
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Botsingsgedrag van koude natrium atomen in een magnetische trap

Kuppens, S.J.M.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5ca1663c-2466-402f-82e7-4e6ca01c1475


BOTSINGSGEDRAG VAN KOUDE NATRIUM 

ATOMEN IN EEN MAGNETISCHE TRAP 

Sirnon Kuppens december 1990 

Verslag van het afstudeerwerk van S.J.M.Kuppens, verricht in de periode van april1990 
tot en met december 1990 in de vakgroep Theoretische Natuurkunde aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven en begeleid door Dr.Ir.H.T.C.Stoof, Drs.E.Tiesinga en 
Prof.Dr.B.J .Verhaar. 



Inhoud 

Inleiding 

1 Vervalsnelheden uit verstrooiïngstheorie 

2 De Hamiltoniaan van het verstrooiïngsprobleem 
2.1 De interne Hamiltoniaan ............. . 
2.2 De eigentoestanden van de interne Hamiltoniaan . 
2.3 De dipool-dipool interactie yd 
2.4 De centrale wisselwerking vc . 

3 Bepaling van V5 (r) 
3.1 Overwegingen bij de potentiaal keuze 
3.2 De RKR-methode . . . . ...... . 
3.3 Uitbreiding van de RKR-potentialen 
3.4 LeRoy-Bernstein extrapolatie 
3.5 Potentiaal controle ..... 

4 Berekening van de S-matrix 
4.1 De gekoppelde kanalen vergelijking 
4.2 Integratie parameters ....... . 

5 Testen gekoppelde kanalen programma 
5.1 Vergelijking met gekoppelde kanalen voor atomair waterstof 
5.2 Basis transformatie ..... . 
5.3 Controle exchange overgangen . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.3.1 DIS-benadering ................... . 
5.3.2 De eerste orde correctie voor exchange overgangen. 
5.3.3 Controle van exchange overgangen bij B = 0 in DIS-limiet 
5.3.4 Controle van exchange overgangen bij B = 0 via 1 e orde 
5.3.5 Controle van exchange overgangen bij B =1- 0 

5.4 Controle dipolaire overgangen ......... . 
5.4.1 Controle dipolaire overgangen bij vc = 0 
5.4.2 Controle dipolaire overgangen bij vc =1- 0 

2 

4 

6 

8 
8 
9 

12 
13 

15 
15 
17 
20 
24 
27 

31 
31 
35 

40 
40 
41 
42 
42 
44 
45 
46 
49 
51 
52 
53 



6 Eerste resultaten 
6.1 Exchange overgangen . 
6.2 Dipolaire overgangen 

7 Conculsies 

Referenties 

A De hyperfijn eigentoestanden 
A.l Het 2x2 eigen waarde probleem 
A.2 De interne eigentoestanden ... 

B De matrixelementen van de dipool-dipool interactie 

C Afleiding van enkele RKR-relaties 

D De SD15-matrix 

3 

55 
55 
60 

62 

64 

67 
67 
68 

73 

75 

77 



Inleiding 

De laatste jaren vindt een snelle ontwikkeling [1] plaats op het gebied van de opsluiting 
van atomaire gassen, zoals H, D, Li, Na en Cs in optische en magnetische valkuilen (En
gels:traps). De interesse daarvoor komt voort uit tal van nieuwe experimenten die men 
met zulke getrapte gassen denkt te kunnen doen, zoals het realiseren van Bose-Einstein 
condensatie, precisie- experimenten en de studie van een gas van anti-atomen. De interesse 
komt ook uit het feit dat botsingen tussen atomen bij de lage temperaturen die nu bereikt 
zijn (enkele J.LK) [6] anders verlopen. Een recente studie [3] laat bijvoorbeeld zien dat de 
botsing van een optisch geëxciteerd atoom met een grondtoestand atoom anders verloopt 
doordat de spontane emissietijd vergelijkbaar wordt met de botsingstijd. Ook is bij lage 
temperaturen een beschrijving van botsingen met klassieke mechanica niet meer toegestaan 
en treden typische quanturnmechanische effecten op [4],[5]. 

Botsingen tussen atomenintraps geven ook aanleiding tot verliesprocessen. Een voor
beeld voor een optische trap wordt gegeven in ref.[6] en voor een magnetische in ref.[3]. In 
dit laatste geval betreft het hyperfijn overgangen van getrapte naar niet getrapte toestan
den. Vooral voor het bereiken van Bose-Einstein condensatie zijn hoge dichtheden nodig, 
zodat verliesprocessen die door botsingsprocessen veroorzaakt worden steeds belangrijker 
worden. 

Recente experimenten van Wieman [7] doen verwachten dat magnetische traps in be
paalde opzichten voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen aantrekkelijker zijn 
dan optische traps. Dat heeft geleid tot het besluit via dit afstudeerwerk prioriteit te geven 
aan de studie van botsingen tussen grondtoestand atomen in magnetische traps. In ref.[l] 
is er overigens reeds op gewezen dat het wenselijk zou zijn de in de vakgroep Theoretische 
Natuurkunde van de TUE bestaande expertise op dit gebied voor het geval van waterstof 
te richten op zwaardere atomen. Dit afstudeerwerk is het eerste onderzoek in de vakgroep 
in deze richting en is gewijd aan botsingen tussen koude 23Na atomen. 

Opsluiting in een magnetische trap komt tot stand doordat de Zeeman energie van de 
hyperfijn niveaus via een plaatsafhankelijk magneetveld aanleiding geeft tot een plaatsaf
hankelijke potentiële energie van de atomen. In principe zou het de voorkeur verdienen 
atomen in te vangen waarvan de Zeeman energie afneemt met toenemend veld, de zoge
naamde hoogveld-zoekers, want de betrokken atomen zijn door hun lagere energie bij het 
gegeven veld stabieler dan de laagveld- zoekers. Een probleem is echter dat in de vrije 
ruimte niet een lokaal magneetveld maximum kan bestaan [8], maar wel een minimum. 
Laagveld-zoekers kunnen dus worden ingevangen. 
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Dit betekent voor grondtoestand natrium atomen dat slechts vier van de acht hyperfijn 
niveaus "trapping" toestanden zijn. Door botsingen kunnen ze echter overgaan in "anti
trapping" toestanden. Dit betekent deeltjes verlies. Merk op dat de levensduur van de 
trapping toestanden tegen spontaan elektromagnetisch verval zeer lang is (vele jaren) en 
buiten beschouwing kan blijven. 

Een voorbeeld van een recent experiment met getrapt 23Na is uitgevoerd in de MIT 
groep van Pritchard [9). De waarde vanBinhet minimum was 0.16 T tegen 0.34 T bij de 
laagste rand van de trap wat een bindende potentiaal van~ 0.18T · P.B/kB = 0.12K geeft. 
De feitelijke gas temperatuur was 20 mK (ondertussen zijn bij dergelijke experimenten veel 
lagere temperaturen bereikt [2]). De uitgangsdichtheid was~ 107 cm-3 met een levensduur 
(halfwaardetijd van de dichtheid) van 2! min. 

In hoofdstuk 1 zullen we laten zien hoe vervalsnelheden berekend kunnen worden uit 
microscopische verstrooiïngsgrootheden. In hoofdstuk 2 wordt de verstrooiïngs- HamiJ
toniaan voor twee 23 Na atomen besproken. De bepaling van de singlet en triplet poten
tiaal komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Het gekoppelde kanalen programma waarmee de 
S( cattering)-matrix berekend wordt is het onderwerp van hoofdstuk 4. Daarop aanslui
tend zullen in hoofdstuk 5 de controles besproken worden die op het gekoppelde kanalen 
programma werden uitgevoerd. In hoofdstuk 6 worden voor enkele exchange en dipo
laire overgangen de eerste resultaten gepresenteerd en toegelicht. We sluiten af met enkele 
conclusies in hoofdtsuk 7. 

5 



Hoofdstuk 1 

Vervalsnelheden uit 
verstrooiïngstheorie 

We zullen volstaan met een korte toelichting op de gebruikte quanturnmechanische ver
strooiïngstheorie voor twee deeltjes. We gebruiken steeds de notatie- en tekenconventies 
uit ref.[10). Voor een uitgebreide bespreking van de theorie van twee en drie deeltjes bot
singen wordt verwezen naar ref.[10),[11],[12]. 

Het verval van de dichtheid van opgesloten atomen wordt bepaald door de reactiesnel
heden waarmee laagveld-zoekers in hoogveld zoekers veranderen. Zo wordt de tijdafgeleide 
van de partiële dichtheid van atomen met interne toestand IK} met behulp van die reactie 
snelheden gegeven door 

d~" = I: (1 + h">.)(G,w-">.(B, T)n~n~~- G~e>.-.,w(B, T)n~en>.). (1.1) 
>.{~11} 

Hierin is de grootheid n>. de partiële dichtheid van atomen in interne toestand IÀ}. De 
grootheden GafJ-.-.,6(B, T) worden doorgaans relaxatiesnelheden of -constanten genoemd. 

De temperatuur en magneetveld afhankelijke relaxatieconstanten worden berekend uit 
de werkzame doorsnede voor het desbetreffende botsingsproces dat verantwoordelijk is voor 
de verandering in de interne toestanden, a(3 -+ 16. Ze zijn gelijk aan het over alle mogelijke 
beginimpulsen gemiddelde produkt van de relatieve snelheid en de werkzame doorsnede 

(1.2) 

met q de relatieve impuls voor de botsing en p de gereduceerde massa. De werkzame 
doorsnede cr-.,6,afJ( q) is uit te drukken in de uit de verstrooiïngstheorie bekende S( cattering)
matrix. In termen daarvan worden de relaxatieconstanten dan gegeven door 
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Hierin geven de accoladen {} aan datdeS-matrix in een basis van ge(anti)symmetriseerde 
en genormeerde twee deeltjes spintoestanden berekend wordt. Verder zijn I en m de quan
turngetallen voor het baanimpulsmoment en zijn projectie op de z-as. 

De S-matrix heeft in essentie de volgende betekenis: Wanneer de botsende deeltjes • 
ver uit elkaar zijn kan men de verstrooiïngsgolffunctie ontwikkelen naar in- en uitlopende 
bolgolven. Een element van S geeft dan de amplitude waarmee de ingaande golf met in
terne toestand I{ a,B}) door verstrooiing aanleiding geeft tot een uitgaande golf met interne 
toestand I { 16}). 

Om de S-matrix te vinden moet men de tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking 

(H- E)lt/J) = 0 {1.4) 

voor de verstrooiïngstoestand lt/J) oplossen waarbij men het systeem van botsende deeltjes 
beschrijft met een in het volgende hoofdstuk te beschrijven Hamiltoniaan. 

Door lt/J) te ontwikkelen naar een geschikte basis ontstaat een stelsel van gekoppelde 
tweede orde differentiaal vergelijkingen. De oplossing daarvan zal in hoofdstuk 4 aan de 
orde komen. Eerst zal worden ingegaan op de Hamiltoniaan. 
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Hoofdstuk 2 

De Hamiltoniaan van het 
verstrooiïngspro bleem 

De totale Hamiltoniaan waarmee wij het botsingsprobleem beschrijven is een effectieve 
Hamiltoniaan in het massamiddelpunt systeem: 

(2.1) 

Effectief betekent hier dat wij de beschrijving niet geven met een exacte uitdrukking, maar 
met een uitdrukking waarvan gebleken is [13] dat hij voor ons doel voldoende nauwkeurige 
uitkomsten geeft. 

2.1 De interne Hamiltoniaan 

\Ve zullen ons beperken tot grondtoestand 23Na atomen. De effectieve Hamiltoniaan voor 
de interne energie van~ atoom heeft de volgende vorm [13]: 

(2.2) 

De eerste term is de hyperfijn interactie (Fermi contactterm). Hierin zijn §e en §N de ope
ratoren voor de totale electronspin (gewoonlijk aangeduid als f) en de kernspin (gewoonlijk 
aangeduid als Ï) en is a de helft van de hyperfijn opsplitsing van het 23N a grondtoestand 
atoom. De waarde van a/ kB is 42.512 mK [14]. De totale electronspin van het 23Na atoom 
is i en de kernspin is ~. 

De tweede term in Hint is de Zeemanenergie -(ile + ilN) · Ë met als gyromagnetische 
verhoudingen 

Jle<Na.) = 1.001148JlB - 1 7608 1011T-1 -1 
/e - !fi !fi - . X sec , 

2 2 

(2.3) 
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ÏN 
PN<N .. l _ 1.119302 X 10-27JT-l _ 

7 07 
l06T-1 -1 

- ~ 1i - ~ 1i - . 5 x sec . 
2 2 

(2.4) 

Merk op dat ïe/ïN R::: 2 x 104 en dat de waarde van ïe iets afwijkt van die voor een vrij 
electron. 

2.2 De eigentoestanden van de interne Hamiltoniaan 

Wat zijn de symmetrie eigenschappen van deze Hamiltoniaan voor de interne energie van 
één atoom ? De eerste term is een inprodukt en als zodanig invariant onder gelijktijdige 
rotatie van §e en §N. De totale spin j = §e + §N van het atoom blijft dus behouden. 
Dit komt overeen met de quanturngetallen fen m,. De Zeeman term is invariant onder 
afzonderlijke rotaties van electron- en kernspin om de richting van het magneetveld zodat 
de projectie van j op de z-as behouden blijft. Voor de interne Hamiltoniaan is dus m1 = 
m. + mN een goed quanturngetaL 

De eigentoestanden zullen we uitrekenen in de basis {l(i~)m.mN)}, wat we afkorten 
tot {lm.mN)}. Gerangschikt naar m1 geeft dat 

m,= 2 I i~) 

mJ= 1 lil), 1-l~) 

mi= 0 IL!) 
2 2 ' 1-ll) (2.5) 

ffiJ = -1 1-l-l), I i-~) 

m1 = -2 1-l-~) 

De symmetrie eigenschappen zorgen er voor dat het 8-dimensionale eigenwaarde probleem 
opgesplitst kan worden in drie 2-dimensionale en twee !-dimensionale. Voor de berekening 
van de eigenwaarden en eigentoestanden verwijzen we naar appendix A. 
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Genummerd naar oplopende energie zijn de eigentoestanden: 

lf,m/) 

18) = I i~) 12, 2) 

17) = cosfhlii) + sin01I-l~) s-o 12, 1) "' 

16) = cos Ooi i-l) +sin Ooi-i i) 
s-o 12,0) "' 

15) = cos0_1 1l-~) + sin01 l-i-i) 
s-o 12,-1) "' (2.6) 

14) = 1- i-~) 12, -2) 

13) = - sin0-1Ii-~) + cos0-11-i-i) 
s-o 11, -1) "' 

12) = -sinOoli-l) +cosOol-ll) 
s-o 11, 0) "' 

11) = - sin 01lll) + cos 01l- i~) 
s-o 11, 1) "' 

met de bijbehorende energie eigenwaarden: 

Es 
3 ttB 

- 4a + 2be- 3/N) 

E1 
a av'3 

- --- /NnB + 
4 2 sin 201 

E6 
a a 

- --+ 
4 sin 20o 

Es 
a aVJ (2.7) - -4 + 'YNnB + 2 . 20 sm _1 

E4 
3 ttB 

- 4a- 2be- 3!N) 

E3 
a av'3 

- -- + 'YNnB-4 2sin20_1 

E2 
a a 

- sin 200 4 

1 av'3 
E1 - --a- /NiiB-

4 2 sin 201 

en de menghoeken:[O ~ 0 ~ iJ 
av'3 (2.8) 

a + nB(Te + IN) 
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tan 20o -
2a 

-a+ hB(/e +IN) 

Zoals de symmetrie beschouwing al aangaf zijn voor B = 0 T de vectoren IJ, m1) 
de eigentoestanden van Hint. Voor zeer sterke magneetvelden is de hyperfijn energie als 
kleine storing op de Zeeman energie te zien. Het resultaat is dat de eigentoestanden 
la) (a = 1, · · · ,8) convergeren naar lm.mN)· In dit verband is een magneetveld sterk te 
noemen wanneer 

a 
B ~ -;;--- = Bo = 0.0316T. 

n{e 
(2.9) 

In fig. 2.1 is alles nog eens samengevat door de eigenwaarden uit te zetten als functie 
van het magneetveld. Deze eigentoestanden zijn de in de inleiding bedoelde hyperfijn 
toestanden. 
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Figuur 2.1: De hyperfijn- en Zeeman opsplitsing voor de Ss-grondtoestand van 23 Na als 
functie van de magneetveld sterkte. 

2.3 De dipool-dipool interactie yd 

Dit is de interactie tussen de magnetische dipool momenten van kern en electronen van het 
ene atoom met die van het andere. Deze interactie is op te splitsen in drie bijdragen; 

electron 
electron 

kern 

electron 
kern 
kern 

e-e 
e-N+ N-e 

N-N 

Zo'n bijdrage tot de effectieve twee deeltjes interactie heeft de volgende vorm [15),[16): 

(2.10) 
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----- ----------- ----

met i, j = e, N. Dit is niets anders dan de energie van een magnetisch dipoolmoment dat 
zich in het veld van een ander magnetisch dipoolmoment bevindt. De factor 2- 36ii brengt 
onder andere in rekening dat de e-N wisselwerking tweemaal bijdraagt in de totale energie. 
De grootheden E~"' zijn de componenten van een tweede orde tensor operator die in termen 
van de spin operatoren gegeven wordt door [13],[16]: 

1 

E~"' = J6 ~ {I mI JJ- m l2p) S!aS!-m {2.11) 
m=-1 

waarin de Glebsch-Gordan coëfficienten (I m 1 JJ - m I2JJ) de conventie van Messiah [17] 
volgen. Meer expliciet geldt 

Ei i 
2,2 - v'6 s~1S~1 

Ei i 
2,1 - J3(SbS~1 + s~1sg) 

Ei i . i . i . i (2.12) 2,0 - S+1S_1 + 2S0S0 + S:1S+l 

Ei i 
2,-1 - J3(Si si +si si) 0 -1 -1 0 

Ei i 
2,-2 - v'6 . i 

s:1s-1 

De electron-electron bijdrage is wegens Ie/IN ::::::: 2 x 104 de dominerende term. Toch zal 
de electron-kern interactie in sommige gevallen bij de berekening van de S-matrix niet 
verwaarloosd worden omdat deze interactie overgangen teweeg kan brengen waartoe de 
electron-electron wisselwerking niet in staat is. Voor een uitgebreidere bespreking van de 
matrix-elementen en selectie regels wordt verwezen naar appendix B. Belangrijk is het feit 
dat het totale magnetische quanturn getal ffitot = m, + mF behouden blijft, waarbij m, het 
quanturn getal voor de projectie van het baanimpulsmoment voor de relatieve beweging 
van de atomen op de z-as is en mF de projectie van de totale spin van de twee deeltjes 
op de z-as is. Deze heboudswet is het gevolg van de symmetrie van Vd onder simultane 
rotaties van baan en spin vrijheidsgraden. Omdat Vd niet invariant is onder afzonderlijke 
rotaties hoeven (F, mF) en (1, m1) niet behouden te blijven: Gezien het tensor karakter van 
orde twee van Vd voldoet zowel F als l aan een driehoeksregel met een lengte 2 als "derde" 
zijde terwijl l~mFI = l~mtl ~ 2. 

2.4 De centrale wisselwerking vc 
Dit is de effectieve vorm van alle Coulomb interacties tussen electronenen kernen van de 
beide atomen. We schrijven deze wisselwerking als 

1 

vc(r) = Vo(r)P(O) + Vt(r)P(1) - L Vsp(S) (2.13) 
S=O 
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waarbij p(S) een projectie operator is op dat deel van de toestandsruimte waarvoor de totale 
electronspin gelijk is aan S. De potentialen Vs( r) zijn de singlet ( S = 0) en triplet ( S = 1) 
potentialen. Voor een eenvoudig stel atomen als H+H zijn de potentialen exact uit te 
rekenen. Voor Na+ Na is dat niet mogelijk. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan 
op de manier waarop de Vs(r) die we voor de berekeningen gaan gebruiken bepaald zijn. 

Op grond van analoge symmetrie overwegingen als zojuist behoudt vc naast mtot ook 
F, mF, 1 en mz. Omdat we in het vervolg overgangen in de hyperfijn basis beschouwen komt 
behoud van F niet expliciet naar voren. Overgangen waarvoor 6-mF = 6-mz = 0, die dus 
volledig bepaald worden door de centrale interactie , noemt men exchange overgangen . 
Het blijkt dat het effect van de dipolaire interactie voor die overgangen verwaarloosbaar 
is. De overige overgangen worden dipolaire overgangen genoemd. Daarvoor moeten zowel 
de dipolaire als de exchange interacties in rekening worden gebracht. 
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Hoofdstuk 3 

Bepaling van v8 (r) 

De potentialen V5 (r) (S = 0, 1) die we in onze berekeningen gebruiken zijn samengesteld 
uit drie stukken wat betreft de afstand tussen de atomen. In beide gevallen (singlet, triplet) 
is het middenstuk een spectroscopisch bepaalde zogenaamde RKR-potentiaal. Voor kleine 
afstanden is deze voortgezet met een zeer eenvoudige extrapolatie en voor grote afstanden 
is een vloeiende aanpassing gemaakt aan een asymptotische uitdrukking met gedeeltelijk 
theoretische en gedeeltelijk experimenteel bepaalde coëfficiënten (§ 3.1 ). 

Aan de hand van een literatuur overzicht wordt aangegeven waarom voor de "experi
mentele" potentialen gekozen werd. Ook zal de RKR-methode volgens welke die potentialen 
bepaald zijn besproken worden (§ 3.2, § 3.4). Voorts zal worden ingegaan op de uitbrei
ding voor kleine en grote afstanden. Tenslotte worden ter controle de in de potentialen 
berekende energie niveaus vergeleken met de experimentele waarden. 

3.1 Overwegingen bij de potentiaal keuze 

Theoretische en experimentele studies aan Na2 zijn talrijk. Voor een uitgebreid literatuur 
overzicht tot 1983 zij verwezen naar een overzichtsartikel van Stwalley's groep (Verma 
et.al. [18]). Direct contact met Stwalley heeft ons geleerd hoe we de, op dit moment meest 
betrouwbare, Na+ Na singlet en triplet potentialen konden verkrijgen. Uit spectroscopisch 
bepaalde gegevens van energie niveaus wordt in de literatuur via de zogenaamde RKR
(Rydberg-Klein-Rees) methode een potentiaal bepaald. Die is dan beperkt tot het radiële 
gebied tussen de klassieke omkeerpunten van het hoogste meegenomen rotatie-vibratie 
mveau. 

Deze potentiaal wordt geacht betrouwbaarder te zijn dan een zuiver theoretische po
tentiaal. De onderlinge spreiding in deze laatste potentialen is te groot. Dit kan worden 
gei1lustreerd aan de hand van enkele karakteristieke grootheden van de potentialen. In 
fig. 3.1 staan de De en bijbehorende re waarden uit het overzicht van Verma et.al. van 1983 
vermeld zowel voor de singlet als triplet potentiaal. Dit overzicht is uitgebreid met enkele 
nu bekende gegevens, met name een RKR-triplet potentiaal gepubliceerd door Li.Li.et.al. 
[19] in 1985. De spreiding in de theoretische De waarden is van de orde 350 cm-1

. 
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6100 220 

0 0 0 0 0 
0 

5960 0 

~ 0 0 0 
0 
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5540 
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) 0 

5400 40 
Cl 
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;.. w• ,.lü.lbe j.., van publicatie 

660 
0 

0 0 

3.10 0 5.75 

b 0 0 

0 0 

re (Á) re (Á) 0 
0 

3.00 4.!10 

1975 lm 1979 1981 1983 1985 191'7 1919 1975 lm 19'79 1981 1983 1985 198'7 

j ... van publicatie j ... van publicatie 

Figuur 3.1: Overzicht van theoretische en experimentele waarden van De en re, weergegeven 
met cirkels resp. vierkantjes. De waarden van De en re , grootte resp. positie van het 
minimum van de potentiaal, is uitgezet tegen het jaar van publicatie. 

De onnauwkeurigheid van de "experimentele" (RKR-) waarden voor De daarentegen, 
zoals die volgt uit een LeRoy-Bernstein diagram (zie§ 3.4) is van de grootte orde 0.1 cm-1 

voor het singlet- en 0.5 cm-1 voor het triplet geval. 
Aan de hand van het bovenstaande en een advies van Stwalley werd besloten de volgende 

RKR-potentialen te gebruiken 

singlet: Na2X1Et 
triplet: Na2 a3E~ 

16 

:Babaky et.al. 1989 [20] 

:LiL i et.al. 1985 [19]. 
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Deze potentialen hebben de volgende karakteristieken waarvan de betekenis in de vol
gende paragraaf, waar de RKR-methode besproken wordt, duidelijk wordt. 

Singlet : 

gebruikt: 
v = 0, .. ·, 62 niveaus (tot ~ 5 cm-1 onder dissociatie) 

11 Dumham coëfficiënten 
resultaten: 

Omkeerpunten hoogst gelegen nog gemeten niveau: 
r1 = 4.1188() 
r2 = 21.22 8() 

Diepte en positie van het minimum: 
De= 6022.868cm-1 = 8664.5 K 

re = 5.8028() 

Triplet: Na2 a3E: 
gebruikt: 

v = 0, · · ·, 12 niveaus (tot~ 3cm-1 onder dissociatie) 
4 Dumham coëfficiënten 

resultaten: 
Omkeerpunten hoogst gelegen nog gemeten niveau: 

r 1 = 8.1188() 
r2 = 21.898() 

Diepte en positie van het minimum: 
De= 174.54cm-1 = 251.1 K 

re = 9.620 él() 

De RKR-potentialen op zich zijn nog niet voldoende voor onze berekeningen omdat ze 
maar een beperkt radieel gebied omvatten. We hebben voor onze berekeningen in principe 
potentialen nodig vanaf r = 0 tot in het oneindige. De RKR-potentialen moeten dus op 
een geschikte manier worden uitgebreid. Dat zal het onderwerp van § 3.3 zijn. 

3.2 De RKR-methode 

De potentiaal curven die wij gaan gebruiken zijn uit spectroscopisch bepaalde rotatie
vibratie niveaus berekend volgens de Rydberg-Klein-Rees (RKR-) methode. 

We zullen de eerste orde versie hiervan bespreken. Deze is bij spectroscopisten tot nu 
toe de meest gangbare. We gaan er eerst van uit dat we de "potentiaal", 

U( ) = V( ) J( J + 1 )1i2 
r r + ? 2 , 

-J.lr 
(3.1) 
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U(r) 

r 

E(v,J) 

Figuur 3.2: Schets ter verduidelijking van de parameters in de JWKB-quantisatie conditie. 

kennen. De eigenwaarden benadert men door het toepassen van de eerste orde JWKB 
quantisatie conditie:[21] 

1 
v+- -

2 

1 
1 (?J.l)21,.2(11,J) 1 
- : 2 dr[E(v,J)-U(r)]2. 
1T' n ,.1(v,J) 

(3.2) 

(3.3) 

Hierin zijn J.l de gereduceerde massa van de twee atomen, r 1 ( v, J) en r 2 ( v, J) de klassieke 
omkeerpunten behorende bij het niveau E(v, J),zie fig.(3.2). Uit de eis dat het vibrati
onele quanturngetal een geheel getal moet zijn volgen de bijbehorende eigenwaarden of 
rotatie-vibratie niveaus E(v, J). In het minimum van de potentiaal worden r 1 en r 2 aan 
elkaar gelijk zodat de integraal nul wordt. Het effectieve quanturngetal behorende bij het 
minimum is dus v0 = -!· Het is gebruikelijk om de exacte energieniveaus als functie van 
het vibrationele en rotationele quanturngetal v resp. J te schrijven als: 

E(v, J) = G(v) + B"(J(J + 1))- D"(J(J + 1)? + · · · (3.4) 

De rotationele constante B" is hierbij gedefinieerd als de afgeleide bij constante v van E 
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naar J(J + 1) bij J = 0: 

B. = ( 8J(~~ I)).. (3.5) 

Hierbij worden v en J als continue quanturngetallen beschouwd. Samen met 

_!__ = (B(v+i)) = _!__ ( 2~)t1r2(v)dr[G(v)-U(r)tt (3.6) 
~ BE J~ 2~ h ~w 

en gebruikmakend van de min I-regel van Maxwell voor partiële afgeleiden 
(:~)z = -(::)::/(::)11 vinden we in de JWKB-benadering 

1 

Bv = (2h2)2 Wv ('"2(v) drr-2[G(v)- V(r)tt. 
J.L 2~ Jr1(v) 

(3.7) 

Op analoge wijze zijn uitdrukkingen voor de Dv en hogere orde termen uit te rekenen [22]. 
Meer geïnteresseerd zijn we in het omgekeerde proces waarbij uit experimentele E( v, J)
waarden een potentiaal V(r) bepaald wordt. Hierbij zullen we van enkele voorgaande 
vergelijkingen gebruik maken. 

De RKR-inversie procedure 

Voor een potentiaal gegeven door de reeksontwikkeling 

(3.8) 

met Ç = (r- re)/re is door Dunham [23] bewezen dat de JWKB- eigenwaarden gegeven 
worden door 

E(v, J) = :L Ylm (v + ~ )1 (J(J + l))m 
l,m 2 

(3.9) 

waarin de Dunham coëfficiënten Ylm bekende expliciete functies van a 0, ab a 2 , • • • etc. zijn. 
Merk op dat zowel V als E hier gegeven zijn ten opzichte van het potentiaal minimum. Een 
voor de hand liggende inversie methode zou zijn om uit experimentele E( v, J)-waarden 
de Dunham coëfficiënten te bepalen en vervolgens daaruit a0 , a1 , a2 , • • • etc.. Een groot 
probleem in verband met de Dunham procedure is dat hij erg ingewikkeld wordt voor meer 
dan enkele niveaus. 

Een makkelijker toepasbare oplossing voor het geval van een groot aantal niveaus biedt 
de RKR-methode die bij een reeks E( v, J) de klassieke omkeerpunten geeft. 

Voer in: 
A(E, J) = 1'"2 

dr (E- U(r)). (3.10) 
1"1 

Door partiële differentiatie vindt men vergelijkingen waaruit r 1 en r 2 bepaald kunnen 
worden: 

(3.11) 
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8 1"2 dr (E- V(r)- J(J + 1)h2) 
8J(J+1) ,.1 2J.tr2 

(3.12) 

h2 1 1 
- - 2J.t (r1- r2). 

We kunnen A(E, J) ook schrijven als (zie appendix C): 

A(E, J) = 3_ fE dE'(E- E')t 1"2 

(E'- U(r))-t. 
1r luo r 1 

(3.13) 

Differentiëren naarEen J(J + 1) levert dan respectievelijk (zie appendix C): 

C')l t r2- rt - 2 - dv'(G(v)-G(v'))-! (3.14) 
2J.t vo 

1 1 
1 

2 (~) 
2 

1~ dv' Bv,(G(v)- G(v'))-t (3.15) --- -
rt r2 

waarbij vgl( 3.4) gebruikt werd. 
De procedure om de omkeerpunten te vinden is nu als volgt. Bepaal uit de experimenteel 

gemeten energie niveaus de Dunham coëfficiënten en breidt de reeks ( 3.9) uit naar reële 
v zodat de integralen ( 3.14) en ( 3.15) kunnen worden uitgerekend. Ter controle kan men 
met behulp van de JWKB-quantisatie conditie de energie niveaus uitrekenen voor de aldus 
bepaalde V ( r). Deze zouden exact moeten overeenstemmen. 

Een onafhankelijke manier van controleren, waarbij ook een indruk wordt verkregen 
van de nauwkeurigheid van de JWKB-benadering zelf, is om via de radiële Schrödinger 
vergelijking 

{ 
h

2 

~ - J(J + 1)h
2 

- V(r) + E(v, J)} ~(r) = 0 
2J.t dr2 2J.tr2 

(3.16) 

de eigenwaarden E( v, J) te berekenen. 

3.3 Uitbreiding van de RKR-potentialen 

Voor kleine atoom afstanden 

In fig. 3.3 zijn de randen van de RKR-singlet en triplet potentiaal voor kleine atoom 
afstanden vergroot. Zoals te verwachten was bevatten de punten enige "ruis" ten gevolge 
van het gebruik van de ontwikkeling (3.9) dichtbij het continuüm. De van het globale 
verloop afwijkende punten worden in de uiteindelijke potentiaal weggelaten. 

Omdat we berekeningen bij zeer lage temperaturen gaan doen, is een extrapolatie van de 
RKR-potentiaal met een f(r) "'a+ bfr nauwkeurig genoeg. Immers, de RKR-potentiaal 
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Figuur 3.3: Vergroting van de RKR-potentialen bij kleine atoom afstanden. Zowel de RKR
punten als de extrapolerende curven zijn weergegeven. De blokjes zijn de R/(R-punten en 
de getrokken lijn de extrapolerende functie. 

nadert al zeer dicht tot het continuüm. Verder zullen de potentialen, omdat ze zo steil 
lopen, al snel zo sterk afstotend zijn dat de atomen bij de lage temperaturen waarbij we 
de botsingen beschouwen elkaar niet dichter naderen. Ook is uit de berekening van energie 
niveaus in de potentialen gebleken dat de precieze vorm van de extrapolatie aan deze kant 
van de potentiaal niet belangrijk is. In fig. 3.3 zijn ook de extrapolerende a+ b/r curven 
weergegeven. 

Uitbreiding voor grote atoom afstanden 

Pricipieel kan men het volgende opmerken. Op heel grote afstanden is de potentiaal te 
geven door een ontwikkeling in geïnduceerde multipooi wisselwerkingen. We noemen dit 
gedeelte de polarisatie bijdrage: 

( 
~ C2n vpol r) = - L...J-

r2n 
n=3 

(3.17) 

die voor de singlet en triplet potentiaal hetzelfde is. Bij kleinere afstanden zullen de elec
tronen wolken elkaar overlappen, wat aanleiding geeft tot een extra interactie, de exchange 
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Figuur 3.4: Het verloop van de RKR-punten (stippen) en een spline interpolatie daardoor 
(getrokken curven) voor de singlet en triplet potentiaal voor grote afstanden. De aansluit
punten zijn omcirkeld. 

wisselwerking Veech(r ). Een veel gebruikte eenvoudige vorm daarvan is [24] 

(3.18) 

met a en b constant. Soms kiest men a langzaam variërend in de vorm van een eenvoudig 
polynoom. De centrale interactie potentiaal voor groter wordt dan geschreven als: 

Vs(r) = Vpo~(r) - (- )5 Veech(r) (3.19) 

waarbij S = 0 singlet en S = 1 triplet is. Bij het extrapoleren eisen we contimüteit en 
differentieerbaarheid in de aansluitpunten. De keuze van de aansluitpunten is als volgt 
tot stand gekomen. Wanneer men fig. 3.4 bekijkt, valt het op dat de triplet potentiaal 
een aantal "slechte" punten bevat. Er zit een kuil in de triplet potentiaal bij r ~ 18 ao 
en de afstand tussen de singlet en triplet potentiaal neemt voorbij die kuil toe in plaats 
van af wanneer de atoom afstand toeneemt. We kiezen daarom als aansluitpunt voor 
de triplet potentiaal het laatste, volgens ons betrouwbare punt van de RKR-potentiaal: 
r = 16.97 ao. De singlet potentiaallijkt wel betrouwbaar tot en met het laatste punt van 
de RKR-potentiaal. We nemen daarom dat laatste punt bij r = 21.22 a0 als aansluitpunt 
voor de singlet potentiaal. 
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De stategie is nu verder als volgt. Voor grote r zijn de theoretische berekeningen van 
de polarisatie bijdrage redelijk betrouwbaar. Voor Ce nemen we het gemiddelde van twee 
van zulke berekeningen ref.[25],[26] namelijk 

Ce = 1689 a.u. (dimensie= energie x (lengte)e). (3.20) 

Ook voor Cs nemen we een gemiddelde. We nemen daarvoor de waarden van Bussery et al. 
[26] (theoretisch), Konowalow et al.[25] (theoretisch) en Li Li et al. [19] (experimenteel). 
Dat levert 

Cs = 141300 a.u. (dimensie= energie x (lengte)s). (3.21) 

Voor de e-macht in de exchange bijdrage kunnen we ook een redelijke keuze maken, waar
door vervolgens de overige parameters alleen lineair voorkomen. 

De exchange term is voor grote atoom afstanden ruwweg gerelateerd [33] aan de overlap 
van 3s-electron toestanden van atomen A en B: 

( </>3.(2A )4>3.(1 B) 14>3.( 1 A )4>3a(2B )) - ( </>3. (1 B) 1</>3.( 1 A) )2 

- {~(r)}2. 

Omdat ~( r) de e-macht e_",. bevat met 1i2 
K2 /2me de ionisatie energie van het Na atoom, 

kiezen we voor b de waarde 2K. De factor 2 heeft dus te maken met het feit dat beide be
trokken 3s-electronen door een "ionisatie-barrière" moeten tunnelen met hoogte 1i2K2 /2me. 

De parameters a en C10 worden uit de aansluitvoorwaarden voor de singlet potentiaal 
in r = 21.22 bepaald. Zet men de zo bepaalde asymptotische potentiaal voor de triplet 
potentiaal voort tot r = 16.97 dan blijkt dat een discontinuïteit op te leveren. We hebben 
daarom voor r < 21.22 ao uitgebreid tot een polynoom van graad 4: 

a'(r) = a - b(r- 21.22)2 + c(r- 21.22)4
• (3.22) 

De coëfficiënten ben c worden bepaald uit de aansluitvoorwaarden in r = 16.97 voor de 
triplet potentiaal. In totaal hebben we vier aansluitvoorwaarden met vier lineair voorko
mende coëfficiënten ( C10 , a, b, c) dat wil zeggen vier inhomogene lineaire vergelijkingen. 

De volgende parameter waarden zijn het resultaat: 

Ce - 1689 a. u. (- _e2_ X a6) 
- 411'eoao 0 

Cs 141300 a. u. 
Cto - 2487000 a. u. 
2K 1.229 -1 - ~ 
a - 170600 a. u. 
b - 17130 a. u. 
c 438.4 a. u. 
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Voor grote atoom afstanden zijn de potentialen dan 

singlet 
r > 21.22 

triplet 

16.97 < r < 21.22 ~ l-)(r) = -C6/r6 - Cs/r8
- Cto/r10 

+(a- b(r- 21.22)2 + c(r -·21.22)4 )e-2"'" 

r > 21.22 ~ 

De uiteindelijke potentialen worden in fig. 3.5 gegeven. 

3.4 LeRoy-Bernstein extrapolatie 

Uit de hiervoor beschreven RKR-methode volgt in de JWKB-benadering een potentiaal 
verloop ten opzichte van het potentiaal minimum, dus geen absolute potentiaal zoals we 
die nodig hebben voor het beschrijven van verstrooiing. 

Eén methode om niveaus (en dus de RKR-potentiaal) absoluut vast te leggen is voor
gesteld en toegepast door Li Li et al. [19]. De methode komt neer op het aansluiten van 
de RKR-potentiaal op een Vpol(r) uitdrukking. 

Een tweede methode is afkomstig van LeRoy en Bernstein [21], [22]. Zij hebben een
voudige analytische uitdrukkingen voorgesteld voor de allerhoogste rotatie-vibratie niveaus 
ten opzichte van de rand van het continuüm. Deze maken het in principe mogelijk om bij 
benadering de absolute ligging van alle niveaus te vinden en daarmee de RKR-potentiaal 
ook absoluut ten opzichte van het continuüm vast te leggen. 

Als uitgangspunt neemt men de JWKB-uitdrukking ( 3.6) voor de dichtheid van de 
energie mveaus 

1 ( av ) 1 ( 2!-l) ~ 1'"2 
l 

Wv- 8E J=0=21l" f1 '"t dr[G(v)-V(r)t2. (3.23) 

De uitkomst van de integraal wordt voornamelijk bepaald door het gedrag van de integrand 
nabij het buitenste omkeerpunt. Het blijkt [22] dat de integraal goed benaderd wordt 
wanneer men de potentiaal vervangt door een functie die het gedrag van de potentiaal vlak 
bij de buitenste omkeerpunten nauwkeurig beschrijft. De benadering wordt steeds beter 
naarmate de omkeerpunten verder uit elkaar komen te liggen, met andere woorden voor 
niveaus dicht bij de dissociatie limiet. 

Voor grote interatomaireafstanden wordt V(r) gegeven door Vpol(r) (zie§ 3.3). Als we 
in de lijn van § 3.2 doorgaan met V(r) te refereren aan het potentiaal minimum hebben 
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Figuur 3.5: De singlet en triplet potentiaal. De energie is in Kelvin gegeven omdat dat de 
gebruikelijke eenheid is warinct1" men botsingen bij lage temperaturen bestudeert. 
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we 

(3.24) 

waarin n = 6 en D is de diepte potentiaal put. 
Wanneer de eerste term term Cn voldoende is om de potentiaal nauwkeurig te beschrij

ven en we V(r) - D- Cn/rn substitueren in vgl( 3.23) dan kunnen we deze vergelijking 
herschrijven als 

dG(v) = Kn[D _ G(v)](n+2)/2n. 
dv 

(3.25) 

De coëfficiënten Kn zijn expliciete functies van Cn en J.L. Lost men vgl(3.25) op dan volgt 
daaruit een vergelijking voor de ligging van de energie niveaus ten opzichte van de rand 
van het continuüm: 

G(v) = D- Xo(n)(vD - v)2n/(n-2). (3.26) 

Hierin is VD de in het algemeen niet-gehele waarde van het vibrationele quanturngetal v 
behorend bij de dissociatie limiet. Ook de coëfficiënten X0 ( n) zijn bekende functies van 
Cn en J.L. Differentiëren van vgl(3.26) levert 

dG( V) = ~ Xo( n )( VD - V )(n+2)/(n-2). 
dv n- 2 

(3.27) 

Uit vgl(3.25) en (3.27) kunnen vergelijkingen worden afgeleid die extra informatie over de 
potentiaal leveren. We voeren in 6Gv+1 = G( v + 1)-G( v) voor de experimentele energie
afstanden van vibratie niveaus en bena

2
deren de inverse energie niveau dichtheid door 

6G l :::::: dG(v) 
v+2 dv 

Vergelijkingen (3.25) en (3.27) zijn dan te schrijven als 

(6Gv+t)2n/(n+2) -

(6Gv+!. )(n-2)/(n+2) 
2 

(J<n)2n/(n+2)(D - G(v + l )) 
(Xo(n) 2nj(n- 2))(n-2)/(n+2)(vD - v - ~ ). 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

Merk op dat in vgl. (3.29) de grootheid G( v+ ~) een energie is ten opzichte van het potentiaal 
minimum en dus bekend uit een RKR-analyse (zie § 3.2). 

Zet men de juiste macht van 6Gv+1 in een grafiek uit tegen G(v +~)respectievelijk 
v dan kan aan de doorsnijding van de ~orizontale as de waarde van D respectievelijk VD 

worden afgelezen. Als illustratief voorbeeld hebben we zo'n zogenaamd LeRoy-Bernstein 
diagram, gebaseerd op vgl.(3.30), gemaakt voor de Na2 singlet potentiaal met de in [20] 
gegeven spectroscopisch bepaalde 6Gv+l (kruisjes in fig.(3.7). 

2 

Zijn de waarden van D, VD en X0(n) eenmaal bepaald dan kunnen ze gebruikt worden 
om met behulp van formule (3.26) te schatten wat de ligging is van energie niveaus boven 
het hoogste waargenomen niveau. Tevens hebben we daarmee de absolute ligging van 
niveaus en de RKR-potentiaal bepaald. 
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3.5 Potentiaal controle 

De op bovenstaande wijze geconstrueerde potentialen zouden in principe moeten voldoen 
aan de voorwaarde dat de energie niveaus in deze potentialen met de experimentele gege
vens overeenstemmen. 

In fig. 3.6 zijn de afwijkingen tussen de uit vgl.(3.16) berekende en gemeten energie 
niveaus weergegeven. Voor de triplet potentiaal zijn ook resultaten van energie niveau 
berekeningen van Li Li et al. (19] in de figuur opgenomen. De berekende energie niveaus 
mogen beschouwd worden als exacte niveaus in de RKR-potentiaal. Ze geven een beeld 
van de (on )nauwkeurigheid van de RKR methode. 

Merk op dat in het geval van de triplet potentiaal de "exacte" energie niveaus, die 
liggen in het gebied waar we de "onbetrouwbare" RKR-punten hebben vervangen door een 
analytische uitdrukking, nagenoeg dezelfde afwijkingen van de gemeten niveaus vertonen 
als die welke Li Li et al. berekenden. 

In de singlet en triplet potentiaal zijn er boven het hoogste experimenteel gegeven 
energie niveau nog drie gevonden. De ligging daarvan kan in het geval van de singlet 
potentiaal getoetst worden, door gebruik te maken van de uit het LeRoy-Berstein diagram 
(fig.(3.7) bepaalde waarden 0.087 (cm-1 )~ en 65.9 van X0 (n = 6) resp. VD· Door deze in 
te vullen in vgl.(3.26),(getrokken curve in fig.(3.8) kan men berekenen wat op grond van de 
lager liggende experimentele niveaus (kruisjes in fig.(3.8) de ligging van de extra niveaus 
zou moeten zijn. We zien dat de door ons berekende energie niveaus (blokjes in fig.(3.7) ( 
verkregen door integratie van vgl.(SV)) op die curve liggen. 
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Figuur 3.6: De bovenstaande figuren geven de afwijkingen tussen berekende en experimen
teel bepaalde vibratie niveaus voor triplet potentiaal (boven) en singlet potentiaal (onder) 
weer. Links zijn de afwijkingen in absolute waarden (in /(el vin) gegeven. Rechts zijn de 
afwijkingen relatief ten opzichte van de afstand tussen de energieniveaus en het continuüm 
gegeven. In het geval van de triplet potentiaal zijn ook de JWKB-resultaten van Li Li. et 
al. door middel van kruisjes gegeven. 
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vibratie quanturngetal v 

Figuur 3. 7: LeRoy-Bernstein diagram voor de Na2 singlet potentiaal gebaseerd op vgl. {3.30). 
De getrokken lijn ontstond door een kleinste kwadraten fit aan de experimentele punten 
(kruisjes). Een berekening van de energie niveaus door integratie van vgl.(3.16) geeft de 

blokjes. 
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Figuur 3.8: Vergelijking van de in de singlet potentiaal berekende enrgieniveau.s (blokjes) 
met de via vgl. {3.26} berekende liggingen ten opzichte van het potentiaal minimum (getrok
ken lijn) . Daarbij werden de uit het LeRoy-Berstein diagram (fig. {3. 7} bepaalde waarden 

van Xe( n = 6) en VD gebruikt. 
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Hoofdstuk 4 

Berekening van de S-matrix 

4.1 De gekoppelde kanalen vergelijking 

Zoals in hoofdstuk 1 al werd opgemerkt moeten we de Schrödinger vergelijking voor de 
verstrooiïngstoestand, 

(H- E)lt/1} = 0 (4.1) 

oplossen om de S-matrix te vinden. We nemen daarvoor een basis die het produkt is van 
ge(anti)symmetriseerde twee deeltjes hyperfijn eigentoestanden en een impulsmoment basis 
voor de baanbeweging: 

(4.2) 

Hierin is r de onderlinge afstand en 1 het relatieve baan impulsmoment quanturngetal van 
de twee botsende atomen met projectiemop de z-as. De ge(anti)symmetriseerde hyperfijn 
basis wordt gegeven door: 

(4.3) 

In deze basis is de plaats representatie van de verstrooiïngstoestand: 

(4.4) 

De Schrödinger vergelijking wordt in deze basis gerepresenteerd door het volgende stelsel 
van gekoppelde 2e orde differentiaal vergelijkingen voor de radiële golffuncties Flm1{af3}±(r), 
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Hierin zijn ea de interne energieën van de afzonderlijke atomen en 

(4.6) 

Omdat het 23Na atoom een boson is, moet de golfunctie symmetrisch zijn onder verwis
seling van de atomen. Daarom is ook voor de basis van ge(anti)symmetriseerde hyperfijn 
toestanden gekozen. Er kan geen koppeling optreden van even I naar oneven I toestanden 
en vice versa (pariteitsbehoud) zodat het stelsel vergelijkingen ontkoppeld is in een 1 =even 
en een I = oneven blok. Elk van die blokken heeft zelf ook weer een blokstructuur. De 
Hamiltoniaan is namelijk invariant onder rotaties om de z-as zodat het totale magnetische 
quanturngetal mtot = mz + ma + m13 = mz + mF behouden is tijdens de verstrooiing. Voor 
1 ~ 3 zijn de dimensies van de grootste mtot blokken 38 voor even I en 46 voor oneven 1. 
Hieronder zijn de mogelijke af3 combinaties weergegeven voor even I respectievelijk oneven 
1. 

I= even 1 =oneven 
ffiF af3 ffiF af3 
4 88 4 
3 87,81 3 87,81 
2 86,82,77,71,11 2 86,82,71 
1 85,83, 76,72,61,21 1 85,83, 76,72,61,21 
0 84, 75, 73,66,62,51,31 ,22 0 84,75,73,51,31 
-1 74,65,63,52,41,32 -1 7 4,65,63,52,41 ,32 
-2 64,53,42,33,55 -2 64,53,42 
-3 54,43 -3 54,43 
-4 44 -4 

Vergelijking (4.5) is van de vorm 

á,2 
dr2F =V. F (4.7) 

en als zodanig slechts de vergelijking voor één van de lineair onafhankelijke oplossingen 
van de Schrödinger vergelijking. De vergelijking die alle lineair onafhankelijke oplossingen 
omvat is een matrix vergelijking 

á,2 
-F=V· F dr2 - - -

(4.8) 

De kolommen van de vierkante matrix .E representeren lineair onafhankelijke oplossings
vectorcn. De bijbehorende index is te interpreteren als een ingangskanaal. Er zijn immers 
evenveellineair onafhankelijke oplossingen als onafhankelijke begintoestanden l1mz{ af3}). 
De rijen van F stellen dan de verschillende kanalen l1'm,,{ a' (3'}) voor die bij een bepaald 
ingangskanaai gekoppeld zijn. 

Wanneer, Vai > 0 is, is kanaal i gesloten. In zo'n kanaal zal de oplossing Fij(r) ex
ponentiëel toenemen met r. Daardoor loopt men het gevaar dat de kolommen numeriek 
afhankelijk worden. Het verdient daarom de voorkeur om met de totale matrix F te rekenen 
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zodat bij het dreigen van numerieke afhankelijkheid de oplossingen lineair gehercombineerd 
kunnen worden om de onafhankelijkheid te handhaven. Vergelijking (4.8) wordt volgens 
de gemodificeerde Numerov methode numeriek geïntegreerd. Dat is een O(h6 ) twee-staps 
methode zodat twee eerste punten gegeven moeten worden. De opstart procedure is: 

(4.9) 

voor een geschikte kleine r.tart-waarde. Hierdoor zijn de oplossingen regulier in de oor
sprong en zijn we uitgegaan van een lineair onafhankelijk stelsel van oplossingen. 

De door numerieke integratie verkregen oplossing F zou men een mathematische oplos
sing kunnen noemen, Fmath, en voldoet a priori nog niet aan de juiste fysische randvoor
waarden. De fysische oplossing bestaat uit inlopende bolgolven en verstrooide uitlopende 
bolgolven: 

Ffl'•(r) r-:.._oo I(r) + O(r) · S. (4.10) 

Hierin zijn I(r) en Q(r) oplossingen van de vergelijking zonder potentiaal termen. Ze 
vertonen het juiste asymptotische gedrag: 

lmn(r) = -bmn/f-zrh~~~(pmr/n) ( 4.11) 

e-•(p.,.r/li.-l.,.-rr/2) 

r~oo -bmnZ VPm/n 

Omn(r) = I;,.n(r). 

Hierin zijn h~~~(p) = (h~~!(p))* Rankel-functies en is Pm de asymptotische relatieve impuls 
in kanaal m: 

Pm = V2J.t(E- êa,.. - êJ3.,.)· 

Ontwikkelen van Fmath(r) naar deze functies, 

Fmath(r) = I(r) o A.(r) + O(r) o B(r) 

geeft voor de fysische oplossing, 

Ffll•(r) = {I(r) o A(r) + O(r) o B(r)} o A - 1 (oo). 

(4.12) 

(4.13) 

( 4.14) 

DeS-matrix beschrijft het asymptotische gedrag van de oplossing en is niet meer afhanke
lijk van r. Er geldt: 

(4.15) 

De centrale interactie valt zo snel af (Vc ,...., r-6 ), dat we integreren over r totdat vc 
verwaarloosd mag worden. Omdat de dipolaire interactie veellangzamer afvalt met toene
mender (Vd,...., r-3 ) zal S langzaam convergeren en zou over een groot bereik geïntegreerd 
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moeten worden. Daarom wordt de staart van de di polaire interactie in 1 e orde storingsre
kening meegenomen. De uitdrukking voor deS-matrix wordt dan [27]: 

S = S(rt)- ~ 1~ dr'(I(r') + S(r') · O(r')) · C(r') · (I(r') + O(r') · S(r')). (4.16) 

Wanneer r 1 groot genoeg is geldt: 

ZJ.t 1oo S:::::: S(rt)- fi 2 ,.
1 

dr'(I(r') + S(r1 ) • O(r')) · C(r') · (I(r') + O(r') · S(r1 )). (4.17) 

Hierin is S(r1 ) deS-matrix bepaald uit 
A(rt),A(r1 + h),l!(r1), en B(r1 + h) met h de stapgrootte. 
Ervaring met eerdere berekeningen met waterstof [13] doet verwachten dat de dipolaire 

interactie in zeer goede benadering zelfs over de volledige r-range in 1 e orde berekend mag 
worden. Dat geldt dan zeker voor de staart van Vei voorbij r1 . Dit laatste kan worden 
gecontroleerd door een extra berekening uit te voeren met een nog grotere r1 • Dit is 
überhaupt een rigoureuze controle op het programma (zie§ 5.4). 

Basis transformatie 

Omdat de hyperfijn interactie blijft bestaan voor grote interatomaire afstanden is het 
verstrooiïngsprobleem een probleem van overgangen in de hyperfijn basis. Bij de praktische 
uitvoering van het grootste deel van de berekeningen kan beter een andere basis gebruikt 
worden. De in vergelijking met de dipolaire interactie veel sterkere centrale wisselwerking 
is diagonaal in een basis van spintoestanden waarin de totale electronspin van beide atomen 
samengesteld is tot S. 

Zolang de centrale interactie nog niet verwaarloosbaar is, dat wil zeggen r < r~, is 
het daarom voor de hand liggend om in de {ISMsl Mr)} basis te rekenen. Tevens zijn 
de kernspins samengesteld tot I. In het punt r = r 1 wordt de S-matrix dan naar de 
hyperfijnbasis getransformeerd. 
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4.2 Integratie parameters 

In fig.(4.1) is schematisch weergegeven welke parameters ingesteld dienen te worden. 

I 

rttart 

Figuur 4.1: Overzicht van de integratie parameters in relatie tot de determinanten ervan. 
Van r.tart tot Ti wordt met een stapgrootte h1 geïntegreerd en vanaf Ti tot T1 met stapgrootte 
h2. 

Omtrent r 1 

Vergelijken we de centrale interactie voor waterstof met die van natrium, 

6.517 
Ta 

1689 

met vc en T in a.u., dan zien we dat voor natrium de centrale interactie mogelijk veel 
langer belangrijk zal blijven. Ook ligt het punt waar de centrale interactie aan de hyperfijn 
opsplitsing gelijk wordt veel verder weg, TNa = 48 ao ten opzichte van TB = 18 ao . 

Het criterium volgens welk we de waarde van r 1 hebben bepaald is de convergentie van 
uo:13_...,s bij B = OT met o:/3 ~ 18 exchange overgangen waarvoor D.mF = 0 (zie §2.4). 
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Figuur 4.2: De werkzame doorsnede (x 10-12cm2) voor de 67 --+ 12 exchange overgang als 
functie van de waarde van r 1 ( ao) bij B = 0 en E = IQ-5 

/(. 

Volgens de laatste alinea van §4.1 moeten dan vanzelf de CTaf3-+"'f6 waarde voor dipolaire 
overgangen (ó.mF =I 0) geconvergeerd zijn. 

In fig.( 4.2) is de convergentie van de cr67 ..... 12-waarden weergegeven. We hebben uitein
delijk gekozen voor r1 = 300 ao. 

Omtrent h1, h2 en ri 

Bepalend voor h1 en h2 (=stapgrootte integratie) is de grootte- orde van de golflengten die 
in de golffunctie F vertegenwoordigd zijn. Hoe kleiner de golflengte hoe kleiner h1 en h2 
moeten zijn. De golflengte schatten we met 

À= h {4.18) 
J2J-LEicin 

Dit levert 

1.620 x IQ-20 mJ! 

~ 
3.391 x 10-21 mJt 

~ 
Een afschatting van de kleinste waarde van À is mogelijk als we voor E de diepte van de 
singlet potentiaal nemen: 

ÀH(De/kB = 50000 K) 
ÀNa(De/kB = 8664 K) -
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Figuur 4.3: Overzicht van de convergentie van de werkzame doorsneden van enkele exchange 
overgangen bij verandering van de waarde van h1 . Deze werkzame doorsneden moe
ten nog met de volgende exponenten vermenigvuldifll worden; 24 -+ 24 x 10-19cm2, 
24-+ 33 x I0-20cm2, 24-+ 35 x I0-17cm2, 34-+ 45 x I0-23cm2 • 

De ervaring leert dat een stapgrootte van ongeveer O.L\ voldoende klein is. Dat zou voor 
Na neerkomen op 0.01 ao. Voor grote waarden vanris het niet nodig zo'n kleine stapgrote 
te nemen en zal het voldoende zijn om vanaf ri een stapgrootte h2 > h1 te nemen. In 
vergelijking met waterstof zal het gebied waarin h klein moet zijn groter zijn omdat de 
golflengte À langer klein is. 

De werkzame doorsneden voor enkele exchange overgangen zijn in figuren 4.3,4.4 
en 4.5 als functie van h1 , h2 en Ti weergegeven. Hieruit is de volgende keuze voor de 
parameters h1 , h2 en Ti gemaakt: 

( 4.20) 

Omtrent r start 

De werkzame doorsneden blijken nagenoeg ongevoelig te zijn voor de waarde van T •tart 

wanneer r.tart ~ 3.8 ao (zie fig.4.6). We nemen daarom T.tart = 3.8 ao. 
Tot zover de beschrijving van de controle parameters van het computer programma. 

In het volgende hoofdstuk zullen de controles op de berekeningen die werden uitgevoerd 
besproken worden. 
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Figuur 4.4: Overzicht van de convergentie van de werkzame doorsneden van enkele exchange 
overgangen bij verandering van de waarde van h2 • Deze werkzame doorsneden moe
ten nog met de volgende exponenten vermenigvuldifll worden; 24 -+ 24 x 10-19cm2

, 

24-+ 33 x I0-20cm2, 24-+ 35 x 10-17cm2, 34-+ 45 x 10-23cm2 • 
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Figuur 4.5: Overzicht van de convergentie van de werkzame doorsneden van enkele exchange 
overgangen bij verandering van de waarde van Ti. Deze werkzame doorsneden moe
ten nog met de volgende exponenten vermenigvuldifll worden; 24 -+ 24 x 10-19cm2 , 

24-+ 33 x I0-20cm2, 24-+ 35 x 10-17 cm2, 34-+ 45 x I0-23cm2 • 
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Figuur 4.6: Overzicht van de convergentie van de werkzame doorsneden van enkele exchange 
overgangen bij verandering van de waarde van r,tart· Deze werkzame doorsneden moe
ten nog met de volgende exponenten vermenigvuldifP, worden; 24 -+ 24 x 10-19cm2 , 

24 -+ 33 x 10-20cm2, 24 -+ 35 x 10-17 cm2, 34-+ 45 x 10-23cm2 • 
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Hoofdstuk 5 

Testen gekoppelde kanalen 
programma 

Alvorens we kunnen overgaan tot het daadwerkelijk berekenen van de relaxatie snelheden 
moeten we er zeker van zijn dat het gekoppelde kanalen programma correct werkt. Om 
ons die zekerheid te verschaffen zullen we een aantal controles uitvoeren. 

Eerst wordt getracht om met het Na+Na programma het H+H gekoppelde kanalen 
programma te simuleren door enkele waterstof resultaten te reproduceren voor een tweetal 
overgangen. Daarna wordt gekeken of de hele boekhouding van hyperfijn en SM5 1 M1-basis 
toestanden in orde is. 

Het voornaamste deel van de controles zal bestaan uit het afzonderlijk testen van de 
exchange en dipolaire overgangen met behulp van benaderende eenvoudige uitdrukkingen. 
Bij zowel exchange- als dipolaire overgangen maken we daarbij onderscheid tussen B = 0 
en Bi- 0. 

Net als bij atomair waterstof verwachten we in eerste instantie een goede overeen
stemming te vinden tussen de resultaten van het gekoppelde kanalen programma en de 
benaderende eenvoudigere berekeningsmethoden. 

5.1 Vergelijking met gekoppelde kanalen voor ato
mair waterstof 

Door middel van een minimale aanpassing, namelijk het vervangen van de centrale inter
actie potentialen, de hyperfijn opsplitsing en de atoommassa door die van waterstof, is het 
mogelijk een eerste controle van het Na+Na gekoppelde kanalen programma uit te voeren. 
Buiten deze veranderingen blijft het Na+Na programma geheel intact. 

De tri plet verstrooiïngslengte (aT) van H + H kan met het Na+ Na programma berekend 
worden door gebruik te maken van het feit dat 144) en 188) zuivere triplet toestanden zijn. 
·wordt de dipolaire interactie nul gesteld dan zijn deze toestanden niet met andere kanalen 
gekoppeld zodat sprake is van een zuivere triplet verstrooiïng. 
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We vinden met het Na+Na programma aT= 1.336 ao, wat goed overeenstemt met de 
feitelijke waarde: aT =1.34 ao. 

Ook is het mogelijk een dipolaire overgang voor waterstof na te bootsen. Vergelijk 
namelijk de volgende overgangen: 

waterstof: IOObb) = 1001-11-1} --+ 12- 1{ab}+) = 
12-1}{ cos OBI1-110} - sin OB 1101-1)} 

natrium: 100 44} = 1001-13-3} --+ 12- 1{34}+) = (5.1) 

12-1){ cos O-tl1-13-2} -sin O-tl103-3}} 

[notatie:llm{a,B}) resp. llmSMslMI)] 
Aangezien de electron-electron bijdrage veel sterker is dan de electron-kern bijdrage ver

wachten we dat het verschil in de kernspinstructuur slechts een kleine invloed zal hebben 
wanneer we met het Na+Na programma deze bb--+ {ab}+ overgang simuleren. Gecorri
geerd voor de verschillende waarden van de menghoeken OB en 0_1 vinden we bij B =OT 
enE= w-4 K·kB de volgende overeenstemming in deS- matrixelementen: 

{ 
Sbb-{ab}+ = -0.7 400 x 10-7 -z0.6853 x 10-4 

s44-{34}+ = -0.7422 x w-7 -z0.6852 x w-4 (5.2) 

We menen te mogen concluderen dat het Na+Na gekoppelde kanalen programma deze 
eerste globale controle goed doorstaan heeft. 

5.2 Basis transformatie 

Hiermee worden al die onderdelen van het programma bedoeld die direkt of indirekt met 
de basis transformatietussen de l{a,B}±) en de ISA1s1Ah) basis te maken hebben. 

De transformatie matrix ({a,B}±IS.MslMI) werd met de hand en met behulp van het 
computer algebra programma REDUCE nagerekend. Tevens werd de orthonormaliteit 
getest. 

Het gekoppelde kanalen programma rekent tussen r = r.ta,.t en r = r 1 in de ISAfsl M1) 
basis. Schakelt men de centrale en dipolaire interactie uit dan moet de V-matrix, die dan 
alleen nog de kinetische enenrgie en de interne energie bevat, door een transformatie naar 
de I{ a,B}±) basis gediagonaliseerd worden met de juiste eigenwaarden op de diagonaal. 

Aan bovenstaande controles werd voor magneetvelden van 0 tot 10 Tesla steeds voldaan. 
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5.3 Controle exchange overgangen 

5.3.1 DIS-benadering 

Ervaring met atomair waterstofheeft geleerd datdeS-matrixelementen voor exchangeover
gangen bij niet te sterkeB-velden in goede benadering berekend kunnen worden met behulp 
van de zogenaamde D(egenerate) I(internal) S(tates) benadering, meestal afgekort met 
DIS-benadering, eventueel aangevuld met een eerste orde correctie. DeS-matrixelementen 
kunnen in die benadering met veel eenvoudigere computer programma's dan het gekoppelde 
kanalen programma berekend worden. 

We zullen eerst uitleggen wat de DIS-benadering en eerste orde correctie inhouden. 
Daarna zal de manier waarop we ze toepassen worden besproken. 

De DIS-benadering 

De DIS-benadering zoals wij die gebruiken is voortgekomen uit de in de kernfysica veel ge
bruikte "adiabatische" benadering van inelastische verstrooiingsprocessen. De benadering 
komt op het volgende neer. 

We gaan uit van de volgende Hamiltoniaan voor de beschrijving van het verstrooiïngsproces 
in het massamiddelpuntsysteem: 

h2 . 
H = --~ + nmt +V (5.3) 

2J.L 

met Hint de interne Hamiltoniaan voor de twee botsende deeltjes en V de interactie po
tentiaal. De benadering bestaat er in de interne energie opsplitsing voor de deeltjes te 
verwaarlozen, dat wil zeggen 

E 
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Hierin is k, het golfgetal in het ingangskanaal, kt het golfgetal in het uitgangskanaal enk 
het golfgetal in alle kanalen na de verwaarlozing van de energie opsplitsing. 

Het gevolg van deze benadering is dat een operator C die wel met ~ en V cammuteert 
maar niet met Hint dat nu wel doet. Het probleem krijgt op die manier extra bewegings
constanten, zodat een gedeeltelijke of gehele ontkoppeling van de Schrödinger vergelijking 
optreedt. 

Voor een grootheid alsdeS-matrix betekent gehele ontkoppeling dat 

St, - (4>tiSI4>•) (5.4) 

- L: (4>tlp(c) scp(c) l4>i)· 
c 

Hierin is Sc de verstrooiingsamplitude voor elastische verstrooiing bij constante waarde van 
C en is p(c) een projectie operator die uit l4>i) het deel behorend bij een specifieke waarde 
van c selecteert. Bij gedeeltelijke ontkoppeling blijft Sc overigens een deelmatrix die zowel 
elastische als inelastische verstrooiing bevat. 

In de kernfysica [27,28,29,30] werd de" adiabatische" benadering bijvoorbeeld toegepast 
op de vibrationele en rotationele excitatie van atoomkernen door botsingen met protonen. 
Daarbij werden de rotatie en vibratie energie opsplitsingen verwaarloosd en vond men als 
extra bewegingsconstanten de vorm parameters van de atoomkern. 

Bij lage temperaturen gaat de "adiabatische" benadering niet meer op ten gevolge van 
het drempelgedrag vandeS-matrixelementen [31]. Dit drempelgedrag wordt beschreven 
door 

(5.5) 

waarbij S ti(k,, kt) een langzaam variërende functie van k, en kt en alle overige golfgetallen 
is met een limiet die ongelijk is aan nul wanneer k, en/ of kt naar nul gaan. De adiabatische 
benadering werkt bij lage temperaturen niet omdat de relatieve verschillen tussen k, en kt 
te groot worden. De k- machten zorgen ervoor dat veranderingen in Sts(k,, kt) groot zijn 
wanneer k, en kt vervangen worden door k. 

Tijdens het werk aan waterstof in onze Eindhovense groep is empirisch gebleken dat 
een adiabatische benadering van S ti(k,, kt) wel een goede overeenstemming geeft met de 
resultaten van volledige gekoppelde kanalen berekeningen. In "adiabatische" benadering 
geldt: 

St,(k,,kt) = ~~:(;,~k:~ ~Sit(k,,kt) = ;~,~~~l.· 
k/ 2 kJ 2 k • 2 k I 2 

(5.6) 

Merk op dat met de notatie Stï(k, k) bedoeld wordt dat niet alleen kt en k, maar de k
waarden van alle gekoppelde kanalen vervangen worden door k. Het is overigens eveneens 

rï2~ rï21e~ J&21e2 
gebleken bij atomair waterstof dat een keuze van 2;;- halverwege ~ en =i,! een goede 
benadering geeft. Deze subtielere toepassing van de kernfysische adiabatische benadering 
noemt men de D(egenerate) I(internal) S(tates) benadering, meestal afgekort met DIS-
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benadering. De S-matrix ziet er in de DIS-benadering dan als volgt uit: 

DIS ' I --(k .)l;+t (k )'t+t s,, (k,, k1) = k k s1,(k, k) (5.7) 

wat met vgl.(5.4) te schrijven is als: 

(5.8) 

Toepassing op exchange overgangen 

Eerst moeten we opmerken dat de DIS-benadering op de exchange overgangen mede toe
pasbaar is omdat de bijdrage van de dipolaire wisselwerking aan deze overgangen verwaar
loosbaar is. Toepassen van de DIS-benadering heeft dan tot gevolg dat §en Ï bewegings
constanten worden. Voor een exchange overgang wordt vgl(5.8) dan: 

Sl,DIS (k· k) = (kik/)'+t({"V8}1e2•6Mk)p(o) + e2•6Hi~)p(l}l{af3}) 
{-y6},{a13} " I ~ I ' 

(5.9) 

met 8~(k) en 6{ (k) de faseverschuivingen voor respectievelijk singlet en triplet potenti
aal verstrooiing en p(o) en p(t) projectie operatoren op de. singlet respectievelijk triplet 
deelruimte. Merk op dat voor een exchange overgang uit overwegingen van ruimtelijke 
rotatie-symmetrie voldaan moet zijn aan li = 11 = l, zie § 2.4. 

5.3.2 De eerste orde correctie voor exchange overgangen 

De DIS-benadering kan worden uitgebreid met een eerste orde correctie in Hint- ë. Deze 
correctie is ook toepasbaar bij willekeurige B en ziet er als volgt uit (30],(32]: 

S~~~}.{a/3} = ({18}I(P(t)- p<o>)(Hint- ë)(P(t)- p<o>)i{a/3})~'(k). 

dat wil zeggen 

(5.10) 

Bij B = 0 kunnen we voor Hint hier Hhf = frJSe · §N nemen. De ~1 (k) factor is in essentie 
de overlap van de DIS- golffuncties voor de baan beweging van in- en uitgaand kanaal. 

Dit zou de gebruikelijke uitdrukking zijn voor de 1 e orde storingsrekening in Hint- ë in 
het continuüm (de zogenaamde Born- benadering), ware het niet dat de overlap integraal 
divergeert omdat de storing Hint- ë evenmin als de DIS radiële golffuncties naar 0 gaan 
voor r --+ oo. In (30] is aangetoond dat toch 1 e orde storingsrekening mogelijk is door in 
~~ de overlap alleen te berekenen over een eindig interval tot een atoomafstand r 0 waar 
de interactie vc verwaarloosbaar wordt en de overlap integraal aan te vullen met een 
Wronski-achtige term in r 0 . 
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5.3.3 Controle van exchange overgangen bij B = 0 in DIS-limiet 

Bij B = 0 komt de DIS-benadering er op neer dat de hyperfijn interactie wordt verwaar
loosd. Het ste]sel gekoppelde kanalen vergelijkingen is dan bij ontkoppeld in de SMsiM1-

basis. Dit betekent dat in die basis een eenvoudige verstrooiing aan een centrale potentiaal 
overblijft: 

{ 
h2 cJ2 l(l + 1 )h2 V. ( ) E} ""' ( ) -0 ---- + + s r - 'f'S r -
2J-t dr2 2J-tr2 

(5.12) 

metS= 0 of 1. 
Het asymptotische gedrag van de golffunctie is in dit geval: 

4>~(r) "~oo e-i(lcf'-tlw) _ S~(k)ei(kf'-tlw) (5.13) 

met E = h2P/2J-t. Behoud van waarschijnlijkheid bepaalt dat IS~(k)l 2 1 - 1 zodat we 
kunnen schrijven: 

(5.14) 

Deze h~( k) is de faseverschuiving die de golffunctie oploopt tijdens de verstrooiing aan de 
centrale potentiaal Vs(r). Immers 

Neem bijvoorbeeld de potentiaal: 

V(r) = { ~ 
Voor l = 0 vindt men dan de volgende oplossing: 

r<a 
r>a 

-1 
l/>(r) "'sin(k(r- a))= -e'"0 (e-•lcf'- e-2'1cae'""). 

2z 

wat met behulp van de faseverschuiving h te schrijven is als: 

l/>(r) "'sin(kr + h(k)) 

waarbij h =-ka en dus S = e-2
'"

0
• 

De S-matrix heeft bij de genoemde verwaarlozing de simpele vorm 

S = e2'6~ p(o) + e2•6f p(l) 

in de Slvfsl Af1-basis. Met het gekoppelde kanalen programma vinden we dan 

s,i - (4>,IBI4>ï} 
_ (4>Jie2'6~p(o) + e2•6fp{l)l4>ï) 

_ e2'6~(p(o))Ji + e2•6f(p{l))Ji 
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(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 



Dit betekent dat de S-matrixelementen uitgedrukt kunnen worden in faseverschuivingen 
en matrixelementen van de projectie operatoren p(o) en P<1>. 

Als eerste overgang bekijken we het elastischeS-matrixelement voor {88}1=0 -+ {88}1=0• 

Dit is een zuivere triplet toestand, zodat S1, in dit geval gelijk zou moeten zijn aan e2&6f. 
Als tweede overgang bekijken we de {67} -+ {12} exchange overgang. Hiervoor vinden 

we bij a = 0 en B -+ 0 

zodat 

({12}1 = OIP(O)I{67}1 = 0) 

({12}1 = OIP(l)l{67}l = 0) 

1 - --v'J 
16 

- ~v'J 
16 

{5.21) 

{5.22) 

Uit de twee voorgaande gekoppelde kanalen S-matrixelementen (berekend bij E = 1J.tK) 
kunnen we dus de singlet en triplet faseverschuivingen afzonderlijk afleiden en vergelijken 
met twee veel eenvoudigere programma's ( CROSSEGT en DWBANA) die elk de radiële 
Schrödinger vergelijking {5.12) integreren. De resultaten worden in onderstaande tabel 
weergegeven: 

Faseverschuivingen bij E = 10-6 K 
overgang "CROSSECT" "DWBANA" GEKOPP.KAN. as aT 

' (ao) 
singlet 0.033017 0.033034 0.033024 -91 
triplet -0.015894 -0.0158933 -0.016284 44 

We vinden een uitstekende overeenstemming. 
In deze tabel zijn ook de verstrooiïngslengten voor de singlet en triplet potentiaal 

opgenomen {waarden verschillen net als faseverschuivengen nauwelijks). Deze worden ge
definieerd als 

1
. 6 

a=- 1m -k. 
k-+0 

{5.23) 

Wat opvalt is dat de verstrooiïngslengten voor de natrium potentialen veel groter zijn dan 
die voor waterstof (as = 0.36 ao en aT = 1.34 ao). Dit verschil wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het feit dat er een juist gebonden of juist niet gebonden energieniveau 
{resonantie-niveau) ligt dicht bij de rand van het continuüm. Deze zogenaamde resonantie
niveaus kunnen ook invloed hebben op de S-matrixelementen en uiteindelijk de relaxatie 
snelheden voor de exchange overgangen bij B =J 0. 

5.3.4 Controle van exchange overgangen bij B = 0 via 1 e orde 

Ter controle van de exchange overgangen nemen we een willekeurige exchange overgang: 

lm{aP} = 00{67}+ -+ l'm'{1·6} = 00{12}. {5.24) 
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ANS=(((((EN1+EN6)*(STH0**2*STHP1**2+STHM1**2)-(EN2+ 
EN7)*(STH0**2*STHP1**2-STHM1**2)-2.*ENS*STHM1**2-2.* 
EN8*STHM1**2)+(ENl+EN2-2.*EN3+EN6+EN7-2.*EN8)*CTHM1 
**2-(ENl+EN2-EN6-EN7)*CTHP1**2*STH0**2)+((ENl+EN2-
EN6-EN7)*STHP1**2-(EN1-EN2+EN6-EN7)*CTHP1**2)*CTH0** 
2)*CTHO*CTHPl*STHO*STHP1)/2. 

Figuur 5.1: liet matrixelement voor de 61 -+ 12 overgang van de eerste orde correctie 
zoals dit met REDUCE berekend werd. Hierin stellen "cthpl,cthml, cthO, .. etc." voor 
cos flt, cos ()_ 11 cos 00 ,. etc .. 

Zojuist hebben we vastgesteld dat het gekoppelde kanalen resultaat voor a = 0 overeen
stemt met de DIS-benadering. Nu zullen we nagaan of voor a ::j:. 0 het gedrag met de eerste 
orde correctie beschreven kan worden. Dit houdt in dat we uitgaande van een bepaalde 
waarde van k (gekozen is voor n2 Jc2 /2p, = 1.85024 x 10-5K), de interne energieniveaus van 
de atomen laten opsplitsen om ë heen. Dit doen we door de feitelijke hyperfijn constante 
a = 42.512mK·kB te vermenigvuldigen met een factor À die we continu laten aangroeien 
van 0 naar 1. 

Waar we in geïnteresseerd zijn is hoe goed het gekoppelde kanalen S-matrixelement 
voldoet aan 

% {~u ~rl } j'k:k; = S Ji + S Ji +hogere orde correcties . (5.25) 

De vergelijking met het oe orde resultaat S~15 is zojuist al uitgevoerd (§5.3.3). Nu volgt 

de controle van de 1 e orde afgeleide van S Ji/ j'k:k; naar À bij À = 0. 
Met behulp van het computer-algebra programmaREDUCE werd het spin matrixie

ment ({ib}I(P<1>- P<0>)(Hint- e)(P(t)- p(o))l{a.B}) berekend bij willekeurige B. Het 
resultaat is weergegeven in figuur (5.1 ). Deze uitdrukking is op twee manieren gecon
troleerd. Door in het matrixelement - p(o) door p(o) te vervangen moet het resultaat 0 
worden omdat p(o) + p(t) = 1. Dit bleek te kloppen. Deze controle kon met REDUCE 
uitgevoerd worden. Vervolgens werd nagegaan of het spin matrixelement overeen kwam 
met het overeenkomstige spin matrixelement in de V-koppelings matrix. Ook dit bleek te 
kloppen. 

(5.26) 

Vervolgens werd de eerste afgeleide naar À gecontroleerd . In figuren (5.2) en (5.3) staat 

ReS1i/j'k:k;, respectievelijk ImStï/j'k:k; uitgezet als functie van À. Voor B = 0 vinden 
we met behulp van de uitdrukking in figuur (5.1 ). De eerste afgeleiden blijken te kloppen 
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0.70 r---------------------~ 

Re(S) 

vu; (VK) 

0.65 

0.60 

o.ss L--~-~-~-~-L--~-~-~-~-
0.0 o.s 1.0 

Figuur 5.2: Vergelijking van het reë'le deel van S1i/ jU; (cirkels) met dat van (S~15 + 
S~~')/ jU; (getrokken lijn) bij B = 0 enk vast voor de 67-+ 12 exchange overgang. 

Im(S) 

vu; (v'K) 

-10.31 

-1 o.3 s L_..___....__.....___~_-L-. _ _.___~-~-_.._-__; 
0.0 o.s 1.0 

Figuur 5.3: Vergelijking van het imaginaire deel van S1i/ jU; (cir·kels) met dat van 

-DIS -1'' ~ -(S /i + S /i )/V kik/ (getmkken lijn) bij B = 0 en k vast voor de 61 -+ 12 exchange 

overgang. 
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op het % niveau, wat redelijk overeenstemt met numerieke onnauwkeurigheden. Voor 
ReS1;.1 ...jk:k"; blijken de twee waarden voor À= 5 x 10-6 en À= 1 x 10-4 tot op 0.2 % te 
kloppen met het eerste orde resultaat (getrokken lijn in fig.(5.2)). Uit fig.(5.3) blijkt dat 
het imaginaire deel al voor kleinere waarden van À afwijkt van een lineair gedrag dan voor 
het reële deel. Daarom hebben we daarvoor het gekoppelde kanalen resultaat gefit met een 
polynoom in À: 

(5.27) 

met 

Co - 10.3591 K-t x (___a;-)t 
mNa. B 

cl 394 " -
c2 6.72x106 " -
ca 6.4 x10S " -

Volgens de 1 e orde theorie zou c1 = 397 in bovenstaande eenheden moeten zijn. De 
afwijking is ongeveer 1%. 

Ter illustratie is in figuur (5.4) nog !-(Jm(S(À)- S(À = O))l...jk:k"; uitgezet als functie 
van À. De doorsnijding met de verticale as correspondeert met c1 . 

We merken op dat anders dan bij waterstof het geval was, nu bij natrium al voor veel 
kleinere waarden van Àa significante afwijkingen van de DIS- benadering en eerste orde 
correctie ontstaan. Dit wordt onzes inziens veroorzaakt door het feit dat er resonanties 
optreden in het botsingsproces. Deze ontstaan doordat met name in de singlet potentiaal 
energieniveaus heel dicht op elkaar en zeer dicht bij het continuüm liggen. Uit het LeRoy
Bernstein diagram dat met behulp van de berekende energieniveaus gemaakt is zou men 
zelfs een energieniveau nagenoeg precies op de grens van het continuüm verwachten( VD = 
65.9). 

\Ve kunnen zeggen dat een goede overeenstemming bereikt is in het gebied waar de 
DIS+1e orde goed toepasbaar zijn. 

5.3.5 Controle van exchange overgangen bij B =/; 0 

We zagen dat voor 0 ~ À ~ 10-4 de DIS- en 1 e orde uitdrukkingen een goede beschrijving 
van het S-matrixelement S12,67 gaven . We willen nu ook bij B 'I 0 de DIS- en 1 e orde 
uitdrukkingen gebruiken bij dezelfde À-waarden. We doen dat bij zeer zwakke velden, en 
wel zo dat steeds geldt ~ = 0.0316T. Op deze manier is de interne energie opsplitsing niet 
groter dan in het B = ~al. 

Voor zowel Re SI y k;. k 1 als I m SI ...jk:k"; is er voor 0 ~ À ~ 5 x 10-6 een overeen
stemming gevonden op het % niveau met resultaten van DIS-benadering plus eerste orde 
correctie. Vergelijk de stippen met de getrokken lijnen in figuren (5.5) en (5.6). 

Gebruikt men weer uitdrukking (5.27) dan vinden we uit de 1e orde coefficiënten (c1 ) 

een overeenstemming van 0.01% met Re SI ...jk:k"; en 2% met Im SI ...jk:k;. 

49 



soo -l2; 
.......... 

-- 460 0 

11 

380 ~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~ 
0.0 0.5 1.0 

Figuur 5.4: Vergelijking van het eerste orde gedrag bij B = 0 in .À van lm(S) (cirkels} -1·· met de eerste orde correctie lm(S ) (getrokken lijn). Daarvoor werd het nulde orde gedrag 
afgesplitst en gedeeld door .À. De helling geeft het tweede en hogere orde gedrag weer. De 
horizontale lijn is de eerste orde correctie gedeeld door .À. 

0.44 

Re(S) 
(vK) ,;;;:;;; 

0.43 

0.42 

0.41 

0.40 

0.39 

0 2 3 4 5 

.À (10-l'i) 

Figuur 5.5: Vergelijking van het reë"le deel van SJi/ ,(k;k; met (S~15 + s}:t)/ jk:k; bij 
B =/; 0 voor de 67 --+ 12 exchange overgang. De hyperfljn opsplitsing is .Àa en B = .À • B 0 • 
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lm(S) 

,jk:k; 

0 2 3 4 5 

Figuur 5.6: Vergelijking van het imaginaire deel van Stï/ ,jk:k; met (S~15 + s}:t)/..;;;:;;; 
bij B =/: 0 voor de B =/: 0 voor de 61 -+ 12 exchange overgang. De hyperfijn opsplitsing is 
À a en B = À • B 0 • 

Ook voor B =/: 0 is er dus een goede overeenstemming bereikt met de DIS-benadering 
plus eerste orde correctie. We achten het programma na deze controles betrouwbaar wat 
de exchange overgangen betreft. In het volgende hoofdstuk zullen enkele eerste resultaten 
besproken worden. 

5.4 Controle dipolaire overgangen 

De controles die worden uitgevoerd zijn steeds gebaseerd op de voorlopige aanname dat de 
dipolaire interactie zo zwak is dat ze op het totale r- interval (0, oo) in storingsrekening 
behandeld mag worden. 

Evenals bij de exchange overgangen maken we bij de di polaire overgangen onderscheid 
tussen B = 0 en B =/: 0. Verder kunnen we nu ook onderscheid maken tussen vc = 0 en 
vc =/: 0. 

Alvorens de controles door middel van een vergelijking met in storingsrekening bere
kendeS-matrixelementen uit te voeren kunnen we een rigoureuse controle van het gekop
pelde kanalen programma uitvoeren door r 1 te verschuiven. In het gekoppelde kanalen 
programma wordt de S-matrix namelijk volgens vgl.(4.17) berekend. Dat wil zeggen dat 
hij is samengesteld uit twee delen. Het eerste stuk S1 is een exacte oplossing van de tot 
r 1 geïntegreerde Schrödinger vergelijking (4.5). Het tweede stuk S2 wordt in eerste orde 
storingsrekening in de di polaire wisselwerking berekend met verwaarlozing van de centrale 
interactie. Bij een verschuiven van r 1 zullen de afzonderlijke delen 5_1 en~ significant kun
nen veranderen terwijl de som (de eindelijke S-matrix) constant moet blijven. Verschuift 
men rl van 300 ao naar 400 ao dan blijven de relatieve veranderingen in s = sl + s2 binnen 
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het promile niveau. Hiermee is de consistentie van het programma al tamelijk rigoureus 
getest. 

De mogelijkheid van fouten blijft echter nog steeds bestaan. Op de eerste plaats kunnen 
de dipool matrixelementen (gemeenschapplijk voor r < r1 en r > r 1 ) nog fouten bevatten. 
Op de tweede plaats kan het gekoppelde stelsel binnen een straal, kleiner dan de kleinste 
vergeleken r 1 waarde, verkeerd opgelost worden. In het volgende zullen we de berekening 
van de S- matrix meer in detail controleren. 

5.4.1 Controle dipolaire overgangen bij vc = 0 

Al eerder is opgemerkt dat de Ie orde benadering (de zogenaamde Distorted- Wave
Bom-Approximatie) voor de invloed van de dipolaire interactie een goede benadering zou 
moeten zijn. Laten we van deze veronderstelling uitgaan. Dan neemt een inelastisch S
matrixelement in essentie de vorm aan van een matrixelement van de dipolaire interactie 
Vei tussen begin- en eindtoestanden, die vervormd zijn door de overige interacties. Als we 
nu vervolgens ook de hyperfijn interactie nul of zeer klein nemen dan hebben de begin- en 
eindtoetstanden elk de DIS-vorm in termen van triplet en singlet toestanden bij hetzelfde 
golfgetaL Het resultaat is dan 

(5.28) 

t d _ fï;; 1:&{- 2't"ee + 2 't"eN} me v2~J- V 5 411' "Ye ~2~J /e/N~2~J • 

Wanner de interne enrgieën van begin- en eindtoestand gelijk zijn, geldt k' = k.Een 
verder vereenvouding treedt op als we vc = 0 nemen. In dat geval reduceren de triplet en 
singlet radiële golgfuncties tot Besselachtige functies kr j1(kr). Het gevolg is dat de radiële 
integralen exact uitgerekend kunnen worden [13]: 

{
00 dr j2(kr)jo(kr) = _.!._ 

Jo r 12 
(5.29) 

Hiermee vinden we dan voor de in de T --+ 0 limiet relevante overgangen 1 = m1 = 0 --+ 

l'm,, = 2m,.: 

(5.30) 

met 
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Als controle overgang nemen we 00{77} -+ 21{67}. De resultaten berekend volgens 
bovenstaande uitdrukking kunnen voor electron- electron en electron-kern bijdrage afzon
derlijk vergeleken worden met het S- matrixelement dat het gekoppelde kanalen programma 
berekent wanneer vc = 0, a = 0 en B = 0 gesteld worden. Een vergelijking is ook mogelijk 
wanneer a en B beide zeer klein maar ongelijk aan nul zijn, dat wil zeggen wanneer de 
DIS-limiet geldig is. 

Een vergelijking van de fase van het gekoppelde kanalen S-matrixelement met uitdruk
king (5.30) leverde zeer nauwkeurige overeenstemming op. Vervolgens kijken we naar de 
absolute waarde van het S-matrixelement. In onderstaande tabel worden die gegeven voor 
a= 0 en a# 0. We zien dat de overeenstemming uitstekend is. 

a= 0, B=O 11 À = 10-6 , B = 10-6 • Bo 
bijdrage* DWBANA GEKOPP.KAN. DWBANA GEKOPP.KAN. 

e-e 5.113 x 10-6 5.092 x 10-6 6.312 x 10-6 6.289 x 10-6 

e-N 1.233 x 10-7 1.228 x 10-7 1.402 x 10-7 1.397 x 10-7 

totaal 5.125 x 10-6 5.104 x 10-7 6.326 x 10-6 6.303 x 10-7 

*) Absolute waarde vanS-matrixelement 567,77 

5.4.2 Controle dipolaire overgangen bij vc i= 0 

In dit geval moeten we gebruik maken van vgl.(5.28). Nemen we ook weer als controle 
overgang 00{77} -+ 21{67}, dan worden de benodigde matrix elementen: 

fi2 
- -2J3 sin eo cos el cos 2e1 

4 

- ~fi2 ~J3 
4 3 
x { 4 cos3 e1 cos eo - 2J3 sin3 el sin eo 

+4 sin eo sin2 e1 cos e1 
+2 sin eo cos3 e1} 

- ~h2 ~J3 
4 3 
x {sin eo sin2 01 cos e1 

+J3 sin eo sin el cos2 e1 
- sin2 e1 cos e1 cos eo} 

({67}IP<0>E~~1 P<1 >1{77}) = -~h2 ~J3 sin2 el cos e1 coseo 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

(5.35) 

De radiële integralen worden met een eenvoudig computer programma (DlVBANA) bere
kend. \Ve verwachten in het gebied waar de DIS-benadering geldt een goede overeenstem
ming met het gekoppelde kanalen S-matrixelement. Resultaten van beide programma's 
zijn hieronder in een tabel gegeven. We zien een redelijke overeenstemming optreden. 

53 



bijdrage* DWBANA GEKOPP.KAN. 
e-e 5.509 x 10-6 5.783 x 10-6 

e-N 1.2431 x 10-7 1.2416 x 10-7 

totaal 5.521 x 10-6 5.795 x 10-7 

*) Absolute waarde van S-matrixelement Se1,11 

Het blijkt dat de resterende discrepantie voor de electron-electron deel (~ 4%) ver
klaard kan worden als niet-lineair effect in de dipolaire interactie. Dit wordt bevestigd 
door een gekoppelde kanalen berekening waarin de sterkte van de electron-electron V4-

term wordt gevarieerd vanaf nul. Het blijkt dan dat de lineaire term op 1% nauwkeurig 
door DWBANA gereproduceerd wordt. Bij H was een 1e orde behandeling tot op het 
promile niveau verantwoord. 

Kennelijk is het niet-lineaire effect bij de electron-kern bijdrage veel kleiner. Dit is te 
begrijpen op grond van de drie orden van grootte kleinere sterkte. 

We hebben ons er nu van overtuigd dat het gekoppelde kanalen programma ook wat de 
dipolaire overgangen betreft betrouwbare resultaten geeft. 
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Hoofdstuk 6 

Eerste resultaten 

Algemene opmerkingen 

Exchange overgangen in magnetische traps zijn belangrijk vanwege het feit dat ze een snelle 
botsings-relaxatie veroorzaken van "trapping" laagveld zoekende toestanden naar "anti
trapping" hoogveld zoekende toestanden, die de trap zullen verlaten. De enige toestand 
die overblijft is de 18} dubbel spin gepolariseerde toestand (volledig electron- en kernspin 
gepolariseerd), want door de mF selectieregel kan 1{88}} via vc met geen enkele andere 
toestand koppelen. Via de berekeningen in dit hoofdstuk zullen we dus in staat zijn 
een schatting te geven van de tijd waarin alle getrapte atomen alleen in de 18} toestand 
overgebleven zijn. Vervolgens zullen deze atomen nog kunnen relaxeren (op een langere 
tijdschaal) via de dipolaire overgangen naar lagere toestanden, waardoor de "8-atomen 
trap" uiteindelijk toch weer leegloopt. Ook die tijd zullen we kunnen afschatten . 

6.1 Exchange overgangen 

Berekeningen werden uitgevoerd voor een kinetische energie in het ingangskanaai 
corresponderend met een temperatuur van 10 pK. Vooralsnog beperken we ons in het geval 
van de exchange overgangen tot overgangen met als beginkanaal 001{67}+), zodat geldt 
mtot = mF = 1. De partiële golf met 1 = ml = 0 is vanwege de lage botsingsenergieën de 
enige die voor de botsing mee doet (hl::::= pvb, b =botsingsparameter). De bij deze waarde 
van ffitot via de exchange interactie gekoppelde toestanden zijn: 

(6.1) 

waarbij steeds 1 = ml = 0. Bij de berekening is de dipolaire interactie nul gesteld omdat 
deze geen significante bijdrage levert (di polaire relaxatie snelheden zijn een factor 103 

kleiner dan de exchange relaxatie snelheden). In fig.(6.1) is de B-afhankelijkheid van de 
relaxatie snelheden voor bovenstaand ffitot-blok weergegeven tot velden van 10 T. 

In vergelijking met waterstof [4] zijn de grootste waarden van de exchange relaxatie 
snelheden ongeveer een factor tien groter. 
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Figuur 6.1: Magneetveld afhankelijkheid van de relaxatie snelheden van exchange overgan
gen bij ffitot = 1. De energie in het ingangskanaai correspondeert met een temperatuur 
van 10 J-l/(. Het magneetveld is in de vorm van log(l + B / Bo) op de bovenste horizontale 
as uitgezet waardoor met toenemende veldsterkte de schaal verandert van nagenoeg lineair 
naar logaritmisch. Onder is de veldsterkte in Tesla uitgezet. De curven corresponderen 
met de volgende overgangen: (1): 61 ~ 12 (2): 61 ~ 16 (3): 61 ~ 27 (4): 61 ~ 38 (5): 
67 ~ 58. 
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T ~ 0 limiet voor 67 ~ 58 

We zien dat G67 ..... 68 als enige van de in fig.(6.1) weergegeven relaxatie snelheden voor 
zwakke magneetvelden sterk afneemt. In de limiet voorT ~ 0 kunnen we het drempel 
gedrag afsplitsen 

S ,....., k'i+~k'l+is 
/i ,....., i J Ji (6.2) 

zodat voor li = z, = 0 en ki = kt daaruit voor de relaxatie snelheid volgt:{! =F i) 

7rn2 
Gi ..... J - (k1Stil2

)th (6.3) 
J.t i 
7r1i2 - 2 

:::::: (-k,IStil )th 
J.t 

T-+0 7rn2 - 2 

""' kt-IS til 
J.t 

We zien dus dat wanneer in- en uitgangskanaal ontaard raken bij T = 0 de relaxatie 
tt2fc~ tt2fc2 

constante naar nul gaat omdat dan kt nul wordt(~= =i;f +el- ei)· Fysisch komt dit 
neer op het naar 0 gaan van de beschikbare faseruimte in de eindtoestand. Deze T ~ 0 
limiet is ook numeriek geverifieerd . 

Merk op dat we via T = 10-6 K voor alle beschouwde exchange overgangen effectief de 
T ~ 0 limiet berekend hebben, op de 67 ~ 58 overgang na. Ook voor deze laatste is nu 
echter duidelijk hoe de T ~ 0 limiet er uit ziet. 

Gedrag voor kleine B 

Het blijkt dat het gedrag van de G-waarden als functie van de sterkte van het magneetveld 
kwalitatief goed gereproduceerd kan worden met behulp van de in DIS-benadering bere
kende G-waarden. In fig.(6.2) zijn exacteG-waarden en DIS G-waarden voor 0 tot 0.1 T 
gegeven. We zien dat de karakteristieke hellingen goed gereproduceerd worden. Qualita
tief liggen de DIS-waarden echter ruwweg een factor tien te laag vergeleken met de exacte 
waarden 

Gedrag voor grote B 

Een opvallend aspect aan de curven van fig.(6.1) is het gedrag bij grote B. Dit blijkt 
ruwweg te gaan volgens inverse machten van B. Dit gedrag is eenvoudig te verklaren. 
Daartoe berekenen we de matrixrepresentatie van vc in de hyperfijn basis. De mF = +1 
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Figuur 6.2: Vergelijking van enkele gekoppelde kanalen G-waarden (getrokken lijnen) met 
DIS-resultaten (onderbroken lijnen) voor magneetvelden tot 0.1 T. De verschillende over
gangen zijn als volgt genummerd: (1) 61--+ 12, (2) 61--+ 16, {3) 61--+ 27, (4) 61--+ 38. 
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submatrix is af te lezen uit de totale in appendix D gegeven matrix en neemt voor grote 
B de volgende vorm aan: 

Vi + ê2~ -ê2~ -ê~ -ê3~ ê~ -ê2~ 

-ê2~ Vi- e;2~ ê~ ê3~ -ê2~ e;3~ 

-ê~ ê~ lCVo + Vi) ê2~ ~ ê~ 

-ê3~ ê3~ e;2~ Vi + e;4~ -ê2~ e;3~ +Hint (6.4) 

ê~ -ê~ ~ -ê2~ lCVo + Vi) ê~ 

-ê2~ e;2.6_ ê~ e;3 .6. ê~ Vi + e;2~ 

met 

-a -1iB"(N 
-a - 1iB('Ye + "YN) 

waarin .6. = l(Vo- Vi) en we gebruik hebben gemaakt van het feit dat voor B-+ oo geldt 
cos() ::::::: 1 en sin() ::::::: ê ::::::: tl;B. De volgorde is 67, 58, 38, 27, 16, 12 waarbij Vi1 = V67,67· 

\Ve zien dat voor zeer sterke B velden de verschillen van de diagonaal elementen (in
clusief Zeeman energieën) groot worden ten opzichte van de koppelingen ( op de 38 en 
16 toestanden na, die we straks bekijken). Dat betekent dat de beweging van de atomen 
in het {67} kanaal bijvoorbeeld, bij benadering ontkoppeld is van de overige kanalen en 
beschreven wordt door een triplet potentiaal. Er zouden (dus 5een exchange overgangen 
plaatsvinden. In 1 e orde storingsrekening in de koppeling vB_v. vindt kennelijk toch een 
overgang plaats waarvoor het S-matrixelement gegeven wordt door 

S l -l· J..lZ 1 100 

d Fl=O(k )(TT TT )Fl=O(k ) (6.5) /i=tl• ~B rl f,r vl-vo 1 i,r 
21i2 V kik/ n 0 

waarin de F-functies triplet golffuncties zijn. In fig.(6.1) zijn de drie hellingen duidelijk 
herkenbaar. De relaxatie constanten zullen evenredig zijn met het kwadraat van de kop
pelingsmatrixelementen. In onderstaande tabel is de overeenstemming weergegeven: 

overgang verwacht feitelijk 
67-+ 58 1/B4 1/ B3.s 

67-+ 38 1/B2 1/ B2.s 

67-+ 27 1/B6 1/ B6.2 

67-+ 16 1/B2 1/ B2.s 

67-+ 12 1/B4 1/ B4.2 
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Het gedrag van de relaxatie snelheden voor de overgangen 67-+ 38 en 67-+ 16 vereist 
een afzonderlijke discussie blijkens matrix (6.4). We zien in fig.(6.1) dat ze gelijk worden 
aan elkaar voor sterkere magneetvelden dan 0.1 T. Ook dit gedrag kan aan de hand van 
de koppelingsmatrix verklaard worden 

Het gedrag van de koppelingsmatrix-elementen wordt door dezelfde menghoek ( 01 ) 

beschreven zodat men een bijna identieke helling zou kunnen verwachten. 
Dat de relaxatie constanten precies aan elkaar gelijk worden, kan men inzien door de 

koppeling tussen de 138} en 116} toestand te beschouwen. De koppelingsmatrix voor deze 
twee toestanden in het limiet geval B -+ oo is: 

!(Vi+Vo Vi-Vo) 
2 Vi-Vo Vi+Vo · (6.6) 

Deze matrix kunnen we diagonaliseren door de volgende basistransformatie toe te passen: 

(6.7) 

waarbij dan ~138 + 16} een zuivere triplet toestand is en ~138- 16} een zuivere singlet 
toestand. 

Voor sterke magneetvelden wordt de 167} toestand nagenoeg een zuivere triplet toe
stand. De koppeling van 167} naar 138} en 116} is dus identiek bij die veldsterkten: 

{ 

(671Vcl38} = ~(67138 + 16} Vi + o 
(67IVcl16} = ~(67138 + 16} Vi + o 

Men mag dus verwachten dat de relaxatie constanten ook indentiek worden. 

6.2 Dipolaire overgangen 

(6.8) 

De meest interessante dipolaire overgangen zijn die waarbij 188} het ingangskanaai vormt 
daar deze overgangen zorgen voor het leeglopen van de "8- atomen trap". De overgangen 
vanuit het 188} kanaal zijn steeds zuiver dipolaire overgangen (~mF =J 0), die via de 
centrale interactie niet zijn toegestaan. De selectie regel die zegt dat mtot = mF + mz 
behouden is staat de volgende overgangen toe: 

overgang ~!lfs ~!vfr 

00188} -+ 211{78}+) 0 -1 
OOI88} -+ 221{77}+} 0 -2 
OOI88} -+ 221{68}+} 0 -2 
OOI88} -+ 221{28}+) -1 -1 
OOI88} -+ 211{18}+) -1 0 
00188} -+ 221{17}+) -1 -1 
00188} -+ 221{11}+} -2 0 
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Figuur 6.3: ~Magneetveld afhankelijkheid van de relaxatie snelheden van dipolaire overgan
gen bij mtot = 4. De energie in het ingangskanaai correspondeert met een temperatuur 
van 10 J.LK. Het magneetveld is in de vorm van log(1 +BI B0 ) op de bovenste horizontale 
as uitgezet waardoor met toenemende veldsterkte de schaal verandert van nagenoeg lineair 
naar logaritmisch. Onder is de veldsterkte in Tesla uitgezet. De curven corresponderen 
met de volgende overgangen: {1): 88 --. 11 {2): 88 --. 17 {3): 88 --. 18 (4): 88 --. 28 {5): 
88 -t 68 {5): 88 -t 77 {5): 88 -t 78 . 

Hierbij zijn tevens de D.Ms, D.Af1 waarden in de limiet B ~ B0 weergegeven. 
Berekeningen werden uitgevoerd voor een kinetische enrgie in het ingangskanaai corre

sponderend met een temperatuur van 10 J.LK. In fig.(6.3) zijn de relaxatie snelheden voor 
bovengenoemde overgangen als functie van de sterkte van het magneetveld weergegeven. 

Vergelijken we met de overeenkomstige relaxatie snelheden die in onze groep voor water
stof werden berekend [4] dan merken we op dat de natrium relaxatie constanten ongeveer 
een factor tien groter zijn. 

Analoog aan de exchange overgang 67 --. 58 zullen de relaxatie snelheden voor de 
dipolaire overgangen 88 --. 78, 77 en 68 in de T --. 0 limiet naar nul gaan. 

Opnieuw stellen we vast dat de G-waarden bij sterke magneetvelden afvallen volgens 
specifieke inverse machten 11 Bn. Deze blijken gecorreleerd te zijn met de bovengenoemde 
D.Ah waarden volgens n = 2D.Ah. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 

De gekoppelde kanalen methode maakt het mogelijk om nagenoeg rigoureus vervalsnelhe
den te berekenen voor de dichtheid van een magnetisch opgesloten gas van koude 23Na 
atomen, ten gevolge van exchange relaxatie en di polaire relaxatie. Dit alles bij een gegeven 
magneetveld. Het idee is dat in het inhomogene B-veld van een trap een vergelijking van 
het type 

dn = -G(B)n2 
dt 

(7.1) 

lokaal geïntegreerd moet worden (34]. Er is een computer programma geschreven dat de 
relaxatie snelheden G(B) bepaalt. 

Het is gebleken dat niet-lineaire effecten in de hyperfijn interactie en in de dipolaire 
interactie bij 23N a belangrijker zijn dan bij H. In het geval van de exchange overgangen 
bijvoorbeeld wijkt de DIS-benadering af van exacteG-waarden met ruwweg een factor tien 
(te laag) tot 0.1 T, waar de afwijkingen bij H beneden de 10% lagen. Wel geven lineaire 
theorieën een goede kwalitatieve beschrijving. 

Een belangrijk nieuw resultaat is verder dat de exchange en di polaire relaxatie snelheden 
ruwweg een factor tien groter zijn voor 23Na dan bij H. 

Met behulp van de eerste resultaten kunnen we een schatting maken van de tijdschaal 
waarop het "8-atomen" gas ontstaat. Dit proces wordt zoals al eerder opgemerkt veroor
zaakt door exchange overgangen. Om een afschatting te kunnen maken gebruiken we een 
effectieve vervalvergelijking: 

dn = -Ge!fn2 
dt 

Gaat men uit van een begin dichtheid n0 dan is de halfwaardetijd h = 1/Geffn0 • 

Als effectieve waarde van de exchange relaxatie snelheid nemen ~e: 

Voor B = 0 vinden we: 
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Vervolgens zorgen dipolaire overgangen voor het leeglopen van de trap. Voor dipolaire 
overgangen nemen we 

G~{1 2Gss ..... u + 2Gss ..... t7 + Gss ..... 1s + Gss ..... 2s + Gss ..... ss + 2Gss ..... 77 + Gss ..... 7s 

~ 3 x 10-15 cm3s-1 

Gaan we uit van experimenteel behaalde dichtheden van ongeveer 107 cm3s-1 [9] dan 
vinden we de volgende karakteristieke tijden: 

t1zch ~ 5 X 1 03 S 
2 

t~ip ~ 3 x 108 s 
2 

Wanneer men bedenkt dat een halfwaardetijd van 2l min werd waargenomen dan is dui
delijk dat de hier beschreven processen vooralsnog een onbelangrijke rol spelen bij deze 
dichtheid. Met waterstof zijn in een magnetische traps dichtheden van 1014 cm-3 be
haald [34]. Zodra zulke dichtheden bereikt worden voor natrium zou dit betekenen dat het 
"8-atomen" gas binnen een msec ontstaat en dat verdere relaxatie op een tijdschaal van 
enkele sec plaatsvindt. 

Een onzekere factor bij alle verkregen resultaten is de gevoeligheid voor de potentiaal. 
Hoewel deze met veel zorg is geconstrueerd is het niet duidelijk hoe groot het effect is 
dat een kleine wijziging, consistent met de spectroscopische gegegevens over gebonden 
toestanden, zal hebben op de voorspelde relaxatie snelheden. 

Zoveel is echter wel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld één experimenteel getal over een 
enkele di polaire relaxatie snelheid en één voor een enkele exchange relaxatie snelheid, beide 
bij één enkel veld al voldoende zou zijn om alle relaxatie snelheden bij alle B-velden vast te 
leggen. Hiermee worden namelijk de singlet en triplet verstrooiïngslengten vastgelegd. De 
tot nu toe uitgevoerde experimenten hebben plaatsgevonden bij zodanig lage dichtheden 
(ongeveer 107 cm-3 ), dat botsingsrelaxatie nog niet is waargenomen. Opgrond van het via 
dit afstudeerwerk verkregen inzicht hebben wij de indruk dat het kwalitatieve beeld van 
de exchange en dipolaire relaxatie als functie van de beschouwde overgang en als functie 
van B bewaard zal blijven. 
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Appendix A 

De hyperfijn eigentoestanden 

A.l Het 2x2 eigen waarde probleem 

\Vat zijn de eigentoestanden ll) en 12) van de hermitische operator H, uitgedrukt in een 
willekeurige basis {la), lb)} waarin H makkelijk is uit te rekenen. De eigenschappen van 
eigentoestanden zijn: 

(liHil) - -\1 

{2IHI2) - -'2 

en H is diagonaal in de basis van eigenvectoren 

{liHI2) - {2IHI1) = o 
{lil) - {212) = 1 

(A.l) 

(A.2) 

Diagonalisatie is te verwezenlijken door een unitaire basis transformatie toe te passen op 
de basis {la), lb)} waarin men H uitrekent: 

( 
11) ) _ ( cos 0 sin 0 ) ( la) ) 
12) - -sinO cosO lb) 

(A.3) 

met 0 ::; 0 ::; i· Gebruikmakend van het feit dat H = Ht vindt men: 

tan 20 
2Hab (A.4) -

Haa- Hbb 

-\1 = (liHil) - 1 ( ) Hab 2 Haa + Hbb + sin 20 (A.5) 

-'2 = (2IHI2) 1 ( ) Hab (A.6) - 2 Haa+Hbb-~ 
Sin-
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A.2 De interne eigentoestanden 

De interne Hamiltoniaan is: 

(A.7) 

We schrijven deze Hamiltoniaan eerst om naar sferische componenten S~,±1 van de spin 
operatoren, 

1 

H = (ïeS!- ïNS;')B + : 2 :E (-)~s:s~~ 
~=-1 

(A.8) 

De sferische componenten zijn als volgt gerelateerd aan de spin ladderoperatoren S±, 

(A.9) 

en geven werkend op een impulsmoment eigentoestand lsm.} het volgende resultaat: 

{ 

S~1 ism,) = 'F~J2(s(s + !) - m,(m, ± !)) ism, ±I) 

So lsm.) = m.-h lsm.) 

(A.10) 

We kunnen nu Hint in de {lm.mN)} -basis uitrekenen en diagonaliseren. Voor m1 = 

-2 en mr = 2 treedt geen koppeling op zodat de eigentoestanden meteen bekend zijn: 

m1 =2 

\Ve gaan nu per m1 waarde het 2-dimensionale eigenwaarde probleem oplossen. 
m 1 = 1 : De basistoestanden bij m 1 = 1 zijn : 

In deze basis is Hint: 

( 

~a + ~: {ïe - ÏN) 

lv'3a 
lv'3a) 

-~a- ~:{ïe + 3!N) 

Vve voeren nu de volgende basis transformatie uit: 

{ I-X,) - cosfh lH) +sin01I-l~) = 17} 

l-\2) - -sin 01 lll) +cos 011-l ~) = 11) 
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Met behulp van de relaties {A.4) vindt men dan: 

a av'3 
- ---nBIN----

4 2 sin 201 
a av'3 

- --- liB'YN + 2 . 20 4 sm 1 

av'3 

m1 = 0 : De basistoestanden bij m1 = 0 zijn : 

In deze basis is Hint: 

We voeren nu de volgende basis transformatie uit: 

{ 

l..\1} = cosOo 1!-!} +sinOol-!!} = 16} 

l..\2} = -sin Oo 1!-~} +cos Ooi-~~} = 12} 

Met behulp van de relaties (A.4) vindt men dan: 

E).1 

a a 
- --+ 

4 sin 200 

E).2 

a a 
-

sin 20o 4 

tan 200 
2a 

-
nB(ie +IN) 

m 1 = -1 : De basistoestanden bij m1 = -1 zijn: 

In deze basis is Hint: 

(
-~a+ "':(Ie+ 31N) 

!v'3a 

~y'3 a ) 

~a- "':(Ie -IN) 
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(A.15) 

(A.16) 

(A.17) 

(A.18) 

(A.19) 

(A.20) 

(A.21) 

(A.22) 

{A.23) 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 

(A.27) 



We voeren nu de volgende basis transformatie uit: 

{ 

IÀ1) = cosfL1 1~-~) +sin0-11-~-~) = 15) 

IÀ2 ) = -sin0_1 1~-~) +cos0-11-~-~) = j3) 

Met behulp van de relaties (A.4) vindt men dan: 

E>.l 
a aJ3 

- -4 + hBIN + 2 . 20 sm _1 

E>.2 
a aJ3 

- -- + hBIN-
4 2 sin 20_1 

tan 201 
aJ3 

- -a + hB{Ie + IN) 

Limieten voor B ---+ 0 

m1 =1 : 

tan 201 -
aJ3 

a + hB( Ie + IN) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 

(A.32) 

(A.33) 

Voor B --+ 0 vinden we tan 201 --+ J3 zodat 01 --+ i· Hiermee worden de energie uitdruk
kingen dan: 

E>.l _la+ a 
4 

E>.2 _la- a 
4 

m1 = 0 

tan 200 

--+ IJ, m,) = 12, 1} 

--+ IJ, mt) = 11, 1) 

2a 

hB{Ie +IN) 

(A.34) 

(A.35) 

(A.36) 

Voor B --+ 0 vinden we tan 200 --+ oo zodat 00 --+ ~· Hiermee worden de energie uitdruk
kingen dan: 

(A.37) 
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m1 = -1 

tan20_1 -
aJ3 

-a + hB(!e + "'N) 
(A.38) 

(A.39) 

Voor B--+ 0 vinden we tan 20_1 --+ -.J3 zodat 0_1 --+ i (0 :::; 0 :::; f). Hiermee worden de 
energie uitdrukkingen dan: 

(A.40) 

De limiet voor B --+ oo 

We kunnen deze limiet op twee manieren uitwerken: 

Storingsrekening in de Fermi-contact term 

De interne Hamiltoniaan is 

(A.41) 

In de limiet voor B --+ oo is H1 een kleine storing op Ho zodat we storingsrekening kunnen 
toepassen. Neem bijvoorbeeld de eigenwaarden bij m 1 = 1 van H. De eigentoestanden 
van Ho zijn: lil) en 1-l~). In eerste orde storingsrekening worden de eigenwaarden dan: 

E(ii) 
(A.42) 

\Ve zien dat voor B --+ 0 de hyperfijn energieën gelijk worden aan de diagonaal elementen 

van H. 

De limiet nemen van de energie-uitdrukking 

\Ve kunnen ook de limiet van de energie-uitdrukking evalueren, dat wil zeggen 

lim (- ~ - hB-·YN + -~-JJ-3-) 
B--+O 4 2sm201 

(A.43) 

met voor de menghoek 
aVJ 

tan 201 = -ioB 
a+n "' 

(A.44) 
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waarbij we de afkorting "Y = "Ye + '"'IN hebben ingevoerd. Voor sterke magneetvelden is 
afhB'"'f een erg klein getal, bijvoorbeeld e. De uitdrukking voor de menghoek kunnen we 
dan schrijven als: 

av'3 av'3 rn 
tan201 = hB'"'f(ë + 1) ~ hB'"'f(1- e) = ev3(1- e), (A.45) 

hetgeen neerkomt op 
(A.46) 

Substitueren in de energie uitdrukking levert dan: 

(A.47) 

zodat 

a a 1 
- -4 + 2 + 2hB("Ye +'"'IN)- hB"YN (A.48) 

a hB 
- 4 + 2("Ye - '"'IN). 

We vinden op deze manier ook weer dat: 
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Appendix B 

De matrixelementen van de 
dipool-dipool interactie 

We bepalen de matrixelementen van V.1 in de twee deeltjes basis lrlmS M.I MI), dat wil 
zeggen: 

( r'l'm,.S' Ms· I' MI' I V.1( r) lrlmzS Msl MI) (B.1) 

= (2- 38ij) Jlo li'Yi(r'l'mz•S'Ms·l' MI· I {4; t (-)" l-'2,;" (r)E~11 IrlmzSMsl MI)· 
471' V 5 ~~=- 2 r 

Van belang zijn dus 

(r'l'm•·l~ y~;"(f)lrlm,) en (S'M,,J'M,,IE~.ISMsiMI). (B.2) 

Het eerste matrixelement kan geschreven worden als (17]: 

1 8(r r') - - {-)m,+m,,(l020II'O)(l'mz•2J1Ilmz) 
r 3 rr' 

en geeft de volgende selectie regels: 

I+ I' is even, behoud van pariteit. 
11'- 21 ~ I~ (1' + 2) ,driehoeksongelijkheid 
mz• + J1 = mz. 

Voor het tweede matrixelement onderscheiden we twee mogelijkheden: 

electron-electron 

(B.3) 

Voor i = j = e, de electron-electron dipool interactie kan het spin- matrixelement geschre
ven worden als: 
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waaruit de volgende selectie regels volgen: 

electron-kern 

S = S' = 1 
Ms + J.l = Ms, 

We merken op dat de matrixelementen van E2~ en Ef; wegens symmetrie overwegingen 
aan elkaar gelijk zijn en we daarom slechts een van beide hoeven te berekenen. Hierbij 
gaat het dus om het volgende matrixelement (i= e(1) en j = N(2)): 

1 

(S'Ms,J'.Mr·IE~:ISMslMr) = J6(S'Ms,J'Mr·l L (1m1J.L- mi2J.L)s~p>s:~!?ISA1s1Mr). 
m=-1 

(B.5) 
Bedenk dat s~p> en s:~;? één-deeltjes spin operatoren op verschillende delen van de spin 
toestandsruimte zijn, terwijl ISMsl Mr) twee-deeltjes toestanden zijn. We kunnen voor 
het matrixelement schrijven: 

1 

(S'Ms·l'Ml'IE~:ISMsllvfr) = J6 L (1m1J.L-mi2J.L)(S'Ms·IS~IS.Ms)(I'M,riS:~miiMr) 
m=-1 

(B.6) 
Dit is met behulp van enige algebra voor het samenstellen van impulsmomenten te schrijven 
als [17]:[notatie: s = s(s + 1)] 

(S'Ms.I'Mr·IE~:ISMslA1r) - 3Ji5n2 t (-) 5+I'ffi (B.7) 
m=-1 

(1m1J.L- mi2J.L)(SMs1miS'A1s•)(/MrlJ.L- mil' MI') 

{ 
S' S 1 } { J' I 1 } 
111 333. 
2 2 2 2 2 2 

Hieruit volgen de volgende selectie regels: 

D.S = ±1,0 
A1s + m = A1s• 
D.I = ±1,0 
Mr+J.L-m = Mr, 

Met de selectie regel voor de z-component van het baan impulsmoment, mz• + J.L = mz, zien 
we dat ffitot behouden blijft. 
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Appendix C 

Afleiding van enkele RKR-relaties 

We bewijzen eerst de gelijkheid: 

1
"2 21E 1"2 A(E, J) = dr(E- U(r)) =- dE'(E- E')i dr(E'- U(r))-t 

"1 7r Uo "1 

(C.l) 

Draait men de integratievolgorde om dan betekent dat dat bij een bepaalder de variabele 
E' loopt tussen Een U(r) in plaats vanEen U0 • Men vindt dan 

( ) 

1 1 
2 "2 E E - E' 2 2 "2 1 1 - t 2 -1 dr r dE' E' U( ) = -1 dr r dt (-) (E- U(r)) 
1r "1 lu(r) - r 7r r 1 Jo t 

(C.2) 

waarbij we de substitutie t = (E'- U(r))/(E- U(r)) hebben uitgevoerd. De Eulerse 
integraal van de eerste soort 

(C.3) 

heeft als uitkomst i zodat we voor de totale integraal vinden 

1~
2 

dr(E- U(r)) (Q.E.D.). (C.4) 

We kunnen met vgl.(C.l) en vgln.(3.6),(3.7) de integraal uitdrukkingen voor de om
keerpunten afleiden voor J = 0: 

(
DA(E, J)) = ~~ rE dE'(E- E')i 1"2 

dr(E'- U(r))-t 
8E J 8E 7r luo "1 

(C.5) 

1 

2 (~) 2 rE dE'B(v+,~)~ (E-E'tt 
2J.,t 1u0 8E J 

_ 2(~)t f" dv'(G(v)-G(v'))-t 
2J.,t luo=-t 

en 

75 



_ _.!_ rE dE' (E- E')i1"
2 

dr r-2(E'- U(r)ti 
1r luo r1 

patriëel integreren geeft dan 

_.!_ ((E- E')i1"
2 

dr ( -2(E'- U(r))-h-2
) IE 

7r "1 Uo 

+ .!_ rE dE' i (E- E'ti1"
2 

drr-2- 2(E'- U(r)tl 
1r luo r1 

1 

_ -2 ( 2~) 2 1v dv'(G(v)- G(v'))-lBv'· 
1i vo=-l 
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Appendix D 

De sDIS_matrix 

De SD15-matrix werd voor even en oneven l bepaald. Hieronder zijn beide matrices weerge
geven zoals ze in het programma CROSSEGT gebruikt worden. Daarbij is niet de volledige 
matrix gegeven maar slechts een driehoek omdat deze matrix symmetrisch is. 

De volgende vertaal slagen moeten nog gemaakt worden: 

CTHMl - cos (}_1 

STHMl - sin 0_1 

CTHO - cos 00 

STRO sin 00 

CTHPl - cos (}1 

STHPl - sin 01 

so - e2iót 

Sl - e2ióf 

SDIS VOOr [ =even 

c mF = 4 
S(88,88)=Sl 

c mF = 3 
S(78,78)=Sl 
S(78,18)=DCMPLX(ODO,ODO) 
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crnF=2 
S(77,77)=CTHP1**4*Sl+CTHP1**2*SO*STHP1**2+CTHP1**2*Sl* 

STHP1**2+Sl*STHP1**4 
S(77,68)=-(CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(77,28)=-(CTHO*CTHPl*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(77,17)=(CTHPl*STHPl*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHP1 

**2+Sl*STHP1**2))/DSQRT(2DO) 
S(77,11)=-CTHP1**2*STHP1**2*(S0-Sl) 
S(68,68)=(2DO*CTH0**2*Sl+SO*STH0**2+Sl*STH0**2)/2DO 
S(68,28)=(CTHO*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(68,17)=-(STHO*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHP1**2+Sl* 

STHP1**2))/2DO 
S(68,11)=(CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(28,28)=(CTH0**2*SO+CTH0**2*Sl+2DO*Sl*STH0**2)/2DO 
S(28,17)=-(CTHO*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHP1**2+Sl* 

STHP1**2))/2DO 
S(28,11)=(CTHO*CTHPl*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(17,17)=(CTHP1**4*SO+CTHP1**4*Sl-2DO*CTHP1**2*SO*STHP1** 

2+6.*CTHP1**2*Sl*STHP1**2+SO*STHP1**4+Sl*STHP1**4)/ 
200 

S(l7,11)=-(CTHPl*STHPl*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHP1 
**2+Sl*STHP1**2))/DSQRT(2D0) 

S(ll,ll)=CTHP1**4*Sl+CTHP1**2*SO*STHP1**2+CTHP1**2*Sl* 
STHP1**2+Sl*STHP1**4 

crnF=l 
S(58,58)=(2DO*CTHM1**2*Sl+SO*STHM1**2+Sl*STHM1**2)/2DO 
S(58,38)=(CTHMl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,67)=-(CTHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,27)=(STHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,16)=-(CTHO*CTHPl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,12)=(CTHPl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,38)=(CTHM1**2*SO+CTHM1**2*Sl+2DO*Sl*STHM1**2)/2DO 
S(38,67)=-(CTHO*CTHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,27)=(CTHMl*STHO*STHPl*(SO-Sl))/2DO 
S(38,16)=-(CTHO*CTHMl*CTHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,12)=(CTHMl*CTHPl*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(67,67)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*Sl+CTH0**2*SO*STHP1**2+ 

CTH0**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHP1**2)/2DO 

S(67,27)=-(CTHO*STHO*STHP1**2*(S0-Sl))/2DO 
S(67,16)=(CTH0**2*CTHPl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(67,12)=-(CTHO*CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(27,27)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*S1+2DO*CTH0**2*Sl*STHP1**2+ 

2DO*CTHP1**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**2*STHP1**2+Sl*STH0**2 
*STHP1**2)/2DO 

S(27,16)=-(CTHO*CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(27,12)=(CTHPl*STH0**2*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(l6,16)=(CTH0**2*CTHP1**2*SO+CTH0**2*CTHP1**2*Sl+2DO* 

CTH0**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHP1**2)/2DO 

S(l6,12)=-(CTHO*CTHP1**2*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(l2,12)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*Sl+2DO*CTH0**2*Sl*STHP1**2+ 

CTHP1**2*SO*STH0**2+CTHP1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl*STHO** 
2*STHP1**2)/2DO 



c mF = 0 
S(48,48)=(SO+Sl)/2DO 
S(48,57)=-(CTHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,37)=(STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,66)=DCMPLX(ODO,ODO) 
S(48,26)=DCMPLX(ODO,ODO) 
S(48,15)=-(CTHMl*CTHPl*(SO-Sl))/2DO 
S(48,13)=(CTHPl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,22)=DCMPLX(ODO,ODO) 
S(57,57)=(2DO*CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+CTHM1**2*SO*STHP1**2+ 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+CTHP1**2*SO*STHM1**2+CTHP1**2~ 
Sl*STHM1**2+2DO*Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(57,37)=(CTHMl*STHMl*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHPl 
**2+Sl*STHP1**2))/2DO 

S(57,66)=-(CTHO*CTHPl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(57,26)=-(CTHPl*STHMl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2 

+Sl*STH0**2))/2DO 
S(57,15)=(CTHPl*STHPl*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-SO*STHMl 

**2+Sl*STHM1**2))/2DO 
S(57,13)=-CTHMl*CTHPl*STHMl*STHPl*(S0-Sl) 
S(57,22)=(CTHO*CTHPl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(37,37)=(CTHM1**2*CTHP1**2*SO+CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+2DO* 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STHM1**2+SO* 
STHM1**2*STHP1**2+Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(37,66)=-(CTHO*CTHMl*CTHPl*STHO*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(37,26)=-(CTHMl*CTHPl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2 

+Sl*STH0**2))/2DO 
5(37,15)=-CTHMl*CTHPl*STHMl*STHPl*(SO-Sl) 
S(37,13)=-(CTHPl*STHPl*(CTHM1**2*SO-CTHM1**2*Sl-SO*STHMl 

**2+Sl*STHM1**2))/2DO 
S(37,22)=(CTHO*CTHMl*CTHPl*STHO*(SO-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(66,66)=CTH0**4*Sl+CTH0**2*SO*STH0**2+CTH0**2*Sl*STHO** 

2+Sl*STH0**4 
S(66,26)=(CTHO*STHO*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2+Sl 

*STH0**2))/DSQRT(2DO) 
S(66,15)=(CTHO*STHO*STHMl*STHPl*(SO-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(66,13)=(CTHO*CTHMl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2D0) 
S(66,22)=-CTH0**2*STH0**2*(S0-Sl) 
S(26,26)=(CTH0**4*SO+CTH0**4*Sl-2DO*CTH0**2*SO*STH0**2+6DO 

*CTH0**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**4+Sl*STH0**4)/2DO 
S(26,15)=(STHMl*STHPl*(CTH0**2*SO-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2+ 

Sl*STH0**2))/2DO 
S(26,13)=(CTHMl*STHPl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2+ 

Sl*STH0**2))/2DO 
S(26,22)=-(CTHO*STHO*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-SO*STH0**2+ 

Sl*STH0**2))/DSQRT(2DO) 
S(l5,15)=(CTHM1**2*CTHP1**2*SO+CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+2DO* 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STHM1**2+SO* 
STHM1**2*STHP1**2+Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(l5,13)=-(CTHMl*STHMl*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHPl 
**2+Sl*STHP1**2))/2DO 

S(l5,22)=-(CTHO*STHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(l3,13)=(2DO*CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+CTHM1**2*SO*STHP1**2+ 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+CTHP1**2*SO*STHM1**2+CTHP1**2* 
Sl*STHM1**2+2DO*Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(l3,22)=-(CTHO*CTHMl*STHO*STHPl*(SO-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(22,22)=CTH0**4*Sl+CTH0**2*SO*STH0**2+CTH0**2*Sl*STHO** 

2+Sl*STH0**4 
c mF = -1 

S(47,47)=(CTHP1**2*SO+CTHP1**2*Sl+2DO*Sl*STHP1**2)/2DO 
S(47,56)=-(CTHMl*CTHPl*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(47,36)=(CTHPl*STH0*STHMl*(S0-Sl))/2DO 



S(47,25)=-(CTHO*CTHMl*CTHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(47,14)=-(CTHPl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(47,23)=(CTHO*CTHPl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(56,56)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*Sl+2DO*CTH0**2*Sl*STHM1**2+ 

CTHM1**2*SO*STH0**2+CTHM1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl*STHO** 
2*STHM1**2)/2DO 

S(56,36)=-(CTHMl*STH0**2*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(56,25)=(CTHO*CTHM1**2*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(56,14)=(CTHMl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(56,23)=-(CTHO*CTHMl*STHO*STHMl*(SO-Sl))/2DO 
S(36,36)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*Sl+2DO*CTH0**2*Sl*STHM1**2+ 

2DO*CTHM1**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**2*STHM1**2+Sl*STH0**2 
*STHM1**2)/2DO 

S(36,25)=-(CTHO*CTHMl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(36,14)=-(STHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(36,23)=(CTHO*STHO*STHM1**2*(S0-Sl))/2DO 
S(25,25)=(CTH0**2*CTHM1**2*SO+CTH0**2*CTHM1**2*Sl+2DO* 

CTH0**2*Sl*STHM1**2+2DO*CTHM1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHM1**2)/2DO 

S(25,14)=(CTHO*CTHMl*STHPl*(SO-Sl))/2DO 
S(25,23)=-(CTH0**2*CTHMl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(l4,14)=(2DO*CTHP1**2*Sl+SO*STHP1**2+Sl*STHP1**2)/2DO 
S(l4,23)=-(CTHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(23,23)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*Sl+CTH0**2*SO*STHM1**2+ 

CTH0**2*Sl*STHM1**2+2DO*CTHM1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHM1**2)/2DO 

c mF = -2 
S(46,46)=(CTH0**2*SO+CTH0**2*Sl+2DO*Sl*STH0**2)/2DO 
S(46,35)=-(CTHO*(CTHM1**2*SO-CTHM1**2*Sl-SO*STHM1**2+Sl* 

STHM1**2))/2DO 
S(46,24)=-(CTHO*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(46,33)=(CTHO*CTHMl*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(46,55)=-(CTHO*CTHMl*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(35,35)=(CTHM1**4*SO+CTHM1**4*Sl-2DO*CTHM1**2*SO*STHM1** 

2+6.*CTHM1**2*Sl*STHM1**2+SO*STHM1**4+Sl*STHM1**4)/ 
2DO 

S(35,24)=(STHO*(CTHM1**2*SO-CTHM1**2*Sl-SO*STHM1**2+Sl* 
STHM1**2))/2DO 

S(35,33)=-(CTHMl*STHMl*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-SO*STHM1 
**2+Sl*STHM1**2))/DSQRT(2D0) 

S(35,55)=(CTHMl*STHMl*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-SO*STHM1 
**2+Sl*STHM1**2))/DSQRT(2D0) 

S(24,24)=(2DO*CTH0**2*Sl+SO*STH0**2+Sl*STH0**2)/2DO 
S(24,33)=-(CTHMl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(24,55)=(CTHMl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/DSQRT(2DO) 
S(55,55)=CTHM1**4*Sl+CTHM1**2*SO*STHM1**2+CTHM1**2*Sl* 

STHM1**2+Sl*STHM1**4 
c mF = -3 

S(45,45)=Sl 
S(45,34)=DCMPLX(ODO,OD0) 

c mF = -4 
S(44,44)=Sl 

c 



$DIS voor l =oneven 

c mF = 3 
S(78,78)=CTHP1**2*Sl+SO*STHP1**2 
S(78,18)=CTHPl*STHPl*(S0-Sl) 

c mF = 2 
S(68,68)=(2DO*CTH0**2*Sl+SO*STH0**2+Sl*STH0**2)/2DO 
S(68,28)=(CTHO*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(68,17)=(STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(28,28)=(CTH0**2*SO+CTH0**2*Sl+2DO*Sl*STH0**2)/2DO 
S(28,17)=(CTHO*(SO-Sl))/2DO 
S(l7,17)=(SO+Sl)/2DO 

c mF = 1 
S(58,58)=(2DO*CTHM1**2*Sl+SO*STHM1**2+Sl*STHM1**2)/2DO 
S(58,38)=(CTHMl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,67)=-(CTHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,27)=(STHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,16)=(CTHO*CTHPl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(58,12)=-(CTHPl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,38)=(CTHM1**2*SO+CTHM1**2*Sl+2DO*Sl*STHM1**2)/2DO 
S(38,67)=-(CTHO*CTHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,27)=(CTHMl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,16)=(CTHO*CTHMl*CTHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(38,12)=-(CTHMl*CTHPl*STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(67,67)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*Sl+CTH0**2*SO*STHP1**2+ 

CTH0**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*SO*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHP1**2)/2DO 

S(67,27)=(CTHO*STH0*(2DO*CTHP1**2*S0-2DO*CTHP1**2*Sl-SO* 
STHP1**2+Sl*STHP1**2))/2DO 

S(67,16)=-(CTHPl*STHPl*(CTH0**2*SO-CTH0**2*Sl-2DO*SO*STHO 
**2+2DO*Sl*STH0**2))/2DO 

S(67,12)=(3DO*CTHO*CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(27,27)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*S0+2DO*CTH0**2*Sl*STHP1**2+ 

2DO*CTHP1**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**2*STHP1**2+Sl*STH0**2 
*STHP1**2)/2DO 

S(27,16)=(3DO*CTHO*CTHPl*STHO*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(27,12)=(CTHPl*STHP1*(2DO*CTH0**2*S0-2DO*CTH0**2*Sl-SO* 

STH0**2+Sl*STH0**2))/2DO 
S(l6,16)=(CTH0**2*CTHP1**2*SO+CTH0**2*CTHP1**2*Sl+2DO* 

CTH0**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STH0**2+2DO*SO* 
STH0**2*STHP1**2)/2DO 

S(l6,12)=-(CTHO*STHO*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-2DO*SO* 
STHP1**2+2DO*Sl*STHP1**2))/2DO 

S(l2,12)=(2DO*CTH0**2*CTHP1**2*Sl+2DO*CTH0**2*SO*STHP1**2+ 
CTHP1**2*SO*STH0**2+CTHP1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl*STHO** 
2*STHP1**2)/2DO 

c mF = 0 
S(48,48)=(SO+Sl)/2DO 
S(48,57)=-(CTHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,37)=(STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,26)=DCMPLX(ODO,ODO) 
S(48,15)=(CTHMl*CTHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(48,13)=-(CTHPl*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(57,57)=(2DO*CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+CTHM1**2*SO*STHP1**2+ 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+CTHP1**2*SO*STHM1**2+CTHP1**2* 
Sl*STHM1**2+2DO*Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(57,37)=(CTHMl*STHMl*(CTHP1**2*S0-CTHP1**2*Sl-SO*STHPl 



**2+Sl*STHP1**2))/2DO 
S(57,26)=(CTHPl*STHMl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl+SO*STH0**2-

Sl*STH0**2))/2DO 
S(57,15)=-(CTHPl*STHPl*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-SO*STHM1 

**2+Sl*STHM1**2))/2DO 
S(57,13)=CTHMl*CTHPl*STHMl*STHPl*(SO-Sl) 
S(37,37)=(CTHM1**2*CTHP1**2*SO+CTHM1**2*CTHP1**2*S1+2DO* 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STHM1**2+SO* 
STHM1**2*STHP1**2+Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(37,26)=(CTHMl*CTHPl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl+SO*STH0**2-
Sl*STH0**2))/2DO 

S(37,15)=CTHMl*CTHPl*STHMl*STHPl*(SO-Sl) 
S(37,13)=(CTHPl*STHPl*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-SO*STHMl 

**2+Sl*STHM1**2))/2DO 
S(26,26)=(CTH0**4*SO+CTH0**4*Sl+2DO*CTH0**2*SO*STH0**2+2DO 

*CTH0**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**4+Sl*STH0**4)/2DO 
S(26,15)=(STHMl*STHPl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl+SO*STH0**2-

Sl*STH0**2))/2DO 
S(26,13)=(CTHMl*STHPl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl+SO*STH0**2-

Sl*STH0**2))/2DO 
S(l5,15)=(CTHM1**2*CTHP1**2*SO+CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+2DO* 

CTHM1**2*Sl*STHP1**2+2DO*CTHP1**2*Sl*STHM1**2+SO* 
STHM1**2*STHP1**2+Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

S(l5,13)=-(CTHMl*STHMl*(CTHP1**2*SO-CTHP1**2*Sl-SO*STHP1 
**2+Sl*STHP1**2))/2DO 

S(13,13)=(2DO*CTHM1**2*CTHP1**2*Sl+CTHM1**2*SO*STHP1**2+ 
CTHM1**2*Sl*STHP1**2+CTHP1**2*SO*STHM1**2+CTHP1**2* 
Sl*STHM1**2+2DO*Sl*STHM1**2*STHP1**2)/2DO 

c mF = -1 
S(47,47)=(CTHP1**2*SO+CTHP1**2*Sl+2DO*Sl*STHP1**2)/2DO 
S(47,56)=-CTHMl*CTHPl*STHO*(S0-Sl)/2DO 
S(47,36)=CTHPl*STHO*STHMl*(S0-Sl)/2DO 
S(47,25)=CTHO*CTHMl*CTHPl*(S0-Sl)/2DO 
S(47,14)=(CTHPl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(47,23)=-CTHO*CTHPl*STHMl*(S0-Sl)/2DO 
S(56,56)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*Sl+2DO*CTH0**2*SO*STHM1**2+ 

CTHM1**2*SO*STH0**2+CTHM1**2*Sl*STH0**2+2DO*Sl*STHO** 
2*STHM1**2)/2DO 

S(56,36)=(CTHMl*STHM1*(2DO*CTH0**2*S0-2DO*CTH0**2*Sl-SO* 
STH0**2+Sl*STH0**2))/2DO 

S(56,25)=-(CTHO*STHO*(CTHM1**2*S0-CTHM1**2*Sl-2DO*SO* 
STHM1**2+2DO*Sl*STHM1**2))/2DO 

S(56,14)=-CTHMl*STHO*STHPl*(S0-Sl)/2DO 
S(56,23)=(3DO*CTHO*CTHMl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(36,36)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*S0+2DO*CTH0**2*Sl*STHM1**2+ 

2DO*CTHM1**2*Sl*STH0**2+SO*STH0**2*STHM1**2+Sl*STH0**2 
*STHM1**2)/2DO 

S(36,25)=(3DO*CTHO*CTHMl*STHO*STHMl*(S0-Sl))/2DO 
S(36,14)=(STHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(36,23)=(CTHO*STH0*(2DO*CTHM1**2*S0-2DO*CTHM1**2*Sl-SO* 

STHM1**2+Sl*STHM1**2))/2DO 
S(25,25)=(CTH0**2*CTHM1**2*SO+CTH0**2*CTHM1**2*Sl+2DO* 

CTH0**2*Sl*STHM1**2+2DO*CTHM1**2*Sl*STH0**2+2DO*SO* 
STH0**2*STHM1**2)/2DO 

S(25,14)=(CTHO*CTHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(25,23)=-(CTHMl*STHMl*(CTH0**2*S0-CTH0**2*Sl-2DO*SO*STHO 

**2+2DO*Sl*STH0**2))/2DO 
S(l4,14)=2DO*CTHP1**2Sl+SO*STHP1**2+Sl*STHP1**2)/2DO 
S(l4,23)=-(CTHO*STHMl*STHPl*(S0-Sl))/2DO 
S(23,23)=(2DO*CTH0**2*CTHM1**2*Sl+CTH0**2*SO*STHM1**2+ 

CTH0**2*Sl*STHM1**2+2DO*CTHM1**2*SO*STH0**2+2DO*Sl* 
STH0**2*STHM1**2)/2DO 



c mF = -2 
S(46,46)=(CTH0**2*SO+CTH0**2*Sl+2DO*Sl*STH0~*2)/2DO 
S(46,35)=(CTHO*(S0-Sl))/2DO 
S(46,24)=(CTHO*STHO*(S0-Sl))/2DO 

S(35,35)=(SO+Sl)/2DO 
S(35,24)=(STHO*(S0-Sl))/2DO 
S(24,24)=(2DO*CTH0**2*Sl+SO*STH0**2+Sl*STH0**2)/2DO 

c mF = -3 
S(45,45)=CTHM1**2*SO+Sl*STHM1**2 
S(45,34)=CTHMl*STHMl*(S0-Sl) 
END 




