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SAMENVATTING 

Het onderzoek aan waterstofgas richt zich in hoofdzaak op het 

bereiken van Bose-Einstein-Condensatie (BEC). Dit verschijnsel treedt 

op bij een kritische temperatuur T ~213 , met n de dichtheid. 
c 

Tegenwoordig tracht men BEC te realiseren door dubbel 

spin-gepolariseerd atomair waterstof thermisch geïsoleerd van een wand 

magnetisch op te sluiten. Het is dan mogelijk om lage temperaturen en 

dus lage kritische dichtheden te bereiken zodat het gas vrijwel 

uitsluitend vervalt tengevolge van twee-deeltjes wisselwerkingen. 

In dit afstudeerwerk berekenen we van een dergelijk gas in een 

homogeen B-veld de vervalconstanten van alle relaxatie-processen die 

bepalend zijn voor de levensduur van dit gas. Inzicht in deze 

vervalsnelheid en met name in de invloed van het condensaat hierop, is 

voor experimentatoren van belang om vast te stellen of het BEC-regiem 

bereikt is. We onderzoeken daarom het gas zowel voor T<T als voor 
c 

T>T . 
c 
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1 INLEIDING 

Onderzoek aan electronspin-gepolariseerd waterstof is in 

hoofdzaak gericht op het bereiken van Bose-Einstein-Condensatie (BEC). 

Dit quanturneffect treedt op in een gas met dichtheid n, wanneer de 

thermische deBroglie-golflengte A~T-112 gelijk wordt aan de gemiddelde 

" b " f d d -1/3 B". k d b". d naaste- uren -a stan =n . lJ gegeven n raa t an lJ e 

zogenaamde kritische temperatuurT ~213 [GRE82] de één-deeltjes 
c 

toestand met de laagste energie macroscopisch bezet, en wel steeds 

meer naarmate T verlaagd wordt. Bij T=O is deze bezetting maximaal. 

Pogingen tot het bereiken van BEC in atomair waterstof zijn tot 

dusverre steeds mislukt. Aanvankelijk verkleinde men m.b.v. 

compressie-experimenten de gemiddelde "naaste-buren"-afstand bij 

relatief "comfortabele" temperaturen van ongeveer O.l-0.5K. De 

vereiste stabilisatie van het spin-gepolariseerd waterstofgas is 

hierbij nimmer gerealiseerd. Dit is te wijten aan de hoge dichtheden 

(n=lo18-lo19cm-3 ) waardoor drie-deeltjes-recombinatie in de bulk van 

het gas een grote rol gaat spelen (H + H + H ~ H2 + H). Pas bij 

voorlopig niet realiseerbare hoge magneetvelden van de orde van 140T 

zijn deze mogelijk tot een minimum te beperken [ST088b]. 

Tegenwoordig poogt men daarom het BEC-regiem te bereiken bij 

lagere temperaturen en dus lagere dichtheden waardoor 

drie-deeltjes-recombinatie onbelangrijk wordt. Dit is mogelijk indien 

het te stabiliseren gas niet in thermisch contact staat met een wand, 

omdat anders de oppervlakte-dichtheden van aan de wand geadsorbeerde 
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atomen te groot worden en drie-deeltjes-recombinatie aan de wand gaat 

domineren. Naar een idee van Hess [HES85] sluit men atomair waterstof 

nu in Amsterdam en op MIT wandvrij op in een magnetische valkuil 

("trapping"). De experimentele opstelling van MIT [HES87] waarmee deze 

opsluiting wordt gerealiseerd is weergegeven in fig(l.l). Verder is 

daarin het B-veld langs de lengte-as van het apparaat aangegeven. In 

de bron wordt H2 gedissocieerd (H2~ H + H), waarbij atomair waterstof 

ontstaat in elk van de vier mogelijke hyperfijntoestanden van de 

Is-grondtoestand. In fig(1.2) is de hyperfijn-en Zeemanopsplitsing 

geschetst van atomair waterstof in de grondtoestand. De 

hoogveldzoekers, dit zijn de a- en b-atomen, blijven in het gebied van 

de bron. De overgebleven laagveldzoekers, dit zijn de c- en d-atomen, 

gaan naar het laagveld-gebied (de trap), waar dec-atomen relatief 

snel zullen vervallen via spin-exchange wisselwerkingen [LAG86]: c+c ~ 

a+a en c+c ~ b+d zijn hierbij de belangrijkste vervalprocessen. De 

ontstane hoogveldzoekers worden direct uit de trap geëlimineerd door 

de veldgradiënten, zodat vrij snel een d-atomengas resteert (ca. 3s 

f d . . . bl' J' to12 - 3 ) vana 1ssoc1at1e n= cm . 

Aanvankelijk zal dit snel vervallen: de temperatuur in de trap 

c~r d) is in het begin ...-an het experiment zo groot dat een groot wan 

aantal cl-deeltjes voldoende energie heeft om over de linker 

potentiaalbarrière te geraken. Door het ontsnappen van deze 

energierijke deeltjes uit de trap zal de gemiddelde energie en dus de 

temperatuur van het opgesloten gas afnemen ("evaporative cooling"). In 

fig(1.3) is het experimentele verval van eend-atomengas weergegeven 

(grootte orde dichtheid: n=l012cm-3 ). Na verloop van tijd (t>200S) 
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FIG.l.l ExperimenteLe opsteLLing waarmee atomair waterstof wandvrij 

wordt opgesLoten (MIT). Het verLoop van het B-veLd Langs de Lengte-as 

is weergegeven. 
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is het gas vrijwel volledig thermisch geïsoleerd van zijn omgeving. 

Verder verval vindt uitsluitend plaats via "evaporative cooling" en 

magnetische dipool-relaxatie. Het in fig(1.3) geschetste experimentele 

verval [HES87] is in goede overeenstemming met theoretische 

berekeningen van het magnetische dipool verval [LAC86] in combinatie 

met een model voor "evaporative cooling" (zie staart streep-punt 

curve). Bij de genoemde theoretische berekeningen in [LAC86] en in 

[ST088a] is voor de energie-verdeling van de deeltjes een 

Maxwell-Boltzmann statistiek verondersteld. 

Om het BEC-regiem te bereiken zijn hogere dichtheden vereist 

14 15 -3 . 
(n=10 -10 cm ) dan d1e bij dit experiment, en het gas zal met 

behulp van "geforceerde afdamping" door het ondieper maken van de put 

tot beneden S~K moeten worden afgekoeld. Inzicht in de vervalsnelheid 

van het gas rondT is vanuit experimenteel oogpunt gezien mogelijk c 

van belang om vast te stellen of het BEC-regiem bereikt is. In het nu 

volgende onderzoeken we daarom de invloed van de macroscopische 

bezetting van de één-deeltjes grondtoestand op het verval. Een 

analytische berekening van de dipool-relaxatie-constanten van alle 

vervalprocessen dd~~ (a.~=a,b,c,d) die bepalend zijn voor de 

levensduur van het gas staat derhalve in dit afstudeerwerk centraal. 

In onze beschouwingen betrekken we zowel het T>T als het T<T 
c c 

temperatuurgebied en we beperken ons daarbij tot de electron-electron 

dipolaire interactie, die dominant is t.o.v. de electron-proton en 

proton-proton dipolaire interactie. Voor wat betreft T<T dienen we 
c 

inzicht te verkrijgen in de temperatuurafhankelijke verdeling van het 

-10-



gas over de gecondenseerde en normale component. We definiëren daartoe 

de parameter Ç zijnde de BE gecondenseerde fractie van de deeltjes en 

we zullen ter voorbereiding op genoemde berekening eerst in hoofdstuk 

2 de temperatuurafhankelijkheid van de thermisch gemiddelde Ç 

onderzoeken voor een systeem van zwak wisselwerkende spinloze bosonen. 

Daarna schetsen we in hoofdstuk 3 het algemene formalisme voor de 

beschrijving van het verval, toegespitst op atomair waterstof. Met 

behulp van de ontwikkelde Ç-methode zijn we vervolgens in hoofdstuk 4 

in staat de levensduur van het gas te bepalen. We besluiten met enkele 

conclusies in hoofdstuk 5. Berekeningen en afleidingen die slechts in 

beperkte mate bijdragen tot fysisch inzicht verwerken we in een 

appendix. 
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2 EEN SYSTEEM VAN ZWAK WISSELWERKENDE BOSONEN 

§2. 1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk beschouwen we een homogeen systeem van N 

onderling zwak wisselwerkende bosonen, zowel voor T>T als T<T , 
c c 

waarbij we om de gedachten te bepalen uitgaan van spinloze deeltjes. 

In het volgende hoofdstuk zullen we aangeven hoe de hier geformuleerde 

theorie toegepast kan worden op waterstofatomen met interne 

vrijheidsgraden (electron- en protonspin). Ons doel is om vanzon 

systeem de thermodynamische grootheden in het algemeen en in het 

bijzonder de temperatuur- en dichtheidafhankelijkheid van de bezetting 

van de één-deeltjes grondtoestand te onderzoeken. Formeel gezien komt 

dit neer op de bepaling van de eigentoestanden van het systeem, dus op 

het oplossen van een N-deeltjes Schrödinger vergelijking. We volgen 

daartoe een methode ontwikkeld door [LEE58] en definiëren eerst de 

parameter f door de ongestoorde toestand, d.w.z. de toestand zonder 

interactie van het systeem vast te leggen door de volgende 

bezettingsgetallen van de één-deeltjes impuls-eigentoestanden Ik>: 

(2. 1) 

N0 = Ng = fN 

Nk = N~ 

waarbij verder geldt dat 

k #- 0 
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(2.2) L N° = (1 - f)N . 
k;a!O k 

De parameterf is door (2.1) gedefinieerd als de fractie vandeN 

deeltjes die in de ongestoorde toestand zitten in de (hetgeen nog zal 

blijken) enige macroscopisch bezette één-deeltjes toestand (d.w.z. 

alleen de bezetting van de impuls-nul-toestand is van de ordeN). Met 

de bovenindex 0 duiden we deze toestand aan. 

In het nu volgende beschouwen we een zwak wisselwerkend Bose-gas, 

d.w.z. 

(2.3) 3 na < 1 . 

Hierin is n de deeltjesdichtheid en a de verstrooïngslengte van de 

wisselwerkingspotentiaal [MES61]. We veronderstellen nu dat de 

ongestoorde toestand door invoeren van de interactie overgaat in een 

superpositie van toestanden met bezettingsgetallen Nk (k;a!O). die door 

0 de zwakte van de interactie slechts weinig verschillen van Nk. Meer 

qualitatief betekent dit dat we aannemen dat 

(2.4) k "# 0 . 

waarbij de correcties ók tengevolge van de onderlinge interactie van 

de deeltjes voldoende klein zijn. In appendix A leiden we af dat ók 

voldoet aan 
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k#-0 

(2.5) 
3 1/2 

= 0 [(na )2 ] 
na A 

en verder zullen we zien dat 

(2.6) 

waarin de thermische deBroglie-golflengte gegeven wordt door 

(2.7) 

Met de in de bovenstaande condities gebruikte verwachtingswaarde <ok>. 

bedoelen we de verwachtingswaarde van ók in de gestoorde toestand. 

In de rest van dit hoofdstuk onderzoeken we de temperatuur- en 

dichtheidafhankelijkheid van de meest waarschijnlijke f (in het 

vervolg te noteren als f), en bepalen daartoe de toestandssom van het 

systeem. Ter bepaling van deze toestandssom en daarmee de 

thermodynamische grootheden bepalen we eerst het energie-spectrum. 
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§2.2 HAMILTONOPERATOR + ENERGIE-SPECTRUM 

3 Na invoering van periodieke randvoorwaarden op een volume V=L 

wordt de Hamiltonoperator, geschreven volgens het tweede quantisatie 

formalisme [FET71], gegeven door 

(2.8) ' 0 t 1 t t H = ~ ~akak + 2y 2 V(k)a a ,a -ka '+k 
k p p' p p p p 

k 

t t 
Hierin zijn ak, ak en akak de creatie-, annihilatie- en 

t bezettingsgetaloperator voor een deeltje met impuls ken voor aken ak 

t 
gelden de bekende commutatieregels voor bosonen ([ak,al] = ökl' 

t t 0 
[ak,al] = [ak,al] = 0). Verder is ék de kinetische energie van een 

deeltje met impuls k: 

(2.9) 

waarin m de deeltjesmassa voorstelt. De eerste term in (2.8) 

representeert dus de totale kinetische energie vandeN deeltjes. De 

tweede term representeert de potentiële energie tengevolge van de 

wisselwerkingen tussen de deeltjes en V(k) is de 

fouriergetransformeerde van de wisselwerkingspotentiaal V(r): 
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Ter vereenvoudiging vervangen we V(r) door een effectieve 

interactie met hetzelfde verstrooïngsgedrag bij lage energieën en dus 

lage temperaturen: v.ó(r). zodat 

(2.11) V(k) -+ V • 

waarin v gerelateerd is aan de verstrooïngslengte a via 

(2. 12) V = 

Deze vervanging van V(r) door de pseudopotentiaal v.ó(r) is geldig 

[HUA57] voor temperaturen die voldoen aan 

(2.13) ~ A' 1 A " . 

Daarmee gaat (2.8) over in 

(2. 14) 

met 

(2. 15) V "' t t W = 2y L a a ,a -ka '+k 
p p' p p p p 

k 
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We nemen nu in het wisselwerkingsdeel alle termen mee die diagonaal 

zijn in de bezettingsgetallen (want die zijn makkelijk mee te nemen) 

en van alle niet-diagonale termen, alleen die termen die van de orde 

van een eindige fractie van N zijn. Dus daarmee wordt W: 

Substitutie van 

(2.17) 

resulteert dan met gebruikmaking van het feit dat 2 Nk= N, in 
k 

(2. 18) 

met 

-17-
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De laatste stap in (2.18) volgt door substitutie van (2.4), zie 

appendix B. We gaan nu uit van de veronderstelling dat behalve de 

N-term in W t' ook de beide andere te verwaarlozen zijn, zodat we res 

W t kunnen vergeten. Achteraf zullen we aantonen dat de op basis van res 

deze veronderstelling gevonden eigentoestanden van de Hamiltoniaan 

hiermee consistent zijn. Een verdere vereenvoudiging volgt uit (2.2), 

( 2 . 4) en ( 2. 5) : 

(2.20) N0 = fN - 2 ók 
k;t() 

3 1/2 

= fN + 0 fN(na ~ J 
l naA 

~ fN . 

zodat met verwaarlozing van O[NJ(na3 )/(naA2 )]-termen 

en dus 
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Om het energie-spectrum te vinden elimineren we de koppeling 

tussen de toestanden Ik> en 1-k> door de deeltjesoperatoren unitair te 

transformeren met behulp van de Bogoliubov-transformatie: 

bk 
1 t = 2 (ak + vka-k) 

J(l - vk) 
(2.23) 

~ 1 t = 2 (ak + vka-k) 
J(t - vk) 

t 
De geïntroduceerde operatoren bk en bk zijn zogeheten 

quasideeltjes-operatoren die aan dezelfde commutatieregels voldoen als 

t ak en ak. In termen van deze operatoren vinden we dan met 

(2.24) 

waarin ék gegeven wordt door de dispersie-relatie 

(2.25) 

dat 

Deze uitdrukking is gemakkelijk uit (2.22) af te leiden door (2.23) te 

schrijven als 
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ak = cosh(x)~ - sinh(x)b~k 
(2.27) 

t cosh(x)~ - sinh(x)b_k ak = 

en een aantal goniometrische formules te gebruiken voor hyperbolische 

functies. In de figuren (2.1) en (2.2) is ck en vk als functie van k 

weergegeven. 

De tweede term in het rechterlid van (2.26) divergeert voor k~: 

Door Huang en Yang [HUA57] is aangetoond dat dit komt doordat we 

i.p.v. de correcte pseudopotentiaal 

(2.28) V(r .. ) 
lJ 

a = v.ó(r .. ).-
8
-(r .. ) 

lJ r. . lJ lJ 

tussen twee deeltjes i en j de makkelijker te hanteren uitdrukking 

(2.29) v.ó(r .. ) 
lJ 

gebruikt hebben. Huang en Yang hebben verder aangetoond dat de 

correcte H uitdrukking uit (2.26) gevonden kan worden door bij deze 

term ~(vfn) 2/c~ op te tellen. In feite komt dit neer op een 

verwijdering van de a2-term in de uitdrukking naar machten van a via 

(2.30) v'(l + y) 
1 1 2 1 3 = 1 + 2Y- ar + TSY + .... 
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0 • 10 10 
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2vfn 
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--+ v'(16!naf)k 

Fig.2.1 Het verLoop van E.k. aLs functie vanken de asymptotische 

functies voor ldO (hvÇnt.k_) en voor k~ (t.~ + vÇn). 
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0 ' • 

..;, I 
--+ ( 161Tnaf)k 

Fig.2.2 Het verLoop van vk aLs functie van k. 
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Dit leidt tot 

Gemakkelijk is via dezelfde ontwikkeling te zien dat nu de tweede term 

wel tot een convergente uitdrukking leidt: ( ... )k~ k-4 . In de 

thermodynamische limiet (N~. v~. n=constant) waar een som over 

discrete impulsen over gaat in een integratie over continue impulsen, 

is de k-som eenvoudig te berekenen. We vinden zo 

waarin 

V [ 2 ~ 35 3] (2.34) E0 (f) = ~ 1 + (1 - f) + 15vrr.(na f ) + O(na ) 

en 

(2.35) 

zodat het energie-spectrum gegeven wordt door 
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Voor een correcte notatie zouden we eigenlijk aan de eigenwaarden Nk 

t 
van bk~ een bovenindex 0 moeten hangen: het aantal quasideeltjes 

(fononen) met zekere impuls k#O komt juist overeen met het aantal 

deeltjes met die k in de overeenkomstige ongestoorde toestand. Analoog 

aan de situatie bij f=l nadert de golffunctie voor een toestand met 

zekere fonon-aantallen, uitgedrukt in de plaatscoördinaten van de 

deeltjes, voor grote deeltjes-afstanden tot de ongestoorde toestand 

met overeenkomstige deeltjes-aantallen. 

De bijbehorende eigentoestanden zijn toestanden van 

onafhankelijke quasideeltjes: 

(2.37) liJ!> = I ... N~ ... ) 

De gestoorde grondtoestand noteren we als 

(2.38) I~J~0 > = I o o o ... > 

en deze voldoet aan 
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Met de hier gevonden quasideeltjes-toestanden I~> kunnen we nu 

aantonen, onder de aanname dat deze thermisch verdeeld zijn met een 

chemische potentiaal gelijk aan nul, dat (zie appendix 8) 

(2.40) 

en 

(2.41) 
2 3 1/2 

= 0 [N (na 1 J . 
na A 

In de thermodynamische limiet zou, indien we W t wel in rekening res 

zouden hebben gebracht, dus alleen de laatste term van invloed zijn 

geweest op het uiteindelijke resultaat voor het energie-spectrum en de 

eigentoestanden van H. Indien echter voldaan is aan 

(2.42) 
3 1/2 

(na ) 
2 na A 

< 1 

is deze invloed verwaarloosbaar en is de aanname vooraf, dat W rest 

verwaarloosd mocht worden dus consistent met het gevonden 

energie-spectrum en de gevonden eigentoestanden van H. 
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§2.3 DE TOESTANDSSOM 

De parameter f is in het voorgaande gedefinieerd als de BE 

gecondenseerde fractie in de ongestoorde toestand. Bij een zekere 

dichtheid en temperatuur dicteert de quanturn-stochastische mechanica 

met welke waarschijnlijkheid het beschouwde gas in elk van de 

mogelijke eigentoestanden van H verkeert, in het bijzonder wat de 

kansen zijn op de verschillende f-waarden. In deze paragraaf bepalen 

we een vergelijking waaruit de meest waarschijnlijke f, dit is f, 

gevonden kan worden. We beschouwen daartoe de toestandssom van het 

systeem: 

(2.43) z = L 1 
f~(~l 

-~F = e ' 

0 
waarin F de vrije energie voorstelt en E0 (f) en Eph(f,{Nk}) gegeven 

worden door (2.34) en (2.35). Verder is zoals gebruikelijk 

(2.44) 

De sommaties over f en {N~} zijn niet onafhankelijk: de 

0 Nk-waarden komen niet alleen overeen met het aantal fononen met impuls 
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k, maar ook met het aantal deeltjes met impuls k in de ongestoorde 

toestand. De som daarvan moet juist (1-f)N zijn. Die bijconditie wordt 

aangeduid d.m.v. het accentteken bij de som over {N~}. Ter bepaling 

van f definiëren we Z(f) en F(f) door 

(2.45) -{3F(f) 
e . 

en men kan laten zien dat in de thermodynamische limiet Z vervangen 

mag worden door 

(2.46) Z(f) = max Z(f) 
f 

en dus ook 

-{3F(f) 
(2.47) Z-+e 

-{3 m~n F(f) 
= e . 

De juistheid van deze bewering volgt uit [HUA63]: 

Het rechterlid bevat N+1 positieve termen en dus is voldaan aan 

(2.49) lnZ(f) < lnZ < ln~(f) + ln(NN+ 1) 
N - N -
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zodat in de limiet N~ (2.46) en (2.47) resulteren. In de 

thermodynamische limiet is de vrije energie dus gelijk aan de minimale 

waarde van F(f). In het vervolg duiden we Z(f) weer aan als Z. 

Van de sommaties over f en {N~} in (2.43) houden we dus alleen de 

som over {N~} over, met als bijconditie dat de som van het aantal 

quasideeltjes (1-f)N moet zijn: 

(2.50) 

waarbij het accent duidt op de bijconditie 

(2.51) 

Om f te bepalen moeten we het maximum van Z(f) zoeken, aan de hand van 

(2.46) en (2.50) voor willekeurige f. We gaan nu dus de uitdrukking 

0 voor Z(f) bekijken. Met de bijconditie is echter de sommatie over {Nk} 

moeilijk uitvoerbaar. Daarom voeren we in analogie met het 

groot-canoniek ensemble 

voegen een extra factor 

een variabel totaalaantal ~#ON~ fononen in, 

0 
exp(~M~#ONk) aan Z toe en sommeren nu over 

0 {Nk} zonder enige bijconditie. Daarbij wordt M zodanig gekozen (dus 

M=M(f)) dat 
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(2.52) < L N° > = (1 - f)N . 
k#() k 

Deze verwachtingswaarde moeten we uitrekenen met de weegfactor 

(2.53) 

waarin de normeringscanstante Z (f) gegeven wordt door gr 

De verwachtingswaarde van het aantal quasideeltjes met impuls k~O 

volgt dan uit 

(2.55) 
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1 
= /3(~ - Jl) 

e - 1 

en dus is de bijconditie die Jl=Jl(f) vastlegt 

waarbij de som over k is vervangen door een integraal volgens (2.32) 

en we verder r hebben ingevoerd waarvoor geldt: 

(2.57) Ç(f) = e/3J.L(f) 

We hebben dus nu een uitdrukking die 11 en dus Ç vastlegt voor elke f. 

De gezochte f vinden we door minimalisatie van de eerder 

geïntroduceerde F(f). We definiëren daartoe eerst f(f) en w(f) door 
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(2.58) 
I:"( J:) 1 

f(f) = ~ = - ~.N lnZ(f) 

en 

(2.59) w(f) = ~ = - ~~N lnZgr(f) . 

In de thermodynamische limiet geldt nu 

(2.60) f(f) = w(f) + (1 - f).~(f) 

= w(f) + (1 - f)k8T.ln((f) 

waarbij w(f) volgt uit (2.54): 

(2.61) w(f) 

zodat 

met C=C(f). We vatten van nu af C op als onafhankelijke variabele. We 

merken op dat dan de eerder gegeven voorwaarde (2.56) om C(f) vast te 

leggen equivalent is met 
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(2.63) [~f] = 0 . 
f 

Om f te vinden moeten we f minimaliseren: 

(2.64) f(f) =min f(f,((f)) 
f 

In de volgende paragraaf zullen we f bepalen als functie van de 

temperatuur en de dichtheid, zowel voor T>T als voor T<T . 
c c 
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§2.4 DE GEDEGENEREERDE EN NIET-CEDEGENEREERDE TOESTAND 

De in de vorige paragrafen ontwikkelde f-methode heeft een aantal 

vergelijkingen opgeleverd waaruit f gevonden kan worden. We resumeren: 

(2.65) 

(2.66) 

De gezochte f moet voldoen aan 

(2.67) f(f) = min f(f) • 
f 

zodat 

(2.68) [~:J = 0 ' 
r 

want 

(2.69) df(f,Ç(f)) 
df = [~:J + [~f] ·~ = 0 . 

r f 

(equivalent met [~f] = 0) 
f 

In deze paragraaf onderzoeken we de temperatuur- en 

dichtheid-afhankelijkheid van f. Om de gedachten te bepalen beschouwen 

we eerst het ideale Bose-gas (a=O) en onderzoeken voor dit relatief 
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simpele geval het verband tussenfen (. Met a=O vinden we door in 

(2.66) de integrand te ontwikkelen naar machten van (exp(-~ck) 

met~ 

(2.70) 

0 
=~dat 

(1 - f)n 

waarin A(T) gegeven wordt door (2.7) en waarin de Bese-functies g (() 
n 

gedefinieerd worden door 

(2.71) 

Voor (=1 hebben we de zogeheten Riemann zetafuncties: 

(2.72) g (1) = r(n) 
n 

In appendix C zijn alle voor dit afstudeerwerk relevante Bese-functies 

g weergegeven als functie van(. Bovendien geven we voor deze 
n 

functies benaderingsformules die we voor r dicht bij één kunnen 

gebruiken i.p.v. de langzaam convergerende reeksen in (2.71). 

In fig(2.3) is het verband tussen f en ( weergegeven voor 

verschillende waarden van de degeneratie-parameter nA
3 De curve die 

correspondeert met de vergelijking nA
3
=((3/2) geeft het verband weer 
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tussen de kritische temperatuur T
0 

en de daarbij behorende dichtheid 

voor het ideale Bose-gas [GRE82]. De daar onderliggende curve heeft 

betrekking op de niet-gedegenereerde toestand, de daar bovenliggende 

op de gedegenereerde toestand. Op zo'n curve is 

nA
3

="' 

0 .t •• ~ 8 .a I 
I I 

a 

f 
I 
I 

.a I .a 

l I 
I 

.6 .6 

I 
n,\~:::Ü-4 3 

nA =r;
312

( I) I b 

•• 
,~ 

( 
3 ) nA <g

312
( I 

.2 

e d c 
0 0 

0 .2 .4 .6 .a I 

--+ r 

Fig.2.3 VerzameLing van f-( curves voor het ideaLe Base-gas. 

De evenwichtspunten (f,ë) Liggen op de curve abcde. Voor het 

zwak wisseLwerkende Base-gas Liggen deze op de curve ab'cde. 

Voor een vaste dichtheid correspondeert met eLke temperatuur 

een curve door (0,1). 

(2.73) 
df 
df(f ,(Cf)) 
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zodat voor het ideale Bose-gas de evenwichtspunten (f,f) liggen op de 

curve abcde. Voor a#O maar voldoende klein, mag verwacht worden dat 

3 voor elke nA de betreffende f-(-curve een nauwelijks afwijkend 

verloop heeft t.o.v. de corresponderende curve voor het ideale 

3 5 Bose-gas. We vinden dan met verwaarlozing van O[J(na f )]-termen in E0 

en met gebruikmaking van (2.34) en (2.58): 

(2.74) 

-{3e 

df I Ce k df = - kB T. 1 n( - v 3 _...:i,....;;. ___ {3_e_ 

87T 1 - Ce k 

Voor de niet-gedegenereerde toestand merken we op dat indien a maar 

voldoende klein is de eerste term in het rechterlid steeds de tweede 

term overtreft zó dat df/df>O en dus f(f) voor deze toestand een 

randminimum heeft op de (-as: 

(2.75) f = 0 

In appendix D laten we zien dat dit inderdaad het geval is. Voor de 

gedegenereerde toestand kan f gevonden worden uit df/df=O. Voor twee 

temperatuurgebieden is een analytische uitdrukking af te leiden. We 

definiëren daartoe de dimensieloze inverse temperatuur t door 

(2.76) 
T 

=~ 
T 
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waarin kBTg ruwweg de waarde van de energie é~ is waar het lineaire 

gedrag van ~ als functie van k overgaat in het kwadratische gedrag. 

In de praktijk is T extreem klein. We beschouwen daarom in het 
g 

vervolg alleen het temperatuurgebied T>T (naA2<1). In appendix D 
g 

leiden we af dat de evenwiciltspunten (f,() in dit gebied voldoen aan 

(2.77) 

De evenwichtspunten (f,() liggen voor het zwak wisselwerkende Bose-gas 

op de curve ab'cde in fig(2.3). 

We merken op dat (2.77) leidt tot het ideale Base-resultaat in de 

limiet a!O (en dus t!O): 

(2.78) 1- f = C(3/2).(nA3)-l 

= [iJ/2 

waarbij T0 de kritische temperatuur is voor een ideaal Bose-gas 

[GRE82]: 

= 2nil2 L n ]2/3 
(2.79) TO mkB~(3/2) . 

In de hier toegepaste benadering volgt uit bovenstaande uitdrukkingen 

dat de kritische temperatuur T voor een zwak wisselwerkend Bose-gas 
c 
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hiervan niet verschilt. Immers T volgt uit (2.77) door substitutie 
c 

van f=O en leidt dan tot (nA3 )= ((3/2) oftewel T =T0 . 
c c 

Hoewel de motivatie voor de ontwikkeling van deze f-methode 

gelegen is in het feit dat we met behulp daarvan in staat zijn het 

verval van atomair waterstof te berekenen (zie de hoofdstukken 3 en 

4), heeft de ontwikkelde theorie bovendien de plezierige consequentie 

dat we nu in staat zijn om elke gewenste thermodynamische grootheid in 

beide toestanden te bepalen. Substitutie van (2.77) en (2.75) in 

(2.62) levert immers de toestandssom Z op voor de gedegenereerde 

toestand (T >T>T) en de niet-gedegenereerde toestand (T>T ), waarin 
c g c 

we elke thermodynamische grootheid kunnen uitdrukken: 

(2.80) f -

T>T 
c 

T<T 
c 

waarbij n de kritische dichtheid is die voldoet aan (2.70) met f=O en 
c 

C=l. 

De toestandsvergelijking volgt voor T>Tc en T<Tc uit P=k8T.BlnZ/BV: 

T > T 
c 

T < T c 

Voor T>T vinden t~e derhalve niets anders dan de "van der 
c 

Waals"-vergelijking (met "b=O") voor een wisselwerkend Bose-gas: 
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(2.82) 

met 

(2.83) a = - v . 

In de limiet a!O resulteert dan inderdaad de toestandsvergelijking 

voor een ideaal Bose-gas, die voor T>T (ë!O) overeenstemt met de 
c 

ideale gaswet P=nk8T. 

In fig(2.4) is een isotherm en in fig(2.5) is het P-T diagram 

weergegeven voor een zwak wisselwerkend Bose-gas. 

p p 

-1 -1 
nc ---. n 

Fig.2.4 Isotherm van een zwak 

wisseLwerkend Bose-gas. 
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Fig.2.5 P-T diagram van een zwak 

wisseLwerkend Bose-gas. Voor a=O 

Ligt de gedegenereerde toestand 

op de faseLijn en heeft het ge-

bied daarboven geen betekenis. 



§2.5 DE E-METHODE IN VERGELIJKING MET HARTREE-FOCK 

In §2.2 hebben we de Hamiltonoperator van een zwak wisselwerkend 

bosonengas beschouwd. De ongestoorde toestand en de toestand met 

interactie zijn respectievelijk vastgelegd door (2.1) en (2.4). Bij 

bepaling van het energie-spectrum hebben we ons toen beperkt tot 

termen in de Hamiltoniaan die diagonaal zijn in de bezettingsgetallen 

en tot niet-diagonale termen die minstens van de orde van een eindige 

fractie van het deeltjesaantal N zijn. In deze paragraaf zullen we 

aantonen dat deze benadering in essentie overeenkomt met een 

Hartree-Feek benadering. We beschouwen daartoe de Hamiltoniaan 

geschreven volgens het tweede quantisatie formalisme [FET71] van een 

systeem van N wisselwerkende bosonen in een uitwendige potentiaal 

U(r): 

(2.84) H = Jd
3

r ~t(r){- n~:
2 

+ U(r)} ~(r) + 

1J 3 r 3 t t . 2 d rjd r' ~ (r)~ (r') v(r-r) ~(r)~(r') 

t Hierin zijn ~ en ~ zogeheten veldoperatoren. Met invoering van de 

eerder genoemde pseudopotentiaal v(r-r')=v.ó(r-r') gaat (2.84) over in 

r 3 t { h 
2

v
2 

} 1 r 3 t t (2.85) H = Jd r ~ (r) - 2m + U(r) ~(r) + T'jd r ~ (r)~ (r)~(r)~(r). 
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Ter bepaling van het energie-spectrum passen we het statistisch 

variatie-principe toe [FAL70]. Dit stelt dat bij gegeven T en~ de 

exacte thermodynamische potentiaal 

voldoet aan 

waarin 

k8T.ln Z gr 

Hierin is üt=-k8T.ln Zgr de thermodynamische potentiaal berekend 

m.b.v. de 'trial' Hamiltoniaan Ht, terwijl <A>t=(<A>gr)t het groot 

canoniek ensemble-gemiddelde voorstelt van de observabele A berekend 

voor de 'trial' Hamiltoniaan: 

(2.89) 
_ Sp e 

-~(H - ~)A 
t 

- -~(H - ~) 
t 

Sp e 

waarin pt de dichtheidsoperator is: 
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(2.90) e 
-f3(H - ~) 

t 

-(30 
t e 

Voor de 'trial' Hamiltoniaan nemen we nu een onafhankelijke deeltjes 

uitdrukking: 

(2.91) t 
a a a a 

waarbij ~ (r) de nog onbekende op één genormeerde één-deeltjes 'trial' 
a 

t golffuncties zijn met bijbehorende energie E en a en a weer 
a a a 

deeltjesoperatoren voorstellen. De index a representeert de complete 

set van quanturngetallen om de toestand ~ (r) vast te leggen. Voor T<T 
a c 

speelt de één-deeltjes grondtoestand~ (r) een bijzondere rol. In dat 
ao 

geval passen we de Bogoliubov-substitutie toe, d.w.z: 

(2.92) 

waarin N =fN het aantal condensaatdeeltjes is. 
ao 

Om n voor zekere set {~ (r)} te kunnen berekenen schrijven we de 
a 

t t veldoperatoren ~ en ~ als een lineaire combinatie van a en a , a a 

(2.93) 

(2.94) 

~(r) = L ~ (r) a a a 
a 

~t(r) = L ~*(r) at 
a a 

a 
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en substitueren deze in (2.85). Dit leidt tot 

zodat 

met 

en 

(2.98) * { b2 2 } = ~ ~ (r) - ----
2
v + U(r) - E ~ (r) a m a a 

a 

~2 ~ 1~ (r) 14 <N (N - l)>t + a a a a 

v ~ 1~ (r) 1 2 1~{3(r) 12 
<N N{3)t 

a#{3 a a 

<N > + a t 

We passen nu variatie-rekening toe, gebaseerd op het eerder genoemde 

variatie-principe. We bekijken daarbij de beperkte klasse van 'trial' 

Hamiltonianen van de vorm (2.91) met alle mogelijke stelsels 

eigentoestanden {~ }. De golffuncties ~ (r) kiezen we nu zó dat de a a 
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"' * functienaai 0[~ .~ ] minimaal is. De gezochte set {~ } volgt dus uit 
a a a 

de vergelijkingen 

(2.99) = 0 . 

Voor T>T maken we gebruik van de onderstaande eenvoudig af te leiden 
c 

uitdrukkingen: 

<Na)t = <Na>t 

(2.100) <NaN~)t = <Na>t<N~>t a#~ 

<N (N - 1))t = 2<N >
2
t a a a 

waarin <Na>t de Bose-verdeling voorstelt: 

(2. 101) 
1 = -~",....,(=E-a.....;_;._J.l ),..---

e - 1 

Dan is (2.99) equivalent met 

(2. 102) 

zodat 
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{ 
h2 2 } 

(2.103) - 2: + U(r) + 2vn(r) ~a(r) = Ea~a(r) 

waarin de plaatsafhankelijke deeltjesdichtheid gegeven wordt door 

(2. 104) n(r) = ~ <N )t 1~ (r) 12 
. a a a 

De vergelijkingen in (2.103) zijn de Hartree-Fock vergelijkingen voor 

T>T : elk deeltje voelt alleen de gemiddelde potentiaal tengevolge van 
c 

de overige deeltjes. 

Voor T<T hebben we behalve (2.103) voor a~0 (met n de totale 
c 

deeltjesdichtheid) te rnaken met een afwijkende vergelijking voor 

~ (r) omdat nu geldt 
a a 

(2. 105) 

dit in tegenstelling tot het resultaat 2<N >2t indien T>T . Dit leidt 
a 0 c 

dus tot 

(2. 106) { - h22v2 + U(r) - E } ~ (r) N + 
rn a0 a0 a0 

v ~ (r) 1~ (r) 12 
(N

2 
- N ) + 

ao ao ao ao 

2v ~ ~ (r) l~n(r) 1
2 

Na
0

<Nn>t = 0 . 
f3~o ao tJ tJ 

Met de benadering N2 -N ~2 (geldig tot vlak onder T ) gaat deze 
a0 a 0 a0 c 

vergelijking over in 
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Hierin stelt n (r) de condensaat deeltjesdichtheid voor: c 

(2.108) n (r) = N 1~ (r) 12 
c a 0 a 0 

Beneden T=T voelen de deeltjes dus weer, behalve de uitwendige c 

potentiaal U, alleen een gemiddelde potentiaal van elkaar. Voor de 

niet-condensaatdeeltjes is de gemiddelde potentiaal van dezelfde vorm 

als bovenT . De condensaatdeeltjes voelen kennelijk een afwijkende 
c 

potentiaal van elkaar, hetgeen tot uitdrukking komt in de 

correctie-term -vn (r). 
c 

Indien de bosonen zich bevinden in een homogeen uitwendig veld, 

kunnen we het nulpunt van onze energieschaal zo kiezen dat U=O en is 

het beschouwde systeem identiek aan dat in §2.2. De golffuncties ~ (r) 
a 

worden in dat geval volledig vastgelegd door de impuls k van het 

corresponderende deeltje. Een zelf-consistente oplossing van de 

Hartree-Feek vergelijkingen is dan 

(2.109) 

waarin V het systeemvolume is. Substitutie van ~k voor k#O in (2.103) 

en voor k=O in (2.107) levert dan 

-45-



(2.110) 

en 

(2.111) 

0 = ék + 2vn 

2vn - vn 
c 

T > T 
c 

T < T c 

waarin n en n nu plaats-onafhankelijk zijn. c 

Volgens het theorema van Koopmans is de energie Ek in de 

Hartree-Fock vergelijkingen gelijk aan de energie nodig om een deeltje 

in de toestand ~kuit het systeem te elimineren, en wel zodanig dat 

het systeem voor de N-1 achterblijvende deeltjes onveranderd blijft, 

d.w.z. zó dat de toestanden ~p (p#k) ongewijzigd blijven. Dan is Ep-Ek 

de energie nodig om een deeltje dat zich aanvankelijk in de toestand 

~k bevindt, in de toestand ~p te brengen. De exitatie-energie, dit is 

de energie nodig om één deeltje uit de impuls-nul-toestand te 

verwijderen en deze een impuls k te geven, is dan 

(2.112) = {é~ 
é~ + vfn 

T > T 
c 

T T 
c 

Voor T>T is de exitatie-energie dus gewoon de kinetische energie van 
c 

een deeltje met impuls k, geheel in overeenstemming met (2.25) als we 

daarin f=O substitueren. Voor T<T merken we op dat indien we te maken c 
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hebben met het deeltjes-regiem van de dispersie-relatie, dus als T)T , 
g 

we in goede benadering hebben 

1/2 

(2. 113) + 2vgn] 
1c 

zodat er ook dan overeenstemming is met de vroegere resultaten. 

Extreem lage temperaturen uitgezonderd (T<T ), komt de aanpak in §2.2 
g 

dus overeen met een Hartree-Feek benadering. 

-47-



3 BEREKENINGSMETHODE VERVALSNELHEID VAN EEN SYSTEEM VAN d-ATOMEN 

§3.1 MAGNETISCHE DIPOOL-INTERACTIE ALS STORING 

We beschouwen een systeem van N waterstofatomen met massa m in 

een homogeen magneetveld B. De totaleN-deeltjes Hamiltoniaan wordt 

dan gegeven door 

(3. 1) 

met 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

H = H + Vd 
0 

2 

Ho = { pk L -+ 
k 2m 

vc = L vc 
k<l kl 

vd = L vd 
k<l kl 

c~nt(B)} + Vc 

H · · t t d · 1 int d B ld fh nk 1 · "k 1er1n s aa pk voor e 1mpu s en ck voor e -ve a a e lJ e 

interne energie van deeltjek en representeren Vc en Vd 

respectievelijk de centrale wisselwerking en de effectieve magnetische 

dipool-interactie tussen de atomen. Deze laatste kan nu in goede 

benadering als storing behandeld worden in de totaleN-deeltjes 

Hamiltoniaan. In eerste orde storingsrekening wordt de 

overgangswaarschijnlijkheid per tijdeenheid van de toestand 1~.> naar 
1 

de toestand l~f}' dit zijn op één genormeerde eigentoestanden van de 

ongestoorde Hamiltoniaan H0 , gegeven door Fermi's Gouden Regel: 
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De betekenis van de "ö"-functie zal worden toegelicht in §4.2.1 

Omdat we ons in dit afstudeerwerk beperken tot de bepaling van de 

vervalsnelheid van een d-deeltjesgas, zijn we vooral geïnteresseerd in 

die overgangen waarbij tengevolge van twee-deeltjes interacties 

cl-deeltjes relaxeren naar hoogveldzoekers en c-atomen. We gaan nu na 

welke de mogelijke begin- en eindtoestanden zijn. 
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§3.2 HAMILTONOPERATOR + EIGENTOESTANDEN VAN EEN d-ATOMENGAS 

In hoofdstuk 2 hebben we een systeem van N zwak wisselwerkende 

bosonen onderzocht. We zullen in deze paragraaf enkele beschouwingen 

die daar aan de orde zijn geweest, met name wat betreft het vinden van 

de eigentoestanden en het energie-spectrum, betrekken op een systeem 

vam N centraal wisselwerkende cl-atomen in een homogeen magneetveld B. 

De Hamiltoniaan van dit systeem wordt gegeven door 

(3.6) 1 t t 
+ 2V 2 vdd dd(k)a da I da -k da I k d p PI • p, p • p . p + . 

k 

t 
Hierin zijn ak,d en ak,d weer respectievelijk de creatie- en 

0 annihilatie-operator van een (d-) deeltje met impuls k en stelt ék,d 

de som voor van de kinetische en interne energie van een cl-deeltje met 

int die impuls. Als we de interne energie éd (B) vastleggen als het 

nulpunt van onze energieschaal dan is 

(3.7) 

De eerste term representeert dan de totale energie van de N vrije 

deeltjes. De tweede term representeert de potentiële energie 

tengevolge van de onderlinge interacties tussen twee cl-deeltjes via de 

hoofdzakelijk repulsieve triplet-potentiaal en vdd,dd(k) is de 

fouriergetransformeerde daarvan: 
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(3.8) V (k) = Jv(l)(r)e-ik.rd3r 
dd,dd 

In hoofdstuk 2 hebben we voor een systeem van bosonen, de 

eigentoestanden en het energie-spectrum bepaald. Analoog aan de aanpak 

daar, vervangen we ter vereenvoudiging de triplet-potentiaal door een 

effectieve interactie. Alvorens daartoe over te gaan introduceren we 

de in het bijzonder in de volgende paragraaf nog vaak te gebruiken 

notatie voor de gesymmetriseerde fouriergetransformeerde van een 

willekeurige centrale interactie V R 'R'(r): 
a"',a "' 

(3.9) V R 'R' (k) + V R R' '(p-p '-k) 
a"',a "' a"''"' a 

a,{3,a' ,{3' E {a,b,c,d} 

Hierin staat de bovenindex 'id' voor 'identiek'. 

We zullen in het nu volgende, analoog aan de procedure in hoofdstuk 2, 

steeds de feitelijke wisselwerkingspotentiaal vervangen door een 

effectieve interactie met hetzelfde verstrooïngsgedrag bij lage 

energieën en dus lage temperaturen: v R 'R'ó(r). Vanwege de definitie 
a"',a "' 

(3.9) geldt dan 

Voor de op dit moment relevante tripletpotentiaal geldt 
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(3.11) 
id 

vdd,dd = 

waarin at de verstrooïngslengte is van deze potentiaal. Met deze 

vereenvoudiging gaat de ongestoorde Hamiltoniaan dan over in 

(3. 12) i i 
~ a da ' da k da ' k d . p, p . p- . p + • 

p p 
k 

In §2.2 hebben we gezien dat indien we ons in het 

wisselwerkingsdeel beperken tot termen die diagonaal zijn in de 

bezettingsgetallen en wat de niet-diagonale termen betreft tot die 

termen, die van de orde van een eindige fractie van N zijn, we H
0 

in 

termen van quasideeltjes-operatoren b~ en bk kunnen herschrijven in de 

eenvoudige vorm 

met 

makkelijk te vinden eigentoestanden en energie-eigenwaarden. We 

recapituleren: 

(3. 14) 

( 3. 15) I I/I> = I . . . N~ . . . > 
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Deze eigentoestand beschrijft de toestand van het gas waarin zich N~ 

quasideeltjes met impulsken energie ék bevinden. De ongestoorde 

grondtoestandsenergie E
0 

en de quasideeltjes-energie ék worden gegeven 

door 

en 

1/2 

(3.17) ] 

De thermisch gemiddelde fractie f van de deeltjes in de BE 

gecondenseerde toestand wordt voor temperaturen die voldoen aan 

2 natA <1 gegeven door 

(3.18) f = 
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§3.3 ALGEMENE HAMILTONOPERATOR + EIGENTOESTANDEN:a,b,c,d-ATOMENGAS 

We mernoreren dat we geïnteresseerd zijn in overgangen waarbij 

tengevolge van magnetische dipool-interacties het aantal cl-atomen in 

het gas afneemt. Ter bepaling van de overgangswaarschijnlijkheden van 

deze processen in eerste orde storingsrekening (zie eventueel nogrnaals 

de methode van aanpak in §3.1) dienen we alle eigentoestanden 1~.> en 
1 

l~f} van de ongestoorde Harniltoniaan te kennen. In de vorige paragraaf 

is aan de orde geweest de ongestoorde Harniltoniaan van het systeem in 

de begintoestand, d.w.z. de toestand van het gas met uitsluitend 

cl-atomen. 

Het systeem wordt nu vervolgens verondersteld te bestaan uit 

onderling centraal wisselwerkende a-, b-, c- en cl-deeltjes, waarbij we 

veronderstellen dat het aantal niet-cl-deeltjes slechts zeer gering is: 

2 Np a - N = 0( 1) a;td 
a p ' 

(3. 19) 

2 N d - Nd = O(N) 
p p, 

De ongestoorde Harniltoniaan van dit systeem wordt in tweede 

quantisatie gegeven door 

(3.20) H
0 

= 2 éO at a + W 
k k,a k,a k,a 

a, 

waarin 
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(3.21) 
1 

w = 4V L: I 

a,a 
{3,{3' 

~ id t t 
L V {3 '{3'a a , {3a k ,a , k {3' , a , a p, a p , p- , a p + , p p 
k 

De eerste term representeert weer de totale kinetische en interne 

energie van alle deeltjes. De energie van een a-deeltje met impuls k 

is 

(3.22) 0 
~.a 

:1:.22 . = _u-_k + é mt(B) . 
2m a 

Voor elk van de hyperfijntoestanden la> is de magneetveld 

afhankelijkheid van de interne energie éint weergegeven in fig(1.2). 
a 

De tweede term representeert de potentiële energie tengevolge van alle 

mogelijke centrale twee-deeltjes wisselwerkingen a'{3'~{3 met 

(a,{3,a' ,{3') E {a,b,c,d}, waarbij we net als in het voorgaande 

V {3 '{3'(r) vervangen hebben door een effectieve interactie volgens a ,a 

(3.10). In het algemeen is de interactie V {3 '{3'(r) een lineaire a ,a 

combinatie van de singlet- en triplet-potentialen van atomair 

waterstof [ST086]: 

(3.23) V {3 '{3' (r) a ,a 
= L: c(S) , ,vCS)(r) 

S a{3,a {3 

In de "degenerate internal states" benadering [ST088a] betekent dit 

dat de verstrooïngslengte behorende bij deze potentiaal bestaat uit 

dezelfde lineaire combinatie van de verstrooïngslengten van 

respectievelijk de singlet- en triplet-verstrooïng. Dus: 
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(3.24) = 2 cCS) (S) 
aa{3,a'f3' S a{3,a'{3'a 

id 
Het resultaat van deze handelwijze voor de sterkte V {3 '{3' van de 

a ,a 

effectieve interactie Vidf3 .
13

.ö(r) is weergegeven in tabel 3.1 voor 
a ,a 

alle wisselwerkingen waarbij een cl-deeltje betrokken is (hierbij is 

rekening gehouden met de selectieregel AMF=O voor de centrale 

interactie). 

Ter bepaling van het energie-spectrum en de eigentoestanden van 

H0 zullen we het wisselwerkingsdeel W vereenvoudigen: allereerst maken 

we gebruik van 

vid id id vid 0 = V a' {3' ,dd = va'd,dd = = dd,a{3 dd,ad 

(3.25) 

vid 
ad,f3d = vid ó 

ad,ad a{3 

Van de overgebleven termen beperken we ons (net als in hoofdstuk 2) 

tot termen diagonaal in de bezettingsgetallen en tot niet-diagonale 

termen die van de orde van NO,d=fN zijn. We nemen dus niet mee de 

niet-diagonale termen die fysische processen representeren waarbij 

slechts één cl-deeltje betrokken is. Verder verwaarlozen we van de 

diagonale termen die termen, die corresponderen met processen waarbij 

géén cl-deeltje betrokkan is: dit zijn termen van de vorm 
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id 
V 

2 ap,a~ 2 N N 
a.~~d V p p' p,a p' .~ 

die in de thermodynamische limiet geen bijdrage leveren vanwege 

(3.19). Dit alles in aanmerking genomen leidt tot 

(3.26) 

id 
V 

2 ad' ad 2 C2 N )N 
a~d 4 k p p,d k,a 

Met gebruikmaking van 

(3.27) 2N d=N- 2 2N. 
p p' a~d p' p 'a 

(3.28) 2 Nk d + 2 2 N = (1 - f)N + 2 ök 
k~O ' a~d p p,a k~ 

en (2.17) voor cl-deeltjes: 

+ 4NO d 2 Nk d} + 
' k~O ' 

(3.29) k~l~Nk,dNl,d = (~ Nk,d)2 - ~ N;,d - 2NO,dk~Nk,d , 

k~l 

vinden we dan met weglating van alle termen waarvan we net als in 

hoofdstuk 2 achteraf kunnen aantonen dat ze in de thermodynamische 

limiet niets opleveren voor de energie per deeltje, dat 
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met 

(3.31) 

id 
V w = - dd,dd( 2 0 )2 

rest 4 k#O k 

Net als in hoofdstuk 2 kunnen we ook hier achteraf aantonen dat (2.41) 

geldt, zodat we onder de voorwaarde (2.42) W t mogen verwaarlozen. res 

Voor de ongestoorde Hamiltoniaan geldt dus: 

id 

(3.32) Ho= vdd4dd nN{1+(1-f)2} + 

id id 

[ 
0 vdd,dd vdd,dd t t J 

k~ (ék,d+ 2 fn)Nk,d+ 4 fn(ak,da-k,d+ak,da-k,d) + 

2 2 N é • 
a;td p p,a p,a 

waarin 

(3.33) 
0 id 1 id 

ép,a = ép,a + nvad,ad - (1 - ~)nvdd,dd · 
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Indien er dus geen a-, b- en c-deeltjes aanwezig zijn hebben we 

precies de vroegere uitdrukking (2.22). De Hamiltoniaan voor dit 

d-deeltjesgas wordt in termen van quasideeltjes-operatoren gegeven 

door (3.13). De algemene Hamiltonoperator is 

(3.34) H0 = E0 + 2: ~ ~b + 2: 2: N ~ 
k~ k k a~d p p,a p,a 

Een eigentoestand van H
0 

is dus een tensorprodukt van een toestand van 

quasideeltjes en toestanden van echte (a-, b-, c-) deeltjes: 

(3.35) liJ!) = I ... Nk
0 
... >®1 ... N1 ... >®I ... N b ... >®I ... N ... > . ,a p, q,c 

a{3,a'{3' id 4rn2 
vf3 '{3'(* ) a ,a m 

ad,ad at 

ad,cd 0 

bd,bd 
1 
~at+as) 

cd,ad 0 

cd,cd at 

dd,dd 2at 

id 
Tabel 3.1 Waarden u {3 '{3' uoor enkele relevante spintoestanden a ,a 

a{3,a'{3'. De verstrooiingstengten as en at van respectievelijk de 

singlet- en triplet-potentialen van atomair waterstof zijn gelijk aan 

0.32a
0 

en 1.34a0 (a0=0.053nm is de Bohrstraal). 
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§3.4 BEGIN- EN EINDTOESTANDEN VAN VERVAL 

Voor de vervalprocessen dd~~ en dd~d (a.~#d) worden de begin-

en eindtoestanden l~i} en l~f} in Fermi's Gouden Regel dus gegeven 

door 

(i) 
Nk ... }® IO> 

(3.36) 

I ... N~f) ... >®lpa.q~} 

respectievelijk 

(i) 
Nk ... >® IO> 

(3.37) 

>®lpa> 

De toestand IO> geeft aan dat er geen a-, b-en c-deeltjes in het 

systeem aanwezig zijn. 
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-4 DE RELAXATIE-SNELHEID VAN EEN BOSE-EINSTEIN GECONDENSEERD 

WATERSTOFCAS 

§4. 1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk onderzoeken we het verval van eend-atomengas 

zowel in de gedegenereerde (T<T ) als in de niet-gedegenereerde (T>T ) 
c c 

toestand. We zullen de deeltjesdichtheden steeds zó klein 

veronderstellen dat alleen twee-deeltjes relaxatieprocessen een rol 

van betekenis spelen. Deze relaxatieprocessen zijn alleen een gevolg 

van de magnetische dipolaire interactie en we zullen ons beperken tot 

een beschouwing van de electron-electron dipolaire interactie. Deze 

beperking heeft te maken met het feit dat de verhouding van de 

absolute waarde van het magnetisch moment van het electron en die van 

het proton voldoet aan ~ /~ ~60. De electron-proton (~ ~ ) en 
e p e p 

proton-proton dipolaire interactie (~2 ) zijn daarom te verwaarlozen 
p 

t.o.v. de electron-electron dipolaire interactie (~2 ). Op grond van 
e 

de selectieregels daarvan, zijn er slechts een vijftal mogelijke 

processen tengevolge waarvan het aantal cl-deeltjes in het gas afneemt. 

In tabel 4.1 zijn deze vervalprocessen verzameld. Het aantal 

cl-deeltjes dat per tijdeenheid vervalt wordt dan gegeven door 

( 4. 1) dN(T) = 
dt - 2Wdd~a(T) - 2Wdd~c(T) 

- wdd~d(T) - wdd~d(T) · 

hetgeen ook te schrijven is als 
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(4.2) d~fT) = [- 2Gdd~a(T) - 2Gdd~c(T) - 2Gdd~c(T) -

- Gdd~d(T)- Gdd~d(t)]n2 , 

waarin het verband tussen de overgangswaarschijnlijkheden per 

tijdeenheid W en de daarmee corresponderende vervalconstanten G 

gegeven wordt door 

(4.3) 2 
W = G.n .V . 

Hierin is V het systeemvolume. De factoren '2' in (4.1) en (4.2) zijn 

een gevolg van het feit dat voor de processen dd~a. dd~c en dd~c. 

de afname van het aantal d-atomen per 'gebeurtenis' tweemaal zo groot 

is als in de overige processen. 

In de nu volgende paragrafen zal onderzocht worden hoe de 

vervalconstanten G van de vervalprocessen van de vorm dd~~ en dd~d 

(a.~#d) afhangen van de temperatuur T. We dienen daartoe de 

beschikking te hebben over uitdrukkingen voor de dipolaire 

wisselwerkingen tussen de atomen van het gas. De algemene uitdrukking 

voor de effectieve dipolaire interactie voor het proces a·~·~~ wordt 

in het tweede quantisatie formalisme gegeven door 

(4.4) vd = _1 " " 2V L , L 
p p a a' 

d t t 
VaR,a'R'(q) a a , Ra ,a , R' 

~ ~ p-q,a p +q.~ p,a p .~ 

q ~w 

met 
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waarin [ST086,TIN64] 

(4.6) 

In bovenstaande uitdrukking voor de effectieve vorm van de dipolaire 

interactie zijn ~e de zogenaamde sferische componenten van een 
~.j.l 

tweede orde tensoroperator op de spinruimte van de waterstofatomen. 

Afhankelijk van het proces a·~·~~ levert het spin-matrixelement 

(a~l~e la'~'} slechts voor één j.l een waarde ongelijk nul op. Voor 
~.j.l 

alle processen dd~~ en dd~d zijn deze voor de processen 

karakteristieke waarden van j.l verzameld in tabel 4.1. NB: j.l=~MF' 

d.w.z. de verandering van het totale quanturngetal MF bij het 

vervalproces, zie fig(1.2). 

Substitutie van (4.6) in (4.5) levert nu 

(4.7) d 
VR 'R'(q) 
a~-',a ~-' 

2 
j.loM 2 4 A 

= ____ 3e 2 ~( 5v).Y*2 (q).<a~l~e la'~'} 
2 

,j.l LQ,j.l 
j.l=-

hetgeen we in het vervolg kortweg schrijven als 

(4.8) 
d * A 

V R 'R'(q) =CM R 'R'· y2 (q) 
a~-',a ~-' a~-',a ~-' ,j.l ,j.l 
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waarin C en M {3 '{3' (in het vervolg ook wel M als duidelijk is a ,a ;J.L J.L 

welk proces het betreft) gegeven worden door 

2 

(4.9) C = J.L~e v'( 4~) 

en 

(4.10) Ma{3 '{3' = <af31~e la'{3'> . ,a ;J.L ~.J.L 

dd-+ J.L 

a a -2 

ac -2 

ad -1 

cc -2 

cd -1 

Tabel 4.1 Mogelijke dipool-relaxatie-processen van de vorm dd~{3 

en dd~ met hun karakteristieke waarden van J.L. 
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§4.2.1 DE RELAXATIE-PROCESSEN dd~B (a.B#d) 

Voor de processen dd~~ worden de overgangswaarschijnlijkheden 

per tijdeenheid gegeven door 

2 
I <w r lvd Iw i> I . "ö" (Ef-Ei) (4.11) 2-rr "" "" e w dd~~ = f1 f f .;;,_ __ .""z_g_r ---

De begin- en eindtoestanden lwi> en lwr> zijn bepaald in §3.4. De 

energie Ei is de totale energie van 2k#ON~i) onafhankelijke 

quasideeltjes behorende bij de toestand Iw.>. Verder is exp( )/Z 
1 gr 

de waarschijnlijkheid dat deze toestand in het ensemble voorkomt en 

stelt Z de groot-canonieke toestandssom voor. We recapituleren: gr 

(4.12) 

en 

( 4. 13) z gr = ~ e 
i 

(i) 
-(E. -J-L.~ Nk W 

1 k#O 

waarin de quasideeltjes-energie gegeven wordt door de 

dispersie-relatie (2.25). De "ö"-functie (er is pas sprake van een 

echte ö-functie in de thermodynamische limiet waarin de sommatie in 

het rechterlid van (4.11) vervangen wordt door een integraal) zorgt 

ervoor dat we 'eindtoestanden' f uitsluiten die de wet van behoud van 

energie schenden. 
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De somrnaties 2i en ~ komen neer op 

(4.14) 2 = 2(i) i .. Nk .. 

( 4. 15) 2 2(f) 2 1 
= 

1+oaf3 
. 

f .. Nk .. p,q 

waarbij p en q de impuls van het a- respectievelijk het {3-deeltje 

voorstellen. De factor 1/(1+oaf3) is toegevoegd omdat verwisseling van 

beide deeltjes na relaxatie, in het geval van gelijke spintoestanden 

(a=/3), enenderscheidbare eindtoestanden oplevert, welke slechts 

éénmaal in rekening mogen worden gebracht. 

Uit (4.4) volgt voor de processen dd~/3: 

(4.16) d t t 1 
va{J,dd(q) a a 1 {Ja da 1 d ~1~~~ p-q,a p +q, p, p , +ua/3 

Vanaf nu schrijven we steeds Vd(q) in plaats van V~{J.dd(q). 

We drukken de deeltjesoperatoren a~.d en ak,d (k#O) met behulp van 

(2.23) uit in de quasideeltjes-operatoren b~ en bk en vinden dan 

(4.17) vdl~i> ~ ~ 2 vd(q) 
q 

.!. 2 Vd(q) 
vp'#O 

q 

.!. 2 Vd(q) 
vp#O 

q 

t t N a a -q,a q,/3 0 

t t 
a a , {3 -q,a p +q, I~.> + 

1 

at at a N 1/2 1 I~. ) + 
p-q,a q,/3 p,d 0 1+oaf3 1 

_V1 2 Vd(q) at at, {3 a da ' d 1 1 1~.> = 
·~ p-q,a p +q, p, p , + a/3 1 p,p :rv 

q 
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1 d No 
-v LV (q) 1 +~ 1~.>®1-qa,q~> + 

q ua~ 1 

1 "' ( d d ] N6
12 

1 { I V L V (q)+V (p+q) 1+ó 2 vN ... N -1 ... ) + 
pjl!() a~ J( 1-v ) p p 

q p 

-v J(N +1) 1 ... N +1 ... >~1-qa,(p+q)~> + 
p -p -p ~ 

l L Vd(q) 1 1 _1--:=---
vp,p'#O 1 +6a~ J(1-v~)J(1-v~.)· 

q 

{vN vN . I ... N -1 N .-1 ... } + p p p p 

-v . vN J(N . + 1) 1 ... N -1 N . + 1 ... > + 
p p -p p -p 

-v vN ,J(N +1) I ... N .-1 N +1 ... > + 
p p -p p -p 

V V • J(N + 1) J(N . + 1) I ... N + 1 N . + 1 ... } ~ 
p p -p -p -p -p ~ 

®I (p-q)a, (p '+q)~> 

We voeren een drietal benaderingen in: 

(4.18) 

id E 1/2 0 1 id E 
v ~n ] é + - v ~n 

+ dd0dd = p,d k2T dd,dd + O[(natfA2)2] 

é d 8 p, 
0 1 id - 0 

é + - v fn é 
~ p,d 2 dd,dd _ ~ + O( EA2) 

k T - k T nat~ 
8 8 

zodat 

(4.19) 

(4.20) 
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De juistheid van (4.18) is reeds gebleken in §2.5 voor temperaturen 

waarvoor natA2<1. dus T /T(1, waarbij T de in §2.2 geïntroduceerde 
g g 

grenstemperatuur is (zie ook fig(2.1)). De vereenvoudiging (4.19) die 

daar een gevolg van is, is niet verrassend: uit fig(2.2) concluderen 

we dat slechts in een zeer beperkt gebied in de k-ruimte vk wezenlijk 

verschillend is van nul. Deze benadering houdt dus in dat we de 

d-deeltjesoperatoren a~.d en ak,d vervangen hebben door de 

corresponderende quasideeltjes-operatoren: 

(4.21) 

De vereenvoudigingen (4.18)-(4.20) zijn dus geoorloofd indien voldaan 

is aan 

(4.22) 

Deze conditie legt dus samen met de voorwaarde (2.13) voor het gebruik 

van de pseudopotentiaal in de hoofdstukken 2 en 3, een beperking op 

aan de dichtheid en de temperatuur waarvoor de resultaten in de rest 

van dit hoofdstuk geldig zijn. In fig(4.1) is in eenn-Tplaatje via 

at~1.34a0~.071nrn het gebied aangegeven waarbinnen ("ver" van de rand) 

de in dit hoofdstuk ontwikkelde theorie van toepassing is op atomair 

3 waterstof. Verder is daarin de SEC-faselijn (nA ~2.612) weergegeven. 
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l 

4r---------~~----~----~ 

3 

2 

1 

a =A 
.,tt 

o~=-~~--47.00~--~~~---8~00 

---+ T(K) 

Fig.4.1.a GeLdigheidsgebied uan de in dit hoofdstuk 

gepresenteerde resuLtaten: 

1.0~~----~~----~-----~----· 

20 -3 
n(*lO cm ) 

l 0.8 

0.6 

Fig.4.1.b Uitvergroting uan het gebied uan Lage temperaturen 

en Lage dichtheden uit fig.4.1.a . 
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In appendix E zullen we laten zien hoe de in hoofdstuk 2 bepaalde 

temperatuur- en dichtheidafhankelijkheid van f en ((f) wijzigt indien 

de feitelijke dispersie-relatie (2.25) wordt vervangen door (4.18). 

Het zal blijken dat f en ( voor alle temperaturen voldoen aan 

(4.23) 

waarin 

(4.24) 

- -3 -, 
(1 - f)n = A g312(( ) 

(' = (e 

(3 id -
7dd,ddfn 

en waarin verder geldt: 

(4.25) f = 0 

( - 1 

l 
--~id f 

(4.26) ('= e 2 dd,dd = 1 + O[natfA2] 

- [T J 3/2 - 2 1/2 
1 - f = y- (1 + O[(natfA ) ]) 

c 

T > T 
c 

T < T c 

Met de vereenvoudigingen (4.18)-(4.20) reduceert (4,17) tot 
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( 4 . 21) vd liJ! . > -+ 
1 

1 ~ d ~N I I V LV (q) 1+ö ... N ... )® -qa.~) + 
q a~ p 

1 ( d d ) ( ~N) 112 
V L V (q)+V (p+q) 1+ö ...N j ..• N -1 ... >® 1-qa, (p+q)~> + 

p;a!O a~ P P 
q 

1 d vNvNI 
-~V() pp 
V L q 1+J: 

l..d\ u",R p,p r"' ....,_, 
q 

I ... N -1 N 1 -1. .. > ® I ( p-q) a. ( p I +q W > 
p p 

We willen het rechterlid in (4.27) nu schrijven als een lineaire 

combinatie van onderling orthogonale toestanden liJ!.}: 
J 

(4.28) 

De sommatie over alle eindtoestanden f van het kwadraat van het 

[1] 

[2] 

[3] 

matrixelement I<IJ!flvdiiJ!.> I komt dan bij vaste begintoestand liJ!.} neer 
1 1 

op een sommatie van kwadraten van coëfficiënten (incoherente 

sommatie): 

2 2 
( 4 . 29) f I { 1[1 f I vd liJ! i } I . "ö" ( E f - Ei ) = f I c f I . "ö" ( E f - Ei) 

Voor toepassing van (4.29) onderzoeken we daarom in ieder van de drie 

termen in (4.27) of een eindtoestand meer dan eens voorkomt. In 

onderstaand overzicht geven we aan wanneer dit het geval is: 
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a = {3 

ad [1]: ~ J ... N ... )@ j-qa,qa) 
"" p 

"' "' P=P . q=q 

ad [2]: ~ 1 ... N -1 ... >® 1-qa, (p+q)a> 
"' p 

"' P=P · q=-p-q 

"' "' "' P=P · P ' =p ' . q=q 

"' "' "' P=P ' · P ' =P • q=-q 

ad [3]: 

a # {3 

"' "' "' P=P . p'=p'. q=q 

ad[3]: ~ 1 ... N..., -1 N..., -1. .. >®I (p-q)a, (p'+q){3> 
p p' 
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Hiermee rekening houdend vinden we dan met behulp van (4.28) en (4.29) 

en met gebruikmaking van de eigenschap Y2M(k)=Y2M(-k) dat 

De factoren 1/(1+öa~) in beide eerste termen en 1/(2(1+öa~)) in de 

laatste term zijn toegevoegd omdat in beide eerste termen 

respectievelijk de laatste term in (4.27) iedere eindtoestand 1+oa~ 

respectievelijk 2(1+ö~) voorkomt. Voor toepassing van (4.29) moeten 

we dus slechts over 1/(1+öa~) respectievelijk 1/(2(1+öa~)) maal de 

impulsruimte sommeren. 
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dd In appendix F tonen we aan dat de argumenten A.E n van de "ó"-functies 
1 a~-' 

in (4.30) gegeven worden door 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) A'"dd(B) 
a{3 ' 

waarin 

(4.34) A'dd(B) Add(B) -1 - 2 A' = + 0({3 natfA ) -. a{3 a{3 

(4.35) A"dd(B) 
a{3 = Add(B) 

a{3 + O(f3-
1
natfA

2) -. A" 

(4.36) A'"dd(B) 
a{3 = Add(B) 

a{3 + 0({3-1natfA2) =: A'" 

Hierin wordt de B-veldafhankelijke interne energieverandering bij het 

proces dd~f3 gegeven door 

(4.37) ,dd(B) 2 int 
lla{3 = éd 

int 
- é 

a 
int 

- é 
{3 -. A . 

Indien we in de thermodynamische limiet de som over discrete impulsen 

vervangen door een integraal volgens (2.32), dan kunnen we (4.30) 

herschrijven tot 
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We zullen de termen [1], [2] en [3] verder uitwerken. 

ad [1]: De integraal is eenvoudig uit te rekenen: 

(4.39) 

ad [2]: We voeren in ken k' die voldoen aan 

q = k + k' 

(4.40) p + q = k' - k 

dpdq = Sdkdk' 

Daarmee vinden we dan 
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(4.41) 

In appendix C zullen we aantonen dat de dubbel-integraal over de 

richtingen van k enk' te schrijven is als 

even 

waarin 

(4.43) 

1 -1 1 -1 
AA A k 1 k' 2 

r1 . 1(k',k) = 2-/(30rrll').:ll".Q1 .. (z). 2 J((21 );(21 )') * 
1" 11+12=2 1 . 2 . 

* [1 11 1 "] [1 .. 12 1 ' l {12 11 2 } . 
0 0 0 0 0 0 1 1' 1" 

Hierin zijn 1 en 1' de relatieve impulsmoment quanturngetallen van de 

deeltjes voor en na relaxatie en vormen de 6 indices tussen ronde 

haken respectievelijk accolades de zogeheten Wigner 3j- en 6j-symbolen 

[MES61]. Omdat het aantal mogelijke combinaties van 11 en 12 beperkt 

is ((1
1

,1
2

) = (0,2), (1,1), (2,0)), is ook het aantal mogelijke 

!"-waarden bij zekere 1 en 1' beperkt (zie de selectieregels voor de 
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indices in [MES61]). De functie Q1 .. (z) is de Legendre functie van de 

tweede soort van de graad 1" en voor de variabele z geldt 

(4.44) 

Uit (4.41) volgt dat k'd(k2+m.A"Ifl2), zodat z)l als .A")O. Indien .A"=O 

is z=l. Dit is het geval bij het vervalproces dd~cc als B=O. Omdat z=l 

een singulier punt is van de functies Q1 .. (z) zullen we dit speciale 

geval apart moeten bekijken. In §4.3.2 komen we hierop terug. 

Met (4.42) en (4.43) kunnen we (4.41) nu verder uitwerken: 

(4.45) 

waarbij we in de 1 en 1'-som de termen ontwikkeld hebben in machten 

van k door z te ontwikkelen in machten van k en door gebruik te maken 

van de machtreeksontwikkeling van de Legendre functie: 
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( 4.46) 1" -1"-1 
Q1 .. (z) = 2 z 

00 
(1" + k)! (1" + 2k)! 1 

2 k! ( 21" + 2k + 1) ! 2k 
k~ z 

lz I > 1 

Verder hebben we in de laatste stap van (4.45) gebruik gemaakt van de 

integraaluitdrukking 

(4.47) [
dp.p2n 

2
1 

0 a(p -b) 
e - 1 

1/2 
= (2n- 1)!! [!.] g (eab) 

2 (2a)n a n+1/2 

De functies gn+1/ 2 hierin hebben we in §2.4 geïntroduceerd. 

ad [3]: We voeren in k, k' en P die voldoen aan 

(4.48) 

1 
P=2P+k 

p'= ~ p- k 

q = k - k' 

dpdp' = dkdP 

dq = dk' (k vast) 

Daarmee vinden we dan 
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_ g g512((
1

) k8T [[k8T]2]} 
4 - A I " +0 A I " 

g3/2((
1

) 

In deze afleiding wordt FT(k) gegeven door 

en hebben we weer gebruik gemaakt van (4.23), (4.42) en (4.47). 

Met de uitwerkingen van de termen [1], [2] en [3] ((4.39), (4.45) 

en (4.49)) uit (4.38) volgt dan met (4.3) het lage-temperaturen gedrag 

van Gdd--'0:{3: 

(4.51) 
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Met deze drie termen corresponderen dan de in de onderstaande 

diagrammen weergegeven fysische processen tussen quasideeltjes: 

-qa qJJ -qa q+k,{j k-q,a q+k . • {3 

l\d + l + l 
I I I q I I k;t(),q I 

I 
I q 
I I 

Od Od Od kd kd k'd 

- 2 We werken van nu af in laagste orde in natfA . Uit (4.24) èn 

(4.34)-(4.36) volgt dan: 

(4.52) 

A= A' =A"= A'" 

Indien A voldoende groot is kunnen we (4.51) aanmerkelijk 

vereenvoudigen: de temperatuurafhankelijke coëfficiënt g
5

/
2

(ë)/g
3

/
2

(ë) 

varieert slechts weinig met de temperatuur en heeft ruwweg een waarde 

tussen 1/2 en 1. In de figuren (4.2) en (4.3) is ë en g5/ 2(ë)/g3/
2

(ë) 

weergegeven als functie van T. De ontwikkelingsparameter k
8

T/A is dus 

voor A voldoende groot pas bij vele malen T van de orde één, zodat in 
c 

de buurt van T=Tc' de invloed van termen van de orde k
8

T/A en hoger in 

het { ... }-deel slechts gering is. Het lage-temperaturen gedrag van 

cdd~{j wordt dan in goede benadering gegeven door 
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(4.53) 

waarin 

(4.54) 

1 -2 
Gdd~ = ~ap(2 - f ) 

= __,m~- _c?_M=~-r!!!A] 1/2 

471"~3 1+ö ln2 
ap 

T < T 
c 

T > T c 

Voor dd~aa en dd~ac kunnen we de juistheid van de stap van (4.51) naar 

(4.53) eenvoudig quantitatief onderbouwen door gebruik te maken van de 

ongelijkheden ÄLa en AL2a voor dd~ac respectievelijk dd~aa, waarin 

a~8mK de hyperfijnconstante is (zie fig(1.2)). Voor dd~cc is (4.53) 

alleen correct voor niet te lage 8-velden, omdat anders niet aan de 

voorwaarde "A voldoende groot" is voldaan: A~2JJ. 8. Het gedrag van 
e 

Gdd~cc voor lage 8-velden (inclusief 8=0) zullen we bestuderen in 

§4.3. 

In fig(4.4) is Gdd~ als functie van T weergegeven. In T=O heeft de 

curve een horizontale raaklijn. Verder is in onze benadering Gdd~ 

continu differentieerbaar in T=T en is ook daar de afgeleide nul. c 
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Fig.4.2 Het verloop van C als functie van TIT . c 
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0 

Fig.4.4 De vervalconstante Gdd~~ als functie van T. 
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§4.2.2 DE MAXWELL-BOLTZMANN-LIMIET: dd~ê 

Het lage-temperaturen gedrag van de vervalconstante Cdd~~ wordt 

voor een Bose-gas met een Maxwell energie-verdeling voor de deeltjes 

gegeven door [EIJ84]: 

(4.55) 

waarin de gemiddelde kinetische energie per deeltje gegeven wordt door 

(4.56) 

De constante Ca~ voldoet dus aan 

(4.57) 

We vergelijken het Maxwell-Boltzmann resultaat (4.55) nu met de eerder 

gevonden uitdrukking (4.51) voor het Bose-gas als T>T , waarin we 
c 

analoog aan (4.55) de gemiddelde kinetische energie per deeltje 

substitueren: 

(4.58) 
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Deze uitdrukking volgt eenvoudig uit de toestandsvergelijking (2.82) 

met a=O. Hiermee vinden we dan voor T>T 
c 

(4.59) 

Indien T>T (dus ë!O), waar de BE-statistiek gelijk wordt aan de 
c 

MB-statistiek, gaat (4.59) dus over in (4.55). 
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§4.3.1 HET RELAXATIE-PROCES dd~cc: LAGE 8-VELDEN (8t0) 

In deze subparagraaf zullen we met een rekenvoorbeeld als 

illustratie onderzoeken in hoeverre de temperatuurafhankelijkheid van 

de vervalconstante Cdd~c bij lage homogene 8-velden (8#0) afwijkt van 

die uit de vorige paragraaf bij hogere 8-velden. Deze afwijking is een 

gevolg van het feit dat bij lage 8-velden, A (~~ 8) zó klein is, dat 
e 

de k8T/A-terme~ in (4.51) nu al in de buurt van T=Tc een rol gaan 

spelen. Uit (4.51) leiden we af dat (in laagste orde in 2natfA2) in 

goede benadering geldt: 

3/2 
1 MB { [T J _ ~ ((5/2) k8Tc 
~dd~c(T=O) 1 + 2 T 2 ((3/2) -A-

c 

5/2 

G J c 
3 

- [~ J } 
c 

(4.60) G 
dd~c = 

{ 

g Cf) 
CMB (T=O) 1 - ~ 5/2 
dd~c 4 er) 

g3/2 l> 

[~ ]} 
c 

Voor de linker- en rechterafgeleiden in T=T geldt dan: c 

(4.61) 

T<T 

T>T 

c 

c 

zodat de curve die de temperatuurafhankelijkheid van Gdd weergeeft, 
~cc 
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in deze benadering geen knik vertoont in T=T . In fig(4.5) is deze 
c 

curve geschetst (evenals de corresponderende curve voor een Bose-gas 

met een Maxwell energie-verdeling voor de deeltjes) in een veld van 

B=5 Gauss bij een dichtheid van n=l014cm-3 . Door de extra negatieve 

term in (4.60) in vergelijking met (4.53), daalt de curve van Gdd~c 

voor het Bose-gas nu eerder dan die van Gdd , Gdd en die van 
~a . ~c 

Gdd~c bij relatief hoge B-velden, en Gdd~c bereikt in dit voorbeeld 

een maximumwaarde die ongeveer 5% kleiner is in vergelijking met het 

voorgaande. Boven T=T zien we nu een sterke afname en we merken op 
c 

dat naarmate de temperatuur toeneemt, het verschil tussen beide curves 

afneemt. 
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-
Fig.4.5 De uerualconstru1te Gdd~c als functte van T blj 

B=5 Gauss en n=l o14 cm - 3 . 
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§4.3.2 HET RELAXATIE-PROCES dd~cc bii B=O 

We herinneren eraan dat we dit geval apart bekijken met het oog 

op de singulariteit van de Legendre-functie in (4.43). Ter bepaling 

van de temperatuurafhankelijkheid van Gdd bij B=O gaan we uit van 
~cc 

- 2 (4.38) die met B=O, en dus in laagste orde in natfA met 

A=A.'=A."=A.'"=O, over gaat in 

waarin FT(k) gegeven wordt door (4.50) en waarbij gebruik gemaakt is 

van de uitwerkingen van de termen [1]. [2] en [3] uit (4.38). De 

dubbel-integraal over de richtingen van k enk' wordt weer gegeven 

door (4.42). We recapituleren: 
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( 4.63) J<lk J<lk. IY:q.,(k+k' )+Y:q.,(k-k') 12 
: \ ~1.1 f 1 '1 (k .• k) 1

2 

even 

Voor de Legendre functie Q1 .. (z) maken we nu gebruik van de uitdrukking 

waarin P
1 

.. de Legendre functie van de eerste soort van de graad 1" is. 

Verder is 

+1 

1J P1 .. (z) - P1 .. (t) 
(4.66) w1 .. _1(z) = 2 z _ t dt 

-1 

en 

(4.67) 

We beschouwen nu f
1

.
1
(k' .k) in de limiet k'~k. d.w.z. A~O en dus 

zn. en laten zien dat het in z=1 singuliere deel van Q1 .. na sommatie 

geen bijdrage levert aan f 1 . 1 . Definieer daartoe 
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(4.68) fl'l = lim 2v'(301rÎÎ').L: Î".~1 .. (z).ln[z~~J * 
zn 1" z 

1 -1 1 -1 
k 1 .k' 2 

[
1 11 1"] [1" 12 1 ']{12 11 

0 0 0 0 0 0 1 1' ~ .. } = 

~ .. } . 
Met de rekenregels die gelden voor de 3j- en 6j-symbolen [MES61] is 

vrij eenvoudig aan te tonen dat 

[0
1 11 1 "] [1" 12 1 'l {12 11 2 } = 0 

0 0 0 0 0 1 1' 1" 

zodat 

(4.70) fl'l = 0 

en dus 

~ .. }. 
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Uit de selectieregels voor de indices van het 3j- en 6j-symbool volgt 

vanwege het feit dat 1 en 1' beide even zijn dat het rechterlid alleen 

iets oplevert als 1 '=1+2, 1 '=1 en 1'=1-2. In appendix H leiden we af 

dat in de limiet k'lk 

(4.72) 2 21+1 
fll = 9rr(21+3)(21-1)(1+1)1 

en 

(4.73) 
2 2 3 1 

f 1, 1-2 = f 1-2 • 1 = 2"'":""'1 (';"":1--":""'1 ):-:(=2-:-1--=1~) 

Tevens bewijzen we dan dat 

(4.74) 

even even 

We kunnen op grond van het voorgaande (4.62) dus reduceren tot 

(4.75) w 
dd~c 
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In deze afleiding hebben we gebruik gemaakt van (4.48) en de 

integraaluitdrukking 

(4.76) [d 2n+l 1 
p.p 2 

0 a(p -b) e -

n! ab 
-

2
an+l gn+1(e ) · 

1 

Verder wordt I gegeven door 

Het uitwerken van deze integraal is een vrij bewerkelijke 

aangelegenheid. We volstaan daarom met de vermelding van het 

resultaat, voor de afleiding verwijzen we naar appendix I: 

(4.78) 

712 3/2{ - 1 - } 

I 
5 ~sr] 2 h5/2.1 co + 2h312.2co 

= (2/rr) l-:-2- 2 -
n g3/2(C) 

met 

(4.79) 
(X) 1 [ k~ 1 1 J _k =2- 2..-r 

k=2 kp m=1 mq 

- [ p-1 __( y - -y 
= f( ) _ g ((e )dy 

p 0 ey - r q 

In appendix C zijn de beide h-functies weergegeven als functie van f. 

Substitutie van (4.78) in (4.75) leidt dan met behulp van (4.3) en 

(4.23) tot 
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(4.80) 

waarin 

( 4. 81) 

Cdd~c(B=O) 

c* 
cc 

= 

Voor een Bose-gas met een Maxwell-verdeling voor de energie van 

de deeltjes geldt bij 8=0 [EIJ84]: 

(4.82) 

zodat 

(4.83) c* 
cc 

112 

= [~ J 
c 

MB 
= Cdd (B=O.T=T ) . 

~c c 

We merken dus op dat in de limiet T~. dus (iO, het resultaat (4.80) 

voor het Bose-gas over gaat in (4.82). In fig(4.6) hebben we de 

temperatuurafhankelijkheid weergegeven van Cdd bij 8=0 voor het -+cc 

Bose-gas inclusief het in rekening brengen van BEC en de 

corresponderende curve voor het Bose-gas met een Maxwell-verdeling 

voor de energie van de deeltjes (exclusief BEC). 
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Fig.4.6 De vervalconstante Gdd-+cc als functie van T bij B=O. 
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§4.4 DE RELAXATIE-PROCESSEN dd~d (atd) 

De uitgangsvergelijking voor de verschillende 

overgangswaarschijnlijkheden per tijdeenheid voor de 

relaxatie-processen dd~d. wordt gegeven door (4.11) waarin we dd~~ 

dienen te vervangen door dd~d. De toestanden ~~i) en l~f) daarin zijn 

bepaald in §3.4. Voor ~ geldt nu 

(4.84) :l = 
f 

waarbij k de impuls van het a-deeltje voorstelt. 

Uit (4.4) volgt voor dd~d 

(4.85) d 1 "' d V -+ V L , V ad , dd ( q) 
p p 

i i 
a a , da da , d p-q,a p +q, p, p ' 

q 

In het vervolg schrijven we weer steeds Vd(q) in plaats van 

Analoog aan het voorgaande drukken we de deeltjesoperatoren 

ak,d' ktO. weer uit in de quasideeltjes-operatoren b~ en bk. Met de 

vereenvoudigingen (4.18)-(4.20) vinden we 

(4.86) vd I~.> -+ 
l .. 

~ L Vd(q) fN {J(N +1)I ... N +1 ... ) + 
q q q 

vN j ... N -1 ... >~1-qa) + 
-q -q r 
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1/2{ 
(fN) v'(N +1)vN 1 ... N +1 N -l. .. >®l(p-q)a> + q p q p 

v'(N +q+l)vN 1 ... N +1 N -1 ... >®1-qa) + p p p+q p 

vN vN 1 ... N -1 N -1. .. >®I (p-q)a>} + -q p -q p 

~ 2 Vd(q)v'(N '+ +1)vN vN .1 .. N. +1 N -1 N ,-l..>®l(p-q)a> 
p,p'~ p q p p p +q p p 

q 

De tweede term in de eerste hoofdterm en de laatste term uit de tweede 

hoofdterm representeren vervalprocessen die vanuit energetisch oogpunt 

niet mogelijk zijn wanneer we te maken hebben met een eindige 

hyperfijn-opsplitsing A/(k8T)>natA2 . zodat (4.86) reduceert tot 

(4.87) 

I ... N + 1. . N -1. .. > ® I ( p-q) a > + q p 

~ 2 Vd(q)v'(N , +1)vN vN , 1 .. N , +1 N -1 N ,-1 .. >®l(p-q)a> 
p,p'#O p +q p p p +q p p 

q 

Om nu (4.29) weer te kunnen toepassen onderzoeken we eerst hoe vaak 

elke eindtoestand in (4.29) voorkomt. Vrij snel' is in te zien dat 

alleen in de laatste term iedere toesta~ tweemaal voorkomt: de 

combinaties (p,p' ,q)=(p,p' ,q) en (p,p' ,q)=(p' ,p,q-p+p') leveren 

ononderscheidbare eindtoestanden op. Hiermee rekening houdend vinden 

we dan met (4.29) 
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(4.88) 

q 

~ :l IVd(q) 
2V p,p'jl!() 

q 

<N +1> "ó"(A Edd) + 
q 1 a{3 

waarbij de factor 1/2 in de laatste term is toegevoegd vanwege het 

feit dat in de laatste term van (4.87) elke eindtoestand tweemaal 

voorkomt: we moeten dus nog slechts over de halve impulsruimte 

sommeren. 

dd De argumenten A.E d worden gegeven door 
1 a 

(4.89) 
2 2 

A Edd = ~ - Add + 0({3-1na A2) 
1 ad m ad t 

(4.90) 
2 2 2 2 2 2 

A Edd = n (p-9) + ~ - ~ - Add + 0({3-1na A2) 
2 ad 2m 2m 2m ad t 

(4.91) 
dd n2C - )2 n2( '+ )2 n2 2 n2 .2 dd A E = _P 9_ + _P 9_ _ !!_L __ P __ A + 

3 ad 2m 2m 2m 2m ad 

Deze uitdrukkingen worden op analoge wijze verkregen als die voor 

dd~/3. De B-veldafhankelijke interne energie-verandering is 

(4.92) 
int 

E.d 
int 

- E. a =: A 

Indien we in de thermodynamische limiet de som over discrete 

impulsen vervangen door een integraal volgens (2.32), dan kunnen we 

(4.88) herschrijven tot 
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<N I +l)(N ><N ,) ~(A Edd) 
p+q p p 3a.f3 

Met deze drie termen corresponderen de in de onderstaande diagrammen 

weergegeven fysische processen tussen quasideeltjes: 

-qa q,qd k-q,a q,qd k-q,a k'+q,qd 

l ld l l + + 
I \ 

q I k;iO,q 
I \ \ q 
I \ I 

Od Od kd Od kd k'd 

Analoog aan de uitwerking van de drie termen in (4.38) voor dd~~ 

kunnen we (4.93) (weer in laagste orde in natfA2 ) schrijven als 

(4.94) 
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IY (k+k')+Y (k-k') 12 ö(n~' 2 - n~2 - A)+ 
~ ~ m m 

Deze uitdrukking verschilt van die van dd~ uit §4.2.1 door de 

aanwezigheid van de zogeheten anti-blocking factoren <Nq+l), <Nk+k'+l) 

en <Np12_k,+1>. Dit zijn factoren die in het analoge fermion-geval 

aanleiding geven tot de zogenaamde Pauli-blocking, d.w.z. overgangen 

naar bezette toestanden zijn onmogelijk. Hier leiden ze juist tot 

versterking van de overgangsintensiteit. Indien de relevante 

thermische energieën echter klein zijn in vergelijking met A, zijn 

deze vrijwel gelijk aan één: elk van de factoren is dan ongeveer 

l+exp(-Aik8T)~1. Voor A voldoende groot hebben we dan voor het voor 

ons interessante temperatuurgebied rond T exact dezelfde vergelijking c 

als in §4.2.1. De vervalconstante Cdd~d wordt dus eveneens gegeven 

door (4.53) met ~=d. 

Samenvattend: bij niet te lage B-velden hoeven we geen onderscheid te 

maken tussen de relaxatie-processen dd~~ en dd~d. Voor alle 

vervalprocessen dd~~ wordt dan het lage-temperaturen gedrag (T<Aik8 ) 

van de vervalconstanten gegeven door 
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(4.95) 
1 MB - 2 

Gdd~~(B,T) = ~dd~~(B,T=0).(2- f) , 

geheel in overeenstemming met [KAG86] indien we Kagans methode voor 

drie-deeltjes-recombinatie generaliseren naar het geval van 

twee-deeltjes-recombinatie. We merken op dat Gdd~ via f dus 

kennelijk dichtheidafhankelijk is, dit in tegenstelling tot het 

resultaat voor C:~~~· De corresponderende curve die weergegeven is in 

fig(4.4) laat zien dat de invloed van het condensaat op het verval van 

het gas groot is. Bij T=O vervalt het gas zelfs tweemaal zo langzaam 

als boven T . 
c 

Bij lage B-velden (B#O) is voor dd~c (4.95) niet geldig. Het van 

[KAG86] afwijkende resultaat voor de vervalconstante wordt dan gegeven 

door (4.60). Om het lage-temperaturen gedrag te vinden van Gdd~d 

moeten we de feitelijke anti-blocking factoren in (4.94) in rekening 

brengen. In tegenstelling tot het aparte geval van dd~c bij lage 

B-velden is dit niet analytisch uit te rekenenen. We laten dit proces 

daarom verder buiten beschouwing. 
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5 CONCLUSIES 

Voor voldoende lage dichtheden vervalt een wandvrij opgesloten 

d-atomengas in hoofdzaak tengevolge van de electron-electron dipolaire 

interactie. De vervalconstanten Gdd~~ die bepalend zijn voor de 

levensduur van het gas zijn dichtheidafhankelijk, dit in tegenstelling 

tot het resultaat voor een Bose-gasmet een Maxwell energie-verdeling 

voor de deeltjes. Het lage-temperaturen gedrag van Gdd~~ is van dien 

aard dat experimentatoren mogelijk in staat zijn om vast te stellen of 

het BEC-regiem bereikt is: indien dit eenmaal bereikt is worden de 

vervalconstanten naarmate de temperatuur daalt snel kleiner. Bij T=O 

vervalt het gas zelfs tweemaal zo langzaam als voor een Bose-gas in 

het klassieke regiem. 
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1 APPENDICES 

APPENDIX A 

BEPALING VAN DE GROOTTE-ORDES VAN <ök>. </k~k> EN <N~>: (2.5) EN 

a&l 

Met deze verwachtingswaarde bedoelen we de yerwachtingswaarde in 

de gestoorde toestand, d.w.z. de toestand van onafhankelijke 

quasideeltjes: 

(7. 1) I~J~> = I ... N~ .. . ) I 

waarbij we veronderstellen dat de deeltjes thermisch verdeeld zijn: 

0 1 
(7.2) Nk = ~(ék- ~) 

e - 1 

Dan geldt: 

(7 .3) <N~> = ( ... N~ ... IN~ 1 ... N~ ... ) 
o I t I o = < ... Nk ... bkbk ... Nk ... > 

0 
= Nk 

~~ -1 
~ (e - 1) 

,_, 2 -1 
k1'0 (KV(na)A ) 
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Omdat we werken met periodieke randvoorwaarden op een systeemvolurne 

V:L3 , is 2vrn/L (rn=l,2,3 ... ) de irnpulsgrootte. We vinden dus voorN~: 

(7 .4) 

Daarmee hebben we de juistheid van (2.6) aangetoond. 

Verder geldt: 

Uit (2.24) volgt het gedrag van vk voor k~O: vk~l-ck/v(na). Hiermee en 

met gebruikmaking van N~~l/(kV(na)A2 ) voor k~O en k=2vrn!L volgt dan 

voor {ók): 
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Op analoge wijze vinden we 

(7.7) 

zodat ook (2.5) correct is. 
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APPENDIX 8 

AFLEIDING VAN (2.18) EN HET BEWIJS VAN ZELF-CONSISTENTIE: (2.40) 

EN (2.41) 

In §2.2 hebben we van de Hamiltoniaan van een systeem van N 

spinloze bosonen het energie-spectrum en de eigentoestanden bepaald. 

Van alle termen in de Hamiltoniaan hebben we ons toen beperkt tot 

termen diagonaal in de bezettingsgetallen en tot niet-diagonale termen 

die van de orde van een eindige fractie van N zijn. Van de 

overgebleven termen hebben we er nog drie verwaarloosd. Dit zijn de 

termen uit W t die gegeven wordt door (2.19). We zullen in het nu res 

volgende eerst de laatste stap in (2.18) afleiden (A) en vervolgens 

zullen we laten zien dat de op basis van de verwaarlozing van W t res 

gevonden eigentoestanden en energie-spectrum, met deze verwaarlozing 

in overeenstemming is (B). 

(A) We gaan uit van de eerste stap in (2.18). We recapituleren: 

Beschouw nu de eerste drie termen in het rechterlid. Met behulp van 

(2.4) vinden we 
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(7.9) 

zodat 

met 

Daarmee is de tweede stap in (2.18) bewezen. 

(B) We zullen nu om het bewijs van zelf-consistentie te leveren de 

grootte-ordes van beide laatste termen in W t bepalen (het is res 

triviaal datdeN-term verwaarloosbaar is). Er geldt: 
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(7. 12) 

0 waarbij we gebruik hebben gemaakt van het gedrag van Nk en uk voor k~O 

(zie appendix A). 

Verder geldt: 

(7.13) 

indien 

3 
(7.14) ~(na) ( 1 

naA2 

hetgeen equivalent is met 

Indien aan deze voorwaarde is voldaan, is de zelf-consistentie van 

onze aanpak in §2.2 bewezen. 
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APPENDIX C 

DE BOSE-FUNCTIES g ( z) EN DE FUNCTIES h ill 
ll p,q 

De Bose-functies g (z) worden gegeven door 
n 

Voor kleine n en z dicht bij één convergeert de reeks slechts 

langzaam. Bij bepaling vang (z) (n~1) kunnen we gebruik maken van 
n 

benaderingsformules. Voor kleine z kunnen we volstaan met de eerste 

paar termen uit de machtreeksontwikkeling. Dicht in de buurt van z=1 

kunnen we gebruikmaken van de eerste paar termen van een ontwikkeling 

in machten van lnz (zie [ROB51]). Met een relatieve fout die kleiner 

is dan 1% worden de benaderingsformules voor de in dit afstudeerwerk 

gebruikte functies g (n=1.5, 2, 2.5) gegeven door 
n 

(7. 17) 
{

z+0.354z2+0.192z3+0.125z4+0.089z5+0.068z6 

= 1/2 2 
-3.545(-lnz) +2.612-1.460lnz-0.104ln z-

-0.00425ln3z 

(7. 18) 
{

z+0.250z2+0.111z3+0.0625z4+0.0400z5 

= 2 3 
(1-ln(-lnz))lnz+l.645-0.250ln z-0.0139ln z 

en 
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(7. 19) 
{

z+0.177z2+0.0642z3+0.0313z4 

= 3n 2 2.363(-lnz) +1.342+2.612lnz-0.730ln z 

-0.0347ln3z 

Voor de eveneens gebruikte functie g1(z) geldt exact 

(7.20) g1(z) =- ln(1- z) . 

In fig(7.1) zijn deze functies weergegeven. 

De functies h (z) worden gegeven door p,q 

(7.21) 
(X) 1 [ k-

1 
1 J k 

h CzJ = L: - L: - z 
p,q k=2 kp m=1 mq 

[ 
P-1 

1 y -y = f( ) _1 g (ze ) dy 
p 0 z ey - 1 q 

Omdat de machtreeksen voor kleine p en z dicht bij één langzaam 

convergeren is het handig om h (z) te berekenen via numerieke p,q 

integratie. Als z~l dan gedraagt de integrand zich echter als 

z < 1 
e 

z ) 1 
e 

yp-2g (z-zy) voor y~O. De functies h zijn dan voor p=3/2 en p=5/2 q p,q 

uitgaande van bovenstaande integraaluitdrukking moelijk te integreren. 

We herschrijven (7.21) daarom tot 

(7.22) [ 
p-1 [ ) h (z) = rlc· ) -l y g (ze-y) - g (z) dy + g (z)g (z) . 

p,q P 0 z e - 1 q , q P q 
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Deze aftrektruck zorgt ervoor dat de inlegrand zich in de buurt van 

y=O niet singulier gedraagt, zodat de integraal nu eenvoudig numeriek 

uit te rekenen is. 

In fig(7.2) z1jn de in dit afstudeerwerk gebruikte functies h512 •1 en 

h312 •2 weergegeven. 

,e~--~-~----~·~·----~··----~·~'----,'• 

__, :1 

Fi.g.7.1 De (tmcti.es g (z). 
ll 

•'r---~·2~--~-~·----~··----~··~--_,·, 

h (:t) p.q 

.... 

.. 
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APPENDIX D 

AFLEIDING VAN (2.75) EN (2.77) 

We gaan uit van (2.65) en (2.66). Indien we voor het gemak werken 

in eenheden 2m=b=1 dan kunnen we deze schrijven als 

(7.23) f(f.() 

met 

(7.24) 

(7.25) c = 87Tanf 

en 

Ter bepaling van f als functie van de dichtheid en de temperatuur 

ontwikkelen we de integralen in (7.23) en (7.26) in machten van 

(2nafA2 ). Daartoe kiezen we eerst een nieuwe integratie-variabele x. 

Voer in: 

-116-



(7.27) 

en 

T = c{3 
2 = (2nafA ) 

1/2 

(7.28) x= [[~
2

]
2 

+ 2[~2)] . 

Hiermee is (7.23) dan te herleiden tot 

(7.29) f(f.O 
2 = 4~an[1 + (1 - f) ] + (1 - f)k8T.ln( + 

k T 3/2 
B .c [ 

+ 2 ln(l - (e-TX)f(x)dx 
4~ n 0 

waarin 

1/2 

(7.30) f(x) = x[~(l + x
2

)
2

- 1] 
1 + x 

Verder geldt: 

(7.31) (1 - f)n = ~ f(x) dx 
312[ 

4~2 0 r-1eTX - 1 

We beschouwen nu eerst de integraal in (!.31), die we nu zullen 

2 uitwerken in het geval 2nafA (1. In onderstaand overzicht is 

h d f f( ) 1/( r-leTX-1) · d · d · h aangegeven oe e actoren x en ~ 1n e 1ntegran z1c 

gedragen voor kleine en grote x: 
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f(x) 2 1 1 ( "' x 
,-1enc - 1 a+ X T 

f(x) 
112 1 -TX 

"' x -1 TX 
"' Ce 

C e - 1 

1/2 
waarin a=(l-()/T. Benader nu f(x) met x , dus: 

(7.32) 
3/2[ 1/2 

(1 - f)n = _c_2_ -~1=-'-x ___ dx + 11 
4~ 0 C- eTX - 1 
-3 

= A g3/2(C) + 11 

met 

(7.33) 

xlo 

X-lro 

De factor f(x)-x112 gedraagt zich voor kleine en grote x als volgt: 

f(x) 

f(x) 

1/2 112 
- x "" x 

1/2 -112 
- x "" x 

xlo 

X-lro 

Samen met het in het vorige overzicht weergegeven gedrag van de factor 

-1 TX 1/(C e -1) voor kleine en grote x is dan eenvoudig in te zien dat 11 

convergent is. Vervolgens benaderen we deze factor met (/(T(a+x)), 

dus: 
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(7.34) (1 - f)n = A-3 (0 + _c_ ( f(x)-x dx + 
3/2 [ 112 

g3/2 4v2 T 
0 

a + x 

3/2[ [ ] [ J ,S_ 
1 - C f(x) - x112 dx 

4v2 0 ,-1eTX _ 1 T(a+x) 

-3 -3 2 112 -3 2 
= A g312(C) + A (2nafA ) A(a) + O[A (2nafA )] 

met 

[ 
112 

(7.35) A(a) = 2( f(x)-x dx . 
-::JTi

0 
a+x 

Op vrijwel analoge wijze kunnen we ook de integraal in (7.29) 

ontwikkelen in machten van (nafA2). Het resultaat is 

(7.36) f(f,C) 
4v -5 2 -2 = - ïn A g512 CC) + 4van[1+(1-f) ] + 4vA (1-f)ln( 

4v -5 2 2 3/2 -5 -1 
+ ïn A (2nafA )g312 (Ç) - O[(naÇA ) A n ] . 

Om nu Ç te kunnen bepalen beschouwen we de partiële afgeleide: 

(7.37) Bf(f,Ç) 
Bf 

-2 = -8van(1-f) - 4vA ln( + 

4~ A-5(2naA2)g3/2(C) + O[(naf1/3A2)3/2A-5n-1] 

Indien we (7.34) hierin substitueren vinden we 
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Indien 

dan heeft 8f/8f=O geen reële oplossing en hebben de f-C curves 

gedefinieerd door (7.26) een randminimum op de (-as: 

(7.40) f = 0 

Daarmee is dan (2.75) bewezen. Indien echter 

(7.41) 
3 1/2 

-ln( = O[(na f) ] 

dan volgt ë uit 8f/8f=0. We vinden dan: 

Substitutie hiervan in (7.34) levert dan met gebruikmaking van de 

benaderingsformule voor g312 (C) voor C dicht bij één (zie appendix C) 

een uitdrukking voor de gezochte f. Dus: 

- -3{ 3- 1/4 } (7.43) (1 - f)n =A g312(1) + O[(na f) ] 

Daarmee is ook (2.77) bewezen. 
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APPENDIX E 

AFLEIDING VAN (4.23)-(4.26) 

We gaan uit van de dispersie-relatie 

(7.44) 0 1 id 
~ = ~.d + ~dd,ddfn · 

Uit (2.66) volgt dan dat de f-C curves gedefinieerd worden door 

(7.45) (1 - f)n 

met 

(7.46) 

Met gebruikmaking hiervan en van (2.65), waarbij we in E
0 

gegeven door 

id J 3 5 
(2.34) v vervangen door vdd,dd/2 en O[v(na f )]-termen verwaarlozen, 

vinden we 

(7 .47) (~~] = - k8T.lnC ~ 0 . 
c 

Op de f-C curves die betrekking hebben op de niet-gedegenereerde 

toestand geldt dus kennelijk dat (8f/8f)>O. zodat f voor T>T een c 

randminimum heeft op de r-as: 
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(7 .48) f = 0 

Voor de gedegenereerde toestand is f kennelijk minimaal als 

(7.49) c = 1 . 

Met (7.45), (7.46), (7.48) en (7.49) volgen dan (4.23)-(4.26) 

onmiddellijk. 
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APPENDIX F 

AFLEIDING VAN (4.31)-(4.33) 

Beschouw de drie termen in (4.30). Deze corresponderen met de in 

de onderstaande diagrammen weergegeven fysische processen tussen 

quasideeltjes: 

-qa 

q I 
I 

I 

Od 

-qa 

p;i(),q 

Od 

(p-q)a 

p,p';I!O 
q 

pd 

q/3 

\ 
\ 
I 
I 

Od 

(p+q)/3 

pd 

(p'+q)/3 

p'd 

+ 

(p+q)/3 -qa 

+ + 

p;iO,q 

pd 

+ 
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Ter bepaling van AiE~ beschouwen we de energie van het 

N-deeltjes-systeem met No.d=fN deeltjes in het condensaat: 

(7.50) 

met 

(7.51) 

(7.52) 

E = E0(N0 d) + L Nk~ + 2 2 N t • 
' k#O K a~d p p,a p,a 

1 id [ 2] EO(NO,d) = ~dd,ddnN 1 + ( 1 - f) 
0 id 1 id 

tp,a = tp,a + nvad,ad - ( 1 - ~)nvdd,dd 

n2p2 int id 1 id 
= 2m + ta + nvad,ad - ( 1 - ~)nvdd,dd 

Verder werken we hier met de dispersie-relatie 

(7.53) 

waarbij we het nulpunt van onze energieschaal zo hebben gekozen dat 

int td =0. Hiermee vinden we dan 

(7.54) 

met 
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Dus: 

(7.56) 

waarbij we gebruik hebben gemaakt van het feit dat as=O(at), zie tabel 

3.1 en waarin de energie om één deeltje uit het condensaat te 

verwijderen gegeven wordt door 

(7.57) 

zodat 

(7.58) 

met 

1 
a(È

0
(ç)) 

=- N aç 

Daarmee is de juistheid van (4.31) aangetoond, (4.32) en (4.33) vinden 

we analoog. 
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APPENDIX C 

AFLEIDING VAN (4.42) EN (4.43) 

Beschouw de integraal 

(7.60) I = JcikJcik· IY~(k+k')+Y~(k-k') 12 
. 

We ontwikkelen de bolfuncties Y~(k+k') naar de hypersferische 

bolfuncties ~.(k,k'): 

Deze functies worden gedefinieerd door 

waarin (1
1
m

1
1
2

m
2

llm) de Clebsch-Gordon coëfficiënten zijn. We wijken 

op dit punt af van de conventie van [MES61]. Met gebruikmaking van de 

uitdrukking 

112 

(7.63) Y1m(a+b) [ 
4lr Î! ] lm " " 

" ~ ~1 1 (a,b) 
11! .12! 1 2 

waarin 
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~ 

(7.64) 1 = 21 + 1 

vinden we dan dat de coëfficiënten r 1 .1 in (7.61) voldoen aan 

Vervolgens ontwikkelen we Ik+ k' 1-2 naar Legendre polynomen 

P (x=cos9), waarin 9 de hoek is tussenken k': 
n 

(7.66) 2 2
1 =Lg1 .. (k.k').P1 .. (x) 

k +k' +2kk'x 1" 

zodat voor de coëfficiënten g1 .. geldt 

(7.67) Î"J1 
dx 

= ~_ 1k2 + k' 2 + 2kk'x 

Î" J1 
dx = 4kk t z + x p 1 .. (x) 

-1 

Î" J1 
1" dx 

=4kk' (-1) z-x 
-1 

(-1) 1" Î" 
= 2kk' Ql .. (z) . 

Hierin hebben we ingevoerd de Legendre functie van de tweede soort van 

de graad 1", Q1 .. (z), en is 

-127-



(7.68) 

Substitutie van (7.67) in (7.66) levert dan met gebruikmaking van de 

relatie 

4~ ~ * ~ ~ 
(7.69) P1 .. (x) =----- L. Yl"rn"(k).Y1 .. rn .. (k') 

1" m" 

de volgende ontwikkeling voor Ik + k' 1-2 : 

Substitutie hiervan in (7.65) levert dan de gezochte coëfficiënten: 
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Met de rekenregels voor de Clebsch-Gordon coëfficiënten en de Wigner 

3j-symbolen [MES61] vinden we dan 

Dit is precies (4.43). Uit (7.61) volgt nu: 

(7.73) Y4I(k+k' )+Y4I(k'-k) = l~l, f l, l (k' ,k){~, (k,k' )+~, ( -k,k')} 

1 -211 A A 

= 1~1'(1+(-1) )fl'l(k',k).'Y}l,(k,k') 

= 2 :l2fl'llk',k).~.(k,k') 
1 even 1 ' 

= 21 ~ 1 . f 1 ' 1 (k ' . k) . ~' ( k' k' ) 

even 
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De laatste stap volgt vanwege het feit dat de 3j-symbolen in (7.72) 

alleen iets opleveren als 1+1
1
+l"=even en 1"+12+1 '=even. Omdat 11 en 

1
2 

steeds èf allebei even èf allebei oneven zijn moet dit afhankelijk 

van 1" ook voor 1 en 1' gelden. Met behulp van de orthonormaliteit van 

de hypersferische bolfuncties volgt nu: 

(7.74) I= JcikJcik· IY2+t(k+k')+Y2+t(k-k') 1
2 

= 4 2 lf1 . 1Ck',k)l
2 

1,1 I 

even 

Daarmee is de juistheid van (4.42) aangetoond. 
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APPENDIX H 

AFLEIDING VAN (4.72)-(4.74) 

We gaan uit van (4.71). We recapituleren: 

(7.75) lim r1 .1(k' ,k) = 
k' .lk 

- 2v'(3cnrÎÎ').:l Î".w1 .. _1(1) * 
1" 

\~12=2~((21) (212)!) [~ ~ 1 ~"][:'' ~2 ~'){:2 :~ : .. } 

In §4.3.2 hebben we reeds opgemerkt dat uit de selectieregels voor de 

indices van het 3j-symbool volgt dat het rechterlid alleen iets 

oplevert indien 1 '=1+2, 1 '=1 en 1'=1-2. Met de rekenregels die gelden 

voor de 3j- en 6j-symbolen (zie [MES61]) volgt na enig rekenwerk dat 

(7.76) = _ 2~112 î{w (1) (21-1)(21-2)!
312

.1
2

.(21+3)!
112 

+ 
1-2 (21+1)!2 

[
(21-2) ']

112 
-2W1_1(1) (2 l+3 )! 1(1+1) + 

w (1) (21+3)(21)!
2

(1+1)
2 

} 
1 (21+3)! 312(21-2)! 112 

en 

" 112 [( 21-4) ! ] 
112 

(7.77) fl-2.1 = fl,l-2 =- 2(307Tl.(21-3)) 1(1-1) (21+1)! * 
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waarin 

n 
(7.78) wn_ 1(1) "' .-1 = L. 1 

i=1 
(W_ 1 :=0) . 

Het vinden van een eenvoudige uitdrukking voor rf
1 

is een zeer 

bewerkelijke aangelegenheid. Uit (7.76) resulteert na stug doorrekenen 

(7.79) 2 21+1 
fll = 9rr(21+3)(21-1)(1+1)1 

De uitdrukkingen voor rf_2 . 1 en rf. 1_2 vinden we daarentegen relatief 

eenvoudig. Uit (7.77) volgt: 

(7.80) 2 2 3 1 
r 1. 1-2 = r 1-2 . 1 = r-.,...1 c.,...."l--..,...;1 );;..,c..",.2.,...1-.....,.1~) 

Daarmee zijn (4.72) en (4.73) aangetoond. Uit (7.79) en (7.80) volgt 

nu 

even 

{ 21+1 1 } 
1~2 9rr(21+3)(21-1)(1+1)1 + 3~1(1-1)(21-1) = 
even 

{ 
18 9 1 

1~~ (21+3)(41+3)(41+7) + ï (1+1)_(21+3)(41+3)(41+5) -

9 + 3 1 } 
(1+1)(21+3)(41+3)(41+5)(41+7) ï (1+1)(21+1)(41+3) 
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Elk van de afzonderlijke sommen is getabelleerd in [PRU86]. Daarmee 

vinden we dan 

even 

zodat ook (4.74) bewezen is. 
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APPENDIX I 

AFLEIDING VAN (4.78) 

We gaan uit van (4.77). We recapituleren: 

met x=cos8, waarin 8 de hoek is tussen p en p'. Nu is met a=n
2

/(2mkBT) 

en a~~(kBT)=lnë 

(7.84) [ dp p
3<N > 

p' p 

'2 
~ a~kr d 3 -ap k = L e p.p e 

k=1 p' 
()() [ 2 2 ]()() = L ea~k _ akp +

2
1 e-ap k 

k=1 2(ak) p' 
,2 ,2 R 1 ,2 R _ p_ ( -ap +at-~) + _ ( -ap +at-~) 

- 2a g1 e 2 g2 e 
2a 

-134-



en 

(7.85) [ dp.p<N > 
p' p 

ClO [ 2 ~ a~k d -ap k = ~ e p.p e 
k=1 p' 

= ~ e~k [- _1_ e -ap~]co 
k=1 2ak p' 

1 ( -ap' 2+a~) = 2a g1 e . 

Hiermee is (7.83) dus te herschrijven tot 

Met gebruikmaking van de integraaluitdrukking [PRU86] 

[ 

s-1 -px 
x e -s (7.87) dx = !(s).q ~(z,s,E+1) 
eqx - z q 

0 

geldig voor lzl~1. z~1. Re(s)>O of z=1, Re(s)>1. waarin 

ClO 

(7.88) ~(z,s,a) 
k z = 2 

k=O (k + a)s 

volgt dan 

_ 8~5/2 co _k+ 1 {~((,5/2,k+1) ~((,3/2,k+1)} 
(7.89) 1 - 712 2 r k + 2 

a k=1 2k 
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Herordenen van termen leidt dan tot de gezochte uitdrukking: 

(7.90) 

waarin de functies h gegeven worden door (4.79). 
p,q 
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DANKWOORD 

Het tot stand komen van dit omvangrijk afstudeerwerk is voor een 

belangrijk deel te danken aan mijn niet aflatende inzet. Het is echter 

niet een verdienste van ondergetekende alleen. Van grote waarde is 

hierbij geweest de meer dan goede sfeer in de vakgroep. Met name wil 

ik hier noemen de (ex-) studiegenoten Willem Rovers, Staszek 

Lencowski, Hans den Boer, Gijs Meeusen, Aard Daaroen en Winfred 

Stoffels die hiertoe in het afgelopen jaar gedurende kortere of 

langere tijd toe hebben bijgedragen. De vertraging in mijn (en 

waarschijnlijk ook hun eigen) studievoortgang die ze soms in de hand 

werkten woog daar niet tegen op. Dankzij de inzet en begeleiding van 

Prof. Verhaar, die zich steeds met grote interesse op de hoogte liet 

houden van de laatste ontwikkelingen, kon van een langdurige 

vertraging nooit sprake zijn. 

In het bijzonder wil ik Henk Stoof bedanken voor zijn uitstekende 

begeleiding en vooral voor de plezierige samenwerking in de afgelopen 

maanden. 

Arnoud Janssen, augustus 1988 
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