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Het al dan niet stabiel zijn van een homogeen Bose-Einstein condensaat in een ijl 

ultrakoud gas van grondtoestand alkali-atomen hangt alleen af van de verstrooiingslengte. Om 

deze verstrooiingslengte te bepalen moet men zo nauwkeurig mogelijk het verloop van de botsing 

tussen twee alkali-atomen te weten komen. Het is daarbij van belang de lange-afstands 

wisselwerking van de atomen zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk parameters te 

beschrijven. 

In het afstudeerwerk is op de eerste plaats aandacht besteed aan de exchange 

wisselwerking. Het is gebleken dat de exchange wisselwerking die in de groep tot voor kort werd 

gehanteerd, in het geval van twee waterstof-atomen een fundamentele fout bevat en in het geval 

van twee alkali-atomen teveel vrije parameters. Tijdens het afstudeerwerk is de achtergrond 

bestudeerd van uitdrukkingen in de literatuur die aan deze bezwaren tegemoet komen. 

Er is ook een eenvoudig model geconstrueerd aan de hand van een diabatische benadering 

om het gedrag van zwak gebonden toestanden en botsingen van zwaardere alkali atomen te 

beschrijven, met name het ontkoppeld zijn van de hyperfijn toestanden. Hoewel minder exact, 

geeft dit model meer inzicht in onder andere de breedte van avoided crossings en Feshbach 

resonanties. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Bose-Einstein condensatie, Feshbach resonanties 

Bose-Einstein condensatie (BEC) is een fase overgang, die optreedt in verdunde 

bosonische atomaire gassen bij extreem lage temperaturen (zieK. Bumett1
). Bij deze overgang 

zal de normale bezetting volgens de Boltzmann verdeling van de energetische toestanden 

plotseling overgaan in een macroscopische bezetting van de grondtoestand. Dergelijke 

verschijnselen waren al waargenomen in supergeleiding en superfluïditeit, maar deze systemen 

zijn zeer ingewikkeld om te beschrijven (respectievelijk een vaste stof en vloeistof). Een verdund 

gas van bosonische alkali atomen is daarentegen een eenvoudiger systeem (gemakkelijk te 

manipuleren en eenvoudige wisselwerking vindt plaats tussen slechts twee atomen). 

De overgang treedt op, wanneer de thermische de Broglie golflengte Äd8 = ~ 2
n

112 
van de 

mkBT 

atomen groter wordt dan de gemiddelde onderlinge afstand tussen naburige atomen, waardoor 

deze elkaar gaan overlappen. Hiervoor moeten, afhankelijk van de dichtheid n, lage temperaturen 

worden gecreëerd, bijvoorbeeld voor 87Rb (n=2·1012 cm- 3
) rond de honderd nano Kelvin (voor 

een overzicht van BEC experimenten tot dusver zie W. Ketterle et al.2
). De precieze conditie 

voor BEC is nÄd8
3>2.6l2. Het al dan niet stabiel zijn van een homogeen Bose-Einstein 

condensaat hangt af van slechts één parameter: de verstrooiingslengte a bij botsingen. Klassiek 

gezien kan men dit interpreteren als de straal van harde bollen. In de quanturn mechanica kan de 

verstrooiingslengte echter ook negatief zijn, waardoor een homogeen Bose-Einstein condensaat 

instabiel zal zijn (a<O correspondeert met een effectief aantrekkende kracht tussen de atomen). 

Om een stabiel homogeen Bose-Einstein condensaat te realiseren zoeken we naar een atoomsoort 

met positieve verstrooiingslengte. In onze groep worden voorspellingen gedaan voor het teken 

en de grootte van a voor verschillende alkali isotopen. Het afkoelen tot de vereiste extreem lage 

temperaturen gebeurt met behulp van laserkoeling in een magneto-optische val, gevolgd door 

verdampingskoeling in een magnetische val (in een magnetische val kan ook a<O tot een stabiel 

Bose-Einstein condensaat leiden, als het aantal gevangen deeltjes onder een bepaald maximum 

afhankelijk van a ligt). De verstrooiingslengte kan echter weer van het magneetveld afhangen. 

Hierdoor kunnen zogenaamde Feshbach resonanties optreden, waarbij de verstrooiingslengte 
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plotseling van teken wisselt! 

Bose-Einstein condensatie is inmiddels gerealiseerd in verschillende alkali' s. Het 

waarnemen van Feshbach resonanties zou geweldig veel over de dynamica van een Bose-Einstein 

condensaat leren. Men is nog steeds op zoek naar deze resonanties. In onze groep proberen we 

hiervoor voorspellingen te doen door zo nauwkeurig mogelijk de botsingseigenschappen te 

achterhalen. Dit komt neer op het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de verstrooiings

golffunctie/potentiaal voor twee alkali atomen op grote afstanden. 

1.2 Gekoppelde inverse storingsrekening 

We bepalen de potentiaal door de gebonden toestanden in een theoretische potentiaal te 

vergelijken met experimenteel gevonden gebonden toestanden. Deze experimentele gegevens 

krijgen we uit diverse soorten experimenten van andere groepen. In deze experimenten wordt 

altijd het energie verschil bepaald tussen de te meten gebonden toestand en een referentie 

toestand. C. Amiot et al. pasten een twee-foton overgang toe3 en L. Liet al. pasten een drie-foton 

overgang toe4
• De parameters van de theoretische potentiaal passen we zo aan, dat de theoretische 

en experimentele gebonden toestanden zo nauwkeurig mogelijk overeen komen. Dit doen we met 

een gekoppelde inverse storingsrekening. 

Met gewone storingsrekening kan berekend worden hoe een energie niveau verschuift bij 

een gegeven verstoring op de potentiaal. Inverse storingsrekening komt er in essentie op neer, 

dat we uit het energie verschil tussen een theoretische en experimentele gebonden toestand 

omgekeerd een correctie afleiden voor de theoretische potentiaal. Deze correctie is in eerste orde 

lineair evenredig met het energie verschil. In onze groep is een gekoppelde inverse 

storingsrekening methode ontwikkeld, die gelijktijdig toestanden in de berekening kan betrekken, 

die met elkaar worden gekoppeld. 

De effecten van de potentiaal op korte interatomaire afstanden (tot een r=r0) kunnen we 

volledig beschrijven met slechts twee parameters: de geaccumuleerde oscillatorische singlet en 

triplet fases op r0 van de golffunctie in de potentiaal. De lange-dracht wisselwerking wordt 
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beschreven door de van der Waals wisselwerking en op korter wordende afstanden door de 

exchange wisselwerking. Deze exchange wisselwerking laat singlet en triplet toestanden 

verschillende potentialen ondergaan. Verder is er de koppeling tussen de elektronenspin en 

kernspin door de hyperfijn wisselwerking en de koppeling tussen beide spins en een magneetveld 

door de Zeeman wisselwerking. 

1.3 Context van het afstudeerwerk 

Tot voor kort werd in onze groep de exchange wisselwerking tussen twee grondtoestand 

waterstof atomen op grote afstand (r> 12 ao) beschreven met de Heitler-London methode. Deze 

aanpak blijkt echter een fundamentele fout te bevatten. Aangewezen zal worden waar deze fout 

wordt gemaakt. We zullen in de theorie van de exchange wisselwerking duiken om tot een 

correcte vorm van de exchange wisselwerking op grote afstand te komen. Het voordeel van het 

H-H systeem is, dat de wisselwerking ook "exact" berekend kan worden. Dit is in feite in de 

literatuur gebeurd voor r~ 12 élo· Dit maakt het mogelijk om de in het vervolg af te leiden 

asymptotische vorm van de exchange wisselwerking te vergelijken met exacte waarden in de 

omgeving van 12 élo· 

Deze H-H potentiaal was van belang voor experimenten, gericht op het realiseren van 

Bose-Einstein condensatie in atomair waterstof, die sinds de zeventiger jaren worden 

ondernomen. Ondertussen worden sinds eind tachtiger jaren BEC experimenten uitgevoerd met 

atomaire alkali gassen, zoals hiervoor uiteengezet. V oor alkali atomen werd tot voor kort in onze 

groep gewerkt met een fenomenologische vorm Ae-"' voor de exchange wisselwerking, waarin 

de parameters A en a werden bepaald uit experimentele gegevens. Het ligt voor de hand ook in 

dit geval de meer fundamentele aanpak voor H-H te proberen, dat wil zeggen in essentie aan te 

nemen, dat (voor bijvoorbeeld het K-K systeem) op grote afstand de exchange wisselwerking kan 

worden berekend met een uitwisseling van één enkel paar (valentie) elektronen. Toennies et al. 5 

hebben laten zien, dat via zo'n potentiaal zeer nauwkeurig de bindingsenergie van de 

experimenteel waargenomen He2 gebonden toestand beschreven kan worden. Onder andere met 

het oog op dit succes, wordt sinds kort in diverse groepen, die zich met koude atomen bezig 

houden, gewerkt met een dergelijke exchange potentiaal. Ook hierop zal in het vervolg nader 
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worden ingegaan. 

Het gedrag van zwak gebonden toestanden en botsingen van de zwaardere alkali atomen 

blijkt grote overeenkomst te vertonen met het gedrag van ontkoppelde hyperfijn toestanden. Dit 

is onverwacht, omdat de sterke exchange wisselwerking de hyperfijn toestanden sterk koppelt. 

We zoeken dus een oorzaak waarom effectief de koppeling toch klein is. In het geval van 85Rb 

gebeurt dit, doordat de singlet en triplet fase (ongeveer) gelijk zijn en in het 133Cs geval, doordat 

de experimenteel relevante hyperfijn toestanden of (bijna) zuiver triplet of (bijna) zuiver singlet 

zijn. Door nu daadwerkelijk een model te construeren, dat als speciaal geval ontkoppelde 

hyperfijn toestanden heeft, zouden we vele eigenschappen van deze zwaardere alkali atomen 

kunnen verklaren. Er is in dit afstudeerwerk een eenvoudig model geconstrueerd aan de hand van 

een diabatische benadering. Daarmee kunnen we inderdaad het gedrag van zwak gebonden 

toestanden en botsingen van zwaardere alkali atomen verklaren. Ook kunnen verschijnselen als 

de breedte van Feshbach resonanties en avoided crossings worden begrepen. 

Tenslotte zijn vroegere voorspellingen van Feshbach resonanties in het K-K systeem, die 

door onze groep gedaan zijn op basis van gekoppelde inverse storingsrekening, in dit 

afstudeerwerk herzien, nadat er nieuwe experimentele gegevens binnen kwamen, waaruit bleek, 

dat alle triplet K2 niveaus 1.78 cm- 1 hoger liggen dan vroeger aangenomen. 
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1.4 Opbouw van het verslag 

• In de hoofdstukken 2 en 3 worden de wisselwerkingen tussen twee grondtoestand alkali 

of waterstof atomen beschreven en wordt uitleg gegeven van wat (ontkoppelde) kanalen 

zijn. We bespreken de magnetische val, verstrooiingslengte en de principes van 

(gekoppelde) inverse storingsrekening. 

Er wordt hier geen nieuwe theorie beschreven. Dit gebeurt pas in de volgende 

hoofdstukken. 

• In hoofdstuk 4 wordt de theorie van de exchange wisselwerking behandeld. 

• In hoofdstuk 5 behandelen we het eenvoudige model voor de dynamica van het twee

atoom systeem aan de hand van de diabatische benadering. 

• In hoofdstuk 6 geven we de resultaten voor de voorspellingen van Feshbach resonanties 

en andere botsingseigenschappen in kalium. 

• Hoofstuk 7 geeft de conclusies. 
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Hoofdstuk 2 De Hamiltoniaan van het systeem van twee 

grondtoestand alkali atomen 

In dit hoofdstuk vatten we kort enkele aspecten samen van de dynamica van een systeem 

van twee wisselwerkende alkali atomen in de elektronische grondtoestand. 

2.1 De één-deeltjes Hamiltoniaan 

De volgende wisselwerkingen kunnen een opsplitsing veroorzaken in het eigenwaarde 

spectrum van een grondtoestand alkali atoom. 

• De hyperfijn wisselwerking. Deze werkt tussen de spin s van het valentie elektron en de 

kern spin f: 

ahif ~ v =-s·i 
hf tt2 (2.1) 

waarin ahf de hyperfijn constante van het betreffende isotoop genoemd wordt. Het rechter 

lid is invariant onder simultane rotaties van s en T. Daardoor is hun som f een 

behouden grootheid, zijnfen m1 goede quanturn getallen en is er volledige ontaarding 

naar mi" 

• De Zeeman wisselwerking. Deze werkt tussen beide spins en een extern aangelegd 

magneetveld B: 

(2.2) 

met de gymmagnetische verhoudingen y sen Yi ( Yi verwaarlozen we omdat deze ongeveer 

103 maal kleiner is dan yJ Het rechter lid is invariant onder afzonderlijke rotaties van s 
en i om de as van het magneetveld (per definitie de z-as). Goede quanturn getallen zijn 

ms en m; en dus ook mi" 

Een geschikte basis om de één-deeltjes eigentoestanden uit te rekenen is I (si)jm1) bij een 

zwak magnetisch veld en I sm,im) bij een sterk magnetisch veld. In Figuur 2.1 zijn de 

eigentoestanden en -energieën van dat gedeelte van de Hamiltoniaan, dat op de spin 

vrijheidsgraden werkt uitgerekend voor een atoom met kern spin i=712, zoals bij 133Cs. We zien 
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hierin de twee hyperfijn manifolds met respectievelijk j=i+Y2 en .f=i- Y2 bij zwakke B. In de 

literatuur en ook verder in dit verslag worden ook de toestanden bij sterkere velden vaak 

aangeduid met de quanturn getallen! en mi' die bij die toestanden behoren in de limiet B .... O. 

+1/2 +7/2 

4 

2 f=4 
+1/2 -7/2 

-112 -7/2 

-112 +7/2 

Figuur 2.1 De energieën van een atoom met kern spin i=712 alsfunctie van het magneetveld B. 
De toestanden zijn gelabeld met wat goede quanturn getallen zijn bij zwakke en sterke 
magneetvelden. 

2.2 De statische magnetische val (1) 

In een statische magnetische val past een spin toestand zich bij langzame beweging 

adiabatisch aan aan het lokale magneetveld. Als uitzondering treden overgangen op waar een 

andere spin toestand dezelfde energie heeft (met name bij B=O). De atomen zullen altijd de plaats 

met de laagste spin energie opzoeken. Het is niet mogelijk om in de vrije ruimte met een statisch 

magneetveld een lokaal maximum in B te genereren. Een lokaal minimum lukt wel en hier 

kunnen alleen toestanden in gevangen worden, die in Figuur 2.1 een positieve helling hebben. 

Als we later naar twee atomen kijken, zal blijken, dat dan alleen de bovenste toestand van het 

bovenste manifold en de bovenste toestand van het onderste manifold in aanmerking komen 

(deze laatste tot aan een maximaal magneetveld B0, waar dit hyperfijn niveau zijn maximale 
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energie heeft). De overige worden snel ontvolkt door botsingen. 

2.3 De twee-deeltjes Hamiltoniaan 

Vervolgens beschouwen we nu twee identieke atomen. We gebruiken de Born

Oppenheimer benadering om het elektronen en kernen probleem apart te behandelen. De 

interacties in het elektronen probleem leiden tot een centrale interactie voor de kern beweging. 

Door alleen de relatieve kern beweging te beschouwen is het twee-deeltjes probleem te reduceren 

tot een effectief één-deeltjes probleem. 

De spin vrijheidsgraden en de hoek-baan vrijheidsgraden in dit probleem zijn volledig 

ontkoppeld. De symmetrie van beide delen kan dus onafhankelijk worden behandeld. Het hoek

baan gedeelte is invariant onder drie-dimensionale rotaties ( [ is behouden). Goede quanturn 

getallen zijn Q en m1 en er is volledige ontaarding naar m,. De symmetrie van de spin 

vrijheidsgraden komt in het vervolg van deze paragraaf aan bod. 

De Hamiltoniaan voor de relatieve kern beweging bestaat, na separeren van het 

hoekgedeelte, uit de volgende termen: 

-~( ..!.__- ece +I)) + Vc + t (vhf,n + Vz.n} 
21J a? r2 n=l 

(2.3) 

met 11 de gereduceerde massa van de atomen en Vc de centrale interactie. De tweede term in de 

kinetische energie operator veroorzaakt de zogenaamde centrifugaal barrière in de potentiaal. 

De centrale wisselwerking Vc heeft de volgende vorm: 

• Voor grote interatomaire afstand wordt de centrale interactie beschreven door de 

aantrekkende dispersie interactie (asymptotisch de elektrische dipool-dipool van der 

Waals wisselwerking - c6 
). 

r6 

• Op kleinere afstand beginnen de elektronen wolken van de atomen elkaar te overlappen. 

De spins van de valentie elektronen kunnen nu samen (S =s1 +~)een singlet (S=O) of 

triplet (S=l) toestand vormen. Het energie verschil tussen singlet en triplet toestanden 
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wordt (2x) de exchange wisselwerking genoemd. In Figuur 2.2 is schematisch 

weergegeven hoe een singlet en triplet potentiaal verlopen. 

0 

V 

0 
r 

Figuur 2.2 Illustratie van een singlet en triplet potentiaal. 

De centrale wisselwerking wordt beschreven met: 

I 

Vc = L PsVs(r) 
s~o 

(2.4) 

met P5 de projectie operator in de spin ruimte op respectievelijk de S=O en S=l 

deelruimte. De singlet en triplet potentialen worden beschreven met: 

(2.5) 

met C6, C8 en C10 de dispersie coëfficiënten voor de lange-afstandswisselwerking. De 

exponent is de vorm, die tot voor kort in onze groep als beschrijving van de exchange 

wisselwerking tussen de alkali atomen werd gebruikt. In deze beschrijving blijkt toch 

fundamenteel iets fout te zijn. In hoofdstuk 4 wordt een betere vorm afgeleid, namelijk: 

.2. -I 
-( -llBr 2K e-2Kr (2.6) 

metrinatomaire eenheden (aa). 

• Op nog kleinere interatomaire afstand zal ook de core van de atomen de atoom-atoom 

interactie beïnvloeden. Dit veroorzaakt een sterk afstotende kracht. Als we VT en V5 

theoretisch zouden willen bepalen, krijgen we een gecompliceerd veel-elektron probleem. 

Voor zwaardere atomen is dit een hopeloze aanpak. Wat we daarom in feite doen is de 

potentiaal van het gehele gebied vanaf r=O tot een zekere interatomaire afstand r0 
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beschrijven met de geaccumuleerde oscillatorische fase <l>s en <I>T op r0 van respectievelijk 

de singlet en triplet golffunctie, die niet explodeert in het binnengebied. 

De hyperfijn wisselwerking voor de twee atomen samen kan gesplitst worden in een symmetrisch 

en antisymmetrisch gedeelte onder verwisseling van de elektron spins: 

2 

L vhf,n = vh~+ V~ 
n=l 

(2.7) 

met l = rl +~.vhf-koppelt dus uitsluitend singlet ( antisymmetrisch in elektronen spinruimte) met 

triplet (symmetrisch) spintoestanden en omgekeerd. Voor B=O is het spin deel van de 

Hamiltoniaan invariant onder simultane drie-dimensionale rotaties van SI, Sz, rl en ~ (dus is 

F = S + f = ] 1 + ] 2 behouden). Goede quanturn getallen zijn Fen mF en er is volledige ontaarding 

naar mF. 

De Zeeman wisselwerking heeft de volgende vorm: 

V2 =(ysS-yif)·ff (2.8) 
Voor B*O blijft er van de drie-dimensionale rotatie symmetrie groep slechts de twee

dimensionale subgroep over, bestaande uit draaiingen om het magneetveld (alleen Fz is 

behouden). Het goede quanturngetal is mF en de ontaarding is opgeheven. 

Er is ook nog een magnetische dipool-dipool wisselwerking tussen de twee valentie 

elektronen, maar omdat deze zeer zwak is laten we deze hier buiten beschouwing. 

2.4 Identieke atomen 

Voor twee identieke bosonen geldt, dat de totale golffunctie symmetrisch moet zijn en 

voor fermionen antisymmetrisch. De baan golffunctie is symmetrisch bij een even relatief baan 

impulsmoment Q en antisymmetrisch bij een oneven Q. Voor bosonen geldt dan, dat de spin 
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golffunctie hierbij respectievelijk symmetrisch en antisymmetrisch is. Dit heeft als consequentie, 

dat voor bosonen geldt, dat S+l+Q even is en voor fermionen oneven. 
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Hoofdstuk 3 Kanalen 

fu dit verslag zal ik met een kanaal bedoelen een basistoestand in de hoek-spin ruimte van 

het twee-atoom systeem. Er zijn twee gebieden, waar we van ontkoppelde kanalen kunnen 

spreken. Tot een zekere r0 hebben we ontkoppelde singlet en triplet kanalen, vanaf een zekere 

r1 hebben we ontkoppelde hyperfijn kanalen. Tussen deze gebieden in zit het zogenaamde 

koppelingsgebied. Hoe de spin toestand hier verandert hangt af van de lokale kinetische energie. 

Bij een lage kinetische energie volgt deze een lokale adiabatische toestand. Bij een hoge 

kinetische energie is er geen tijd om de spin toestand te laten veranderen (diabatische limiet). 

In de kanalen is er een zekere reguliere oplossing, die niet explodeert voor r---0. Voor de 

singlet en triplet kanalen leidt dit tot respectievelijk een singlet en triplet fase op r0, zodanig dat 

de oplossing niet explodeert in het binnengebied. Voor de hyperfijn kanalen leidt dit tot een 

hyperfijn fase op r 1, zodanig dat de oplossing niet explodeert in het buitengebied. 

3.1 De singlet en triplet kanalen 

Tot een zekere r0 kunnen we het effect van V ;,1 verwaarlozen, omdat de exchange 

wisselwerking er zo groot is. De spin ruimte kan dan opgesplitst worden in een singlet en triplet 

deelruimte, omdat deze volledig ontkoppeld zijn. De Hamiltoniaan binnen deze deelruimten 

bestaat uit de kinetische energie operator, Vh/ + V2 en respectievelijk de singlet of triplet 

potentiaal. Bovendien is de spin ruimte volledig ontkoppeld van de hoek-baan ruimte. De 

eigentoestanden van de Hamiltoniaan van het spin systeem, Vh/ + Vz, zijn daarom volledig 

ontkoppeld. We spreken dan van ontkoppelde singlet en triplet kanalen tot een bepaalde r0 . De 

totale energie van het twee-atoom systeem bestaat uit twee onafhankelijke bijdragen: 

• De energie van de baanbeweging E5 of Er in de singlet of triplet potentiaal. 

• De energie van het spin systeem. Dit zijn de eigenwaarden van V i!/+ V2 . 

Zonder magneetveld is F een goed quanturn getal en is er volledige ontaarding naar mpo 

In Figuur 3.1 zijn voor dit geval (B=O) alle singlet en triplet energie-eigenwaarden van V lif+ 
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uitgezet voor i1=i2=712. Vh/ koppelt toestanden met dezelfde S èn /bij dezelfde F. In de figuur 

zijn de diagonaal eigenwaarden weergegeven, welke dus niet meer onderling door V~/ worden 

gekoppeld. 

(1,7) 

(1,1) 

J 

(1 ,3) 

J 

(1 ,5) 

j). 
j). 

(0,2) (0,4) ---- (0,6) 

+3 
oneven Q 

(0,1) (0,3) (0,5) (0,7) 

(1 ,0) 

(1,2)-$ 

-3Y2 (1,4)-$ 

(1,6) __$ 

Figuur 3.1 De energieën van het spin systeem voor identieke bosonen met i=712 bij (on)even 
baan golffunctie ((anti) symmetrische spin golffunctie ). Ieder singlet en triplet (dat soms uit drie 
toestanden bestaat, aangegeven met een gelijk soort lijn) is gelabeld met (S,l). 

Bij kleinere kernspins i1=i2 blijft het plaatje gelijk. Alleen vallen er rechts toestanden weg. 

Een magneetveld heft de ontaarding naar mF op. V2 koppelt spin toestanden met 

verschillende F, met dezelfde S èn I. Dit gebeurt dus alleen binnen een triplet (S= 1 ,/). De 

eigenwaarden kunnen permFen per triplet berekend worden. In Figuur 3.2 hebben we dit gedaan 

voor de triplets bij een even Q botsing met mr-2 en i=312, zoals bij 39K en 41K (voor alle m/s 

bij i=712 zie J.M. Vogels6 §3.4). De kanalen, die dan door V2 worden gekoppeld, zijn (S,l)F= 

(1 ,3)4, (1 ,3)3 en (1 ,3)2. Hiernaast hebben we nog het van de andere ontkoppelde triplet kanaal 

(1,1)2. 

1-" 



-6 

-6 

Figuur 3.2 Triplet eigenwaarden van Vh/ + V2 als functie van het magneetveld voor mp=-2 bij 
een even f botsing en i=312. De kanalen zijn gelabeld met (S,l)F. 

3.2 De hyperfijn kanalen 

Op grote interatomaire afstanden vanaf een zekere r 1 wordt de exchange wisselwerking 

verwaarloosbaar. Hierdoor ontstaan daar ontkoppelde hyperfijn kanalen. De Hamiltoniaan V lif+ V2 

van het spin systeem is de som van de Hamiltoniaan van twee losse atomen. De eigentoestanden 

hiervan zijn de ge(anti)symmetriseerde producten van de bosonische dan wel fermionische 

atomaire hyperfijn toestanden. 

Vhf- koppelt singlet en triplet toestanden met dezelfde F (er worden alleen toestanden, 

waarvoor S èn I slechts met 1 verschillen, gekoppeld (dit volgt uit het vector karakter van .f1 - ~ 

en f1 - ~ in (2.7))). In het geval van i=7/2, zoals bij 133Cs, worden bij mp=-6 en een even Q 

botsing door Vh1+V2 op deze manier vijf kanalen gekoppeld, namelijk (S,l)F= (1,5)6, (0,6)6, 

(1,7)6, (1,7)7 en (1,7)8 (zie Figuur 3.1). In Figuur 3.3 zijn de eigenwaarden weergegeven in de 

deelruimte van deze vijf kanalen als functie van het magneetveld. De onderste toestand bepaalt 

de grens van het continuüm. De eigenwaarden in deze figuur komen natuurlijk juist overeen met 
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de som van twee eigenwaarden voor de afzonderlijke atomen (zie Figuur 2.1). Welke dat zijn, 

kunnen we aan de labeling met I f 1mNf2mh) direct aflezen. Hierin hebben we voor het gemak de 

één-atoom hf toestanden aangeduid met de quanturngetallen jm1 die deze toestanden 

karakteriseren in de B=O limiet, hoewelfeigenlijk voor BtoO geen goed quanturngetal meer is. 

E ( ahf) 
4 

2 

B ( ahf I 2tJB) 

-2 [3-2,4-4) 

-4 
[3- 3,3- 3) 

Figuur 3.3 Eigenwaarden in de deelruimte van de vijf I (Sl)FmF) kanalen, die met elkaar 
gekoppeld worden door Vh1+ V2 als functie van het magneetveld voor m F -6 bij een even /' 
botsing en i=712. De toestanden zijn gelabeld met I f 1m11 

,J2m12} 

3.3 De statische magnetische val (2) 

Ik kom nu nog terug op de statische magnetische val. Bij laag energetische inelastische 

botsingen zal de totale spin energie na de botsing kleiner zijn (er is niet voldoende energie voor 

toename), waardoor atomen het gas zullen opwarmen of zelfs uit de magnetische val zullen 

ontsnappen. In de volgende gevallen (voor i1=i2=712) zijn deze overgangen niet mogelijk: 

• Bij botsingen tussen atomen in de f=4, m,=+4 toestand zullen door het behoud van mr8 

de atomen ook na de botsing de maximale m1 hebben en zich dus in dezelfde toestand 

bevinden. 

• Bij botsingen tussen atomen in de f=3, m,=- 3 toestand zijn door het behoud van mF de 
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volgende kanalen toegankelijk: jf1mNf2m
12

)= 13-2,4-4), 14-3,3-3), 14-2,4-4) en 

14-3,4-3). Deze hebben echter allemaal een hogere spin energie dan het botsingskanaai 

13-3,3-3). Deze energie is niet beschikbaar vanwege de lage botsinsenergie. 

Bose-Einstein condensatie experimenten worden dus slechts uitgevoerd met de hoogste toestand 

van het bovenste hyperfijn manifold en de hoogste toestand van het onderste hyperfijn manifold. 

In het geval van de laatstgenoemde toestand is invangen in een magnetische val natuurlijk slechts 

mogelijk tot een maximaal magneetveld B0 , waar dit hyperfijn niveau zijn maximale energie 

heeft (zie Figuur 2.1). 

3.4 De verstrooiingslengte 

De verstrooiingslengte a kan gedefinieerd worden als de asymptotische radiële 

verschuiving van een laag energetische continuüm golffunctie ten opzichte van het interactieloze 

geval. Bij zeer lage kinetische energie vinden er slechts botsingen plaats met baan impulsmoment 

Q=O en is de asymptotische vorm van de radiële golffunctie R(r) = ..!..sink(r- a)"" k(r-a) met het 
r r 

th 2 

asymptotische golfgetal kzO (- = E- V). Klassiek kan a beschouwd worden als de straal van 
211 

een harde bol. In de quanturn mechanica kan a echter ook negatief worden. In Figuur 3.4 is dit 

schematisch weergegeven voor twee triplet golffuncties u(r)=rR(r) als functie van r, welke we 

vergelijken met het interactieloze geval (V=O) u(r)zkr. 
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/ 
/ 

/ 

a<O 0 a>O 

r 
Figuur 3.4 Schematische weergave van twee triplet golffuncties voor de relatieve beweging van 
twee atomen met zeer lage kinetsche energie. Bij deze lage energieën wordt de 
verstrooiingslengte gevonden door de oplossing op grote afstand te extrapoleren naar de r-as 
ofte vergelijken met de oplossing voor het interactieloze geval (V=O). We zien hier a<O voor de 
ene en a>O voor de andere golf.functie. 

Voor botsingen tussen atomen in de bovenste toestand van het bovenste manifold, welke 

in een magnetische val gevangen kan worden, geldt vanwege mr8, dat F gelijk is aan de 

maximale waarde 8. Bij F=8 bestaat er slechts één toestand, die puur triplet is, namelijk 

I (S,l)F,mF)= I (1 ,7)8,8) (zie Figuur 3.1). Het magnetisch veld, dat slechts de energie van het spin 

systeem beïnvloedt, heeft dan geen invloed op de baanbeweging in de triplet potentiaal en 

beïnvloedt derhalve niet de verstrooiingslengte. Bij botsingen tussen atomen in de bovenste 

toestand van het onderste manifold, die eveneens in een magnetische val gevangen kan worden, 

zijn er wel diverse gekoppelde spin toestanden. Deze verschillende spin toestanden worden 

verschillend beïnvloed door het magneetveld. Hier hangt de verstrooiingslengte af van het 

magneetveld! Bij deze botsingen treden Feshbach resonanties op, wanneer door het magneetveld 

de energie van een gebonden toestand de energie van de drempel van het continuüm passeert. De 

verstrooiingslengte gaat dan naar ± 00 , wisselt er van teken en keert naar zijn oorspronkelijke 

waarde terug. 
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3.5 Het principe van inverse storingsrekening 

Inverse storingsrekening komt er in essentie op neer, dat we een correctie voor de 

theoretische potentiaal Vh afleiden, zodat de hierin berekende theoretische energie niveaus Enrh 

zo goed mogelijk overeenkomen met de experimenteel gevonden energie niveaus Enexp. De te 

corrigeren theoretische potentiaal V\r) levert de theoretische energie niveaus Enrh met 

bijbehorende golffuncties: 

( .r_ +V rh(r)) 'Pth = E th 'Pth 
211 n n n (3.1) 

De correctie voor de theoretische potentiaal Ll V wordt gevonden door parameters cm van de 

theoretische potentiaal te veranderen. De correctie zullen we namelijk als lineaire combinatie van 

een stel geschikte basisfuncties met onbekende coëfficiënten cm schrijven: 

LlV= L cmfm(r) 
m 

(3.2) 

Met behulp van storingsrekening is het eerste orde effect van een verandering in de M parameters 

cm op deN niveaus Enrh te berekenen. Dit leidt tot de NxM matrix: 

'P:h IJm I 'P:h 

('P:h I 'P:h) 

De veranderingen van de energie niveaus door een verandering in de parameters zijn: 

dEn= L Mnmcm 
m 

(3.3) 

(3.4) 

We proberen nu zodanige correcties cm toe te passen, dat de resterende verschillen (dat wil 

zeggen de kwadraten som) tussen de experimentele niveaus en de nieuwe theoretische energie 

niveaus, 

(3.5) 

zo klein mogelijk zijn. De optimale correctie in de parameters wordt bereikt door de pseudo-
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inverse* van M te nemen en deze met de eerder gevonden energie verschillen te 

vermenigvuldigen: 

Cm= L (M -l)mn(E:xp- E:h) (3.6) 
n 

Zodra er minstens evenveel toestanden zijn als parameters, die je wilt aanpassen, liggen de 

parameters vast. Als het aantal parameters en niveaus gelijk is, krijg je de gewone inverse en kun 

je de resterende kwadraten som gelijk aan nul krijgen. Als het aantal parameters kleiner is lukt 

dat niet. Met de gecorrigeerde potentiaal parameters rekenen we vervolgens wederom 

theoretische energie niveaus uit. Hier leiden we dan weer een correctie uit af, enzovoort totdat 

er convergentie bereikt is. 

Het introduceren van meerdere gekoppelde kanalen in inverse storingsrekening betekent 

het overgaan naar een matrix vorm voor de potentiaal, waarin alle koppelingen zijn verwerkt, en 

een kolom voor de golffuncties van de kanalen. In deze methode wordt de geaccumuleerde fase 

methode opgenomen om de potentiaal in het binnengebied te beschrijven. Voor een uitgebreidere 

behandeling hiervan zie J .M. Vogels6 hoofdstuk 7. 

Voor de gewone inverse X van een non-singuliere vierkante matrix A geldt: 
AX=XA=E 

met E de eenheidsmatix. Een algemene matrix A heeft geen inverse als hij niet 
vierkant is of als hij vierkant en singulier is. Er bestaat dan wel een zogenaamde 
gegeneraliseerde- of pseudo-inverse Z welke voldoet aan de vergelijkingen: 

AZA=A ZAZ=Z (AZ)T=AZ (ZA)T=ZA 
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Hoofdstuk 4 De exchange wisselwerking 

In dit hoofdstuk zullen we de exchange wisselwerking behandelen. Daarbij zal de 

interatomaire afstand met een hoofdletter R worden aangegeven en gebruiken we de kleine r voor 

de coördinaten van de elektronen. Tot voor kort werd in onze groep de exchange wisselwerking 

tussen twee waterstof atomen op grote afstand beschreven met de Heitler-London methode. We 

zullen laten zien, waarom deze methode fundamenteel incorrect is. Voor alkali atomen werd in 

onze groep de fenomenologische vorm Ae-aR gebruikt voor de exchange wisselwerking op grote 

afstand. Voor zowel het waterstof als alkali geval zullen we een correcte vorm voor de exchange 

wisselwerking op grote afstand afleiden. We zullen aan de hand van de voorbeelden van twee 

H-atomen en van twee He-atomen illustreren hoe verbluffend nauwkeurig de gewijzigde vorm 

van de exchange wisselwerking is. 

4.1 Singlet en triplet toestanden 

Naast de spin onafhankelijke van der Waals interactie, treedt er tussen twee botsende 

waterstof- of alkali-atomen ook een exchange (uitwisselings-) interactie op. Deze wordt 

belangrijk, wanneer de golffuncties van de valentie elektronen gaan overlappen. De spin van het 

valentie elektron van het ene atoom kan met de spin van het valentie elektron van het andere 

atoom ( S = s1 + ~) een singlet toestand S=O of een triplet toestand S= 1 vormen. Omdat elektronen 

fermionen zijn, moet de totale elektron golffunctie antisymmetrisch zijn onder uitwisseling van 

twee elektronen. De antisymmetrische singlet spin toestand (S=O: ( l ! - ! l )/V2) gaat daarom 

samen met een energetisch gunstige symmetrische elektron baan golffunctie. De symmetrische 

triplet spin toestand (S= 1: ll, ! ! of ( l ! +! l )/V2) gaat samen met een ongunstigere 

antisymmetrische elektron baan golffunctie. De energie van een triplet spin toestand ET ligt dus 

hoger dan de energie een singlet spin toestand E5• Dit energie verschil (gedeeld door 2) noemen 

we de exchange interactie en de kans op uitwisseling van de twee valentie elektronen hangt direct 

samen met dit energie verschil. 
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4.2 De Heitler-London methode 

Het concept van de exchange wisselwerking van de spins van nonsinglet atomen kwam 

rond 1927 tot stand in de Heitler-London theorie van de moleculaire binding en de Heisenberg 

theorie van het ferromagnetisme. De exchange interactie wordt beschreven met een effectieve 

Hamiltoniaan, die de spin Hamiltoniaan wordt genoemd. Hierin komt de afhankelijkheid van de 

spins naar voren: 

H 2]-
eff= --;:z sl·s2 

= -..!....] §2 - g2 -si = 2 
{ 

-.!...J (s = 1 : triplet) 

>' ( 1 
) %I (s = 0: singlet) 

(4.1) 

J is hierin de exchange integraal, welke fysisch gezien de frequentie van uitwisseling van de twee 

valentie elektronen telt. Heitier en London hebben deze J berekend met variatie-rekening door 

als proefgolffunctie voor het ruimtelijk twee-elektron probleem een willekeurige lineaire 

combinatie 

c JlV I+ c uW u (4.2) 

van de twee producten van vrije grondtoestand atoom golffuncties te gebruiken. Hierin is 

lj1
1 
= ...!..e -ria -rzb en lj1 IJ= ...!..e -rib -rza (in atomaire eenheden). Zie Figuur 4.1 voor de coördinaten. 

n n 

1 
2 

a b 

Figuur 4.1 Het waterstof geval: elektronen 1 en 2 en protonen a en b. 

Uit de variatie rekening komen als oplossingen (zieL. Pauling en E.B. Wilson7
) 

(4.3) 

dat wil zeggen de symmetrische en antisymmetrische ruimtelijke golffuncties 
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1 llrs= (w/+llru), 
v2o +~2) 

1 wA = (w~-w~~), 
v2o-~2) 

(4.4) 

met ~2 = J wlwl/d 6r de overlap-integraal van WI en Wu (dat wil zeggen ~ is de één-elektron 

overlap-integraal van 1s orbitals rond kernen a en b). De bijbehorende eigenwaarden zijn 

met 

H +H 
E (R) = I I I 11 ' 

s 1 +~2 

H -H 
E (R) = I I I I/ ' 

A 1 -~2 

Hl I= I $IH$Id6r ' 

HI 11 = f $IH l!Tnd6r , 

(4.6) 

waann H = -.!.:v 2 -..!..V 2 - _.!._ - _.!._ - _.!._ - _.!._ +..!.. + _.!._ de elektronen Hamiltoniaan voor het 
2 1 2 2 ria r2b r2a rib R rl2 

waterstof molekuul is (in atomaire eenheden). Voor de exchange integraal wordt zo gevonden: 

=..!../ - )-Hl ~~-Hl ~~2 
J- ?\ES EA - . 

2 1 -~4 
(4.7) 

Merk op, dat de antisymmetrie-eis voor de elektronen dicteert, dat liJ A vermenigvuldigd moet 

worden met een (symmetrische) triplet spin functie en $ 5 met een (antisymmetrische) singlet spin 

functie. Dit levert dan de totale elektronen toestanden op. 

Wanneer men de opsplitsing benadert voor kleine overlap (grote interatomaire afstand 

R), krijgt men 

(4.8) 
Als men hierin de uitkomst van de integralen invult en het asymptotische gedrag voor R"'""oo 

neemt, geeft dit precies het eind-resultaat van Heitler-London voor het lange-dracht deel van de 

exchange interactie van twee waterstof-atomen (zie ook Herring en Flicker8
): 

] = -(~ -l:....y -2lnR\,;>3e -2R +O(R2e-2R) 
45 15 15 r· , (4.9) 

waarin y=0.5772 de Euler constante is. 
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Dat J, zoals boven opgemerkt, gerelateerd is aan de frequentie van uitwisseling van de 

elektronen, is in te zien door een superpositie te bekijken van de stationaire oplossingen lJ1 5 en 

(4.10) 

dat wil zeggen de oplossing van de tijdsafhankelijke Schrödinger vergelijking voor de 

beginvoorwaarde lJI(t=O)=lJI~> waarvoor elektron 1 bij kern a zit en elektron 2 bij kern b. De 

oplossing (4.10) gaat periodiek heen en weer tussen deze situatie en die waarbij de elektronen 

uitgewisseld zijn, dat wil zeggen Wu· De bijbehorende hoekfrequentie is kennelijk 

(EA- E5)lh=2Hh. Overigens kan uit de ruimtelijke golffunctie (4.10) een totale golffunctie 

verkregen worden door lJI(t) te vermenigvuldigen met een willekeurige spin-toestand en te 

antisymmetriseren. 

4.3 Gewijzigde aanpak voor H-H. Inleiding 

Door Herring9 is er voor het eerst op gewezen, dat de Heitler-London methode een 

fundamenteel verkeerde asymptotische exchange uitdrukking oplevert. Dit komt in essentie, 

doordat de Heitler-London methode in de golffuncties geen rekening houdt met de onderlinge 

coulomb afstoting van de uitwisselende elektronen. Hierdoor kan in de H1 II term de -1 term 
rl2 

dominant worden (doordat in de golffuncties kleine afstanden niet onderdrukt worden). De 

betrokken term in H1 II komt overeen met de elektrostatische energie van de "exchange

ladingsverdeling" ..!..e- ria- rib, die voor groteR gaat lijken op een cilindrische ladingsverdeling met 
1t 

een straal van de orde IR. Dit leidt tot de lnR term in (4.9), die voor groteR gaat domineren. Dit 

levert een positieve J op, waardoor de triplet-energie onder de singlet-energie komt te liggen, wat 

principieel niet kan. Om een betere asymptotische uitdrukking voor J te vinden, zullen we een 

betere benadering voor de golffunctie moeten vinden, waarin correlaties in de posities van de 

twee elektronen aanwezig zijn, die er voor zorgen dat ze elkaar vermijden. Maar we zullen eerst 

proberen om een uitdrukking voor de exchange integraal zelf te vinden, die de exchange energie 

relateert aan de uitwisseling van de elektronen door een zogenaamd hypervlak. Dit hypervlak 

wordt als volgt gedefinieerd. 
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4.4 Gewijzigde aanpak voor H-H. Het hypervlak 

In de zes-dimensionale ruimte van de elektronen coördinaten { r1, r2} definieer ik het vijf

dimensionale hyperoppervlak S, waarvoor geldt r1/+r2b
2=r1b

2+r2/. Zie Figuur 4.2 voor de 

Figuur 4.2 Boven: positie van de protonen a, ben de elektronen 1, 2. Onder: projectie van alle 
posities op het xy-vlak. 

Door met behulp van de cosinus regel r1b en r 2a uit te drukken in respectievelijk r1a, 81, R en r2b, 

82, Ris de vergelijking voor het hypervlak om te schrijven tot R(R-r1acos8 1-r2bcos82)=0. Met 

behulp van z1a=Y:zR+z1 en z2h=Y:zR- z2 is deze vergelijking uiteindelijk equivalent met z 1=z 2• De 

elektronen bevinden zich dan in hetzelfde xy-vlak, dat wil zeggen het punt { rl' r2} in het 

hypervlak. Er is dan geen voorkeur om één elektron aan de ene kern toe te kennen en het andere 

aan de andere kern. Zodra het punt { rl' s} aan een kant het hypervlak verlaat, ontstaat er een 

voorkeur. z1 zal dan verschillend zijn van z2 en we kunnen dan aan kern a het elektron met de 

kleinste z toekennen en aan kern b die met de grootste z. De uitwisseling van de twee valentie 

elektronen zal dus door dit hypervlak heen gaan. In Figuur 4.3 is dit hypervlak twee

dimensionaal weergegeven door de vier x 1, y 1, x2 en y2 dimensies weg te laten. 
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2 s 
Y2R 

Y2R 

-Y2R 
Figuur 4.3 Het hypervlak S: z1=z2• Het gearceerde gedeelte zullen we de linker zijde van het 
hypervlak noemen. 

Nu volgt de afleiding voor de exchange integraal over het hypervlak. 

4.5 Gewijzigde aanpak voor H-H. De exchange integraal over het hypervlak 

We gaan uit van de exacte 'I's en 'I' A' die voldoen aan de Schrödinger vergelijking 

H'Ps1A=Es1A 'I' stA met de Hamiltoniaan H (in atomaire eenheden): 

H = _2_\72 __ I __ _ 1_ 
2 

1 1 1 1 (4.11) 
----+-+-

r2a rlb R rl2 

Hierin is V' de zes-dimensionale gradiënt, 1 en 2 representeren de elektronen en a en b de 

protonen. De opsplitsing E5-EA vermenigvuldigen we nu met de integraal van 'l's'I'A over de 

ruimte aan de "linker zijde" van het hyperoppervlak. Wanneer we hier de Schrödinger 

vergelijking invullen, houden we alleen de gradiënt over: 
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links links 

links 
(4.12) 

links 

=±f('Ps'Y''PA -'PAY''Ps)·ndS 
s 

Hierin is n de eenheidsvector langs de normaal op het hypervlak gericht van de linker naar de 

rechter zijde. Deze laatste stap komt overeen met de zes-dimensionale integraal stelling van 

Gauss, waarbij gebruik is gemaakt van het feit, dat zowel 'I' 5 als 'I' A exponentieel naar nul gaan 

als z1 en/of z2 naar ±oo gaan, zodat de integraal over het linkerboven-oppervlak in Figuur 4.3 in 

het oneindige nul is. We definiëren nu de genormeerde ruimtelijke toestanden 

(4.13) 

waarbij de relatieve fases van '1'5 en 'PA zodanig zijn gekozen, dat voor groteR in de toestand 'PI 

het elektron 1 zich bij voorkeur bij kern a bevindt en elektron 2 bij kern b. 'PI is dan bijna 

volledig gelokaliseerd aan de linker zijde van het hypervlak, terwijl 'l'u=P'PI> verkregen door 

permutatie P van de twee elektronen, bijna volledig gelokaliseerd is aan de rechter zijde. We 

schrijven nu (4.12) om in 'PI en 'l'u: 

(Es- EA) f ±('1'/- 'P1/)d 6r = ±f[('P1 + 'PII)Y'('PI- 'Pil)- ('1'1 - 'PII)Y'('P1 +'Pil)] ·ndS 
links S 

= ±f('PIIV''PI-'PF'PII)·ndS 

(4.14) 

s 

De linker integraal is gelijk aan Y2+0(e- 2R), vanwege het (bijna) volledig gelokaliseerd zijn van 

'PI en 'l'u aan respectievelijk de linker en rechter zijde van het hypervlak (hierbij maken we dus 

een benadering). De twee termen in de laatste rechter integraal zijn precies tegengesteld. Dit geeft 

als eindresultaat voor de exchange integraal over het hypervlak: 

J= ±(Es-EA}= j(P'P1)Y''PindS + O(e-4
R) (4.15) 

s 
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Hierin kan de uitwisseling van de twee elektronen gezien worden als een soort stroming door het 

hypervlak (de gradiënt geeft de waarschijnlijkheids-stroomdichtheid aan). De exchange integraal 

over het hypervlak is dus tot op termen van de orde e-4
R een exacte uitdrukking voor J. Rest ons 

nog het vinden van een voldoende nauwkeurige uitdrukking voor '1'1. 

4.6 Gewijzigde aanpak voor H-H. Methode voor verbeterde golffunctie 

Aangezien 'P1 bijna hetzelfde is als het product van vrije atoom golffuncties, dat de 

grondtoestand van de operator op de eerste regel van de Hamiltoniaan H (vergelijking (4.11)) 

beschrijft, willen we dit als een begin gebruiken voor een storings-benadering van '1'1. 

In het linker deel van Figuur 4.4 is de absolute waarde van de verstoring, gerepresenteerd 

door de tweede regel van de Hamiltoniaan (4.11) (we kijken nu alleen naar '1'1), weergegeven in 

een contour plot in het z1-z2-vlak voor het bijzondere geval, dat beide elektronen zich op de 

interatomaire-as bevinden. De witte contour geeft aan waar de verstoring maximaal is, de zwarte 

contour geeft aan weer de verstoring minimaal is. We zien duidelijk de verstoring op het 

hypervlak (diagonaal) door de ....!.... term. Ook zien we de verstoring door de term --1 
--

1 

~2 ~ ~ 

(horizontaal en verticaal). Omdat in deze figuur de elektronen op de interatomaire-as zitten, zijn 

de verstoringen groter dan in het algemene geval. In het rechter deel van Figuur 4.4 is 

weergegeven, waar de golffunctie 'P
1 
= ..!..e -r1

" -r2
b groot is. We zien hierin, dat 'P1 als maar kleiner 

1t 

wordt, waar de verstoringen groot worden. Dit heeft voor meer willekeurige punten op het 

hypervlak de consequentie, dat we later storingsrekening kunnen gaan toepassen. In het geval van 

'Pn kunnen we beide figuren spiegelen ten opzichte van het hypervlak. Daar behandelen we in 

I I · d l I de verstoring de term -- -- m e p aats van -
rla r2b r2a 
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Figuur 4.4 Storing en ongestoorde ~ voor het bijzondere geval, dat beide elektronen zich op 
de interatomaire as bevinden. 

L . k d . ~ I I I I m s e verstonng +-- - - . 
R izl -z2 1 iz1 -Y2R I iz2 +Y2R I 

Voor z1= - 1hR ligt elektron 1 op zijn eigen kern (a), voor z1=1fzR op de andere kern (b). 
Voor z2=1fzR ligt elektron 2 op zijn eigen kern (b), voor z2= -lf2R op de andere kern (a). 

m I -l z +Y2R I -lz - Y2R I Rechts de ongestoorde vorm van golffunctie r 1 = -e 1 2 
• 

1t 

Een witte contour geeft een maximale waarde weer en een zwarte contour een minimale. 

Om de golffunctie 'P1 zo goed mogelijk te benaderen zullen we een differentiaal 

vergelijking opstellen voor de correctie ll.S in de uitdrukking: 

waar 

- So _ I - ri a - r2b e --e 
1t 

(4.16) 

(4.17) 

het product is van twee vrije grondtoestand H-atoom golffuncties. We stellen daartoe de 

volgende twee Schrödinger vergelijkingen op: 

( 
_ .!_ yr2 _ _!__ __ 1 _ _ 1 __ 1 + ..!.. + _!__) e - tJ.s - S0 = E 

1 
e- tJ.s - S0 

2 ria r2b r2a rib R r l2 

(4.18) 

( 
_ 1 yr2 _ 1 _ I ) -S0 _ E -S0 - - - e - 0e 

2 ri a r2b 

We werken "ÇÇ2 voor beide vergelijkingen uit: 
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-~\72e -As-sa= -f[(\?SoJ + 2\?So·\7 8S +(\7 8S)2- \72So- \728S]e -As -so 

-~\72e -so = -f[(\?So)- \72So]e -so 
(4.19) 

We kunnen nu de exponenten wegstrepen in de Schrödinger vergelijkingen en deze laatste 

vervolgens van elkaar aftrekken: 

(4.20) 

• A I I 1 1 A waann L.lV=- +- ----en L.1E=E1-E0• 
R rl2 r2a rib 

De berekening van de dominante bijdrage tot 8S gebeurt met een aanpak die voor het 

eerst door Herring en Flicker-B is toegepast voor H2 en teruggaat naar Holstein10 voor H/. Hij is 

er op gebaseerd, dat de lengteschaal waarover 8S varieert in de zes-dimensionale ruimte, groot 

is ten opzichte van die van S0 (respectievelijk van de ordeR en 1). Dit blijkt enerzijds uit de 

termen in 8 V, de bronterm in de op te lossen vergelijking, maar zal ook achteraf gecontroleerd 

worden aan de hand van de gevonden 8S. 

Op grond van de langzame variatie van 8S verwaarlozen we de eerste twee kwadratische 

termen in (4.20), analoog aan de semi-klassieke benadering in de quanturn mechanica en de 

geometrisch-optische benadering in de optica (zie Messiah 11
). Verder mogen we de 8E term 

verwaarlozen, aangezien deze van de orde van de van der Waals energie is, dus veel kleiner dan 

de termen in 8 V. De differentiaal vergelijking reduceert nu tot 

\?S ·\78S=8V 0 (4.21) 

Deze vergelijking schrijft voor, hoe 8S varieert in de richting van de gradiënt van S0 in de zes

dimensionale ruimte, dat wil zeggen de gradiënt van r1a+r2b. Als we r1a+r2h invoeren als nieuwe 

coördinaat, aangevuld met bijvoorbeeld r1a- r2h en de richtingen van f 1a en r
2
b, luidt de 

vergelijking 

(4.22) 

oftewel 
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(4.23) 

want de zes-dimensionale gradiënt is uit te drukken in twee drie-dimensionale gradiënten: 

(4.24) 

dus 

(4.25) 

Integratie van (4.23) legt de variatie van as vast langs de gradiëntlijnen, dus as zelf tot 

op een functie van ria-r2b en de hoeken. Om die functie vast te leggen gebruiken we 

randvoorwaarden. Bij constante ria- r2b en constante richtingen van r1a en r2b, zal ergens langs 

elke gradiëntlijn een punt bereikt worden, waar hetzij ria=O is, of r2b=O, al naar gelang we kijken 

naar een gradiëntlijn voor ria<r2b of ria>r2b. In dit punt langs de gradiëntlijn is 

ria +r2b=r2h=- (ria- r2h) voor het geval ria <r2h. Voor ria=O voelt elektron 2 niets van elektron 1 en 

kern a samen en gedraagt zich dus als in een vrij atoom: aS=O. Analoog voor r2h=O. Dus 

aS(r =0) =0 
la ' (4.26) 

of 

aS(r2b =0) =0 . (4.27) 

Uitgaande van deze randvoorwaarde is as langs de hele gradiëntlijn te vinden door integratie. 

In Figuur 4.5 is de randvoorwaarde weergegeven voor het speciale geval van richtingen 

f 1a, f 2b langs de z-as, dat wil zeggen PI=p2=0. In dat geval kunnen de gradiëntlijnen eenvoudig 

worden weergegeven in het zi-z2-vlak, evenals het hypervlak S, waar we uiteindelijk as en zijn 

loodrechte afgeleide nodig hebben. De pijltjes in de figuur geven aan, hoe differentiaal 

vergelijking (4.23) wordt opgelost, door van de lijn waar de randvoorwaarde geldt te integreren 

naar het hypervlak. 
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Jl 

/ 

/. 
rvw z111=0 

Figuur 4.5 De dikke doorgetrokken lijn geeft de grens aan tussen de gebieden, waarin de 
oplossing wordt gebruikt met de daarin aangegeven gebruikte randvoorwaarde ( rvw ). Ook is het 
hypervlakS weergegeven. De pijltjes geven aan, hoe differentiaal vergelijking (4.23) wordt 
opgelost, door van de plaats van de betreffende randvoorwaarde te integreren naar het 
hypervlak. 

De differentiaal vergelijking is lineair in de bron termen van d V. We zullen de 

differentiaal vergelijking dan ook per bron term oplossen en vervolgens de oplossingen bij elkaar 

op tellen, zodat we kunnen zien welke bron term een bepaalde correctie levert. 

Tenslotte wil ik nog opmerken, dat als men gebruik maakt van een correctie factor X m 

de plaats van e-M, de differentiaal vergelijking voor x als volgt is: 

Het verwaarlozen van dE en de tweede-afgeleide term geeft dan 

VIn x· V'S0 = -d V 

4.7 Gewijzigde aanpak voor H-H. Oplossing voor verbeterde golffunctie 

(4.28) 

(4.29) 

Wanneer de randvoorwaarde dS(r2h=0)=0 wordt gebruikt krijgen we als oplossing van 

differentiaal vergelijking (4.23) voor dS: 



r2b 1 [iGr12 +Gha +r2b)-R(cos8 1 +cos82) !lS =- +--In------'----'-------'-------!.. 
R fiG fiGr* +Gha -r2b)-R(cos8 1 +cos82) 

r1b + r2b- Rcos82 r1 + r2 - Rcos8 1 -ln - ln--a __ a ____ _ 
R(l - cos82) r * + r - r - Rcos8 Ia 2b I 

(4.30) 

met: r *
2 

= R 2 +(;Ia- r2b}- 2R{;1a- r2b)cos81 

en wanneer de randvoorwaarde !lS(r1a=0)=0 wordt gebruikt: 

r1a 1 [iGr12 +Gha +r2b)-R(cos81 +cos82) !lS =- + --ln------'-----'-----'--------"-
R .j2G [iGr *- G(r1a- r2b)+ R(cos81 +cos82) 

r1b + r2b- Rcos82 r1 + r2 - Rcos81 -ln -ln-a~_a __ ~_ 
r* -r1a +r2b -Rcos82 R(1-cos81) 

(4.31) 

met: r *2 = R 2 +ha- r2bl + 2Rha- r2b)cos82 

met in beide formules: G=l+cos8,cos82-sin8,sin82cos(a.1-a.J met (81 .~)de bolhoeken van f 1a 

en (82,a.2) die van f 2b (zie Figuur 4.2). De vier termen in beide oplossingen komen van 

respectievelijk de ...!.. , ....!.... , --1 en -....!.... bron termen. Herring en Flicker8 zijn tot deze zelfde 
R ri2 r2a rib 

oplossingen gekomen. 

Vanwege de exponentiële factor e -sa is de integrand van de exchange integraal over het 

hypervlak alleen belangrijk voor p1,p2<<r1a,rzb· We kunnen nu eenvoudig aan e -ria-rib zien waar 

het belangrijke gebied voor de integratie ligt, namelijk het cilindrische gebied met z van de orde 

R en p van de orde {R, zoals al eerder vermeld in §4.3. Als we - !lS benaderen voor 

p1,p2<<r1a,rzb en de exponent nemen, krijgen we dezelfde oplossing als Gor'kov en Pitaevskii12 

hebben gevonden, die deze benadering maakten in de differentiaalvergelijking (4.29) (dus die 

voor X) voordat ze deze oplosten. De oplossing voor z1+z2<0 (wanneer de randvoorwaarde 

X(z1=-Y2R)=l wordt gebruikt) is: 

X = 4R (R + z1 + z2) 

(R- 2z1)(R + 2z2) 

R+2zi 

2R 

en voor z1+z2>0 (wanneer de randvoorwaarde X(z2=Y2R)=l wordt gebruikt): 
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R-2z2 

2R (4.33) 

We zullen nu controleren of de verwaarlozing van de twee kwadratische termen in (4.20) 

een gerechtvaardigde benadering is geweest door de grootte er van te schatten (dit is het 

makkelijkst te doen aan de hand van x). De twee verwaarloosde kwadratische termen zijn samen 

-Y2e85V'2e-As (zie vergelijking (4.28)). We lopen de volgende punten na. 

• f!,.S is voor de meeste posities van de elektronen van de orde I of minder. Dit geeft in de 

verwaarloosde kwadratische termen -Y2e857e-As een orde-1 en in f!,.S een fout van de 
R2 

orde ..!.. , welke asymptotisch verwaarloosbaar is. 
R 

• f!,.S kan echter groot worden als beide elektronen zeer ver van hun eigen kern verwijderd 

raken. Dit correspondeert met het feit, dat een dubbele ionisatie van het molekuul meer 

energie kost dan de ionisatie van twee losse atomen. Dit ligt echter buiten het cilindrische 

gebied, dat voor de integratie van belang is. 

• f!,.S zal echter zelfs divergeren (naar - oo) als gevolg van de laatste twee logaritmen, 

wanneer elektron I rechts van kern b komt of elektron 2 links van kern a. Dit is echter 

niet van belang, omdat dit gebeurt aan de andere kant van het hypervlak en daar gebruikt 

men de oplossing verkregen met de andere randvoorwaarde. 

• Het enige defect, dat van belang is, is dat f!,.S divergeert (naar oo) als gevolg van de eerste 

logaritme, als ri2 naar nul of naar de "schaduwlijn" gaat (dit is het pad van integratie 

voorbij dit punt r12 =0 (ria- r2b=constant, de hoeken constant en ria +r2b toenemend, zie 

Figuur 4.5)). Hier is de verwaarlozing van de kwadratische termen niet geoorloofd. De 

ware f!,.S zal deze singulariteit niet vertonen. Voor r 12--.0 is deze eerste logaritme van de 

orde~. Deze singulariteit is in -Y2e85V'2e-85 van de orde - 1
-. Dit levert een fout van de 

R ~ 
orde -1 en dus van de orde - 1

- in het cilindrische gebied, dat van belang is voor de 
rl2 .jR 

integratie. 

We concluderen daarom, dat het gerechtvaardigd is om de oplossingen voor f!,.S te gebruiken in 

de exchange integraal over het hypervlak. 
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4.8 Gewijzigde aanpak voor H-H. Resultaat voor de exchange integraal over het hypervlak 

De gevonden golffunctie kunnen we nu uiteindelijk in de uitdrukking voor de exchange 

integraal over het hypervlak invullen. Omdat de lengteschaal, waarover S0 verandert, van de orde 

van een Bohr eenheid is en de lengteschaal, waarover ll.S verandert, van de orde R, mogen we 

in de integrand de gradiënt alleen van e -so nemen: 

J" -fe-s"-os -Ps" -POs V s, ·ndS 

s 
(4.34) 

We maken de benadering voor p1,p2<<r1a,r2b. Ook tellen we alleen die bijdragen mee, waarvoor 

z tussen de twee kernen ligt. Zowel Herring en Flicker als Gor'kov en Pitaevskii komen 

uiteindelijk uit op: 

5 

] = -0.825R 2e -2R + O(R 2e -2R) (4.35) 

Herring en Flicker geven als numerieke coëfficiënt 0.821. Hier wordt de recentere waarde van 

Smimov en Chibisov (zie later in Tabel 4.2) weergegeven. Gor'kov en Pitaevskii vermelden 

weer een andere numerieke coëfficiënt. Dit is vermoedelijk een typografische fout. 

Merk op, dat een betere behandeling van de elektronen-afstoting _I in vergelijking met 
..!. ri2 

het Heitler-London geval geleid heeft tot een extra R 2 in J. Bij nadere beschouwing blijkt 

inderdaad, dat deze afkomstig is van de bijdrage _!__ in de bronterm 1:1 V van de 
ril 

differentiaalvergelijking ( 4.23) voor !l.S. De andere brontermen ..!.. - -1 
-_I zorgen elk slechts 

R rib r2a 

voor een modificatie van de grootte van de exchange en niet van de vorm. 

4.9 Gewijzigde aanpak voor H-H. Vergelijking met exacte resultaten 

Voor het systeem van twee waterstof-atomen is de Schrödinger vergelijking van het twee

elektron probleem bij vasteR numeriek exact opgelost door Kolos en Wolniewicz13
, voor Rs 12 

aa. In Tabel4.1 zijn de exacte ]waarden vermeld voor R=9.0, 10.0, 11.0 en 12.0 ao en tevens die 

volgens de benadering (4.35). 
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Tabel4.1 

R Cao) -2JKolos-Wolniewicz in au -2Jbenaderd in au afwijking 

12 3.141 w-8 3.107 w-8 1% 

11 1.867 w-7 1.847 w-7 1% 

10 1.095 w-6 1.075 w-6 2% 

9 6.301 w-6 6.106 w-6 3% 

We zien hier dus, dat de nieuwe exchange formule een zeer goede overeenkomst levert met 

exacte waarden: zelfs al vanaf R=12 ao is de te verwachten fout hoogstens 1%. Deze 

overeenstemming geeft voldoende motivatie om een soortgelijke aanpak te proberen voor meer

elektron atomen, in het bijzonder voor alkali atomen. Dit gaan we doen in de volgende paragraaf. 

De geldigheid voor alkali atomen ligt voor de hand, omdat je voor grote R zou verwachten, dat 

het exchange probleem ook dan een twee-elektron probleem zal worden. Een cruciale vraag is 

natuurlijk vanaf welke R de asymptotische vorm een goede benadering wordt. De 1% 

nauwkeurigheid bij R=11 à 12 ao bij H-H is in dat verband hoopgevend. In het geval van alkali 

atomen passen wij de asymptotische vorm toe vanaf 20 élo· 

4.10 Soortgelijke aanpak voor alkali-atomen 

Gezien het succes van de aanpak van Herring en Flicker, en ook Gor'kov en Pitaevskii, 

voor tweeH-atomen zijn in de literatuur soortgelijke aanpakken geprobeerd voor meer-elektron 

atomen. Tang, Toennies en Yiu5 laten zien, dat voor He-He een verbluffend nauwkeurige 

voorspelling mogelijk is van onder andere de bindingsenergie van het heliurn dimeer. De 

uitbreiding van H-H naar dit geval is mogelijk doordat op voldoende grote afstanden de 

exchange-interactie tot stand komt door de uitwisseling van slechts één paar elektronen. De 

uitwisseling van meer paren speelt bij kleinere afstanden een rol. De beperking tot één paar 

uitgewisselde elektronen leidt tot een grote numerieke en conceptuele vereenvoudiging, analoog 

aan het H-H geval. Ook voor dealkali's gebruiken we een product van één-elektron golffuncties. 

In dit geval zijn dat de "staarten" van de golffuncties van de valentie-elektronen, die uitgewisseld 

worden. Deze zijn anders dan voor het waterstof atoom, omdat het elektron nu niet het veld van 
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de kern met een eenheids-puntlading ziet, maar het ion met lading +e als een wolk, waarvan de 

ladingseigenschappen veranderen bij binnen dringen. Dit levert een andere energie voor de 

grondtoestand. Omdat op de afstanden, waar voor ons de golffunctie relevant is, de potentiaal 

wel het ..!.. gedrag volgt, kunnen we uit de grondtoestands-energie de golffunctie construeren op 
r 

een constante factor na. We vinden de asymptotische radiële golffunctie van een enkel elektron 

met impulsmoment quanturngetal Q in een multi-elektron atoom als volgt. 

Als we in de oplossing van de radiële golf vergelijking (in atomaire eenheden) met radiële 

golffunctie F(R) = u(R) : 
R 

(4.36) 

.!. 
het asymptotische gedrag afsplitsen via u(p) = p Ke -pv(p), waarbij we zijn overgegaan op de 

variabele p=KR met K2=-2E (= 2 maal de ionisatie-energie), dan krijgen we als vergelijking voor 

v(p): 

pd2v +2(..!..-p)dv +[..!..(..!..-1)-Q(Q+1)]..!..v=O 
dp2 K dp K K p (4.37) 

Via de machtreeks-substitutie 

00 

v(p) = 1 +La, 
i= 1 p' 

(4.38) 

vinden we dan 

(4.39) 

en de recursie-relatie 

De radiële functie krijgt hierdoor de vorm van een Whittaker functie (zie Tang, Toennies en 

Yiu5
). De hoofdterm hiervan is onafhankelijk van Q en geldt dus in het bijzonder in ons geval van 

een s-elektron: 

(4.41) 

met A een normeringsconstante. 
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We kunnen, evenals voor H-H een correctiefactor e-t.s toevoegen aan R(r
1
)R(r

2
b) = e -so 

met 

(4.42) 

in de plaats van S0=r1a +r2b en daarmee dezelfde differentiaal vergelijking V'S0 :v' ~S=~ V oplossen. 

Dit zou een partiële differentiaal vergelijking opleveren. We houden echter alleen de 

S0=K(r1a +r2b) term over, omdat de afgeleide van de tweede term een factor van de orde dlnR = ..!._ 
dR R 

kleiner is, dan de afgeleide van de eerste term. 

Dat S0 een extra factor K bevat ten opzichte van de situatie voor H-H, betekent dat de 

oplossing ~S een extra factor _.!._ zal bevatten ten opzichte van (4.30) en (4.31). Met andere 
1C 

woorden de ongestoorde 'P1 bevat ten opzichte van H-H een factor K in de exponent en de 

correctiefactor is eenvoudig die voor H-H tot de macht _.!._. 
1C 

Voor de alkali atomen is vervolgens volkomen analoog aan H-H de exchange integraal 

over het hypervlak te berekenen. Het resultaat van Smirnov en Chibisov14 is 

(4.43) 

met 

(4.44) 

In Tabel 4.2 zijn de waarden van K, A en B vermeld voor de verschillende alkali' s. De A's zijn 

numeriek berekend met de Hartree-Fock methode (deze berekeningen zijn door verschillende 

groepen gedaan; zie het artikel van Smirnov en Chibisov voor de referenties). 
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Tabel4.2 

K A B in (10- 2 au) 

H 1 2 82.5 

Li 0.630 0.765 1.355 

Na 0.626 0.751 1.25 

K 0.567 0.533 0.300 

Rb 0.556 0.491 0.212 

Cs 0.536 0.416 0.107 

Samenvattend vergelijken we in Tabel4.3 de exchange formules volgens Heitler-London 

en volgens de gecorrigeerde methode. 

Tabel4.3 

Heitler-London gecorrigeerde methode 

5 

waterstof R3e-2R R 2e-2R 

~-1 e -2JCR * 
.2. -1 e-2JCR alkali's R 2K R 2K 

Deze is berekend door de uitgangsfunctie voor de alkali' s direkt in de 
exchange integraal over het hypervlak in te voeren zonder de correctie 
term mee te nemen. Dit geeft dan het analogon van wat de Heitler
London methode zou geven voor de alkali' s. 
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Hoofdstuk 5 Eenvoudig diabatisch model 

In dit hoofdstuk bespreek ik het eenvoudige diabatische model, waarmee zwak gebonden 

toestanden en het botsingsgedrag van de zwaardere alkali atomen kunnen worden verklaard en 

berekend. Verschijnselen als bijvoorbeeld de breedte van avoided crossings en Feshbach 

resonanties kunnen hiermee begrepen worden. Dit eenvoudige model bevat slechts drie 

parameters: de singlet en triplet fase en een effectieve C6• 

5.1 Inleiding 

In het koppelingsgebied kunnen de spin toestanden in principe veranderen. Buiten het 

koppelingsgebied zijn de hyperfijn kanalen ontkoppeld, links van het koppelingsgebied de singlet 

en triplet kanalen. Voor botsende atomen of zwak gebonden toestanden van de zwaardere alkali 

atomen passeert het systeem het koppelingsgebied te snel voor de spin toestanden om de 

adiabatische spin toestanden te volgen, welke de potentiaallokaal diagonaliseren. In het extreme 

geval is er dan diabatisch gedrag, waarbij de spin toestand niet verandert. 

Het is niet zo, dat de botsingen en de dynamica van gebonden toestanden totaal elastisch 

worden en dat koppeling onbelangrijk wordt. De singlet en triplet delen van een binnenkomende 

lopende golf in een bepaald hyperfijn kanaal, komen van de binnenmuur terug met verschillende 

fases (de triplet golf met 2 Jkrdr = 2<Pr en de singlet golf met 2 Jk5dr = 2<j>5 ). Zo krijg je een 

uitgaande golffunctie, die een superpositie van hyperfijn toestanden is. Deze interferentie levert 

koppeling op tussen verschillende hyperfijn toestanden en omgekeerd tussen verschillende singlet 

en triplet toestanden. 

De koppelingen in het koppelingsgebied kunnen exact worden beschreven door de 

Schrödinger vergelijking daar exact op te lossen. Deze kan geformuleerd worden in de vorm van 

een stelsel gekoppelde tweede-orde differentiaalvergelijkingen, een zogenaamd gekoppelde

kanalen probleem. Afhankelijk van de gekozen basis kunnen dat hyperfijn kanalen of 

singlet/triplet kanalen zijn. Via een dergelijke gekoppelde kanalen aanpak hebben wij in de groep 

in feite een groot aantal experimenten voor diverse alkali-atomen geanalyseerd. In het kader van 
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dit afstudeerwerk is echter geprobeerd een simpeler model te formuleren dat weliswaar minder 

exact is, maar welleidt tot meer inzicht. We nemen als vereenvoudiging aan, dat de herkoppeling 

op een enkele straal rk plaatsvindt in plaats van in een heel koppelingsgebied tussen r0 en r 1• 

Binnen rk ondergaan de singlet/triplet componenten de singlet/triplet potentiaal en buiten rk 

ondergaan de hyperfijn componenten de corresponderende hyperfijn potentialen. 

We kunnen nog een volgende benadering maken voor deze zwak gebonden of botsende 

zwaardere alkali atomen. Bij een gemeenschappelijke energie hebben verschillende triplet 

toestanden een verschillende spin energie en dus ook een verschillende kinetische energie (de 

spin energie van singlet toestanden is erg klein, omdat deze alleen aan de magnetische energie 

van de kernspin is gerelateerd c('PsiY/ËI'Ps)=o(~iB), terwijl ('PsiYsS·ËI'Ps)=o en 

('P si Vh/ I 'P s)= 0 voor S=O). Dit levert een verschillende fase op bij het herkoppelings-punt rk. 

Dit verschil verwaarlozen we in ons eenvoudige model, aangezien de snelheid door het 

binnengebied zeer hoog is. 

Een laatste vereenvoudiging, die we aanbrengen, hangt eveneens samen met die hoge 

snelheid: we nemen aan, dat alle singlet/triplet kanalen en alle hyperfijn kanalen bij dezelfde 

totale energie bij benadering hetzelfde lokale golfgetal hebben in het herkoppelings-punt rk. 

Hierdoor wordt ons model onafhankelijk van de precieze waarde van rk. N.B.: Deze benadering 

heeft dus betrekking op zowel singlet/triplet als op hyperfijn kanalen. De vorige benadering, over 

de fasen, had alleen betrekking op de singlet/triplet kanalen. 

Met ons vereenvoudigde model kunnen we zowel continuüm toestanden (verstrooiing) 

als gebonden toestanden beschrijven. Om beide uit te rekenen, moeten we de golffunctie links 

van rk continu laten aansluiten op de golffunctie rechts van rk (dus de golffunctie 'P en zijn 

afgeleide 'P r). Links hebben we singlet of triplet kanalen met bijbehorende fase en rechts 

hyperfijn kanalen. Gesloten hyperfijn kanalen hebben ook een fase op rk, die vastligt via de 

ontkoppelde Schrödinger vergelijking in het gebied r>rk. Open kanalen (in het continuüm) 

hebben een vrije fase, maar we kunnen hiervoor een inhomogene randvoorwaarde bepalen door 

de begin toestand van de botsende atomen. Via de aansluitconditie in rk liggen singlet/triplet 

componenten van de golffunctie 'P vast voor r<rk en de hyperfijn componenten voor r>rk. 
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Nadat we in de volgende paragrafen ons vereenvoudigde diabatische model voor een 

aantal voorbeelden hebben uitgewerkt, zal nagegaan worden hoe goed het model klopt, via een 

vergelijking met een exacte gekoppelde kanalen berekening. 

5.2 Eenvoudige toepassing: twee kanalen. A voided crossings 

We zullen ons voorlopig beperken tot gebonden toestanden. Als de energie van zo'n 

gebonden toestand als functie van B de drempel passeert van een hyperfijn kanaal, gaat hij over 

in een Feshbach resonantie, die bij lage energie in dat kanaal waarneembaar is (zie bijvoorbeeld 

het rechterdeel van Figuur 5.19). Hoewel we ons beperken tot gebonden toestanden, doen we 

dus ook uitspraken over lage-energie Feshbach resonanties. 

In het geval, dat er links een triplet en singlet kanaal zijn en rechts twee hyperfijn kanalen 

(schematisch in Figuur 5.1 weergegeven), 

2 
T 

s 

r .. 

Figuur 5.1 Schematische weergave van de twee kanalen links en rechts van het 
herkoppelingspunt. 

krijgen we de volgende golffuncties: 

'f'"""' = cxrsin( <l>r + kr)[~] + cx5 sin( <l>s + kr)[~] 
(5.1) 

':P rechts =UI sin( <j>I + kr) , + a2 sin( <j>2 + kr) , 
[
VII] [V2Il 
vi2 v22 

· d [triplet] b . D . I . I , h rf.·. k 1 . k d' m e . l t as1s. e smg et en tnp et componenten van ype IJn anaa 1 unnen we Irect smg e 
uit de eigenvectoren vi van de Hamiltoniaan uitrekenen. Als we deze normaliseren hebben we 

de percentages van de singlet en triplet componenten, waaruit dat hyperfijn kanaal bestaat. Als 

we deze golffuncties continu (dus met hun afgeleiden) laten aansluiten en de kr termen weglaten 

in samenhang met de eerdere opmerking dat de precieze waarde van rk nu onbelangrijk is, krijgen 

4:' 



we het volgende stel vergelijkingen: 

-sin<f>T 0 v 1,1 sin<p1 v2 1 sin<f>2 
(XT 

0 -sin<f>s v 1 2sin<f>1 v2,2sin<f>2 as 
=0 (5.2) 

-cos<f>T 0 v11cos<f>1 v2,1cos<f>2 
(X1 

0 -cos<f>s v1,2cos<f>1 v2 2cos<f>2 

(X2 

Voor die fases, waarvoor de determinant nul is, krijgen we gebonden toestanden. Dit geeft dan 

de amplitudes van de kanalen, zodat de golffuncties op elkaar aansluiten. 

Een alternatieve vorm van de determinant krijgen we door met behulp van 

goniometrische formules de determinant te schrijven als 

(5.3) 

Aangezien we de determinant gelijk aan nul zullen stellen mogen we dit delen door een 

gemeenschappelijke factor, zodat we uiteindelijk krijgen: 

D =A sin(<jlJ-<I>s) +A sin(<l>z-<l>s) =0 
1 sin(<jl1 -<j>T) 2 sin(<jl2 -<j>T) ' 

(5.4) 

waarin - A 1=- v1 2 v2 1 =sin28 (zie straks) de kans is op S=O in hf toestand 1 en op S= 1 in de andere 

hf toestand (2) en A2=v11v22=cos28 omgekeerd. We zien, dat de golfgetallen vanzelf zijn 

weggevallen, waardoor de plaats van het herkoppelingsgebied onbelangrijk wordt. De fases zijn 

periodiek met periode 1t en dus alleen maar modulo 1t van belang. Verder zijn in bovenstaande 

uitdrukkingen en ook in het vervolg alleen fase-verschillen relevant. 

Voor dit eenvoudige geval van twee kanalen, kunnen we al enkele belangrijke 

eigenschappen van het modellaten zien. Hiervoor zullen we de singlet en triplet componenten 

van hf kanaal i eenvoudig weergeven met behulp van een verdraaiing over een bepaalde hoek 8 

van de hf basis ten opzichte van de singlet/triplet basis; zie Figuur 5.2. 
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Figuur 5.2 De verdraaiing 8van de hyperfijnbasis 1 2 ten opzichte van de singlet/triplet basis. 

De golffunctie is dan rechts: 

. [cose] . [-sine] '~'rechts= al sm( <1>1 + kr) sine + a2sm( <1>2 + kr) cose (5.5) 

zodat we voor de determinant-vergelijking krijgen: 

-sin<f>T 0 cose sin<f>1 -sine sin<f>2 

0 -sin<f>5 sine sin<f>1 cose sin<f>2 
=0 (5.6) 

-cos<f>T 0 cose cos<f>1 -sine cos<f>2 

0 -cos<f>5 sine cos<f>1 cose cos<f>2 

In deze vergelijking hangen <f>s en <f>r af van de totale energie E, <f> 1 en <f>2 van de totale 

energieEen het magneetveldBen de spinstructuren vi (dat wil zeggen e) van het magneetveld 

B. In Figuur 5.3 is voor vaste B (vaste e) schematisch de E-afhankelijkheid weergegeven van 

de fasen <f>5, <f>r, <f>1 en ~. Met opzet is geschetst, dat <f>1 en ~ veel sterker met E variëren: 2'11 1-*1 
stelt in het algemeen de tijdsduur voor die nodig is om vanaf rk in de betrokken richting heen en 

weer te lopen naar de potentiaal muur (zie Wigner15
). In Figuur 5.4 is dit gedrag schematisch 

toegelicht. Verder nemen <f>s en <f>r toe met E, en <f> 1 en <f>2 af. 
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tPr 

E 0 
Figuur 5.3 Schematische weergave vanfasen alsfunctie van E. cjJ(E) is bepaald modulo 7r, dus 
elk van deze lijnen kan ook met n 1r verschoven worden. De f/>1 en f/>2 lijnen hebben een constante 
energie-afstand. 

Figuur 5.4 Gedrag van fasen als functie van de energie. 

Als we voor r<rk slechts één spinkanaal zouden hebben en eveneens voor r>rk, dan zou 

een gebonden toestand precies corresponderen met het snijpunt van de twee fase-lijnen, of in elk 

van de snijpunten die ontstaan door de curven over mr: te verschuiven. 

In het geval van twee spinkanalen voor r<rk en twee voor r>rk, dat we in deze paragraaf 

bekijken, is de situatie veel ingewikkelder, zoals aangegeven in vergelijking (5.6). Slechts in heel 

bijzondere gevallen bevinden de gebonden toestanden zich nog steeds op de snijpunten: 

• Als <l>s=<I>T· Dit is dus de situatie waarbij singlet en triplet golven die vanuit rk naar binnen 

lopen met dezelfde fase terugkomen van het binnengebied. In dit geval zijn de hyperfijn 

kanalen effectief ontkoppeld. Qua spintoestand past elke hf toestand precies bij een 

geschikte lineaire combinatie van singlet en triplet toestanden. Qua baanbeweging is er 
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ook aansluiting door de gelijke fase. 

• Als 6=0+Vmn. In dat geval is één hf toestand, zeg 2, zuiver singlet en de andere (1) 

triplet. Ook in dit geval zijn de hyperfijn kanalen effectief ontkoppeld. Het snijpunt van 

de <f>1 en <Ps curven, evenals dat van de <f>2 en <PT curven (beide ook over nn verplaatst), 

correspondeert dus met een gebonden toestand. 

Omdat <Ps en <PT veel vlakker lopen in Figuur 5.3 dan <1>1 en Q>2 , is het zinvol om de determinant 

D bij constante <f>5, <PT en 8 te beschouwen als functie van <f>1 en ~, en weer te geven door middel 

van een contourplot in het <f> 1-<f>2-vlak. De gebonden toestanden moeten dan op de nullijnen 

liggen. Waar precies, is niet af te leiden uit de contourplot zelf. Daarvoor hebben we de functies 

<f> 1 (E) en <f>iE) nodig, waarover we in de volgende paragraaf iets gaan zeggen. 

De twee voorgaande bijzondere gevallen zijn nu weergegeven door middel van zulke 

contourplots in respectievelijk Figuur 5.5 en Figuur 5.6. In deze twee contourplots snijden de 

twee nullijnen elkaar. 

lT 

lT 

2 
0 1 lT 

cPl 
Figuur 5.5 Contourplot van de determinant in het c/l1-f/J2-vlak voor 6=0.25 en f/J5=c/JT=l. Wit 
duidt een grote positieve waarde aan, zwart een grote negatieve waarde.De gebonden toestanden 
liggen op de nullijnen c/J1=1 en f/J2=1 tussen de licht- en donkergrijze contouren. 
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Figuur 5.6 Idem voor fJ=O, f/;5=1+/h;ren f/Jy=J. 

In de algemene situatie, los van de twee bijzondere gevallen, is de situatie veel 

ingewikkelder. We moeten dan vergelijking (5.6) oplossen, hetgeen kan door middel van een 

contourplot Het blijkt overigens dat de nullijnen van D elkaar dan niet kruisen, als in Figuur 5.5 

en Figuur 5.6, maar een 'avoided crossing' ('vermeden kruising') vertonen. Een voorbeeld is 

weergegeven in Figuur 5.7. Opnieuw hangt het van de "baan" van het punt (Q> 1,Q>2) als functie 

van E in het Q> 1-Q>2-vlak af waar de snijpunten, dat wil zeggen de gebonden toestanden, zullen 

liggen. In de volgende paragraaf gaan we hier op in. A voided crossings hebben in het vervolg 

overigens onze bijzondere aandacht, omdat ze een rol spelen in de eigenschappen van Feshbach 

resonanties, in het bijzonder hun breedte. 

7T 

<"' 7T 

-B- 2 

7T 

2 
0 1 7T 

cPl 

Figuur 5.7 Idem voor 0=0.25, f/;5=1+/h;ren if;y=l. 
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5.3 De hyperfijn fase als functie van de energie 

We zullen nu een uitdrukking zoeken voor de energie afuankelijkheid van de hyperfijn 

fasen. In het voorgaande hebben we dit concept al gehanteerd, uitgaande van de toepasbaarheid 

van de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) benadering in het radiële gebied dat we bekijken 

(rond rk). We kunnen als volgt een expliciete definitie van de lokale fase vinden, zoals dit in de 

groep wordt gebruikt. Op een willekeurige constante factor na schrijven we 'P(r) als 

waann 

'P(r) = sin<l>(r) , 

Jk(r) 

k(r) = ~ l:J!..(E- W) 
li2 

het lokaal golfgetal is, en 

W(r) = V(r) + 
112

Q(Q + l) , 
2~r 2 

r 

<!>Cr)= J k(r)dr . 

Door differentiëren van (5.7) vinden we 

'PI(r) = ~'P(r) = kcos<i> _ sin<!> k 1 , 

ar Ik 2k312 

dus 

'P I ~'P k 
- ar --------

'!' 'P tan<l> 

Zie ook J.M. Vogels6 §7.4. 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

Om <!>CE) in een vast punt rk te berekenen, lossen we de Schrödinger vergelijking 

_ _!{ az'P = (E- W)'P 
2~ ar 2 

(5.12) 

numeriek op, de integratie startend bij een grote waarde van r, ver voorbij het klassieke 
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omkeerpunt waar we 'P=O stellen. Voor r__.oo moet 'P namelijk naar nul gaan, dus 'P(r) is bepaald 

tot op een multiplicatieve constante. Uit (5.11) volgt dan Q>(E). In Figuur 5.8 wordt Q>(E) 

weergegeven (een zogenaamde LeRoy plot) voor een realistische situatie in het geval van 133Cs 

met Q=O. 

-0.12 -0.1 

' ' 

-22 

-24 

', -26 

' \ 
~ -28 

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 

E (K) 
Figuur 5.8 LeRoy plot van de hyperfijnfase (doorgetrokken lijn) van 133Cs als functie van de 
energie (in K) voor 1'=0. De gestreepte lijn is de derdemachtswortel vorm, die de hypeifijnfase 
goed beschrijft. 

Het blijkt, dat we de energie afhankelijkheid van de fase bij Q=O goed kunnen beschrijven met 
3 

een H vorm. Deze volgt als we aannemen, dat Q>(E) gegeven wordt door een WKB integraal 

over het interval tussen rk en het klassieke omkeerpunt en dat de potentiaal daar beschreven 
c 

wordt door -~: 
r6 

n 
<fJ(E) =-r ~ E<:dr (5.13) 

(Energie en potentiaal in eenheden 1/a(/, zodat 2J1/'h2=1). Deze integraal is niet direct uit te 
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rekenen. We schrijven Ll<f>(E)=<f>(E)-<f>(E=O) met 

A,. - - Joo B6 - ] .;c;, 't'(E -0)- - -dr- ---
r6 2 rk2 

(5.14) 

Ll<f>(E) krijgen we nu als volgt. 

~ 00 

z-f ~- ~dr+J ~dr, ~ C T -;:6 ~ -;:6 ~ -;:6 

(5.15) 

0 

waarbij we er vanuit gegaan zijn dat de bijdrage tussen 0 en rk klein is. Dit is geldig indien 

- E « c6 
• De integraties uitvoerend vinden we dan 

r 6 
k 

Ll<f>CE) = - 2. - 3 - 2. J rc -FE 
( 

{TI r(2) ] 6 1 

2 4 r(~) 2 v ~6 

Het eindresultaat voor <f>(E)=<f>(E=O)+Ll<f>(E) is dan 

<f>(E) = -!.. .;c;, + c n 
2 r/ 

met 

6 c::::: 0.646777 vc;, 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

De benaderingen die we hier gemaakt hebben (WKB, V(r) =- c6
) gelden niet voor lage 

r6 

toestanden, enerzijds omdat dan rk te groot wordt, anderzijds omdat dan de C8 •••• termen 

belangrijk worden. De benaderingen gelden ook niet vlak bij de drempel E=O van het continuüm. 

De golffunctie dempt dan namelijk te langzaam uit voorbij het klassieke omkeerpunt 
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We gebruiken voor een bepaald isotoop deC-waarde, die het resultaat is van een fit van 

de LeRoy plot voor dat isotoop. De zo bepaalde C is het totale resultaat van de volledige 

potentiaal. Deze kunnen we vergelijken met de C-waarde die via (5.18) verkregen kan worden 

uit de betreffende C6-waarde voor het alkali-atoom. Zie Tabel5.1 (met de energieën uitgedrukt 

in 1/'\J2). 

Tabel5.1 

c . cv 2rl'3 leRoy 10 '\J CwKs in Cli'\J2rl'3 

133Cs 21.8 21.845 

ss Rb 18.5 19.282 

4IK 16.2 16.704 

39K 15.8 16.566 

De trend wordt kennelijk goed beschreven door de WKB. In het vervolg duiden we de gefitte 
3{13 

C=CLeRoy aan als effectieve C6, omdat de C6 term in de potentiaal voor het typische v -E gedrag 

van de fase zorgt. 

In het voorgaande was E de energie ten opzichte van de drempel van het betrokken hf 

kanaal. Als we de onderlinge verschuiving van de <1> 1 en <1>2 curven in Figuur 5.3 willen 

beschrijven, moeten we Erelateren aan een 0-niveau dat onafhankelijk is van het hf-kanaal. Als 

Emax, ; de B-afhankelijke drempel energie is in hf kanaal i ten opzichte van dit 0-niveau, dan 

vinden we dus 

(5.19) 

Gezien het feit dat alle hf fasen op deze manier uitgedrukt kunnen worden in een 

effectieve C6, bevat ons eenvoudige diabatische model dus slechts drie parameters: de singlet en 

triplet fase, en de effectieve C6• 
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5.4 Drie kanalen, breedte van avoided crossings 

We bekijken nu het geval van één singlet kanaal en twee triplet kanalen in het 

binnengebied (schematisch in Figuur 5.9 weergegeven). Deze situatie doet zich bijvoorbeeld 

voor bij i=712 en F=6. We hebben dan de kanalen (S,l)F= (1,5)6, (0,6)6 en (1,7)6. 

3 

2 

1 

rk 
Figuur 5.9 Schematische weergave van de drie kanalen links en rechts van r k" De pijltjes geven 
de diabatische overgangen weer, zoals deze experimenteel relevant zijn (hypeifzjnkanaal 2 
voornamelijk singlet, hypeifijnkanaall en 3 voornamelijk triplet). 

W b ·k d b · triplet M · k k bl" "k d d · · · e ge rui en e asis singlet . et emg re enwer IJ t e etermmant nu te ZIJn: 

triplet 

(5.20) 

Hierin zijn A 1, A2 en A3 derde-graads-uitdrukkingen in de singlet en triplet componenten vi 5, v. T 
' I, I 

en v. T van de hf toestanden i= 1, 2 en 3. Een grote A2 blijkt te corresponderen met het 
!, 2 

experimenteel relevante geval, dat hyperfijn kanaal 2 voornamelijk singlet is en hyperfijn kanaal 

1 en 3 voornamelijk triplet. Gebonden toestanden komen dan voor als Q>2 ongeveer gelijk is aan 

<Ps en als Q>, respectievelijk Q>3 ongeveer gelijk is aan Q>7 . Zo krijgen we respectievelijk een singlet 

en twee triplet toestanden. 

We kunnen dan als volgt een uitdrukking voor de breedte van een avoided crossing tussen 

de singlet en één van de triplet toestanden vinden. Om D=O te krijgen met de tweede term in 

(5.20) groot (A2 groot), moeten we dit compenseren met in de teller sin(Q>2-Q>5):::::Q>2-Q>5 klein of 

bijvoorbeeld een grote eerste term door in de noemer sin(Q>1-Q>7):::::Q>1-Q>7 klein te nemen. De 

derde term is dan te verwaarlozen (A 3 klein). Dit geeft: 
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(5.21) 

een vergelijking die we ook al hadden kunnen gebruiken om de avoided crossing in Figuur 5. 7 

te beschrijven. We krijgen dan 

(<f>l- <f>T)(<f>2- <f>s)"" ~~ sin2(<f>s- <f>T) 
2 

(5.22) 

Dit is de vergelijking voor een hyperbool ([x-a]·[y-b]=c) in het <f> 1-<f>2-vlak rond het punt 

(<f> 1,<f>2)=(<f>T'<f>s), met een loodrechte afstand tussen de twee hyperbooltakken van 

(5.23) 

Inderdaad krijgen we voor <f>s=<l>T' alsook voor A1=0, de vroegere bijzondere gevallen terug van 

snijdende nullijnen. Door voor <f>, in te vullen <f> 1=<f>(Emax, 1- E) en voor <f>2=<f>(Emax, 2- E), kan uit 

(5.22) een vergelijking voor de energieën van gebonden toestanden gevonden worden. 

Geometrisch betekent dit opnieuw, dat we de "baan" van het punt (<f> 1,<f>2) als functie van E 

snijden met de nullijnen van de determinant D. Het mechanisme waarmee nu uit een avoided 

crossing in het <f> 1-<f>2-vlak een avoided crossing ontstaat in latere figuren als Figuur 5.10 (E-<f>5-

vlak) of bijvoorbeeld Figuur 5.19 links (E-B-vlak) is, dat we door variëren van <f>s of B of een 

andere parameter een verschuiving van de nullijnenen/of van de (<f> 1(E),<f>z(E)) baan kunnen 

bewerkstelligen, waardoor de twee snijpunten met de nullijnen zich over de avoided crossing 

verplaatsen. Op deze manier komt het avoided crossing gedrag dus terug in het E-<f>5-vlak en het 

E-B-vlak. 

In Figuur 5.10 is een plaatje te zien van feitelijke avoided crossings, zoals die volgen uit 

een exacte gekoppelde kanalen berekening voor 133Cs. Weergegeven is een contourplot van de 

determinant D in het E-<f>5-vlak voor F=6. <f>T nemen we gelijk aan nul, hetgeen ongeveer de 

feitelijke situatie is: uit een recent experiment van Dalibard et al. 16 volgt <f>r0±0.3. In de figuur 

zijn duidelijk enkele avoided crossings te zien. 
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Figuur 5.10 Determinant voor energieën vanaf de drempel van het continuüm (dit is -40 ahf 
voor het onderste hf kanaal bij B=O en i=712, zie Figuur 3.3) als functie van tPs voor F=6. De 
gebonden toestanden zijn geïdentificeerd en gemarkeerd met (S,I) corresponderend met drie 
singlet/triplet kanalen. Voor f/JT is de waarde nul genomen. 

De twee triplet toestanden ontwijken elkaar ook. Deze zijn niet direct gekoppeld, maar 

via de singlet toestand. Om D=O te krijgen met A2 groot, moeten we dit compenseren met een 

grote eerste term door in de noemer sin(<!>1-<I>T):::::<!>1-<I>T klein te nemen. In de plaats hiervan kan 

ook de derde term met A 3 klein de tweede compenseren (zodat <I> pu verder van <f> :Jean 

afwijken), maar slechts in een smal gebied. We hebben voor de determinant: 

sin( <l>r- <!>5) sin( <1>2 - <!>5) sin( <l>r- <!>5) 
A 1 +A2 . +A3 :::::0 

<I> 1 - <l>r sm( <l>z - <l>r) <1>3 - <l>r 
(5.24) 

We beginnen met de <!>3-waarde (=<!>3°) te bepalen waarvoor de derde term de tweede 

compenseert. Hiervoor vinden we 

A sin(<!> - <!> ) 
~ = <1>3 o- <l>r"' 3 • 2 r sin( <l>r- <l>s) 

Az sm(<l>z - <l>s) 
(5.25) 

Vervolgens bepalen we de nog kleiner dan ~ veronderstelde verandering ö van <!>3 ten opzichte 

van <!>3°, die nodig is om vervolgens de kleinere A1 term te compenseren. Lineariseren van de A3 

term in ö levert op 
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A A sin2("' - "' ) 
(<I> _ <I> )(<I> _ ~ _ <I> ) "" 1 3 '+'2 '+'T sin2( <I> _ <I> ) 

I T 3 T A 2 . 2("' - "' ) s T 
2 sm '+'2 '+'s 

(5.26) 

~ verplaatst slechts de avoided crossing een beetje. Indien we deze weglaten hebben we een 

beschrijving waarin kanaal 1 en 3 manifest een gelijke rol spelen. Opnieuw hebben we te maken 

met een hyperbool-achtige avoided crossing, echter met een "breedte" van 

n:;r-:;! sin("' - "' ) 
2 V"'""' ~IH3 . '+'2 '+'T sin( <l>s- <I>T) 

A2 sm(<l>2-<l>s) 
(5.27) 

dat wil zeggen veel smaller dan die tussen een singlet en triplet toestand, omdat ze aan elkaar 

gekoppeld zijn via de singlet toestand en niet direct. 

5.5 Vijf kanalen, Feshbach resonanties 

Tot nu toe hadden de toepassingen van het eenvoudige diabatische model betrekking op 

situaties zonder magneetveld. We hebben namelijk verondersteld, dat F een goed quanturngetal 

was. Zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 blijft mF ook bij B*O een goed quanturngetaL Als we 

bijvoorbeeld voor i=712 (133Cs) en mr-6 een magneetveld in ons model betrekken, komen er 

voor r<rk naast de kanalen (S,l)F= (1,5)6, (0,6)6 en (1,7)6 nu ook de kanalen (1,7)7 en (1,7)8 bij. 

Met elk van deze kanalen correspondeert weer een fase op de rand rk van het binnengebied. 

Gezien de veronderstellingen van het eenvoudige diabatische model hebben alle vier triplet 

kanalen een gemeenschappelijke fase <I>T, die in het algemeen verschillend is van de fase <l>s van 

het ene singlet kanaal. 

Voor r>rk hebben we nu vijfhfkanalen, namelijk I f 1mNf2m12
)= 13-3,3-3), 13-2,4-4), 

13-3,4-3), 14-2,4-4) en 14-3,4-3). Hierin hebben we voor het gemak de één-atoom hf 

toestanden aangeduid met de quanturngetallen ftn1 die deze toestanden karakteriseren in de B=O 

limiet, hoewelf eigenlijk voor B*O geen goed quanturngetal meer is. We zullen deze hf kanalen 

weer nummeren met 1, 2, 3, 4 en 5, en de overeenkomstige hf fasen met <1> 1, <1>2, <j>3, <1>4 en <j>5 . 

Ten overvloede geven we hier nog even de matrix representatie van de totale Zeeman en 

hyperfijn interacties van de twee atomen samen in de {I (Sl)Fmp)} basis. 
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.......... .......... .......... .......... .......... 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

I I I I I 
~ ~ 

1.0 1.0 1.0 r-- 00 ,-... ,-... ,-... ,-... ,-... 
Vl ~ r-- ~'"": r--.... 0 .... .... .... 
'-' '-' '-' '-' '-' 

1 (1,5)6,-6) Vh/+Vz vhf- 0 0 0 

1 (0,6)6,-6) v-hf Vh/+Vz vhf- 0 0 (5.28) 

1 (1,7)6,-6) 0 vhr- Vh/+Vz Vz 0 

1(1,7)7,-6) 0 0 Vz Vhf++Vz Vz 

1 (1,7)8,-6) 0 0 0 Vz vhf++Vz 

Aangegeven is hoe V2 ook de F-waarden mengt. Diagonaliseren van de matrix leidt dus tot de 

twee-atoom hf-basis. 

De situatie die ons nu in het vervolg bijzonder interesseert is die van magneetveld

geïnduceerde Feshbach resonanties in de onderlinge verstrooiing van koude atomen. Van de vijf 

bovengenoemde kanalen, is er dan in de praktijk één open en vier gesloten. Bij toenemende 

energie opent hf kanaal 1 (met de laagste Emax,) zich als eerste, omdat voor een totale energie 

juist boven de drempel van dit kanaal, het systeem een positieve asymptotische kinetische energie 

Ekin, 1=Emax, 1-E=botsingsenergie>O heeft in het open kanaal, en een negatieveEkin in de overige 

gesloten hf kanalen. Zie ook Figuur 5.11. 

gesloten 

gesloten 

Ekin, 1 =botsingsenergie>O 
open 

Figuur 5.11 Situatie van één open en meerdere gesloten kanalen (schematisch). 
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Tot nu toe hebben we steeds de situatie van gebonden toestanden bekeken, dat wil zeggen 

alle hf-fasen als functie van E lagen vast en we zochten de (discrete) E-waarden waarvoor de 

golffunctie continu verloopt in rk. Nu hebben we een voorgeschreven E, maar daartegenover 

hebben we een vrije fase <j> 1, die altijd zo gekozen kan worden dat de golffunctie continu verloopt 

in rk, dat wil zeggen dat de determinant D=O. Die fase in r~ rk legt vervolgens de fase van de 

oscillerende golffunctie in hf kanaal 1 in het oneindige vast, in het bijzonder de 

verstrooiingslengte a in dit kanaal voor Erin, 1 .... +0. Als bijvoorbeeld op grond van de continuïteits

eis <1> 1 gelijk is aan <l>s of <I>T> dan is a gelijk aan a5 respectievelijk aT" 

Wat gebeurt er nu als we het magneetveld veranderen? Dat heeft geen invloed op <l>s en 

<1>1' want volgens één van onze aannamen in het eenvoudige diabatische model wordt de invloed 

van de hyperfijn en Zeeman interactie voor r<rk verwaarloosd (zie §5.1). De hf fasen Q>2, Q>3 ••. van 

de gesloten kanalen veranderen echter wel met B, omdat die van EmaxjB)- E"'Emax, ;(B)-Emax,/B) 

afhangen. Het gevolg is, dat ook <1> 1 en dus de verstrooiingslengte a zal veranderen (overigens 

veranderen ook de coëfficiënten A; in de D=O vergelijking, maar die verandering zullen we straks 

over de breedte ~B van een Feshbach resonantie kunnen verwaarlozen). Er is in de praktijk één 

mogelijke uitzondering op de verwachte a(B) afhankelijkheid: de situatie waarin <l>s=<I>T· Dan 

wordt de vrije fase <1> 1 gelijk aan <l>s=<I>T en ook krijgen we a=as=aT> onafhankelijk van B. 

Wanneer vertoont de a(B) afhankelijkheid een Feshbach resonantie? Dat blijkt het geval 

te zijn als er toevallig bij een bepaald magneetveld B, een gebonden toestand op de drempel van 

het continuüm van kanaal 1 komt te liggen. Immers, voorB-waarden waar de bindingsenergie 

Emax 1- E van die toestand nog net positief is, zeg B ~ B,, zijn de asymptotische radiële 

golffuncties m alle hf kanalen exponentieel aflopende e-machten e ~JC;r met 

K;(B) = 3l!..(E . - E). Voor B .... B,+O gaat K 1 naar nul. Het snijpunt van de geëxtrapoleerde r,2 max,1 

asymptotische radiële golffunctie in kanaal 1 met de horizontale as gaat dus naar ±00 en daarmee 

dus ook a(B,) (zie Figuur 3.4). Hierbij maken we gebruik van het feit dat precies bij B, de 

(unieke) botsingsgolffunctie voor Ekin,J .... +O gelijk is aan de gebonden toestand voor Ekin,J .... -0. Als 

a(B) varieert met B, gaat hij dus bij B, door ±00 • Als B dit magneetveld B, passeert, gaat de 

verstrooiingslengte naar ±00 , wisselt er van teken en keert weer naar de begin waarde terug. 
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Er zijn drie vragen die vanuit experimenteel oogpunt bijzonder belangrijk zijn: 

a) Kunnen we de waarden van B, voorspellen waar Feshbach resonanties zullen optreden? 

b) Kunnen we een universeel gedrag aangeven voor a(B) in de buurt van B,? 

c) Kunnen we iets zeggen over de breedte !lB van het veldgebied waarover de 

bovengenoemde variatie a(B) plaatsvindt? 

De laatste vraag is van belang, omdat bijvoorbeeld voor voldoende grote !lB een heel Bose

Einstein condensaat op de bodem van een magnetische val één gemeenschappelijke a kan 

hebben. 

Uit het eerdere verhaal over gebonden toestanden volgt, dat het eenvoudige diabatische 

model via de vergelijking D=O de gebonden toestanden en dus ook B, waarden van Feshbach 

resonanties voorspelt als we <f>s en <f>T weten. We zouden bijvoorbeeld uit de ligging van enkele 

gemeten gebonden toestanden bij B=O <f>s en <f>T kunnen afleiden en daarmee de B, waarden 

kunnen berekenen. In het vervolg komt dit aan de orde voor het geval van 85Rb en 133Cs. 

Ten aanzien van vragen b) en c) volsta ik met enkele opmerkingen. Daarna komen 

concrete voorbeelden van berekeningen met het eenvoudige diabatische model aan de orde en 

exacte berekeningen, waarin avoided crossings voorkomen. 

Laten we het geval bekijken waarin A 2 groot is ten opzichte van de andere A; parameters 

ten gevolge van een dominante singlet structuur. Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet, kan 

dan <1> 1 van <f>T afwijken, als <1> 2 ongeveer gelijk is aan <f>s (hf kanaal 2 voor r>rk en het singlet 

kanaal voor r<rk vormen een gebonden toestand) of als <f>; (i=3,4,5) ongeveer gelijk is aan <f>T (hf 

kanaal i en het triplet kanaal vormen een gebonden toestand). Voor de avoided crossings in het 

<1> 1-<1>2-vlak, respectievelijk het <f> 1-<f>;-vlak, gelden weer dezelfde formules (5.22) en (5.26). 

Variëren van het magneetveld heeft een invloed, vergelijkbaar met die van <f>s in de vorige 

paragraaf: de lijn in het vlak die de energie-afhankelijkheid van de hf fasen beschrijft, verplaatst 

zich ten opzichte van de nullijnen van D. Het gevolg is, dat we in het E-B-vlak ook een avoided 

crossing te zien krijgen met een universele vorm. 
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Een eenvoudig, maar voor 85Rb wel bijna realistisch limietgeval, is dat waarvoor <l>s=<I>T· 

Dat is de situatie die al eerder in deze paragraaf aan de orde geweest is. Het is in feite de situatie 

waarin de Feshbach resonanties oneindig smal zijn. 

De bovengenoemde Feshbach resonantie met de singlet + hf 2 combinatie wordt smaller 

naarmate het open kanaal 1 een kleinere singlet component heeft: A1<<A2• Zie vergelijking 

(5.22). 

De eerder genoemde Feshbach resonantie met de triplet + hf 3 combinatie wordt smal, 

omdat de derde term van D voor kleine A 3 de tweede term slechts in een smal gebied kan 

compenseren. Zie vergelijking (5.26) en de discussie daarover in de vorige paragraaf. Hetzelfde 

geldt voor 4 of 5 in de plaats van 3. Deze situatie doet zich voor als we te maken hebben met 

Feshbach resonanties, die ontstaan wanneer een gebonden toestand met F=2i of F=2i+ 1 de 

energie van de botsende atomen snijdt (deze zitten in de F=2i-1 toestand, want de losse atomen 

zitten in de.f=i-Y2 toestand en uit de combinatie hiervan kan maximaal F=2i-1 ontstaan). Zie het 

voorbeeld van 85Rb verderop. 

Een interessant speciaal geval doet zich voor als het magneetveld juist zodanig is, dat een 

gebonden toestand in de pure triplet potentiaalput een bindingsenergie heeft die juist 

overeenkomt met de energie afstand van de drempels van hf kanaal 1 en een ander hf kanaal i. 

Zie Figuur 5.12. 

bindings
energie 

Emax i (B) 

Emax, 1 (B) 

Figuur 5.12 Situatie van gelijke waarde van triplet bindingsenergie en afstand drempels. 

In dat gevalligt er een S= 1 gebonden toestand op de drempel van kanaal 1. Deze geeft aanleiding 

tot een Feshbach resonantie met B, onafhankelijk van de singlet fase. In de contourplots van 

Figuur 5.13 tot en met Figuur 5.18 hebben we dit geïllustreerd. Uitgezet staat de determinant 
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D in het B-<Ps-vlak. B varieert van 0 tot B0=Y2(i-Y2)a11r /flB, waar de atomen niet meer in een 

statische magnetische val gevangen kunnen worden, met i=7 /2 zoals bij 133Cs. 
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In het plaatje voor <f>:rü zien we, dat Br inderdaad onatbankelijk is van <f>5 . Ook zien we hier, dat 

er bij <f>s=O±nn een Feshbach resonantie optreedt voor alle sterkten van het magneetveld (de 

'diagonale' gebonden toestand in het plaatje voor <f>:r0.3 wordt uiteindelijk in het plaatje voor 

<f>:rü verticaal in <f>s=O en n). Dit laatste was ook te verwachten: eerder in deze paragraaf hebben 

we opgemerkt dat dan a=as=ar is, met ar in dit geval gelijk aan ±oo. 

Het feit dat zich een Feshbach resonantie voordoet onatbankelijk van <f>5, is natuurlijk een 

interessant aspect voor die alkali atomen waarvoor <f>s nog niet (met zekerheid) goed bekend is. 

Daarbij zou gedacht kunnen worden aan 133Cs. Daarvoor is wel bekend dat <f>:r0±0.3 via een 

recent experiment van Dalibard's groep in Parijs 16
• In principe moet het dus mogelijk zijn om 

vast te stellen of er gebonden toestanden bestaan bij de relevante bindingsenergieën. 

Vervolgens confronteren we voor een controle de voorspellingen voor de gebonden 

toestanden volgens het eenvoudige diabatische model met exacte gekoppelde inverse 

storingsberekeningen. 

In Figuur 5.19 staan naast elkaar de hoogste gebonden toestanden weergegeven van 85Rb2 

volgens het eenvoudige model en volgens een exacte berekening. Voor het eenvoudige model 

is <f>s=0.006n, <f>:r0.05n en i=512. De overeenstemming is nagenoeg perfect, met name wat 

betreft de avoided crossings. 
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Figuur 5.19 De gebonden toestanden van 85Rb2. 
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Links met het eenvoudige diabatische model. In het continuüm is de determinant imaginair. In 
dit gebied is de determinant handmatig gelijk aan nul gezet, waardoor dit gebied licht- of 
donkergrijs kan worden. 
Rechts met de gekoppelde inverse storings berekening. Het grijze vlak is het continuüm. 

Om na te gaan of deze overeenkomst zich toevallig alleen voor <J>s:::::<J>T voordoet, hebben 

we de berekening opnieuw gedaan met <Ps Y21t hoger (wat bij 133Cs het geval lijkt te zijn). In 

Figuur 5.20 staat het resultaat voor zowel het eenvoudige diabatische model, als voor de 

gekoppelde inverse storingsberekening (respectievelijk de gestreepte lijn en de doorgetrokken 

lijn). De overeenkomst is goed. We hebben ook een berekening gedaan met het eenvoudige 

diabatische model, daarbij in de plaats van een effectieve C6 een exacte buitenpotentiaal 

gebruikend. Deze bleek tot minder goede overeenstemming te leiden (zie stippellijn). 
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Figuur 5.20 Gebonden toestanden van 85Rb2 met t/J-;=0.05:ren cPs=0.006:r+lh;r. Het grijze vlak 
is het continuüm. 
De doorgetrokken lijn de gekoppelde inverse storings berekening. 
De gestreepte lijn de diabatische benadering met de effectieve C6• 

De gestippelde lijn de diabatische benadering met de buitenpotentiaaL 

Met dit succes voor ons eenvoudig diabatische model, hebben we ook voor 133Cs2 de 

gebonden toestanden uitgerekend. In Figuur 5.21 zijn deze weergegeven. Voor de r<rk fasen zijn 

de waarden <Ps=1.35 en <P:rü gekozen. <j> 7 volgde uit Dalibard's meting, <Ps is een waarde die 

gekozen is om de gedachten te bepalen. 
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Figuur 5.21 De gebonden toestanden van 133 Cs2• De drempel van het continuüm wordt bepaald 
door de onderste hyperfijn toestand in Figuur 3.3. 

Om beter te zien bij welke magneetvelden de Feshbach resonanties optreden, hebben we de 

determinant langs de drempel van het continuüm uitgerekend (totB0=3alifl2f.18 , waarna de atomen 

niet meer in een statische magnetische val gevangen kunnen worden). Daar waar de determinant 

door nul gaat, treedt een Feshbach resonantie op. In Figuur 5.22 is dit gedaan voor <f>s= 1.35 met 

<f>:r=O±O .3. 

D 

Figuur 5.22 De determinant als functie van het magneetveld langs de drempel van het 
continuüm. c/Js=1.35. De tripletfases zijn in de figuur aangegeven. 

Om te zien welk effect de fout in de singlet fase heeft ( <f>s= 1.35±0.2) hebben we in Figuur 5.23 

de gevallen <f>s= 1.35±0.2 uitgezet voor <f>:r=0.3 (boven) en <f>:r=-0.3 (onder). Voor <f>:r=O zijn de 
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Feshbach resonanties onafhankelijk van de singlet fase en blijven dus op dezelfde plaats. 
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Figuur 5.23 De determinant als functie van het magneetveld langs de drempel van het 
continuüm. Boven voor c/Jy=-0.3 en onder voor c/JT= -0.3. De singlet fases zijn in de figuur 
aangegeven. 
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Hoofdstuk 6 Feshbach resonanties in kalium 

Op dit moment worden in minstens twee laboratoria (University of Connecticut in Storrs, 

leiders Gould en Stwalley; LENS in Florence, leider Inguscio) pogingen gedaan om atomair 

kaliumgas af te koelen tot het BEC regime. Een aantrekkelijk aspect van kalium is de 

beschikbaarheid van twee stabiele bosonische isotopen, 39K en 41K, en één stabiel fermionisch 

isotoop, 40K. In dit laatste geval zou 4°K in de Fermi-gedegenereerde toestand gebracht kunnen 

worden. 

Voor onze groep is dat een reden geweest om een jaar geleden te onderzoeken of de 

interactie tussen twee grondtoestandK-atomen was afte leiden uit de beschikbare experimentele 

gegevens, in dit geval energieën van een aantal 39K2 gebonden toestanden. Dit is inderdaad gelukt 

(zie H.M.J .M. Boesten et a1. 17
). De singlet en triplet verstrooiingslengte is inderdaad afgeleid, 

zowel voor 41K als voor 39K, terwijl tevens voor beide Feshbach resonanties voorspeld zijn. Er 

is zelfs opgemerkt dat 41K het eerste element zou kunnen zijn, waar Feshbach resonanties worden 

waargenomen voor magneetvelden, waarvoor de atomen in een statische magnetische val 

opgesloten kunnen worden gehouden. De toegepaste theoretische methode was inverse 

storingsrekening, afgeleid is de lange-dracht dispersie interactie ( C6) en de exchange interactie 

in de fenomenologische vorm Ae-"'. Kort na de afronding van dat werk bleek uit een nieuwe 

publicatie (zie Zhao et al. 18
) dat de door ons gebruikte experimentele 39K2 triplet niveaus gemeten 

door Li et al. 4 in feite 1. 78 cm -I naar boven opgeschoven moeten worden ten opzichte van de 

singlet niveaus. Dit maakt het nodig het eerdere theoretische werk te herzien. Dat is gebeurd in 

dit afstudeerwerk. We hebben meteen de gelegenheid te baat genomen om te werken met de 

exchange interactie van hoofdstuk 4, die geen vrije parameters meer bevat. Ook is nu gezocht 

naar Feshbach resonanties voor "negatieve" magnetische velden: het bovenste kanaal van het 

onderste hyperfijn manifold bij negatieve magnetische velden komt overeen met het onderste 

kanaal van het onderste hyperfijn manifold bij positieve magnetische velden. Dit kanaal kan niet 

in een statische magnetische val gevangen worden, maar nieuwe technieken zullen binnenkort 

(onder andere in de groep van Dan Heinzen en in MIT) het condensaat lang genoeg in stand 

kunnen houden om de Feshbach resonanties, als deze er zijn, waar te nemen. Tenslotte is ook 

getracht om met het eenvoudige diabatische model van hoofdstuk 5 de ligging van de Feshbach 
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resonanties te begrijpen. 

Zoals eerder uiteengezet veranderen zowel de energie van de drempel van het continuüm, 

als de energie van gebonden toestanden met het magnetisch veld. Als een gebonden toestand dan 

bij een bepaalde Br op de drempel van het continuüm komt te liggen, treedt er een Feshbach 

resonantie op. Bij passeren van zo'n resonantie-veld Br gaat de verstrooiingslengte a naar ± 00 , 

wisselt daar van teken en keert terug naar de oude waarde. Deze resonanties zijn zeer interessant 

voor Bose-Einstein condensatie, doordat via een kleine verandering in het magneetveld een 

effectief repulsieve wisselwerking van atomen (a>O: een stabiel condensaat) kan worden 

veranderd in een effectief attractieve wisselwerking (a<O: een instabiel condensaat). Het is van 

belang deze resonanties te vinden bij een magneetveld, waarbij de atomen nog in een statische 

magnetische val gevangen kunnen worden. Atomen in de bovenste spin toestand van het 

bovenste hyperfijn manifold kunnen bij elke B gevangen worden, maar die van het onderste 

manifold slechts tot B0=Yz(i-Yz)al!tiJ.lB· We kijken hier naar de bovenste spin toestand van het 

onderste hyperfijn manifold, omdat het kanaal met beide atomen in de bovenste spin toestand van 

het bovenste hyperfijn manifold niet met andere hyperfijn kanalen is gekoppeld en de 

verstrooiingslengte hier niet van het magneetveld afhangt. 

De verstrooiingslengte berekenen we uit de lange-dracht wisselwerking, welke we 

reconstrueren met behulp van de gekoppelde inverse storingsrekening, die in onze groep is 

ontwikkeld. Behalve dat het mogelijk is om met deze methode gegevens te halen uit gekoppelde 

toestanden, is het ook mogelijk om tegelijk singlet en triplet gegevens te halen uit nauwelijks 

gekoppelde toestanden. Dit passen we hier toe. We voeren de gekoppelde inverse 

storingsrekening uit voor 39 K. Met behulp van een eenvoudige massa schaling is daarna ook de 

lange-dracht wisselwerking voor 41K bekend. 

6.1 Reconstructie potentiaal 

De lange-dracht singlet (S=O) en triplet (S= 1) potentialen beschrijven we met 

c c c .2..-t 
V (r) = -~ __ 8 -~ -( -l)s Br 2K e-2Kr 

s r6 rs rIO 
(6.1) 
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met de dispersie coëfficiënten Cn en de exchange integraal van hoofdstuk 4. Binnen een zo groot 

mogelijke straal r0 zullen we de hele potentiaal beschrijven met een geaccumuleerde singlet en 

triplet fase op r0 • We kiezen r0=16 aa. Voor toestanden met klassieke omkeerpunten groter dan 

17 ao (in r0 kinetische energie voldoende groot) worden beide fases beschreven met: 

(6.2) 

Kleine foutjes in de singlet en triplet potentialen in het binnengebied, beïnvloeden vooral <Po en 

veel minder de overige coëfficiënten in (6.2). Voor de singlet potentiaal berekenen we deze 

coëfficiënten uit een singlet potentiaal van C. Amiot et al., verkregen uit door henzelf gemeten 

niveau afstanden, waarop een Rydberg-Klein-Rees (RKR) methode is toegepast gevolgd door 

een ontkoppelde inverse storingsberekening3
. Voor de triplet potentiaal berekenen we deze 

coëfficiënten uit een triplet potentiaal van L. Li et al., verkregen uit door henzelf gemeten niveau 

afstanden, waarop een RKR methode is toegepast4
. Als start waarden voor de dispersie 

parameters Cn nemen we de waarden, die M. Marinescu et al. hebben berekend19
• Voor de 

exchange parameters nemen we de berekende waarden van Smirnov en Chibisov (zie ook 

hoofdstuk 4). 

De hyperfijn wisselwerking is zo zwak, dat moleculaire niveaus niet opgelost naar hf

structuur gemeten konden worden. Bij de berekening kunnen we de hyperfijn menging van de 

S=O en S= 1 toestanden dan vergeten. De dispersie coëfficiënten Cs en C10 blijken niet bepaald 

te kunnen worden uit de gebonden toestanden, voornamelijk omdat het effect op de gebonden 

toestanden van Cs en C10 ongeveer gelijk is aan het effect van C6 . Deze coëfficiënten houden we 

binnen onzekerheidsintervallen van 4 % gelijk aan de waarden gegeven door Marinescu 

(Cs=4.096·105 au en C10=5.248·107 au). 

Ik wil benadrukken, dat we slechts de verschillen in bindingsenergieën van de gebonden 

toestanden gebruiken. De parameters worden zo aangepast, dat de gemeten en berekende energie 

verschillen overeen komen. De juiste parameters zullen dan toch de uiteindelijke absolute 

bindingsenergieën ten opzichte van het continuüm geven. 
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De maximale foutenmarges voor onze gevonden parameters zijn bepaald door opnieuw 

de optimale parameter set te bepalen, maar nu achtereenvolgens bij C8 en C10 waarden die met 

±4% verschoven zijn ten opzichte van de centrale waarden van Marinescu et al.. 

We vinden C6=3975±30 au. De relatieve fout is dus 0.8 %. Dit onzekerheidsinterval 

overlapt die van 4 % van Marinescu rond 3818 au ruimschoots en is vijf maal kleiner. Onze 

vorige berekening gaf een waarde die ongeveer evenveel afweek. Het is gebleken, dat een her

analyse met r0=17 aa in de plaats van 16 aa tot een waarde voor C6 leidt binnen bovengenoemde 

onzekerheidsintervallen. De uiteindelijke resultaten voor de Feshbach resonanties zullen dus ook 

consistent zijn. 

Behalve een berekening op basis van de verschoven triplet toestanden met de nieuwe 

exchange-integraal hebben we een dergelijke berekening nog gedaan met de fenomenologische 

exchange vorm Ae-ar. Hier volgen we een iteratieve procedure om te zoeken naar betere singlet 

en triplet potentialen. Als start waarden voor de exchange parameters A en IX nemen we de 

waarden, dieS. Magnier0 heeft berekend en voor de dispersie parameters Cn nemen we weer de 

waarden, die M. Marinescu et al. hebben berekend. We nemen dan de bovenste drie gebonden 

singlet toestanden en zoeken naar de optimale singlet fase en C6, terwijl we de andere parameters 

vast houden. Deze niveaus worden weinig door de andere te bepalen parameters beïnvloed, zodat 

we C6 goed ermee kunnen bepalen. De gevonden waarden gebruiken we als start waarden in de 

volgende stap. Nu bekijken we alle singlet toestanden en ook de triplet toestanden. We zoeken 

de optimale exchange parameters A en IX en de singlet en triplet fase, terwijl we de andere 

parameters vast houden. In de volgende stap kijken we weer naar slechts de bovenste drie singlet 

toestanden om de optimale singlet fase en C6 te vinden, nu met de nieuwe waarden van de 

exchange parameters en de triplet fase. Op deze manier convergeren de parameters uiteindelijk. 

Voor de exchange parameters kwamen we uit op IX=0.86q±0.029 1/ao, A 1=(2.65±0.42)10-6 au, 

waarbij we Ae-ar geschreven hebben als A 1e -a(r- 2
0ao) met A 1 =Ae -a·2000

• Deze liggen dicht bij 

de waarden van Magnier: IX=0.8065 1/ao, A 1 =2.528·1 o-6 au. 
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6.2 Feshbach resonanties. Resultaten 

Voor de twee extreme keuzen van de gevonden fase- en potentiaal parameters, hebben 

we eerst voor 39K met het gekoppelde kanalen programma de magneetveld-afhankelijke 

verstrooiingslengte uitgerekend voor botsingen tussen atomen in de bovenste toestand van het 

onderste hf manifold. Zie Figuur 6.1.De Feshbach resonanties bij de extreme waarden van de 

fase- en potentiaal parameters blijken niet binnen B0 te liggen. Om te begrijpen welke gebonden 

toestanden de Feshbach resonanties veroorzaken en om te zien of er misschien binnen de extreme 

waarden van de parameters een gebonden toestand het continuüm binnen B0 zou snijden, hebben 

we met het eenvoudige diabatische model de gebonden toestanden uitgerekend. Zie Figuur 6.2. 

De effectieve C6 is 15.8 (ll(\/r 113
• De drempel van het continuüm komt overeen met de energie 

van de botsende atomen, omdat de kinetische energie verwaarloosbaar is. Daar waar de energie 

van een gebonden toestand de drempel van het continuüm passeert, treedt een Feshbach 

resonantie op. De plaats van de Feshbach resonanties bij de extreme waarden van de fase en 

potentiaal parameters komt in beide figuren redelijk overeen: de verschuiving is in alle gevallen 

van de orde 0.005 T of kleiner. We zien hier ook, dat de richting van de Feshbach resonanties, 

eerst naar -oo en daarna naar +oo of eerst naar +oo en daarna naar -oo, overeenkomt met het snijden 

van de drempel van het continuüm respectievelijk door een gebonden toestand van bovenaf of 

onderaf. We kunnen concluderen dat geen Feshbach resonanties waargenomen zullen kunnen 

worden voor magneetvelden waarvoor de atomen gevangen kunnen worden in een statische 

magnetische val. 
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Figuur 6.1 Gekoppelde kanalen berekening voor de verstrooiingslengte a als functie van het 
magneetveld B voor twee extreme keuzen van de fase- en potentiaal parameters voor 39K. 
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Figuur 6.2 Weergave van de hoogste gebonden toestanden van 39K2 berekend met het eenvoudige 
diabatische model voor twee extreme keuzen van de fase- en potentiaal parameters. Het grijze 
vlak stelt het continuüm voor. 
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De centrale wisselwerking is onafhankelijk van het isotoop van een element. Met behulp 

van een massa schaling verkrijgen we de fase voor 41 K op r0 uit de fase voor 39K op r0 : 

,J,. 4IK --8 ,J,.39K 'V 'V (6.3) 
m K 

We hebben het hier dan wel over de totale geaccumuleerde fase in het binnengebied <f> = Jkdr 

in r0 (waar de WKB benadering geldt) en niet over de roodulo TI fases. 

In Figuur 6.3. is het resultaat van de gekoppelde kanalen berekening voor de twee 

extreme keuzen van de fase- en potentiaal parameters weergegeven voor 41 K. Vervolgens 

gebruiken we weer het eenvoudige diabatische model om de plaats van de Feshbach resonanties 

te begrijpen. Zie Figuur 6.4. De effectieve C6 is 16.2 (1/a 2t 113
• Wederom kunnen we 

concluderen dat geen Feshbach resonanties waargenomen zullen kunnen worden voor 

magneetvelden waarvoor de atomen gevangen kunnen worden in een statische magnetische val. 

Omdat <f>s-<f>r bij 41K kleiner is dan bij 39K zijn de Feshbach resonanties er smaller. 

Opvallend is, dat voor zowel 39K als 41 K de hyperfijn structuur van de gebonden 

toestanden overeen komt met dat van zuivere singlet en triplet niveaus (zoals in Figuur 3.2 en 

niet zoals in Figuur 3.3). De verklaring voor het zuiver singlet of triplet zijn van de hyperfijn 

kanalen is, dat de hyperfijn fases ongeveer gelijk zijn aan elkaar. De energie verschillen van de 

hf kanalen als gevolg van V lif en V2 kunnen al op de diepte van de beschouwde toestanden als 

kleine storing worden beschouwd. Zonder storing van Vh1en V2 hebben we te maken met zuivere 

singlet en triplet niveaus (tenzij <f>s=<f>r). Storingsrekening geeft ons vervolgens dat de effecten 

van Vlif++V2 eerste orde zijn (vanwege het diagonaal zijn van vlif++V2 in de S-T-basis) en die van 

V lif- slechts tweede orde (geen diagonaal elementen in de S-T-basis). De storing op de triplet 

niveaus als gevolg van V lif+ + V2 is duidelijk te zien in Figuur 6.2 en Figuur 6.4. 
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Figuur 6.3 Gekoppelde kanalen berekening voor de verstrooiingslengte a als functie van het 
magneetveld B voor twee extreme keuzen van de fase- en potentiaal parameters voor 41 K. 
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Figuur 6.4 Weergave van de hoogste gebonden toestanden van 41 K2 berekend met het eenvoudige 
diabatische model voor twee extreme keuzen van de fase- en potentiaal parameters. Het grijze 
vlak stelt het continuüm voor. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies 

Wat betreft de exchange wisselwerking kunnen we concluderen, dat we nu over een 

correcte asymptotische vorm beschikken, die met succes in onze groep wordt toegepast. We 

begrijpen, wat er fundamenteel fout was aan de Heitler-London methode voor de berekening van 

het waterstof geval. Op zoek naar een betere vorm zijn we tot een beter begrip van de fysica van 

de exchange wisselwerking gekomen. Door de golffuncties in de exchange integraal te corrigeren 

voor de in de Heitler-London methode verwaarloosde onderlinge afstoting van de elektronen 

tijdens de uitwisseling, komen we op een correcte uitdrukking voor het waterstof geval. Deze 

zelfde methode kunnen we vervolgens uitbreiden naar het geval voor alkali atomen om tot een 

nauwkeurigere vorm te komen dan de voorheen gebruikte fenomenologische vorm. We hebben 

de verbeterde vorm kunnen controleren voor het waterstof geval aan exacte waarden en vonden 

een zeer goede overeenkomst (1 %vanaf r=11 ao). 

Er is ook een eenvoudig model geconstrueerd aan de hand van een diabatische 

benadering. Hierin is als vereenvoudiging aangenomen, dat de herkoppeling op een enkele straal 

rk plaats vindt, in de plaats van in een heel koppelingsgebied tussen r0 en r 1• Het is gelukt om 

hiermee botsingseigenschappen en zwak gebonden toestanden van de zwaardere alkali atomen 

te reconstrueren. Weliswaar minder exact, maar het model heeft wel tot meer inzicht geleid in 

de fysica van avoided crossings en de breedte van Feshbach resonanties. Het model kan heel snel 

inzicht geven in de invloed van de singlet en triplet fase op de gebonden toestanden. 

Met behulp van het rekenprogramma, waarmee gekoppelde inverse storingsrekening kan 

worden toegepast, zijn opnieuw de singlet en triplet fase parameters voor 39K en 41K bepaald, 

waarbij werd meegenomen, dat alle gemeten 39K triplet niveaus 1.78 cm- 1 hoger liggen dan bij 

een vorige berekening. We voorspellen dat geen Feshbach resonanties waargenomen zullen 

kunnen worden voor magneetvelden waarvoor de atomen gevangen kunnen worden in een 

statische magnetische val, in tegenstelling tot het resultaat van de vorige berekening. Ze worden 

wel voorspeld bij hogere magneetvelden, waarvoor ze waargenomen kunnen worden in een 

optische val. De resultaten laten ook toe voorspellingen te doen over alle andere 

botsingseigenschappen van ultra koude 39K, 41 K en ook 4°K atomen, bijvoorbeeld 



verstrooiingslengten van 39K-4°K botsingen. 
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