 
vinden voor eigenwaarden en eigenfunkties van de Hamiltoniaan 
( 3. 54). 
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II. Microscopische theorie voor collectieve beweging 
========================·=···=······====········· 

4. Inleiding 

Het collectieve model dat in hoodstuk I beschreven is, 
vormt een goede beschrijving van de waargenomen verschijnselen, 
wanneer de vrije parameters aangepast worden. Het doel van een 
microscopische theorie van collectieve beweging is het voorspellen 
van de waarden van deze parameters op grond van de interacties 
tussen de nucleonen. Een dergelijke theorie dient dan tevens ter 
verzoening van het collectieve model en het schi1lenmodel. 

Een belangrijke vooruitgang in de ontwikkeling van een 
microscopische theorie voor collectieve beweging vormt de 
adiabatische benadering van een tijdafhankelijke Hartree-Fock
theorie,(Adiabatic-Time-Dependent-Hartree-Fock •ATDHF), zoals 

., , ilO• geformuleerd door Baranger en Veneron ~ 
In de tijdafhankelijke Hartree-Fook (TDHP-) theorie is de 

meerdeeltjes-golffunktie een Slaterdeterminant zoals in de 
statische Hartree-Fook (HF-) theorie, maar deze Slaterdeterminant 
verandert in de tijd. Indien er slechts sprake is van kleine 
variaties rond het statisch evenwicht spreken we van de random
fase benadering (Random-Fase-Approximation•RPA). Vele vormen van 
collectieve beweging hebben echter een grote amplitudea kern
splitsing en -fusie uiteraard, maar ook quadrupoolvibraties. Dit 
houdt in dat we de volledige niet-lineaire theorie moeten gebrui
ken. 

Wanneer de snelheden van de gollectieve beweging klein 
ZlJn vergeleken met de eendeeltjes-beweging, kunnen we wel de 
adiabatische benadering toepassen. De adiabatische benadering 
houdt in dat de kinetische energie dan kwadratisch is in de snel
heden, zoals in het fenomenologisch model. In de TDHF- en ATDHF
theorie verschijnt er tevens een klassiek aspect doordat de 
Slaterdeterminant zich gedraagt als een golfpakket in de ruimte 
van de collectieve ooordinaten. 
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Deze twee kenmerken van de adiabatische benadering maken een 
goede verbinäing mogelijk met het fenomenologisch model. 

Op dit verband zal tenslotte nader worden ingegaan, 
teneinde op microscopische gronden iets te kunnen zeggen over de 
keuze van de collectieve coordinaten in hoofdstuk I. 

In ~5 geven we eerst een kort overzicht van de statische 
HF-theorie. In 96 bekijken we de TDHF-theorie en vervolgens de 
ATDHF-theorie voor collectieve beweging. 
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5. Statische Hartree-Fook theorie 

In de Hartree-benadering!ll ~oftdt een deeltje geacht te 
bewegen in een gemiddeld potentiaalveld dat veroorzaakt wordt door 
de overige n-1 deeltjes. De Hamiltoniaan in de configuratieruimte 
wordt gesplitst in een zelf-consistent gedoelte en een rest-
interaktie: 

11 

fl = ~ K. + 
i.:: I t. 

h ) " ~- V:·. = ~ ( ki + L(l~>J ~ ( 4=. ~(~Jï;.J -?- L(< fJ) 
c<.J '/ L::l t.<;"' 4=1 

= ~- ""I' J.l~rt (5.1} 

De golffunktie wordt geschreven als produkt van n eendeeltjes-
golffunkt i es a fJ,{ "1) rp) ii_) . • • • • . f/",( A, J • 
De Schrodingervergelijking voor een deeltje luidt dan 

(K ~.· + IA. · ( ~ ) } m. ( r. > = E ~ m · ( r. J ,· ::: 1 ~ • . • n ( 5 • 2 ) ' ' r,_ " r' ' > ~ , J 

waarin 

_. ' I jf-~ {((~ ... ) (..l J~ < > 
I(·(Y) :=: ft;;· ~· (~.) i'' 7 ~ ~· 17 7) (J.'i ~ 5.3 

In de Hartree-Fook-benadering wordt nu ~·(~) vervangen 
door een identieke potentiaal voor alle deeltjes, die tevens 
exchange-termen bevat, zodat (5.2-J) overgaat in 

-!-t h 
'I .. .\t. .... ~; 'il-_. 1/. .A .... ~ .... ..a _, .. --V m.(r.J + L /1)./r.) v(r: r.J .{r.) ID. ft.) u.~· 

1./'1 T' t j::: 1 "/ i i ' ' / i Ti. ' r 

-#I ~~(ifJ 01~~) ~·t~> ~·(7) «iJ ::: (. ~·(~.) <5.4> 
De term j~~ isJautomatisch uitgesloten door de antisymmetrisatie 
en de interaktie tussen elk paar nucleonen is nu identiek vanwege 
de ononderscheidbaarheid. We herschrijven (5.4) tot 

~ 

-A V~ft-(~J + V.ttJ ~· CtJ - /Vr ~ ~') ~{ r')Jt' - l.~ ~·(;) (5.4a) 

waarin 

11< ;:J 

VrP: t') rp.(;') 

' de potentiaal in de aandeeltjes-

(5.4b} 

(5.4c) 



Hamiltoniaan niet-locaais dit is een gevolg van de antisymmetri
satie. In (5.4a,b,c) staan r en F' niet alleen voor plaatscoor
dinaten maar ook voor spin- en isospincoordinaten. 
Zoals bekend is een quanturnmechanisch formalisme m.b.v. golf
funkties equivalent aan een formulering m.b.v. dichtheidematrices. 
Gebruik makend van de laatste kunnen we in de eendeeltjes-Hilbert
ruimte de eendeeltjes-dichtheidsmatrix definiirena 

t f> J-ol. = < ~ I c IJ( c i I iJ'> < 5 • 5 > 

Hierin zijn cJ en c1 resp. creatie- en annihilatie-operatoren 
(met fermion-anticommutatieregels), corresponderend met een 
willekeurige orthonormale basis { fl' ~ in de eendeel tjes-Hilbert
ruimte. De operator ~ is hermitisch en het spoor van de matrix 
is gelijk aan het aantal deeltjes n • 

Sp ~ =:: n (5.6) 

We kijken naar die speciale meerdeeltjes-golffunkties ~ waar
voor de dichtheideoperator !' de eigenschap 

2. 
~ = f> (5.?) 

heeft. Hieruit volgt dat de eigenwaarden van ~ alleen 1 of 0 
kunnen zijn. De operator ~ projecteert op een n -dimensionale 
deelruimte van de txl -dimensionale eendeeltjes-Hilbertruimte. Er 
zijn n toestanden r;"' ( o( =. / 1 ~ J ••• 11) bezet met precies een deeltje a 
(l ~ei..-.::: f(/1... • Deze worden aangevuld tot een orthonormale basis voor 

de eendeel tjeeruimte met toestanden p~ met eigenwaarde 0 ~ ffftJ = o • 
De meerdeeltjes-golffunktie is dus een Slaterdeterminant, jp. 
voor~ die voldoet aan (5.?) schrijven we 

~J'«.:::: ~ ~I c.: CJ-1 ~> (5.8) 

Men kan aantonen dat de Hamilton-operator (5.1) van het 
systeem van t7 deeltjes uitgedrukt kan worden in creatie- en 
annihilatie-operatoren op de volgende manier• 

H:::: E Krx.J, c! cL ~ f E ~o ó c.tc!c er (5. 9 J tl( o rr 7 K.f'~ ó 01.1~( r 

waarin k~( een eendeeltjes-matrixelement van de kinetische 
energie voorstelt: 

/!e~.r = I t"'~r;:; k ~t(~J ot.~ <5.10) 

en ~~tó een tweedeeitjes-matrixelement dat antisymmetrisch is 
in de toestanden ~ en t/r r 



-v:.~J ó == v.;~~ ó - ~(ló 0 
(5.11) 

met 

~~~a- ::: j f{iFJ 1J;lf'J ~;:'J tf;;lPJ rp~(P'J d-; tl.~' <5.12J 
De verwachtingawaarde van de rtamilton-operator (5.9J 

kunnen we met behulp van de dichtheidematrix schrijven als 

E = <PI H I ~> = ~ ko~.i fto~. r ~ f 8 fJtX ~f3(ö fóf4 
of, in verkorte notatie PJ 

"' 
E = 5p kt -r ) SJ> Sr f> Vfl (5.1JaJ 

waarin gebruik is gemaakt van de factorisatle van de tweedeeltjes
dichtheidsmatrix : 

< ~I cJ c; có ct I P > = <"' ffi I cl(.t c f I P > " ~ I c; C6 I ~ > 
-<~I cJ c ó I ~ '? < ~I cf'"t c q- I l > ( 5.14 J 

en de antisymmetrie-eigenschap (5.11). 

De statische HF-oplossing verkrijgen we door minimalisatie 
van de functic.aaàl E:::<~IH1f>(5.l3J met een r die voldoet 
aan de bijvoorwaarden (5.6J en (5.7). Dit beschrijven we op twee 
manieren: 
A. We laten een unitaire operator (,{ op ~ werken die infini teai
maal van de identiteit verschilt en de Slaterdeterminant jQ over
voert in een nieuwe Slaterdeterminant. We eisen dan dat de eerste 
variatie van E gelijk is aan 0 1 

ó< ~~ u-'1-1 u 1 lP>== o (5.15) 

Voor U. kunnen we schrijven U::: I+iEfl , waar E. infinitesimaal 
is en ll een willekeurige, hermi tische operator • .Uan volgt uit 
l5.15): 

ó<~!(I-it.fl) H(I+ilfl)ll> = o (5.16) 

Hlierui t volgt dat de functionaal F minimaal is als 

< ~1/JH- HJll/;:> := o (5.17) 

Opdat ~ overgaat in een nieuwe Slaterdeterminant moeten we 
. d f'l d j ·W. l"J ~~ t e1sen at n een een eelt es-operator 1s 1 n ::. ~ ni.IJ 't Cj7 

Dit invullen in (5.17) levert1 / 
• 



t t t t 
~ J.<. #{I < P / ct c~ c"- c 1 - c"- ct c.E c? 1 p > + 

.!.. ~ ,": . M t t t c.'! c t t 1 ;r; r {j~o vtt~~ó <.:i( I Cf c, col c~ Cç c. r .... fJ CD c '(CE c~ Y.' / - ~ 
= f k.r;i fr1.. -? l'?o~. Kfi..E + Ii- 6 V,~i'& f;t fó~ - ~& f,IA. "tucr fop 

De variatie nul stellen resulteert dus in de zogenaamde statische 
hartree-Fock-vergelijkingt 

(5.18) 

met 

(5.19) 

In (5.19) is K de gewone eendeeltjes-kinetische-energie, 
/). = Sp Vf> kunnen we interpreteren als de gemiddelde potentiaal 

die elk deeltje ondervindt t.g.v. de overige 1'1-1 deeltjes. Door 
deze potentiaal hangen de matrixelementen van ~ zelf weer 
lineair van f af. De statische HF-vergelijking (5.18) is dus een 
niet-lineaire vergelijking voor ;o . 

Dankzij {5.18) bestaat er een basis in de eendeeltjes
Hilbertruimte die zowel W als f diagonaliseert. In deze zgn. 
Hartree-Fook-basis heeft de diagonaal van de matrix ~~K op n 
plaatsen {kies hiervoor de eerste 11 plaatsen) een 1 en bestaat 
de rest van de matrix uit nullen. 

Een andere, korter geformuleerde afleiding van de statische 
HF-vergelijking luidtt 
H. Aan bijvoorwaarde (5.b) en (5.7) is voldaan als voor de 
variatie van fl geldt' . 

i.f.fi _,Efl ( ) f + Et ::: e ~ e == ? + t'E fip- pil (5.20) 

waarin IJ een hermitische, verder willekeurige eendeeltjes
operator is. De variatie in de enrgie (5.13) nul stellen levert 

o::: óE:: 5p Wdf = i~ 5? W [ fl~f] = i€ Sp fi[~ W] 
waarbij we gebruik maken van de cyclische eigenschap van het 
spoor. Aangezien (5.21) voor iedere hermitische eendeeltjes
operator ~ moet gelden vinden we weert 

[~f] := 0 

(5.21) 

(5.18) 



6. '!'ijdafhankelijke Hartree-Fook theorie (TDHF) 

In het 5chrödingerbeeld is de tijdafhankelijkheid gelegen 
in de golffunktie: Ijl = !:f(t> • Dit betekent dat de dichtheids
opera tor ook tijdafhankelijk wordt 1 p.:: ~(t)• In de TDHF maakt 
men de veronderstelling dat de golffunktie een Slaterdeterminant 
is die dan in de tijd varieert 1 'j'(t.) ~ ~(t) • 

Met behulp van de Schrödingervergelijking voor ~(tJ , 

. 0 !i'(tJ H IV(t) 
l ot :: %' (6.1) 

vinden we 

t.. ft < !é'(tJ I c] c i I }j/(tJ > = < !t't.t >I [" cJ c1 ~ fl] I !/'(tJ > (6.2) 

vergelijking (6.2) benaderen we nu door voor !l'(t) een Slater
deèerminant ~t> in te vullen. Hoewel bewezen kan worden dat de 
tijdafhankelijkheid daarvan zodanig gekozen kan worden dat exakt 
aan (6.2) voldaan is, zal i.h.a. 2?~J niet aan (6.1) voldoen. 
Met ~(tJ als meerdeeltjes-golffunktie kunnen we voor (6.2) 

schrijven: 

i~= [W) f] (6.3) 

Dit is de TDHF-bewegingsvergelijking en de statische HFYverge
lijking (5.18) volgt hieruit als speciaal geval voor ;o•konstant. 

De 'l'DHF'-vgl. ( 6. 3) bepaalt de baan van een punt in de 
niet-lineaire ruimte van n-dimensionale Slaterdeterminanten (aan 
te duiden als p -ruimte), als f ( o> gegeven is. De beperking van 
de golffunktie ~ft> tot een Slaterdeterminant j(t) betekent een 
opgedrongen beperking van de golffunktie. Immers, met (6.3) als 
bewegingsvergelijking is niet meer voldaan aan de Schrödinger
vergelijking (6.1). Langs de baan van het punt in de to-ruimte 
geldt dankzij (6.3} dat de verwachtingawaarde van de totale 
energie konstant blijft: 

(6.4) 



vanwege de cyclische eigenschap van het spoor. 
We komen nu toe aan een nieuwe ontwikkelinga Baranger en 

vénéroni~verkrijgen een quantumtheorie van de collectieve 
beweging door dit klassiek-mechanisch gedrag te quantiseren. 
Men kan zich afvragen waarom deze quantieatie nodig is. Tenslotte 
waren we al aan het kijken naar Slaterdeterminanten en dat zijn 
al quanturnmechanische grootheden. Als antwoord op deze vraag 
hebben Baranger en vénéroni geen dwingende redenering kunnen geven. 
~e hebben alleen de noodaaak ervan plausibel gemaakt. ~e merken op 
dat in de '!'DH.F-benadering een klassieke benadering is ingeslopen 

til 

in die zin dat de gemiddelde HF-potentiaal U ( {Jff.J) c Sp V_P(t) ver-
ondersteld wordt op elk moment welbepaald te zijn, terwijl we 
weten dat op geen enkel moment de vorm van de kern welbepaald kan 
zijn in quantummechanica. bijvoorbeeld in de grondtoestand van 
een kern zullèn behalve de sferische vorm alle mogelijke niet
sferische vormen met een zekere waarschijnlijkheid aanwezig zijn. 
Door opnieuw te quantiseren komen we weer tot een volledig 
quanturnmechanische theorie. M.a.w. in de TDHF-benadering heeft 
men een welbepaalde waarschijnlijkheideverdeling gevonden als 
funktie van de tijd. Door "derde quantisatie• in de ruimte van 
Slaterdeterminanten kunnen we de vereiste onbepaaldheid in de 
kernpotentiaalvorm herkrijgen. 

Om deze quantisatie te kunnen uitvoeren, moeten we de 
grootheid fli> in een vorm brengen die aansluit bij de gebruike
lijke formulering van quantisatie-voorsohriften,bijvoorbeeld 
zoals het voorschrift van Pauli (zie 92.2). 

Een klassieke energie-uitdrukking bestaat gewoonlijk uit 
een kinetische en een potentiäle energietermr de kinetische 
energie is dan kwadratisch in de snelheden. De energie (5.13) 
hangt echter slechts af van de variabele JO • De bewegingsverge
lijking ló.2) bevat slechts een eerste afgeleide naa~ t ' terwijl 
de gebruikelijke klassieke bewegingsvergelijking van Newton 
tweede afgeleiden naar de tijd bevat, 

We splitsen daarom ~{t) in een gedeelte dat met een 



coordinaat correspondeert en een gedeelte dat met een snelheid 
correspondeert. 

ln de klassieke mechanica zijn plaatscoordinaten even 
onder tijdomkering en snelheden (of impulsen) oneven. In de 
q~antummechanica betekent tijdomkeerinvariantie voor de exacte 
.H.amil tonoperator dat er een basis { c:pot\ te vinden is waarvoor de 
matrixelementen {5.10) en (5.11-12) van kinetische en potentiële 
energie reëel zijn. ~onder spin zijn de funkties f~ reëel. Met 
spin spreekt men in overdrachtelijke zin over een "PêiU.e" basisUJ. 
In het vervolg beschouwen we p uitgedrukt in een dergelijke 
representatie. Dan volgt uit complex toevoegen van (6.3) en t_.-t, 
dat bij elk.e oplossing f(t> ook p., s= p*f- t) een oplossing is. De 
matrixelementen van (-> , als klassieke variabelen opgevat, zijn 
dus i.h.a. niet even onder tijdomkeer. Een splitsing van de i.h.a. 
complexe ~-matrix in een reëel en imaginair deel ligt dan voor 
de hand: 

Maar dan representeert de matrix f+ , die als coordinaat zou 
moeten fungeren, niet meer een Slaterdeterminant, omdat ~a# fl+ • 

Baranger en vénéroni!21geven er de voorkeur aan om te 
eisen dat in een decompositie van p(t> in coordinaten f

0
(tJ en 

impulsen X,(tJ de matrix f>o wel met een Slaterdeterminant correspon
deert. Zij stellen voor 

"):lt) -i. X(tJ f < t J ::: e t fo <t J e < 6 • 6 J 

waarin fo(tJ en X<t> hermi tisch en reëel zijn. Voor ,P"(tJ geldt: 

Sp fo = n (6.7) 

(6.8) 

Dus de coordinaat fo(t1 representeert een h -dimensionale Sla ter
determinant. 

Bij gegeven pt.tJ zijn f_(t) en ~ltJ niet uniek bepaald. Van 
de vrijheid in de keuze van (>. en y. kan worden gebruik gemaakt om 
de matrixelementen van a en 'J. in de adiabatische benadering aan 
Hamiltonvergelijkingen te laten voldoen. 

-';f.-



Om de relatie met het fenomenologisch model te vinden, 
moet de energie, uitgedrukt in de coordinaten ~ en de snelheden 

Po , kwadratisch zijn in de snelheden. Daarom moeten we de 
energie-uitdrukking ontwikkelen naar machten van de snelheid en, 
onder veronderstelling dat de snelheden klein genoeg zijn, stoppen 
bij de tweede orde. Dit is de adiabatische benaderinga deze 
veronderstelt dat de collectieve beweging met een ruimtelijke 
snelheid verloopt die langzaam is vergeleken met de eendeeltjes
bewegäng. Deze veronderstelling is ook gemaakt in het fenomeno
logisch model. 

Consistent met de adiabatische benadering nemen we aan 
dat de impulsen X klein zijn, zodanig dat de ontwikkeling van 

f(t) naar machten van "j.Jt> snel convergeertr 

?ft> ::: p,Jt) + f,(t) + ~.t(tJ .,.. • .• (6.9) 

met f 1 - i. {:X. fo] (6.10) 

r~ - - i [ x > [ x . fo ] ] ( 6 .11) 

Dit invullen 

W(tJ :::: 

met Wo :::: 

~ = 

~-

in W'(t) levert 

~(tJ f W,(t) t- W,z(tJ 

k + 5f VA 
""' Sr Vt, 

""" 
~f> V fi 

+ •. - (6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

(6.15) 

De bewegingsvergelijking (6.)) wordt nu gesplitst in een reäel 
en imaginair deel. Met weglating van hogere orden vinden wer 

i ~0 =- [Wo ) f,] +- [ w; ) fo] 

i ,P, =- [Wo ) A] + [ ~ ) ~l J + [W, . A] + [~ J fo J 
(6.16a) 

(6.16b) 

De ATDHF-vergelijking (6.16$) is beperkt tot de eerste orde in 
X , ( 6 .16b) bevat minimaal eerste orde termen in X • Onder 

andere is het nulde orde deel van [W0 ~~J gelijk aan 0 (statische 
rt~-vergelijking). 



De ontwikkeling (6.9) van f~) moeten we nu invullen in 
de uitdrukking (5.13) voor de totale enrgie. Omdat de energie even 
is onder tijdomkeer bevat deze alleen termen van even orde in X • 
De nulde orde term identificeren we met een potentiële energie: 

(6.17) 

Het is in feite de verwachtingawaarde van de meerdeeltjes-Hamil
toniaan 1-/ voor de Slaterdeterminant corresponderend met f" als 
golffunktie. Deze determinant is niet de volledige golffunktie, 
maar een reëel gedeelte daarvan. Bij t-Yf/i} kan men bijvoorbeeld 
denken aan de potentiële enrgie van een kernoppervlak met een 
bepaalde deformatie. 

Het tweede orde gedeelte in X van de energie (5.13) wordt 
geïnterpreteerd als de bijbehorende collectieve kinetische 
energie: 

:J( = Sp k fl t- F Sf Sp { ffJ V[>l. + /'.t Vfo + ~ V(1) (6.18) 

Als we gebruik maken van de symmetrie tussen de twee wisselwerkende 
deeltjes kunnen we schrijven 

J( = Sp~f~ +'}5fStf;~ (6.19) 
• We wiJlen laten zien dat X uitgedrukt kan worden in !'a en _A , 

en kwadratisch is in de snelheden. Volgens (6.18)-(6.19) is ~ 
afhankelijk van ft, en X . Vergelijking (6.16a) heeft de vorm van 
een stelsel inhomogene lineaire vergelijkingen voor de matrix
elementen van X ( f, hangt lineair van X af). Aangetoond kan 
worden dat het aantal vergelijkingen juist overeenstemt met het 
aantal onbekenden (na afkappen). De oplossingen hangen dus lineair 
af van de matrixelementen van ;i . Hieruit volgt bovenstaande 
bewering. 



De A1.'JJHr'-vergelijkingen {6.16a, b) zijn niet eenvoudiger 
op te lossen dan de exacte TDHF-vergelijklftg (6.)), tenzij we het 
oneindig aantal vrijheidsgraden beperken tot het minimale aantal 
dat nodig is om de langzame collectieve beweging te beschrijven, 
waarvoor de adiabatische benadering opgaat. Daarom beschouwen we 
de verzameling reële Slaterdeterminanten lo 1 

{6.17) 

waar ~ de nucleon-coordinaten voorstellen en U.; de parameters 
L 

zijn die de Slaterdeterminanten ~(h) binnen de beperkte ver-
~. L 

zameling karakteriseren. De met tt>( ~Ju,) corresponderende 
dichtheidsmatrix pb( IA.;.) is dan een funktie van Me:. 
De collectieve potentiële energie 1r~) wordt eveneens een 
funktie van U;,. De tijdafgeleide van fo is1 

. E.~· fo = i èu;. U,· 
zodat de collectie~e kinetische energie )((fi~fo) een funktie 
wordt van u, en U;. • 

{6.18) 

We schrijven dan voor de totale collectieve energie in de 
tische benadering (A=adiabatisch) 1 

adiaba-

~ :::- J{( u 1 u J + 71 /,l ) = .I_J ~ In i./ ( /.( ) !À. i ti.; + 1f ~ ) 
'J f 

(6.19) 

Het probleem is gereduceerd tot een klassiek systeem in de ruimte 
van collectieve coordinaten u,, met een traagheidetensor Hmtu>U 
die i.h.a. van Ui afhangt. 
Deze uitdrukking kan worden gequantiseerd met het voorschrift van 
Pauli (Podolsky) (zie §2.2 van hfdst. I ). 

De keuze van de collectieve variabelen is een moeilijk 
probleem dat in bijna alle theorieën van collectieve beweging 
optreedt, o.a. in de fenomenologische benadering en dus ook in 
deze microscopische ATDHF-theorie. Deze keuze is belangrijk omdat 
men daarmee de verzameling Po(~;) beperkt, en mogelijk ten on
rechte een bepaalde collectieve bewegingsvorm uitsluit. De een
voudigste methode is een a priori keuze op grond van "fysische 
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intuïtie". Dit is de enige mogelijkheid voor een fenomenologisch 
model. Met behulp van de ATDHF-theorie, die een microscopische 
grondslag wil zijn voor het fenomenologisch model, kan men de 
keuze testen door uit A~DHF-vergelijking (6.16a) X(u) te vinden 
en na te gaan of in voldoende mate is voldaan aan ATDHF-vergelij
king (6.16b). 

Stel nu dat de verzameling a priori gekozen variabelen 
u,· o. a. 1)1 omvat bij tp'=o, zoals het geval is bij Faessler 

enGreiner (zie hfdst. I ). Dan geldt in het geval van bijna -
axiale symmetrie dat 

~Po ~ 0 
'be1 

(6.20) 

Dit kunnen we als volgt inziena voer een rotatie uit op de bij 
Po behorende Slaterdeterminant 1/o> in een axiaal-symmetrische 

potentiaal, waarvoor de eigenwaarde ~ van ] 3 als goed quanturn
getal kan worden gekozen: 

I ifo > ~ e -~..Q ABJ I i.> (6.21) 

Dus (,A)iot = <~()/ c!crt ~o> ~ (/=>o)lt< (6.22) 

In de traagheidstensor H~~)dzullen bij bijna-axiale symmetrie 
dus een hele rij en hele kolom naar 0 gaan. De inverse van #m{u)f 
is daar dus singulier. Quantisatie van de kinetische energie uit 
(6.19) vereist echter juist het inverteren van de traagheids
tensor. In het algemeen is het dus belangrijk bij bepaalde exacte 
of benaderde symmetrieën van de potentiaal die collectieve coordi
naten te vermijden, waarvan de variatie geen of nauwelijks in
vloed heeft op de potentiaal. 

Een eenvoudige, meer concrete illustratie kunnen we geven 
door te kijken naar het model dat door Kumar en Baranger~ is 
uitgewerkt. rtierin worden de quadrupoolvibraties veroorzaakt door 
een quadrupoolinteractie tussen twee d~eltjesa 

V(;~~ J == - A Cl< {1) • ~ (.t) (6.2)) 

Dan geldt voor W,(J) : 

!v,(o =-.A ~(t). Sp~(lJA(.v (6.24) 

omdat het spoor van een produkt van een reäle en een imaginaiPe 
matrix 0 is, als beide matrices hermitisch zijn. De eerste orde 
correctie voor de gemiddelde potentiaal waarin elk nucleon be
weegt is dus nul. Dit betekent een grote vereenvoudiging in de 

-rr-



berekening van de kinetische energie, welke berekening dan het
zelfde resultaat oplevert als verkregen zou zijn met de zgn. 
"cranking" methode volgens Inglis, die i.h.a. (als ~ ::1= a ) 
niet de juiste resultaten geeft. In de "cranking" methode berekent 
men m.b.v. steringarekening de energie van de collectieve beweging 
zonder rekening te houden met eventuele coureetles in de gemiddel
de potentiaal t.g.v. deze beweging. 
ln een tijdafhankelijke representatie die WD en f. diagonali
seert {de ATDH.F-representatie), vinden we voor de kinetische 

l<alfo IA>_L1. 
EA- llf (6.25) 

waarin /tJ.> een deeltje-toestand en IA> een gat-toestand is, 

met ~I P.> :: Ea I a.> ) W., I A>= l~t.l A>· 
11ierui t volgt voor de traagheidetensor I/hl( u)// 1 

m, .. (u)= L <a.t#G;tll><'lllffjtA.'> .,.. <fAI.#f-!~><a.l {#:111> (6•26 ) 
'I IA/1 l~-E/1 Ea.-lA 

Aan deze uitdrukking zien we duidelijk dat een hele rij en een 
hele kolom naar 0 gaan als ~Po/~Ki naar 0 gaat. Ofschoon (6.2ó) 
alleen geldt voor de bijzondere vorm van de interactie (6.2)}, 
geeft deze uidrukking een iets duidelijker beeld van het gedrag 
van de traagheidstensor. 

-oooooo-

-62.-



Referenties 
=========== 

1. A. Bohr, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. ~ , nr. 14 (1952) 
2. A. Faessler, W. Ureiner, z. Phys. 168 (1962) 425 
1. J. M. Eisenberg, w. Ureiner, Nuclear Theory (Nnrth Holland, 

1970), vol I, Nuclear Models 
4. W. Pauli, Encycl. of Phys. 2 (1958) 39 
5· H. Podolsky, Ph~s. Rev. Ja (1928) 812 
6. N. I. ~reenberg, Am. J. Phys. ~ (1977) 199 
7. B. G. Wybourne, Classical Groups for Physicists, 

8. 
9. 

10. 
11. 

(J. Wiley&Sons, 1974) 
H. 
H. 

M. 

J. Lipkin, Lie groups for Pedestrians,(North Holland, 1965) 
Ui, SU(l,l) quasispin , Ann. Phys. ~ (1968) 69 

Haranger, M. vénéroni, Ann. Phys. 114 (1977) 123 
J. M. Eisenberg, w. Greiner, Nuclear Theory (North Holland, 
1970), vol III, Microscopie Theory of the Nucleus 

12. M. Baranger, in "Cargèse Lectures in Theoretical Physics" 
(M. Levy ed.), (Benjamin, N. Y. 1963) 

11. A. Messiah, ~uantum meebanles , vol II, pag. 670, 
(North Holland, 1966) 

i4. M. Baranger, K. Kumar, Nucl. Phys. ~ (1968) 241 
15. H. J. verhaar, J. de Kam, A.M. Schulte, F. Marcelis, 

Phys. Rev. Cl8 (1978) 523 

-;-;-


