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SAMENVATTING 

In 1982 is voorspeld dat met cryogene atomaire waterstof masers een 

frekwentiestabiliteit bereikt kan worden, drie orden van grootte beter 

dan met de huidige meest stabiele frekwentiestandaards. Om deze reden 

wordt op het moment door diverse groepen (UBC, MIT. Harvard) gewerkt 

aan de ontwikkeling van een dergelijke maser. Bij de afschatting van 

de haalbare frekwentiestabiliteit van cryogene H-masers is echter een 

belangrijk effekt over het hoofd gezien. Uit ons onderzoek blijkt dat 

bij cryogene temperaturen de invloed van de hyperfijn wisselwerking 

gedurende interatomaire botsingen een signifikante instabiliteit van 

het masersignaal veroorzaakt. Deze stelt een belangrijke limiet aan de 

haalbare stabiliteit van de cryogene H-maser. 
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HOOFDSTUK 0 

GESOliEDENIS EN MOTIVATIE 

De H-maser is een atomaire oscillator, die een zeer stabiel harmonisch 

signaal met een frekwentie van ongeveer 1420 MHz kan produceren {de 21 

cm lijn). Dit signaal is afkomstig vanH-atomen die gestimuleerde 

overgangen maken tussen twee hyperfijn nivo's in de grondtoestand. 

Onderlinge botsingen van de H-atomen in de maser veroorzaken echter 

een frekwentieverschuiving van het signaal, die afhangt van de 

H-atomendichtheid ~- Om een signaal met voldoende vermogen te kunnen 

produceren is een zekere H-atomendichtheid noodzakelijk. Als geen 

maatregelen genomen worden, is het dus onvermijdelijk dat de 

frekwentiestabiliteit van het masersignaal beïnvloed wordt door de 

nB-afhankelijke H-H botsingsverschuiving. Kennis van de precieze vorm 

en grootte van de H-H botsingsverschuiving is daarom van belang in 

verband met de ontwikkeling van strategieën om de bijdrage van deze 

verschuiving tot de signaalfrekwentie te elimineren, of, als het 

laatste niet mogelijk is, om een schatting te kunnen maken van de 

maximaal haalbare frekwentiestabiliteit van de H-maser. Vanuit 

fundamenteel wetenschappelijk oogpunt is de theoretische bepaling van 

deze verschuiving echter ook interessant: Vergelijking van de 

berekende verschuiving met het experiment vormt namelijk een 

potentieel gevoelige test van het H-H interaktie model waarop de 

berekening gebaseerd is. 

1 



De H-H botsingsverschuiving is voor het eerst berekend door Bender in 

1963 [BEN63]. Deze maakte gebruik van een semi-klassiek model, waarin 

de H-atomen worden behandeld als onderscheidbare deeltjes, die 

klassieke banen volgen. In dit model wordt verder verondersteld dat de 

H-atomen onderling alleen de centrale singlet-triplet potentiaal 

ondervinden en dat alleen de spingolffunkties door deze wisselwerking 

beïnvloed worden; de baanbeweging blijft ongemoeid, zodat de H-atomen 

rechtlijnig, eenparig blijven bewegen gedurende de interaktie. Door 

Balling et al. [BAL64] is in 1964 een berekening gedaan, waarin 

dezelfde wisselwerking tussen de H-atomen verondersteld wordt. Verder 

zijn zij echter uitgegaan van een volledig quanturnmechanische 

behandeling, zodat in hun model de identieke deeltjesaspekten en de 

baanbeweging van de H-atomen korrekt worden beschreven. De 

berekeningen van Bender en Balling et al. leiden in essentie tot een 

zelfde uitdrukking voor de H-H botsingsverschuiving. Deze uitdrukking 

is zeer succesvol gebleken in de beschrijving van de verschuiving in 

de, tot voor kort, gangbare H-maser, die werkt bij kamertemperatuur. 

Door een bepaalde experimentele procedure, het zogenaamde cavity 

tuning, blijkt het tevens mogelijk om deze verschuiving volledig te 

elimineren [CRA67]. 

In 1975 heeft Crampton een berekening uitgevoerd [CRA75], waarbij 

uitgegaan is van de semi-klassieke botsingsbeschrijving van Bender, 

maar waarin tevens de energieopsplitsing van de hyperfijn nivo's van 
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de H-atomen gedurende een botsing in eerste orde in rekening is 

gebracht. Het resultaat hiervan is een extra verschuiving die o.a. 

evenredig is met de H-H botsingsduur. Crampton heeft het bestaan van 

deze extra verschuiving ook experimenteel aangetoond in de 

kamertemperatuur H-maser. Door een andere ~-afhankelijkheid is deze 

extra term niet volledig ophefbaar door cavity tuning; de resterende 

verschuiving is echter te klein om de stabiliteit van de 

kamertemperatuur H-maser signifikant te kunnen beïnvloeden. 

Op het moment zijn cryogene H-masers in ontwikkeling, die werken bij 

ongeveer 0.5 Kelvin. Hiervan wordt verwacht dat deze de al zeer hoge 

stabiliteit van de kamertemperatuur H-maser nog met orden van grootte 

zullen verbeteren [BER82]. Gezien de langere botsingsduur bij deze 

lage temperaturen, zal de hyperfijn opsplitsing van de H-atomen echter 

mogelijkerwijs een belangrijke rol gaan spelen in de H-H 

botsingsverschuiving van de cryogene H-maser. Dit kan grote gevolgen 

hebben voor de haalbare frekwentiestabiliteit. Bij cryogene 

temperaturen dragen slechts een beperkt aantal partiële golven bij aan 

de verstrooiing en mogen identieke deeltjesaspekten niet verwaarloosd 

worden, zodat Crampton's semi-klassieke behandeling dan niet kan 

worden toegepast. Om deze reden is door ons een volledig 

quanturnmechanische berekening van de H-H botsingsverschuiving gedaan, 

waarbij behalve de onderlinge singlet-triplet potentiaal ook de 

hyperfijn opsplitsing van de H-atomen in de 2-deeltjes Hamiltoniaan is 

betrokken. De berekening van deze verschuiving en de gevolgen daarvan 
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voor de frekwentiestabiliteit van de cryogene H-maser vormen de 

centrale onderwerpen van dit verslag. 

Het verslag is verder als volgt ingedeeld: 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van de 

achtergronden en de werking van de H-maser. Een aantal aspekten die 

essentieel zijn voor een juiste interpretatie van de resultaten van 

ons onderzoek, worden aan de hand van een vereenvoudigde beschrijving 

van de oscillatie in de H-maser in meer detail behandeld. 

In hoofdstuk 2, in grote lijnen een uitgebreide versie van VER87, komt 

de eigenlijke berekening van de H-H botsingsverschuiving aan de orde. 

Algemene uitdrukkingen voor de verbreding en de verschuiving door H-H 

botsingen worden hierin afgeleid. Tevens worden resultaten van 

numerieke berekeningen gepresenteerd en wordt onderzocht wat de 

konsekwenties hiervan zijn voor de cryogene H-maser. 

In hoofdstuk 3 wordt een aanzet gegeven tot een behandeling van de 

oscillatie in de H-maser, die meer exakt is dan in hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk 4 volgen tenslotte conclusies. 
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HOOFDSTUK 1 

INfRODUKTIE TOT DE H-MASER 

1.1 Achtergronden van de H-maser. 

Het resonante systeem dat ten grondslag ligt aan een atomaire 

frekwentiestandaard, is een atoom of een molekuul dat een overgang 

maakt tussen twee welbepaalde (diskrete) energienivo's. Vanwege het 

fundamentele karakter van deze resonantieverschijnselen worden 

atomaire frekwentiestandaards gekenmerkt door een zeer hoge 

stabiliteit en reproduceerbaarbeid van de geleverde signaalfrekwentie. 

We zullen voor deze begrippen in dit verslag "relatieve" definities 

hanteren: Als bijvoorbeeld het signaal, met frekwentie w, gekenmerkt 

wordt door fluktuatiesmet grootte öw, dan is de stabiliteit 

gerelateerd aan öw/w. 

Bij de keuze van een atomaire overgang als basis voor een 

frekwentiestandaard zijn de volgende eigenschappen bepalend 

[ AUD76, AUD84] : 

Ongevoeligheid van de overgangsfrekwentie voor externe invloeden op 

het atoom of molekuul (elektrische en magnetische velden,botsingen). 

Een lange natuurlijke levensduur van de nivo's; via de onzekerheids

relatie (Aw•At~l) vormt dit namelijk de meest fundamentele beperking 

van de nauwkeurigheid van de overgangsfrekwentie. 
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. Een hoge overgangsfrekwentie, zodat het signaal met een grote rela-

tieve nauwkeurigheid kan worden waargenomen. 

Het resonante signaal wordt onttrokken aan een verzameling opgesloten 

atomen of molekulen. Door storende invloeden (de opsluiting, 

onderlinge botsingen, Dopplereffekten, enz.) is het resonantiespektrum 

van deze verzameling verbreed en i.h.a. verschoven ten opzichte van 

het natuurlijke lijnprofiel van een vrij atoom in rust. Deze 

verbreding wordt gewoonlijk uitgedrukt in de atomaire 

lijnkwaliteitsfaktor Qi: 

Qn == W /Aw , 
~ at at (1.1) 

met Aw de breedte en w de centrale frekwentie van het at at 

resonantiespektrum. 

De meest gangbare atomaire frekwentiestandaards zijn microgolf 

frekwentiestandaards gebaseerd op 2s 1/ 2 hyperfijnovergangen in 1H, 

87Rb en 133cs. Dit zijn overgangen tussen de nivo's die ontstaan door 

2 opsplitsing van de s1/2 grondtoestand ten gevolge van de interaktie 

tussen het magnetisch moment van de kern en het magnetisch moment van 

het ongepaarde elektron. De twee hyperfijnnnivo's worden gekenmerkt 

door de quanturngetallen F=l+l/2 en F=l-1/2, waarbij I het kernspin 

quanturngetal is. Bij aanwezigheid van een magneetveld wordt de 

(2F+1)-voudige ontaarding van de hyperfijnnivo's opgeheven. De 
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magneetveldafhankelijkheid van de opsplitsing van de hyperfijnnivo's 

wordt beschreven door de Breit-Rabi vergelijkingen (zie fig. 1.1). 

Bij magneetveld ongelijk aan nul zijn door de opsplitsing 

verschillende hyperfijn overgangsfrekwenties mogelijk en de 

frekwentfes van deze magnetische dipoolovergangen zijn bij lage 

magneetvelden in het algemeen lineair in B. In het geval van een 

1/2-tallige kernspin is er echter sprake van één overgang, de 

(AF=1,MF~F=O)-overgang, waarvan de frekwentie tweede orde in B is, 

bij lage magneetvelden, zodat deze relatief ongevoelig is voor 

fluktuaties in B. Het Stark-effekt in hyperfijnovergangen van de 

grondtoestand is eveneens van tweede orde. De ongevoeligheid voor 

uitwendige velden gecombineerd met de lange natuurlijke levensduur van 

2 de hyperfijnnivo's [AUD84], maakt deze (AF=1.MF~F=O) s112 

hyperfijnovergangen bij uitstek geschikt als basis voor microgolf 

frekwentiestandaards. In tabel 1.1 worden van de meest gebruikte 

hyperfijnovergangen de overgangsfrekwenties gegeven en de 

veldafhankelijkheden daarvan voor lage B. 
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figuur 1.1 De magneetveLd afhankeLijkheid van de hyperfijn nivo's van 

1
H (a) en 

133
cs (b) in de .grondtoestand. ~e' ~pen ~N zijn 

resp. de magnetische momenten van het eLektron, het proton 

133 en van de Cs-kern. hw0 is de hyperfijn opspLitsing bij 

B=O. 
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9 192 631 770 

6 834 682 612.8 ± 0.5 

1 420 405 751.770 ± 0.003 Hz 195.3 B2 

ab 1 1 1 H F. . F 1.. ••• - • 133C 87Rb 1H t eL . yper tJn overgangs re,~nttes van s, en . 

&w1 en &w2 zijn resp. de frekwentieverschuivingen t.g.v. 

een elektrisch veld E en een magneetveld B, van de 

(AF=1,MF=~F=0)-overgang (E in V/m, B in TJ [AUDB4]. 

De resonante absorptie of de gestimuleerde emissie van straling vindt 

in een microgolf frekwentiestandaard plaats in een microgolf 

trilholte, afgestemd op de hyperfijn overgangsfrekwentie. Om te zorgen 

dat alleen de gewenste (AF=1,MF~F=O)-overgangen een rol spelen, 

wordt een constant, homogeen B-veld aangelegd, evenwijdig aan het 

oscillerendB-veld van de heersende trilholte mode. Alleen magnetische 

dipoolovergangen met AF=1,AMF=O zijn dan toegestaan. Het aangelegde DC 

B-veld dient nu enerzijds zo groot te zijn dat, door opsplitsing van 

de hyperfijnnivo's, de gewenste (AF=1,MF~F=O)-overgang goed 

onderscheiden kan worden van andere (AF=1,AMF=O)-overgangen en van 
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eventuele {AF=l,AMF=±l)-overgangen, veroorzaakt door B-veld 

inhomogeniteiten. Anderzijds moet het DC B-veld zo klein mogelijk zijn 

om de B-afhankelijkheid van de gewenste overgang te minimaliseren. Om 

dergelijke kleine B-velden {BDCil0-6 Tesla in de H-maser) met een 

grote homogeniteit te kunnen realiseren worden microgolf 

frekwentiestandaards zo goed mogelijk afgeschermd van het 

aardmagneetveld en andere storingen. 

Vanwege het kleine energieverschil tussen de hyperfijnnivo's, zijn 

deze bij thermisch evenwicht nagenoeg gelijk bezet. Om de 

hyperfijnovergangen met voldoende signaal-ruis verhouding te kunnen 

waarnemen is het daarom nodig dat één van de relevante hyperfijnnivo's 

ontvolkt wordt. De meest gebruikte methodes om dit te bereiken zijn 

ruimtelijke toestandsselektie door sterk inhomogene B-velden (Stern 

Gerlach effekt} en optisch pompen. 

Om de hyperfijnovergangen met een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te 

kunnen waarnemen, is het noodzakelijk de breedte van het atomaire 

resonantiespektrum te minimaliseren, oftewel de lijnkwaliteit Q
2 

van 

dit spektrum te maximaliseren. De theoretische bovengrens van Q
2

• 

samenhangend met de eindige levensduur van de nivo's, wordt nooit 

bereikt, aangezien de verblijftijd van de atomen in de trilholte veel 

korter is. In de praktijk bepaalt deze eindige observatietijd daarom 

de maximaal haalbare Q2 . Deze Q2 kan alleen gerealiseerd worden als 

het effekt van andere verbredingsmechanismen geëlimineerd wordt. In 
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principe geeft het eerste orde DoppleTeffekt de grootste bijdrage aan 

de verbreding: De Doppierverbreding AwD is van de orde 

(1.2) 

waarbij <v> de gemiddelde thermische snelheid van de atomen is. Voor 

atomair waterstof bij kamertemperatuur betekent dit een verbreding AwD 

5 -1 van de orde van 10 sec . Gelukkig blijkt de eerste orde 

Doppierverbreding geen rol te spelen in microgolf frekwentiestandaards 

[DIC53]. De reden hiervoor is dat de resonante overgangen plaats 

vinden binnen een microgolf trilholte, d.w.z. binnen een ruimte met 

afmetingen van de orde van of kleiner dan de golflengte van de 

resonante straling. We kunnen dit als volgt inzien. 

Quanturnmechanisch is het eerste orde Doppiereffekt het gevolg van 

(niet-relativistisch) behoud van energie en impuls als een stralend 

systeem een foton emitteert of absorbeert. De frekwentie van het foton 

dat door het systeem geëmitteerd/geabsorbeerd wordt, komt niet precies 

overeen met het energieverschil ten gevolge van de verandering van de 

inwendige toestand van het systeem, maar is iets verschoven doordat 

het systeem de terugstootimpuls opneemt. In een systeem van een groot 

aantal vrij bewegende atomen, lijkt het aannemelijk dat ieder atoom 

afzonderlijk de terugstootimpuls opneemt bij het emitteren of 

absorberen van een foton. In bepaalde gevallen blijkt dit echter niet 

mogelijk zodat deze terugstootimpuls dan opgenomen moet worden door 
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het systeem als geheel; door de grote massa van dit totale systeem 

wordt de Dopplerverschuiving dan verwaarloosbaar. Stel nu dat het 

atoom is opgesloten in een ruimte met lineaire afmeting L; de impuls 

is dan gequantiseerd met diskrete stapjes Apat-n/L. Als L veel groter 

is dan de golflengte van het foton. Xfoton' dan geldt 

Apat < Proton' (1.3) 

met Pr t =hiÀr t = impuls van het foton. Een atoom kan dan op veel o on o on 

manieren de terugstootimpuls t.g.v. het emitteren/absorberen van een 

foton opnemen. In de limiet Ap =h/L~ leidt dit bij een Maxwellse at 

verdeling van de atomaire impulsen tot het bekende Gaussische 

Doppierprofiel van de verbreding. Door L nu gaandeweg te verkleinen, 

neemt het aantal manieren waarop een atoom met verandering van zijn 

impuls een foton kan emitteren/absorberen af en daarmee ook de 

waarschijnlijkheid dat de fotonfrekwentie verschoven wordt. In het 

geval L<Xf kan een atoom alleen nog een foton emitteren/absorberen oton 

als het totale systeem, inklusief de omgeving van bet atoom, de 

terugstootimpuls opneemt. Alleen fotonen met onverschoven frekwentie 

worden dan geëmitteerd/geabsorbeerd, zodat de eerste orde 

Doppierverbreding wordt geëlimineerd. Als L<Xf t , zoals in microgolf . "' o on 

frekwentiestandaards, dan blijkt de waarschijnlijkheid dat een 

individueel atoom de totale terugstootimpuls opneemt ook al zo klein, 

dat de eerste orde Doppierverbreding geen rol meer speelt. In het 

~-stralingsregime geeft dit verschijnsel aanleiding tot het 

Mössbauereffekt. 
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Andere processen die bij kunnen dragen aan verbreding van het 

resonantiespektrum zijn wandbotsingen, interatomaire botsingen, 

beweging van de atomen door inhomogene B-velden en hogere orde 

Dopplereffekten. Het effekt van deze processen is dat zij de tijd dat 

de atomen coherent bijdragen aan de resonante oscillatie nog meer 

verkorten, hetzij door stimulatie van andere overgangen dan de 

gewenste, hetzij door verstoring van de relatieve fase van de 

componenten van de golffunktie die betrekking hebben op de twee 

resonante hyperfijn nivo's. 

We kunnen microgolf frekwentiestandaards onderverdelen in bundel 

standaards, onderbroken-bundel standaards en gas-cel standaards 

[HELSSJ. In de bundel standaard vliegt een bundel van atomen door de 

trilholte heen en kunnen de atomen slechts gedurende korte tijd 

bijdragen aan de oscillatie. Tot dit eerst ontwikkelde type behoren 

bijvoorbeeld de cesiumbundel frekwentiestandaard, waarop de 

internationale definitie van de sekonde is gebaseerd, en de ammonia 

maser. In de onderbroken-bundel standaards wordt door obstruktie van 

de bundel de verblijftijd van de atomen in de trilholte verlengd. 

H-atomen blijken bij uitstek geschikt voor dit type, aangezien zij 

zeer veel botsingen met speciaal geprepareerde oppervlakken kunnen 

maken voordat de coherentie verloren gaat, in tegenstelling tot de 

zwaardere Cs en Rb-atomen. In de gas-cel standaard worden de atomen 

permanent opgesloten in de trilholte. H-atomen zijn hier niet geschikt 

voor aangezien deze op den duur recombineren tot H2 . Een voorbeeld van 
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dit later ontwikkelde type is de rubidiumgas-cel standaard; de invloed 

van wandbotsingen wordt hierin vrijwel geëlimineerd door de 

aanwezigheid van een inert buffergas. 

Een tweede onderverdeling die we kunnen maken, is die tussen aktieve 

en passieve standaards. In passieve standaards wordt een microgolfveld 

opgelegd aan het atomaire systeem in de trilholte. Door externe 

variatie van de frekwentie van dit veld wordt de resonante atomaire 

frekwentie bepaald.In aktieve standaards brengt het atomaire systeem 

in de trilholte, onder bepaalde omstandigheden, zelf een oscillatie 

met de atomaire resonantiefrekwentie op gang en houdt deze in stand. 

Aktieve standaards zijn natuurlijk gebaseerd op versterking van 

microgolfstraling door gestimuleerde emissie; zij worden daarom ook 

MASERs genoemd: Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation. 

De microgolf frekwentiestandaard waar onze belangstelling naar uitgaat 

is de H-maser. De H-maser is een oscillator die een harmonisch signaal 

levert waarvan de frekwentie ontleend wordt aan de c~ overgang in 1H 

(zie fig. 1.1) en ongeveer 1420 MHzbedraagt (tabel 1.1). de 21 cm 

lijn. De H-maser wordt verder gekenmerkt door een relatief lange, maar 

eindige verblijftijd van de H-atomen ·in de trilhol te. Deze lange 

verblijftijd resulteert in een zeer hoge lijnkwaliteit van het 

atomaire resonantiespektrum: Qi~109-1o10 . Met de gangbare H-maser, 

werkend bij kamertemperatuur, blijkt daardoor een 
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frekwentiestabiliteit van l0-
15 

haalbaar. Hiermee is de H-maser de 

meest stabiele frekwentiestandaard [HEL85]. Door de slechte 

-12 reproduceerbaarbeid (-10 ) van het signaal van H-maser tot H-maser 

is deze standaard echter niet bruikbaar, bijvoorbeeld, voor de 

definitie van de tijdeenheid. Vanwege zijn hoge stabiliteit liggen de 

voornaamste toepassingen van de H-maser dan ook in gebieden, waar het 

zeer nauwkeurig meten van frekwentieverschillen gewenst is: Very Long 

Baseline Interferometry, testen van de algemene relativiteitstheorie. 

Een nieuwe ontwikkeling is de cryogene H-maser, voortgekomen uit 

experimentele pogingen om Bose-Einstein condensatie van atomair 

waterstof te bereiken. In verschillende laboratoria is met deze maser, 

die werkt bij ongeveer 0.5 Kelvin, zelfstandige oscillatie 

gerealiseerd [HES86,HUR86,WAL86]. Men verwacht dat de hiermee haalbare 

reproduceerbaarbeid en, vooral, stabiliteit orden van grootte beter 

zal zijn dan met de kamertemperatuur H-maser (zie par. 1.2.4). 
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1.2 Werking en principes. 

1.2.1 De H-maser opstelling. 

In figuur 1.2 is de gebruikelijkeH-maser opstelling schematisch 

weergegeven. Malekulair waterstof wordt gedissocieerd en een bundel 

H-atomen wordt door een toestandsselektor een opslagbol (middellijn 

15 cm) binnen de trilholte ingestuurd. De H-atomen verblijven in de 

kamertemperatuur H-maser gedurende ongeveer 0.3 sekonde en in de 

cryogene H-maser gedurende ongeveer 10 sekonden in de opslagbol, 

waarbij ze vele botsingen met de wand maken. Ze verlaten de opslagbol 

vervolgens weer door dezelfde opening als waardoor ze binnenkwamen. 

Voor de toestandsselektor wordt meestal een sextupoolmagneet gebruikt. 

Een dergelijke magneet brengt een inhomogeen, axiaal symmetrisch veld 

teweeg, dat gelijk aan nul is op de symmetrieas, en dat in grootte 

kwadratisch toeneemt met de afstand tot de symmetrieas. Het effekt 

hiervan is dat H-atomen in de a en b-toestanden, de zogenaamde 

hoogveldzoekers (zie fig. 1.1), van de symmetrieas afgebogen worden, 

en dat H-atomen in de c en cl-toestanden, de zogenaamde 

laagveldzoekers, gefokusseerd worden in de richting van de 

symmetrieas. Zodoende komen vrijwel alleen c en d-atomen de opslagbol 

binnen. 
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De cirkulair cylindrische trilholte is afgestemd op de TE011 mode met 

als resonante frekwentie de hyperfijnfrekwentie. In deze mode is het 

microgolf B-veld in het midden van de trilholte, ter plaatse van de 

opslagbol, voornamelijk evenwijdig gericht aan de symmetrieas [JA062]. 

In de opslagbol is verder een zwak, homogeen, constant B-veld 

{BDC<10-6 Tesla) aangelegd, evenwijdig aan de symmetrieas, zodat 
~ 

alleen {AF=1,AMF=O) ofwel c~ overgangen gestimuleerd kunnen worden 

in de opslagbol {zie par. 1.1). 

Als een c-atoom in de opslagbol overgaat in een a-atoom, ten gevolge 

van een ruissignaal of spontane emissie, dan zal de daarbij 

uitgezonden straling onder de hierboven beschreven omstandigheden 

onmiddellijk versterkt worden door gestimuleerde emissie van c~ 

overgangen in de andere c-atomen. De stralingsenergie in de trilholte 

kan echter niet onbeperkt aangroeien ten gevolge van deze versterking 

omdat ook energieverlies optreedt, o.a. door de eindige geleidbaarheid 

van de wanden van de trilholte en door het uitkoppelen van een 

signaal. Als de bundelflux van de toestandsgeselekteerde H-atomen 

groot genoeg is, kan er zich wel een evenwicht instellen: De toename 

van de stralingsenergie per tijdeenheid door gestimuleerde emissie van 

nieuw binnenstromende c-atomen compenseert dan de afname per 

tijdeenheid door verliezen van de trilholte. Gevoed door een bundel 

toestandsgeselekteerde H-atomen levert de H-maser dan een constant, 

harmonische signaal met de c~ overgangsfrekwentie. 
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De H-atomen maken gedurende hun verblijf in de opslagbol vele 

botsingen met de wand. Om te verhinderen dat hierdoor de tijd dat een 

H-atoom coherent bijdraagt aan de oscillatie erg kort wordt, is de 

wand van de opslagbol voorzien van een speciale coating. Deze coating 

dient de verblijftijd van de atomen bij adsorptie aan de wand zo kort 

mogelijk te houden en gedurende die verblijftijd de toestand van de 

atomen zo weinig mogelijk te beïnvloeden. In het geval van de 

kamertemperatuur H-maser wordt hiertoe een teflonlaag gebruikt, bij de 

cryogene H-maser (~.5 Kelvin} een film van superfluïde ~e. De 

adsorptie energieën van teflon bij kamertemperatuur en van 4He bij 0.5 

Kelvin zijn van dezelfde grootteorde ten opzichte van de thermische 

energieën. 

Voor een uitgebreide technische beschrijving van kamertemperatuur 

H-masers verwijzen we naar KLE65 en voor meer details van de op het 

moment operationele cryogene H-masers naar HES86, HUR86 en WAL86. 

1.2.2 Frekwentieverschuivingen van het H-masersignaal. 

Het funktioneren van aktieve frekwentiestandaards, zoals de H-maser, 

wordt beoordeeld aan de hand van de stabiliteit en de 

reproduceerbaarbeid van het harmonische signaal dat ze produceren. De 

reproduceerbaarbeid en de stabiliteit worden bepaald door de mate 

waarin de afwijkingen van de maser oscillatiefrekwentie t.o.v. de 

ongestoorde hyperfijnfrekwentie, afhangen van instabiele en slecht 
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reproduceerbare grootheden. De frekwentieverschuivingen in de H-maser 

kunnen we onderverdelen in frekwentieverschuivingen t.g.v. de invloed 

van de cavityfrekwentie op de maserfrekwentie, en 

frekwentieverschuivingen t.g.v. verschuivingen van de atomaire lijn 

zelf. We zullen beide soorten frekwentieverschuivingen nu in meer 

detail behandelen. 

A Frekwentieverschuivingen door cavity pulting. 

Tot nu toe is steeds gemakshalve verondersteld dat de oscillatie in de 

trilholte van de H-maser gebeurt met de atomaire resonante frekwentie. 

De trilholte zelf is echter ook een resonator, met een resonante 

frekwentie die eveneens bepalend is voor de H-maser 

oscillatiefrekwentie. In feite is de H-maser oscillatiefrekwentie de 

resonante frekwentie van een systeem van twee gekoppelde resonatoren: 

de trilholte en het atomaire systeem. Dit heeft tot gevolg dat, als de 

resonante frekwentie van de trilholte (cavity), wc, niet precies is 

afgestemd op de atomaire resonante frekwentie w , de maser at 

oscillatiefrekwentie w een waarde zal aannemen tussen w en w in. m c at 

Deze w -afhankelijkheid van w wordt "cavity pulling" genoemd. 
c m 

Voor aktieve frekwentiestandaards zoals de H-maser, geldt in goede 

benadering dat de mate waarin de afzonderlijke resonatoren de 

resonante frekwentie van het totale, gekoppelde systeem bepalen, 

omgekeerd evenredig is met de breedtes van hun respektievelijke 

resonantiespektra. Met andere woorden, het verschil tussen w en w en 
c m 
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het verschil tussen w en w verhouden zich tot elkaar als de m at 

lijnbreedte van de trilholte tot de atomaire lijnbreedte (zie 

fig.l.3). 

figuur 1.3 De maser oscillatiefrekwentie w en de lijnprofielen van 
m 

de trilholte en van het atomaire systeem. Als de maser 

zelfstandig oscilleert, dan geldt 

(w -w )/Aw =(w t-w )/Aw t. m c c a m a 

Cavity pulling wordt gewoonlijk als volgt uitgedrukt: 

Hierbij is Q de kwaliteitsfaktor van de trilholte, 
c 

Q = w \Aw , c c c 
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die een maat is voor de snelheid waarmee het stralingsveld in de 

trilholte uitdempt ,als geen energie wordt toegevoerd (zie par. 1.3). 

in w c 

werken verzwakt met een faktor Q /Qn door in w . Fluktuaties in w ten c , m c 

gevolge van temperatuurgevoeligheid en mechanische instabiliteiten van 

de trilholte vormen daardoor de belangrijkste beperking van de 

stabiliteit van het masersignaal. Voor een stabiel signaal is het dus 

een eerste vereiste Q
2 

zo groot mogelijk te maken. De voornaamste 

oorzaken van de beperking van de kwaliteitsfaktor Q
2 

van het atomaire 

resonantiespektrum zijn de volgende: 

De eindige verblijftijd van de H-atomen in de opslagbol. Deze 

verblijftijd is van de orde van 1 sekonde en geeft dus aanleiding 

-1 tot een verbreding van de orde van 1 s . 

Onderlinge botsingen van de H-atomen. H-H botsingen geven een 

bijdrage aan Awat die in goede benadering evenredig is met nH, de 

H-atomendichtheid. In een optimaal afgestelde H-maser is deze 

bijdrage vaak van dezelfde grootteorde als die t.g.v. de eindige 

verblijftijd. In de cryogene H-maser, bij 0.5 Kelvin, is de H-H 

bijdrage ~103 keer kleiner dan bij kamertemperatuur bij dezelfde 

~ door het geringer aantal botsingen en de kleinere werkzame 

doorsnede. Dit komt nog uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 2. 

Inhomogeniteiten van het DC B-veld. Als eenH-atoom door een 

inhomogeen DC B-veld beweegt wordt de tijd dat het coherent 

bijdraagt aan de oscillatie verkort, enerzijds door de stimulatie 

van andere Zeemanovergangen (AF=O,AMF=±1), anderzijds door 
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fasedecorrelatie (een gevolg van de B-afhankelijkheid van de 

a~ overgangsfrekwentie). 

Wandbotsingen en, in het geval van de cryogene H-maser, botsingen 

van H-atomen met ~e-atomen in de gasfase, leveren een kleine 

bijdrage aan de verbreding. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de verbredingsmechanismen in de 

kamertemperatuur H-maser verwijzen we naar KLE62. 

B Frekwentieverschuivingen van de atomaire lijn. 

Processen die aanleiding geven tot verbreding van het atomaire 

resonantiespektrum veroorzaken vaak ook verschuiving van de centrale 

frekwentie. Deze centrale frekwentie, wat' valt daarom i.h.a. niet 

samen met de ongestoorde hyperfijnfrekwentie w
0

: 

w = w0 + 2ów .. 
at i 1 

(1.6} 

De belangrijkste frekwentieverschuivingen zijn de volgende: 

H-H botsingen veroorzaken een frekwentieverschuiving die bij 

kamertemperatuur evenredig blijkt te zijn met n -n , het verschil 
c a 

in dichtheid van c en a-atomen. Bij 0.5 Kelvin is deze 

afhankelijkheid ingewikkelder, maar nog steeds lineair in n en 
c 

n . De H-H verschuiving heeft belangrijke konsekwenties voor de 
a 

stabiliteit van het H-masersignaal. Dit komt nog uitgebreid aan de 

orde in hoofdstuk 2. 

Botsingen met de wand geven ook aanleiding tot een verschuiving.In 



essentie is de oorzaak hiervan dat de elektronwolk bij adsorptie 

aan de wand vervormd wordt, waardoor de amplitude van de 

elektrongolffunktie, ter plekke van het proton, verandert en 

daarmee de hyperfijnfrekwentie. Deze verschuiving hangt sterk af 

van materiaaleigenschappen van de wand. In de kamertemperatuur 

H-maser (teflon coating) is de wandverschuiving daardoor moeilijk 

reproduceerbaar en oorzaak van de slechte reproduceerbaarbeid 

-12 (-10 ) van het signaal. In de cryogene H-maser (coating van 

superfluïde ~e) is er niet alleen sprake van een 

wandverschuiving, maar ook van een drukverschuiving ten gevolge 

van botsingen van de H-atomen met ~e-atomen in de gasfase. Beide 

hangen af van de temperatuur. Bij toenemende temperatuur neemt de 

plaktijd van de H-atomen aan de wand af, en dus ook de 

wandverschuiving. De drukverschuiving neemt daarentegen toe met de 

4 temperatuur door het stijgen van de He dampdruk. De cryogene 

H-maser werkt optimaal bij de temperatuur waarbij de som van wand-

en de drukverschuiving een minimum heeft, zodat kleine variaties 

in de temperatuur in eerste orde geen aanleiding geven tot 

frekwentieverschuivingen. Deze temperatuur is 0.52 Kelvin [BER82] 

voor een H-maser met een coating van superfluïde ~e en een 

opslagbol met een middellijn van 15 cm (zie fig. 1.4). De som van 

wand- en drukverschuiving in de cryogene H-maser is van dezelfde 

grootteorde als de wandverschuiving in de kamertemperatuur 

H-maser. Men verwacht dat de verschuiving in het cryogene geval 

echter veel beter reproduceerbaar zal zijn. 
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De eerste orde Dopplerverschuiving, die in bijvoorbeeld 

bundelstandaards een belangrijke rol speelt, is in de H-maser 

verwaarloosbaar [KLE62]. 

1.2.3 cavtty tuning. 

Uit de caviy pulling relatie (1.4) volgt eenvoudig: 

w t + (Q /Q2 )w a c c 
w = m 

(1. 7) 

De stabiliteit öw /w van het masersignaal wordt via cavity pulling 
m m 

bepaald door de fluktuaties öw t/w t' öw /w , öQ /Q en öQ2/Q2 . In a a c c c c 

eerste orde geldt: 

&wat + (Q /Q2 )öw w - w 
~.. c c (Q /Q ) at c (öQ /Q _ öQ /Q ) uwm = + c I! 

1 Q /Q (1 + Qc/Q/!)
2 I! I! c c 

+ c I! 

( 1. 8) 

Aangezien Qc/QI! < 1 en Iw -w l/w ( Iw -w l/w < 1 geldt dus in goede at m m c m m 

benadering: 

öw /w = öw /w + (Q /Q
2

)öw /~ + (Q /Q2) m m at at c c c c 

26 

w -w 
c at öQ /Q + 

c c 

w 
c 



We laten nu de eerste term in het rechterlid even buiten beschouwing. 

Instabiliteiten beschreven door de tweede term worden geminimaliseerd 

door maximalisatie van 02 en door stabilisatie van de trilholte (zie 

par. 1.2.2). Instabiliteiten beschreven door de derde term worden in 

de literatuur nooit in aanmerking genomen; wij zullen deze dan ook 

verwaarlozen. We bekijken nu instabiliteiten veroorzaakt door 

fluktuaties in 02 . beschreven door de vierde term. Uit de vorm van de 

vergelijkingen (1.8) en (1.9) is duidelijk dat deze laatste 

instabiliteiten geëlimineerd worden als w precies afgestemd wordt op 
c 

w , het zogenaamde "cavity tuning". Hoe de cavity tuning procedure in at 

de praktijk in zijn werk gaat, zullen we nu toelichten aan de hand van 

figuur 1.5, waarin het lineaire verband tussen wm en wc (vgl. (1.7)) 

is weergegeven voor verschillende waarden van QciQ2 . 
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figuur 1.5 

wc 

--r- - -

Het lineaire verband tussen w en w voor twee 
c m 

Stel dat we een oscillerendeH-maser hebben met cavity 

resonantiefrekwentie wcO en atomaire lijnkwaliteitsfaktor 021 . We 

meten de verandering van de cavity pulling ö1 van de maser 

oscillatiefrekwentie w t.g.v. een verandering ö van de cavity m c 

frekwentie. Vervolgens variëren we de atomaire lijnbreedte (bijv. door 

variatie van de H-atomen bundelflux), zodat 02 = 022 . en meten de 

verandering A van w (hierbij is w constant gehouden op de m c 

oorspronkelijke afstemming wc0 ). Tenslotte meten we de verandering van 

de cavity pulling ö2 t.g.v. een zelfde verandering öc van de cavity 

frekwentie. Door deze procedure kennen we nu de drie grootheden ö1 , ö2 

en A (expliciete kennis van o21 • o22 of öc is niet nodig). 
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Door nu, uitgaande van de oorspronkelijke instelling (wcO'wmO)' de 

cavity frekwentie w zo bij te stellen dat de maser 
c 

oscillatiefrekwentie wmO toeneemt met 

w - w m, tuned mO (1.10) 

dan is gemakkelijk in te zien dat de H-maser afgestemd wordt in het 

snijpunt van de lijnen in figuur 1.5. De maser oscillatiefrekwentie is 

dan ongevoelig voor fluktuaties in Q
2 

[KLE65]. Het cavity tuning punt 

kan natuurlijk ook op andere manieren dan met vergelijking (1.10) 

worden gedefinieerd. Het voordeel van de hierboven beschreven 

procedure is dat de afstemming geheel beschreven wordt in termen van 

veranderingen (ö
1

,o2 ,A) van de maser oscillatiefrekwentie wm. Deze 

veranderingen kunnen namelijk zeer nauwkeurig gemeten worden door 

vergelijking met het signaal van een andere H-maser. 

Bovenstaande tuning procedure gaat natuurlijk alleen exakt op als w at 

onafhankelijk van Q
2 

is (zie vgln. (1.8) en (1.9)). Dit is in het 

algemeen niet het geval, omdat dezelfde processen die aanleiding geven 

tot verbreding vaak ook een frekwentieverschuiving veroorzaken. Toch 

blijkt het goed te werken voor de kamertemperatuur H-maser. Dit hangt 

samen met het feit dat de H-H botsingsverschuiving de enige 

frekwentieverschuiving in de H-maser is, die signifikant van Q
2 

afhangt (zie par. 1.2.2). Deze frekwentieverschuiving blijkt in een 

oscillerende kamertemperatuur H-maser in goede benadering evenredig te 
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zijn met Q~ 1 (zie par. 1.3), evenals de frekwentieverschuiving door 

cavity pulling. De tunit~ procedure houdt in feite in dat de cavity 

frekwentie zo afgesteld wordt ,dat de coëfficiënt van Q~1 in de 

uitdrukking van w gelijk aan nul wordt. Het resultaat van cavity 
m 

tuning in een kamertemperatuur H-maser is dus dat de verschuivingen 

door cavity pulling en door H-H botsingen elkaar precies opheffen. 

Hierdoor worden instabiliteiten in w door fluktuaties in de breedte m 

en in de centrale frekwentie van het atomaire resonantiespektrum 

geëlimineerd. 

1.2.~ De cryogene H-maser. 

De voornaamste verschillen tussen de cryogene H-maser en de tot nu toe 

gangbare kamertemperatuur H-maser zijn de volgende: 

De H-H botsingsverbreding is bij 0.5 Kelvin, door de geringere 

atomaire snelheden en de kleinere werkzame doorsneden, drie ordes 

van groote kleiner dan bij 300 Kelvin bij dezelfde 

H-atomendichtheid ~- Een gevolg hiervan is dat met een cryogene 

H-maser veel grotere signaalvermogens haalbaar zijn (zie par. 

1.3). Hierdoor kan de oscillatieconditie gerealiseerd worden in 

een trilholte met een lagere kwaliteitsfaktor Q dan in de c 

kamertemperatuur H-maser. Berlinsky en Hardy hebben een 

afschatting gemaakt [BER82] waaruit blijkt dat de verhouding Qc/QE 

in de cryogene H-maser 103 keer kleiner gemaakt kan worden dan in 

de kamertemperatuur H-maser. De instabiliteit door fluktuaties in 

w (de dominante instabiliteit in de kamertemperatuur H-maser) zou 
c 

dan gereduceerd worden tot 10-18 . 
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In de cryogene H-maser wordt een film van superfluïde ~e gebruikt 

als coating van de opslagbol. De temperatuurafhankelijkheid van de 

daarmee samenhangende {wand+druk) verschuiving is uitgezet in 

figuur 1.4. Aangezien een temperatuurstabiliteit in de orde van 

microKelvins goed haalbaar is bij 0.5 Kelvin, concluderen 

Berlinsky en Hardy dat in het frekwentieminimum van figuur 1.4, 

-18 een instabiliteit van 10 door temperatuurfluktuaties 

realiseerbaar is. 

Op grond van bovenstaande argumenten beweren Berlinsky en Hardy dat 

met de cryogene H-maser een frekwentiestabiliteit van 2*10-18 haalbaar 

is [BER82]. Zij gaan er echter van uit dat cavity tuning in de 

cryogene H-maser mogelijk is, en dat bij cavity tuning de 

verschuivingen door cavity pulling en door H-H botsingen elkaar zullen 

opheffen {par. 1.2.3). In hoofdstuk 2 zal echter aangetoond worden dat 

dit niet het geval is, aangezien de H-H botsingsverschuiving bij 0.5 

Kelvin op een andere manier van de H-atomendichtheden afhangt dan bij 

-18 300 Kelvin. De vraag is of een stabiliteit van 2*10 dan nog 

haalbaar is. Dit nu is het hoofdonderwerp van dit verslag. 
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1.3 Vereenvoudigde beschrijving van de H-maser oscillatie. 

Algemeen wordt aangenomen dat op de velden in de trilholte van de 

maser klassieke Maxwell-theorie mag worden toegepast. Deze 

toepasbaarheid kan o.a. worden geïllustreerd aan de hand van het 

aantal fotonen in de trilholte en de levensduur voor spontaan 

magnetisch dipoolverval uit, bijvoorbeeld, de cl-toestand. We zullen in 

het vervolg dan ook uitgaan van een klassieke beschrijving van het 

elektromagnetische veld in de trilholte. 

De H-atomen in de opslagbol van de H-maser bevinden zich in een, bij 

benadering, homogeen magneetveld, dat bestaat uit een constant veld 

fiX en een oscillerend veld ifFcos w t, llifFII < 11fiX11. evenwijdig 
m 

daaraan. Het spingedrag van H-atomen in een dergelijk homogeen 

magneetveld wordt bepaald door de effektieve Hamiltoniaan H, 

(1.11) 

bestaande uit een tijdonafhankelijk deel [EIJB4], dat de interne 

energienivo's van de H-atomen beschrijft: 

= ! nw ëi •d + (J.L ëi - J.L ëi )·fiX. 4 0 e p ee pp ( 1. 12) 

-+ waarbij w
0 

de ongestoorde hyperfijnfrekwentie bij B=O is, ae/p de 

elektron/protonspinoperator (Pauli spinmatrices) en J.L 1 het e p 
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magnetisch moment van een elektron/proton, en een tijdafhankelijk deel 

= (J.l d - J.l d )·ifFcos w t. 
e e p p m (1.13) 

Voor de beschrijving van het gedrag van de verzameling H-atomen in de 

maser zullen we in dit verslag gebruik maken van het dichtheidsmatrix 

formalisme. De !-deeltjes spindichtheidsmatrix p van de H-atomen in 

een stationair oscillerendeH-maser volgt in principe uit de 

stationaire oplossingen van de tijdevolutie vergelijking van p, 

dp 1 ~I 
d t = U1 [H' P] + d t re 1 ' ( 1. 14) 

gecombineerd met de voorwaarden waaronder oscillatie optreedt in de 

trilholte. Met dp/dtl 1 in vergelijking (1.14) wordt de invloed van re 

de verschillende relaxatieprocessen op de tijdontwikkeling van p 

aangeduid. We zullen werken in een spin representatie waarin H0 

diagonaal is: de abcd-basis. Bij het lage magneetveld dat heerst in de 

H-maser kunnen deze eenvoudig uitgedrukt worden in elektron (j) en 

proton (+) spintoestanden (zie appendix A): 

la> "' I F ::() ' MF= 0) = .../112 I ~ f. - t ; ) "' 

lb> = IF=l.~=-1> = IJ. t ) 
(1.16) 

Ie> "' IF=l.MF= 0) = .../1/2 l1t + ~~) "' 

ld> = IF=l.MF= 1) = I t; ) . 
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Van de niet-diagonaalelementen van Hrad(t) in de abcd representatie 

blijkt alleen Hrad(t)=Hrad(t) ongelijk aan nul te zijn. Inderdaad 
ac ca 

geldt dus dat als ~F/JBDC en wm~O' alleen c~ overgangen 

gestimuleerd worden; de andere nivo's worden niet gekoppeld door het 

stralingsveld. Er ontstaat dus alleen coherentie tussen c en 

* a-toestanden, zodat p =P het enige niet-diagonale ac ca 

dichtheidsmatrixelement is ongelijk aan nul. 

In deze paragraaf passen we een eenvoudig model toe waarin alleen het 

a en het c-nivo betrokken worden. Eventuele koppelingen met het b of 

het d-nivo worden verwaarloosd. Als verdere vereenvoudiging 

veronderstellen we dat de invloed van relaxatieprocessen op de 

tijdontwikkeling van p fenomenologisch in rekening gebracht kan worden 

door relaxatietijden. Met dit model kunnen op eenvoudige wijze 

resultaten verkregen worden die inzicht geven in de oscillatieconditie 

van de H-maser en in cavity tuning. Deze resultaten zullen in 

hoofdstuk 3 gerechtvaardigd worden door een meer exakte aanpak. 

De Bloch vergelijkingen. 

We gaan uit van een beschrijving door een 2-nivo systeem: het a en het 

c-nivo. Bij het lage magneetveld dat heerst in de H-maser wordt het 

energieverschil tussen de toestanden :in goede benadering gegeven door: 

(1.17) 
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Uit {1.13) en {1.16) volgt voor het ac-overgangsmatrixelement: 

Hrad{t) ~ BRF{" +u ) cos w t. ac ~e ~p m { 1. 18) 

De tijdontwikkeling van de dichtheidsmatrixelementen van het 2-nivo 

systeem wordt in ons model vastgelegd door de volgende vergelijkingen, 

beter bekend als de Bloch vergelijkingen [ABR62]: 

{ 1. 19a) 

{ 1. 19b) 

r
2 

wordt de transversale relaxatietijd genoemd en is een maat voor de 

tijd waarin de ac coherentie verloren gaat door relaxatieprocessen als 

het oscillerend veld wordt uitgeschakeld. r 1 heet de longitudinale 

relaxatietijd en is een maat voor de tijd waarin de bezettingsgraden 

p van de verschillende nivo's naar hun evenwichtswaarden peq 
aa aa 

evolueren na uitschakeling van het oscillerend veld. Er is geen 

vergelijking opgesteld voor p +p , aangezien die vastligt in het cc aa ·. 

2-nivo systeem door de normering van p. Gebruik makend van {1.17) en 

{1.18) volgt uit {1.19): 
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= 2ix (p - p ) cos w t ac ca rn 

Hierbij is de c~ omklapfrekwentie x gedefinieerd door 

RF x :: (~ + ~ ) B lb. e p 

(1.20a) 

(1.20b) 

(1.21) 

Bij afwezigheid van het oscillerend veld en van de relaxatieprocessen 

wordt de tijdafhankelijkheid van p gegeven door ac 

p (t)=p (O)•exp(iw0t) en hangt p -p niet van de tijd af. ac ac cc aa 
-1 -1 Aangezien x< w0 , T1 < w0 en r2 < w0 wordt, na introduktie van het 

oscillerend veld en de relaxatieprocessen, het t-afhankelijk gedrag 

van p nog steeds voornamelijk bepaald door een exp(iw0t) periodieke ac 

afhankelijkheid en is p -p nagenoeg constant over tijdschalen w0-
1. cc aa 

Dit heeft tot gevolg voor {1.20a) dat het exp(-iw t)-deel in de rn 

cosw t-terrn weggelaten kan worden en voor {1.20b) evenzo het rn 

p exp(iw t)- en het p exp(-iw t)-deel in de cosw t-terrn; hun ac rn ca rn rn 

bijdragen middelen narnelijk uit over ,tijdschalen > w~1 . 
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We zijn geïnteresseerd in oplossingen, die een stationaire oscillatie 

beschrijven, d.w.z. oplossingen van de vorm 

zodat volgt 

De oplossing wordt dan: 

(1.22) 

(1.23a) 

(1.23b) 

(1.24a) 

iw t 
m . (1.24b) 

In deze beschouwing hebben we frekwentieverschuivingen van de atomaire 

lijn buiten beschouwing gelaten. Deze kunnen echter eenvoudig in 

rekening gebracht worden door overal in de afleiding, en dus ook in de 

resulterende uitdrukkingen, w0 te vervangen door w t=wo+LÖW .. Als 
a i 1 
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direkte toepassing van het voorafgaande bepalen we de vorm en breedte 

van het atomaire resonantiespektrum: Het vermogen dat de verzameling 

H-atomen uitzendt in respons op een elektromagnetisch signaal wordt 

gegeven door 

{1.25) 

waarbij {dN /dt) d de toename van het totale aantal a-atomen per a ra 

tijdeenheid is, ten gevolge van gestimuleerde overgangen. Er geldt: 

[~t Na] rad = ; [~t {Ne - Na) ]rad = ; NH [~pee - paa) ]rad' 

{ 1. 26) 

waarbij NH het totale aantal H-atomen is. [d{p -p )/dt] d wordt cc aa ra 

gegeven door de eerste term in het rechterlid van {1.20b). Als we dit 

combineren met {1.24b), volgt tenslotte: 

{ 1.27) 

In deze fenomenologische beschrijving wordt de vorm van het atomaire 

resonantiespektrum dus gegeven door een Lorentz profiel. De breedte 

van het spektrum bij de helft van de maximale intensiteit is 
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figuur 1.6 Het atomaire resonantiespektrum. 

De oscillatieconditie. 

We hebben nu uitdrukkingen voor p en p -p bepaald, waarmee ac cc aa 

vastgelegd is hoe deze grootheden van de amplitude en de frekwentie 

van het oscillerend B-veld afhangen. Bij een beschrijving van de maser 

oscillatie kunnen x en w echter niet willekeurig gekozen worden. We 
m 

hebben namelijk te maken met een zelfstandig oscillerend systeem 

waarin enerzijds de atomaire overgangen gestimuleerd worden door het 

stralingsveld en anderzijds het stralingsveld gegenereerd en in stand 

gehouden wordt door de atomaire overgangen. x en w zijn dus geen 
m 

onafhankelijke variabelen; door de eis. van zelfstandige oscillatie 

worden zij vastgelegd in termen van cavity parameters en 

relaxatietijden. Een korrekte zelf-konsistente behandeling van de 

oscillatie in de trilholte wordt in hoofdstuk 3 gegeven. Uit een 

39 



dergelijke behandeling volgt de waarde die w aanneemt bij oscillatie, 
m 

d.w.z. de cavity pulling relatie. Ook volgt dan onder welke 

omstandigheden oscillatie kan optreden en welke amplitude het 

oscillerendB-veld dan heeft. Dit laatste resultaat kan echter ook al 

verkregen worden door de resultaten (1.24) en (1.27) te combineren met 

een eenvoudige energiebeschouwing. 

Beschouw een trilholte in de TE011 mode, waarin een oscillerend 

magneetveld heerst met frekwentie w en amplitude ~F(i). De totale m 

stralingsenergie W in de trilholte wordt dan gegeven door: 

( 1.28) 

waarbij de integraal over het volume V van de trilholte gaat. We c 

definiëren de zogenaamde vulfaktor ~van de H-maser als volgt [KLE62]: 

( 1. 29) 

waarbij Vb het volume is van de opslagbol ("bulb") in de trilholte. 

Door nu gebruik te maken van de generalisatie van definitie (1.21): 

( 1.30) 
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volgt eenvoudig: 

( 1. 31) 

We definiëren de kwaliteitsfaktor Q van de trilholte (zie par. 1.2.2) c 

door de volgende relatie: 

(dW/dt) = - ~ W/Q w m c (1.32) 

waarbij -(dW/dt) het vermogensverlies door de wanden van de trilholte w 

is, zodat geldt 

(dW/dt) 
w 

( 1. 33) 

Zelfstandige oscillatie treedt op als de energieverliezen van de 

trilholte gedekt worden door de energiewinst ten gevolge van 

gestimuleerde overgangen. Dit is het geval als P d (zie (1.27)) ra 

gelijk is aan -(dW/dt) . De oscillatieconditie wordt dus gegeven door 
w 

de volgende relatie: 
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V ( )eq ( + )2 Q T ~ b pee - paa ~0 ~e ~p n c 2 
= h V (1.34) 

c 

2 Oscillatie treedt alleen op als x ) 0. Het vermogen dat de H-atomen 

dan produceren, volgt uit (1.33) en (1.34). 

Als we (1.24a) en (1.34) combineren, dan blijkt: 

n V [1 + (w - w t)~22] 
c m a 

In een oscillerende H-maser geldt dus dat n -n =~.(p -p } c a t1 cc aa 
-1 2_ 2 

benadering evenredig is met T2 (als (wm-wat)-r2 <1} en dus 

(1.35) 

in goede 

met de 

breedte van het atomaire resonantiespektrum. Dit is de reden dat bij 

cavity tuning in de kamertemperatuur H-maser, de H-H 

botsingsverschuiving, die dan evenredig is met n -n , en de 
c a 

verschuiving door cavity pulling elkaar juist opheffen (zie par. 

1.2.3). Voor een uitgebreide behandeling van dit verschijnsel in de 

kamertemperatuur H-maser verwijzen we naar CRA67 
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HOOF'IlmJK 2 

VERBREDING EN VERSalUIVING IroR H-H BOTSINGEN 

2.1 Inleiding. 

Het is inmiddels duidelijk dat onderlinge botsingen van de H-atomen 

een zeer belangrijke rol spelen in de werking van de H-maser. In dit 

hoofdstuk presenteren we een methode om de invloed van deze 2-deeltjes 

processen op een grondige manier in rekening te brengen. In het 

bijzonder wordt de precieze vorm en grootte van de 

frekwentieverschuiving door H-H botsingen bepaald. 

We zullen eerst, uitgaande van een algemene uitdrukking voor de 

quanturn Boltzmannvergelijking, de vergelijking afleiden voor de 

tijdevolutie, onder invloed van 2-deeltjes processen, van de 

!-deeltjes spindichtheidsmatrix voor een ruimtelijk homogeen systeem. 

Deze vergelijking zullen we vervolgens toepassen op de H-maser 

situatie en daaruit algemene uitdrukkingen afleiden voor de verbreding 

en verschuiving door H-H botsingen. Tenslotte worden resultaten van de 

numerieke berekening van de verschuiving en verbreding gepresenteerd 

en de konsekwenties hiervan voor de H~maser bediskussieerd. 
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2.2 De quantua BoltzmannuergeliJRing voor een homogeen systeem. 

Alle beschikbare informatie over een N-deeltjes systeem wordt in de 

quanturn statistiek vastgelegd door een N-deeltjes dichtheidsoperator 

pN. De tijdafhankelijkheid van pN wordt via de Liouville-von Neumann 

vergelijking bepaald door de totaleN-deeltjes Hamiltoniaan HN: 

d N 1 _ _N N 
~ = in [lf .. p J (2.1) 

In systemen bestaande uit een groot aantal identieke deeltjes zijn we 

vaak geïnteresseerd in verwachtingswaarden van k-(k<N)deeltjes 

observabelen. We introduceren daarom de zogenaamde gereduceerde 

k-deeltjes dichtheidsoperator F(k). k~N [TR083,KOE85,ST086]: 

N! N 
(N- k)! Trk+l, ... ,N [p {t)]. {2.2) 

waarbij met Trk+l, ... ,N het spoor over N-k I-deeltjes toestanden wordt 

aangeduid. Op basis van de veronderstelling dat alleen 1- en 

2-deeltjes termen een rol spelen in HN. kan uit (2.1) en {2.2) het 

volgende stelsel van N gekoppelde vergelijkingen voor de 

tijdontwikkeling van de F{k),s afgeleid worden: 

{k) 
dF _ .!..._ [Hk F{k)] T [~V ,F(k+l)]. 
dt - in • + rk+l ~ i,k+l 
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Hierbij is Hk de totale k-deeltjes Hamiltoniaan en V .. de bijdrage 
l,J 

aan~ ten gevolge van de interaktie tussen de deeltjes i en j. Dit 

stelsel staat bekend als de BBGKY-hiërarchie. Om, uitgaande van {2.3), 

te komen tot een bruikbare uitdrukking voor de tijdontwikkeling van 

F{l), doen we een aantal veronderstellingen omtrent het systeem: 

Gebonden toestanden spelen geen rol {in ons geval H2-molekulen). 

Er bestaan geen correlaties tussen botsende deeltjes.lang voor de 

botsing {de molekulaire chaos aanname). 

De bezettingsgraad van de !-deeltjes toestanden is veel kleiner 

dan 1. 

Na enige manipulatie kan nu uit (2.3) de zogenaamde quanturn 

Boltzmannvergelijking afgeleid worden [TR083,KOE85,ST086]: 

lmn 

m'n' 

{2.4) 

De quanturn Boltzmann vergelijking (2.4) is uitgedrukt in een basis van 

vlakke golf toestanden Ik>: 

(2.5) 
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-+ die vastgelegd worden door de impulsen pk en de inwendige toestanden K 

van vrije deeltjes. In eerste instantie veronderstellen we de impulsen 

diskreet door het systeem opgesloten te denken in een kubus met 

periodieke randvoorwaarden en lineaire afmeting L. De parameter n is 

een infinitesimale positieve grootheid, die echter groter is dan de 

opsplitsing van de diskrete I-deeltjes energienivo's. Verderop in de 

afleiding gaan we over op continue impulsen door L~ te laten gaan en 

vervolgens de limiet ~ te nemen. ~ is de energie van een vrij 

deeltje in een vlakke golf toestand Ik>: 

(2.6) 

waarbij ~K de energie ten gevolge van de inwendige toestand K is. ~l 

is gelijk aan ~+E1 . Het effekt van 2-deeltjes processen op dF(l)/dt 

wordt in rekening gebracht door de Tid_termen in (2.4). Met de 

zogenaamde T(ransition)-operator wordt het asymptotisch gedrag van de 

2-deeltjes golffunktie in een verstrooiingsproces vastgelegd, d.w.z. 

(in golfpakket-termen) de T-operator geeft het verband tussen de 

2-deeltjes golffunktie lang voor de botsing en de 2-deeltjes 

golffunktie lang na de botsing. Een matrixelement T is kl,mn 

gerelateerd aan de waarschijnlijkheidsamplitude dat twee deeltjes in 

vlakke golf toestanden k en 1 aan elkaar verstrooid worden tot vlakke 

golf toestandenmen n. In geval van identieke deeltjes gebruiken we 

de Tid, de T-matrix ge(anti)symmetriseerd onder deeltjesverwisseling: 
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(2.7) 

met ~=+1 voor bosonen en ~=-1 voor fermionen. Wij nemen in het vervolg 

~=+1, aangezienH-atomen bosonen zijn. Tot zover hebben we de 

afleiding globaal gehouden (voor een uitgebreide afleiding van (2.4), 

zie TR083,KOES5,ST086). We zullen deze nu in meer detail voortzetten. 

Als uitgangspunt nemen we een ruimtelijk homogeen systeem. Dit levert 

als vereenvoudiging dat de !-deeltjes verdelingsmatrix F(l} diagonaal 

is in de impuls [TR083]. Gedurende het verblijf in de opslagbol van de 

kamertemperatuur H-maser ondergaat een H-atoom ongeveer 104 elastische 

wandbotsingen en in de opslagbol van de cryogene H-maser ongeveer 105 

elastische botsingen met ~e-atomen in de gasfase [BER82]. Deze 

elastische botsingen geven aanleiding tot thermisch evenwicht van de 

ruimtelijke vrijheidsgraden van de H-atomen, onafhankelijk van de 

inwendige toestand. De kinetische energieën zijn dan Boltzmann 

verdeeld, zodat de kans p(pk) op een H-atoom met een impuls pk, 

onafhankelijk van de spintoestand, gelijk is aan 

~2 
exp(-pk /~kT} 

~2 . L exp(-p. /2~kT} 
j J 

(2.8) 

waarbij T de omgevingstemperatuur is en ~ de H-atoommassa. In de 

H-maser hebben de spins geen evenwichtsverdeling (het maserontwerp is 

er juist op gericht relaxatie van de spins naar een dergelijk 
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evenwicht te voorkomen). Door inelastische H-H botsingen worden de 

spinvrijheidsgraden en de ruimtelijke vrijheidsgraden gekoppeld, zodat 

deze aanleiding kunnen geven tot een spinafhankelijke impulsverdeling. 

Aangezien het aantal (potentieel inelastische) H-H botsingen dat een 

H-atoom ondervindt gedurende het verblijf in de opslagbol veel kleiner 

is dan het aantal elastische wand- of H-He botsingen, gaan we toch uit 

van de spinonafhankelijke impulsverdeling {2.8). 

We kunnen een matrixelement F~~ als volgt schrijven: 

(2.9) 

NH is hierbij het totaal aantalH-atomen en p de I-deeltjes 

spindichtheidsmatrix, genormeerd op 1: Lp = 1 (F(l) is namelijk 
K.K. 

K. 

genormeerd op NH, zie (2.2)). We substitueren (2.9) in {2.4), nemen 

~ ~. ~ da 1 pk=pk en sommeren over pk, zo t vo gt: 

id idt 
• Tkl,m'n' P~·~ pv'v Tmn,k'l" (2.10) 
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We schrijven de T-matrixelementen in termen van de 

vers trooiingsampl i tude f [TR083]: 

waarbij ~ = ~2 de gereduceerde massa is. Door afsplitsen van de 

faktor -~2;~3 in {2.11), gaat f in de limiet L~ over in de 

gebruikelijke verstrooiingsamplitude. De verstrooiing hangt alleen af 

van de relatieve impulsen van de botsende deeltjes. We vervangen 

daarom de sommaties over de impulsen door sommaties over de 

;:t -+ -+ massamiddelpuntsimpulsen ~en de relatieve impulsen q en q': 

-+ ;:t -+ 
pk = ~/2 + q 

p1 = "P12 - ël 

Uit (2.8) volgt gemakkelijk: 

waarbij 

P = "P12- ël· n 
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Pnunp(P) 
exp( -P

2 /~kT) 
= 
~ exp( -Pi 

2 
14nJ!kT) 

1 

-+2 
-+ exp( -q /"likT) 

en Prel(q) = :l -+ 2 
. 

exp(-q. /"likT) 
i 1 

Als we verder bedenken dat 

en 

E F~ (-+12 -+2)/ mn- ~~~=~~V- ~K 1 À + q -q "11 

E I I mn 
-+12 -+2 

- ~1 = ~~~v~ - ~KÀ + (q -q )/"111 

dan kunnen we de sommatie over de nunp-impulsen P uitvoeren. 

Vergelijking (2.10) wordt dan: 

(2.14) 

(2. 15) 

1 

(ql2-q2)/"11- iT} (:12 -+2)/ iT} ]. ~ I 1- ~ ,+ q -q ~.+ 
~ V KI\. 11 

(2.16) 
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We gaan nu over op continue impulsen door het volume L3 naar oneindig 

te laten gaan. Dan geldt: 

L3 I 2 ---+ 3 dëi. (2. 17) 
-+ (21Tfl) 
q 

3 Verder vervangen we dan NH(L door ~· de H-atomendichtheid en de kans 

-+ 3 -+ p 1(p) door (2vh/L) P 1(q), waarbij re re 

(2.18) 

de kansverdeling van de relatieve impulsen is, van de H-atomen bij een 

-+ -+ Maxwellse snelheidsverdeling, genormeerd op 1: Jdq P 
1

(q) =1. re 

Tenslotte nemen we de limiet ~,waarbij we gebruik maken van de 

volgende gelijkheid [MES61], die geldt voor een continue variabele E: 

lim 
~ E! i~J = 2ui ó(E). (2.19) 

N.B.De bijdragen van termen in (2.16) met~ , .-~ ~~~ -~ ·~ kunnen 
-- J.l V KI\. J.lV K 1\. 

hierbij problemen opleveren. Zoals echter zal bkijken in par. 2.3, 

dragen in het geval van de H-maser alleen die termen bij, die 

evenredig zijn met p ,p~~· Dan is eenvoudig na te gaan dat altijd 
KK 1\.1\. 

geldt~ , .-~ ~=~ -~ ·~· J.l V KI\. J.lV K 1\. 

Vergelijking (2.16) wordt nu: 
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+ 2H1: ~ l Jdq Jdq' 
II1J ÀIJ,V 

-+,2 -+2 
p l(q') ö( 9 -q + ~ . . 
re II1J J.L v 

J.L'v' 

(2.20) 

Als volgende stap willen we nu het geheel uitdrukken in termen van 

S-matrixelementen. Met de S(cattering)-operator, evenals met de 

I-operator, is het asymptotisch gedrag van de 2-deeltjes golffunktie 

in een verstrooiingsproces vastgelegd. Het verschil tussen de S- en de 

I-operator is dat de I-operator alleen het verstrooide deel van de 

2-deeltjes golffunktie relateert aan de 2-deeltjes golffunktie voor de 

botsing, terwijl de S-operator een verband legt tussen de totale 

2-deeltjes golffunktie na de botsing, inklusief het onverstrooide 

deel, en de 2-deeltjes golffunktie voor de botsing. We zullen een 

definitie vanS hanteren waarin deze unitair en symmetrisch is. De 

S-operator is dan de propagator van de 2-deeltjesgolffunktie van een 

tijdstip lang voor de botsing, naar een tijdstip lang na de botsing. 
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Tussen de identieke-deeltjes verstrooiingsamplitude en de 

S-matrixelernenten, in de irnpulsrnornentbasis, bestaat de volgende 

relatie [ST086]: 

fid (-+ -+,) 
K.À,JlV q,q 

" 
waarbij q = l<il en q = q/ l<il. 

Door de integralen in (2.20) te splitsen in hoekintegralen en 

integralen over de grootten van de relatieve impulsen: 

(2.21) 

(2.22) 

en (2.21) te substitueren in (2.20), volgt, gebruik makend van de 

orthonormaliteit van de bolfunkties Y2rn: 
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d I J 2 ~m2 
dt pKKI - ~ (ê - ê ~) p 1 = dq 4vq P 1(q} 

lu K K KK re ~q 

+ l lP~~~ Pv~v[[S(q)-l]KÀ2m.~lvl2lml+ (-l)li[S(q)-l]KÀ2m,v 1 ~ 1 2 1 m 1 ]· 
lm ÀJlV 

2
1

m
1

~
1

V 

21 * J} {-1) [S(q)-1] ~."n n1 1 • 
K "~m.vJ.l~ m 

(2.23) 

Deze uitdrukking kan nog vereenvoudigd worden. Door uitschrijven 

* blijken de termen lineair in S en lineair in S weg te vallen. We 

houden dan over: 
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~t PKK 1 
- !n (~K- ~K~) PKK 1 = ~ l l P~~~ Pv~v • 

im ÀJ.l.v 
ilrnl ~ v 

[ 
21 ] 

- Ö -.n 1 1n1 1 + (-1) 6 .. -.n 1 1n1 1 • 
KA,m,~ v, m ~,m,v ~, m 

[ 
i I ] • ö 1 1 1 + -1 ö t 1 1 ) K À2m.~v2 m ( ) K "A.2m,v~2 m therm' (2.24) 

waarbij de volgende notatie is ingevoerd voor de thermische middeling 

van een grootheid A over de relatieve impulsvektoren: 

.... } .... .... .... } 2 .... .... <A(q)>th = dq P 1(q) A(q) = dq 4vq P 1(q) A(q). erm re re (2.25) 

Vanwege het bosonkarakter van de H-atomen definiëren we nu een basis 

van gesymmetriseerde, volledig genormeerde 2-deeltjes toestanden: 

lqem {a{3}> == jqem a{3> + (-1)
2 lqem pa> 

../2(1 + öa{3) 

Met (2.26) is eenvoudig in te zien dat 
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(2.27) 



zodat de uiteindelijke uitdrukking wordt: 

nH l l P~·~ pv'v J(l + óKÀ)(l + ó~v)(l + óK,À)(l + ó~·v·> • 
tm ~v 
t'm' ~·v· 

In de volgende paragraaf zullen we uitgaan van (2.28) bij het 

berekenen van de verschuiving en verbreding door H-H botsingen in de 

H-maser. 

2.3 Verbreding en verschuiving uitgedrukt in S-matrixeleaenten. 

We zullen nu, uitgaande van de quanturn Boltzmannvergelijking (2.28), 

relatief eenvoudige uitdrukkingen afleiden voor de H-H 

botsingsverbreding en -verschuiving, in termen van een beperkt aantal 

spindichtheids- en S-matrixelementen. De vereenvoudigigngen zijn een 

gevolg van de specifieke omstandigheden waaronder oscillatie optreedt 

in de H-maser en van symmetrieën van de H-H interaktie. We zullen nu 

eerst aandacht besteden aan de interaktie. 



Bij de berekeningen aan H-H botsingen in de H-maser zullen we ervan 

uitgarul dat het voldoende is alleen de singlet-triplet interaktie en 

de intra-atomaire Fermicontacttermen in de 2-deeltjes Hamiltoniaan 

betrekken. We verwaarlozen bijdragen van o.a. dipool-dipool 

interakties, de interatomaire Fermicontacttermen en de B-afhankelijke 

Zeemantermen, welke volkomen verwaarloosbaar blijken te zijn [EIJ84]. 

c De singlet-triplet interaktie V is het effektieve resultaat van alle 

Coulomb interakties tussen de protonen en de elektronen onderling. 

deze interaktie hangt alleen af van de afstand tussen de H-atomen en 

hun totale elektronspin S. Als de elektronspins van de H-atomen 

combineren tot een singlettoestand (S=O), dan ervaren de H-atomen een 

aantrekkende singletpotentiaal, als ze combineren tot een 

triplettoestand (S=1), een voornamelijke afstotende tripletpotentiaal 

(zie fig. 2.1). Vc is diagonaal in de 2-deeltjes spinbasis van 

gekoppelde elektronspins en gekoppelde protonspins: de SM8 IM1-basis. 

We schrijven Vc als volgt: 

(2.29) 

waarbij PS/T de projektieoperator is op het singlet/triplet-deel van 

de 2-deeltjes spinruimte (PS+ PT = 1). 
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De intra-atomaire Fermicontactterm geeft bij B=O aanleiding tot de 

hyperfijn opsplitsing van het ls-energienivo. We duiden de bijdrage 

van de intra-atomaire Fermicontacttermen tot de 2-deeltjes 

Hamiltoniaan in het vervolg aan met yhf. de hyperfijn interaktie. We 

schrijven yhf effektief als volgt [EIJ84]: 

(2.30) 

waarbij d . en d . de pauli spinmatrices zijn van resp. de 
e1 p1 

elektronspin en de protonspin van atoom i. Omdat yhf de som is van 

intra-atomaire interakties, hangt deze natuurlijk niet af van de 

afstand tussen de H-atomen. De hyperfijn wisselwerking yhf is 

diagonaal in de F1MF1F2MF2-basis, of de a~-basis, met a.~ = a,b,c,d 

,bij B=O (zie par. 1.3). 

De beide wisselwerkingen Vc en vhf commuteren niet, zodat ze geen 

gemeenschappelijke basis van eigentoestanden hebben. In appendix A 

wordt de transformatie gegeven van i-symmetrische (d.w.z. symmetrisch 

als l=even en antisymmetrisch als l=oneven) eigentoestanden {a~} van 

yhf naar de eigentoestanden SMSIM1 van Vc. Het is verder belangrijk op 

te merken dat we alleen centrale wisselwerking tussen de H-atomen 

veronderstellen, zodat het relatieve baanimpulsmoment een behouden 

grootheid is gedurende botsingen. 
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Keren we nu terug naar de quanturn Boltzmannvergelijking (2.28). We 

zullen de tijdontwikkeling van de spindichtheidsmatrix uitdrukken in 

de abcd-representatie, zoals aangegeven in par.l.3. ln het bijzonder 

zijn we geïnteresseerd in de tijdontwikkeling van p =P* , het enige 
ae ca 

niet-diagonaalelement ongelijk aan nul. Vanwege bet centrale karakter 

van de wisselwerking is de S-matrix ~agonaal in de Telatieve 

baanimpulsmomentquantumgetallen l en m en onafhankelijk van m. We 

kunnen dus schrijven voor (dp /dt)H H: ac -

[2.... p ] - iw
0

p = n.. \ (2l+1) \ p , p • • 
dt ac H-H ac H L L ~ ~ D v 

l XJ,Lv 
~·v· 

e .../( 1 + ö-"\ ) ( 1 + ö t 1 ) ( 1 + ö ~) ( 1 + ö ) e 
aA ~ V C~ ~V 

< m [si (k) si* (k) ö ö ] > 
~k {aX},{~'v'} {cX}.{~v} - {aX},[~'v'} {cX},{~v} therm, 

(2. 31) 

waarbij een voor de hand liggende notatie is ~egepast voor de 

S-matrixelementen. Het relatieve golfgetal is aangeduid als k=qlh. 

Zoals we al betoogd hebben in par. L3 wordt de tijdafhankelijkheid 

van de spindichtheidsmatrixelementen in de ~er weinig beïnvloed 

door de introduktie van relaxatieproresse.n .als B-H botsingen. We 

veronderstellen daarom dat 
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(2.32) 

zodat, bedenkend dat p het enige niet-diagonaalelement # 0 is, ac 

alleen de vier p p -termen in het rechterlid bijdragen (de bijdragen ac J.ll.l 

van andere termen middelen uit over tijdschalen groter dan w~1 ): 

rpac] -d-- = iwo P + 
t H-H ac 

+ ~. \ (2i+l) \ pac p J(l+ó )(l+ó )(l+ó )(l+ó ) • 
H L L J.ll.l ~ c~ av cv 

i ~V 

< 211fl [si (k) sl~ (k) ö ö J > 
• ~k {av},{~} {cv},{c~} - {av},{~} {cv},{c~} therm· 

(2.33) 

Omdat het baanimpulsmoment een behouden grootheid is en er geen 

uitwendige kracht werkt op het systeem van de twee botsende deeltjes, 

is ook het totale spinimpulsmoment een behouden grootheid. Alleen 

botsingen zijn dus toegestaan waarbij M=MF1+MF2=M1+M8 behouden blijft. 

Voor oneven i betekent dit dat alleen elastische S-matrixelementen, 

i 
d.w.z. S-matrixelementen van de vorm S{KX}.{KX}' een bijdrage leveren 

en voor even i elastische S-matrixelementen en S-matrixelementen die 

{ac} met aa of {ac} met cc verbinden (zie appendix A). Deze laatste 

inelastische S-matrixelementen blijken echter ook te verdwijnen bij 

zeer lage B-velden, omdat dan noch de {ac} en aa, noch de {ac} en de 
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cc toestanden door de door ons veronderstelde wisselwerking gekoppeld 

hf worden. V is namelijk al zonder meer diagonaal in de {oP}-basis. 

Door uitschrijven van de {ac}, aa en de cc toestanden in de 

SMSIM1-basis (zie appendix A) kunnen we verder eenvoudig inzien, dat 

bij B=O 

(2.34) 

zodat Vc ook geen koppeling tussen deze toestanden veroorzaakt. In het 

rechterlid van (2.33) leveren dus alleen elastische S-matrixelementen 

een bijdrage. 

Verder blijken de symmetrische {ab}, {ad}, {bc} en {cd} spintoestanden 

bij B=O allen zuivere triplettoestanden te zijn, zodat voor even 2 

2 2 2 2 
s{ab},{ab}(k) = s{ad}.{ad}(k) = s{bc},{bc}(k) = s{cd}.{cd}(k) = 

(2.35) 

waarbij ó~(k) de tripletfaseverschuiving is. Het gevolg hiervan is dat 

alle produkten ss* van deze S-matrixelementen, voor even 2, in het 

rechterlid van (2.33) wegvallen tegen de Kronecker delta's. 
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Aangezien de wisselwerkingen alleen afhangen van de afstand tussen de 

H-atomen en van de relatieve oriëntatie van hun spins (we verwaarlozen 

namelijk de Zeemantermen), zijn deS-matrixelementen invariant onder 

onder een simultane rotatie van alle spins om gelijkgerichte assen 

over een gelijke hoek. Als we alle elektron- en protonspins roteren 

0 . over 180 om een as loodrecht op de quantisat1eas, dan 

la> ----+ la> 

lb> ----+ ld> 

Ie> ----+ - Ie> 

ld> ----+ lb>. 

zodat we kunnen concluderen 

i i 8{ab}.{ab}(k) = 8{ad},{ad}(k) 

en s~bc}.{bc}(k) = s~cd},{cd}(k). 

(2.36) 

Dit geldt in het bijzonder voor oneven i, voor even i dragen deze 

S-matrixelementen toch niet bij (zie (2.35)). 

Als we het voorafgaande in aanmerking nemen, kunnen we (2.33) als 

volgt schrijven: 
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~Pac) . -d- = lWO p + 
t H-H ac 

+ ~ pac [2Paa<Gaa)therm + 2Pcc<Gcc)therm + (pbb+pdd)<Gbd)therm]· 

(2.37) 

waarbij Gaa, Gcc en ~ als volgt zijn gedefinieerd: 

G : = \ (2t+ 1) 2'nflk [st (k) se* (k) - 1) 
aa L ~ aa,aa {ac}, {ac} 

i=even 

Gcc == l (2t+l) ~ [s~ac},{ac}(k) s!:.cc(k) - t] 
i=even 

(2.38) 

c.. _ \ (2n 1) 2m [st (k) se* (k) 1) 
-bd == L ç+ ~k {av},{av} {cv},{cv} - · 

i=oneven 

Om zowel de H-H botsingsverbreding als -verschuiving uit te kunnen 

drukken in "werkzame-doorsnede-achtige" grootheden, zoals gebruikelijk 

is, introduceren we hier de "snelheidsgewogen" thermische middeling Ä 

van een grootheid A: 

~ 

A == <v A(v)>th /(v)th , erm erm (2.39) 

waarbij ~=2nk/~ de relatieve snelheid is. We definiëren verder de 

verschuivings werkzame doorsneden À. door: 
1 
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~'0 :: l Im (G - G ) 
v cc aa 

)..1 
. 1 I (G + G - Gbd) ·=- m 

V cc aa 

~ 
. 1 I (~). ·=- m 

V 

en de verbredings werkzame doorsneden o. door: 
1 

00 ::! Re (G - G ) 
V cc aa 

01 ==!Re (G + G - ~) 
V cc aa 

02 
. 1 R (~). ·= - e V 

We schrijven nu p (t) als volgt: ac 

(2.40) 

(2.41} 

(2.42) 

en substitueren dit in (2.37). Gebruik makend van LP =1, volgt dan 
K.K. 

K 

voor de H-H botsingsverschuiving van de atomaire lijn: 

(2.43) 

en voor de H-H botsingsverbreding: 

(2.44) 

waarbij (v) de gemiddelde relatieve snelheid is. In de volgende 
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paragraaf zullen we ingaan op de berekening van de S-matrixelementen 

en de daaruit volgende ~i en äi werkzame doorsneden 

2.4 Berekening van de S-matrixelementen. 

Voor de berekening van de S-matrixelementen moet in principe de 

tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking voor de stationaire 

2-deeltjes verstrooiingstoestand I~> opgelost worden: 

(2.45) 

Hierbij is~ de gereduceerde massa van de twee deeltjes; we werken in 

het massamiddelpuntssysteem. Ontwikkeling van I~> naar partiële golven 

in een geschikte spinbasis leidt tot een stelsel van gekoppelde 

lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen in r voor de radiale 

golffunkties in de verschillende reaktiekanalen. Door numerieke 

integratie kan het stelsel opgelost worden. Uit het asymptotisch 

gedrag van de radiale golffunkties kunnen vervolgens de 

S-matrixelementen, zoals gedefinieerd in (2.21), bepaald worden. Voor 

een gedetailleerde behandeling van deze zogenaamde gekoppelde kanalen 

(CC) methode op het H-H verstrooiingsprobleem verwijzen we naar de 

literatuur [EIJ84,ST086]. Berekeningen volgens de CC-methode leiden in 

principe tot exakte resultaten, maar zijn erg tijdrovend. Omdat de 

berekeningen van de S-matrixelementen gedaan moeten worden bij een 



groot aantal botsingsenergieën, om de thermische middeling van de À-

en a-grootheden uit te kunnen voeren, is een alternatieve methode 

c 
wenselijk. Gezien de sterkte van V (~ 50 000 Kelvin} in vergelijking 

met de grootte van hyperfijnopsplitsing {nw0~ ~ 0.068 Kelvin} wordt 

de H-H verstrooiing grotendeels bepaald door Vc. Het is daarom in de 

meeste gevallen voldoende de invloed van de yhf slechts in eerste orde 

t.o.v. Vc in rekening te brengen. Dit betekent een aanzienlijke 

vereenvoudiging t.o.v. de volledige CC-methode. We zullen nu eerst het 

nulde orde probleem bespreken, waarin alleen de singlet-triplet 

interaktie Vc tussen de H-atomen wordt verondersteld en de 

hyperfijnopsplising gedurende botsingen verwaarloosd wordt: de 

"degenerate internal states" {DIS} benadering. 

De DIS benadering. 

In de DIS benadering worden de reaktiekanalen ontkoppeld als de 

verstrooiingsteestand I~> naar de SMSIMI-basis ontwikkeld wordt. De 

nulde orde S-matrixelementen kunnen daardoor in die basis eenvoudig 

uitgedrukt worden in singlet- en tripletfaseverschuivingen: 

2iö~{k} 2iöi{k) 
= e <{~}IPsl{lö}> + e <{~}IP1 I{ló}>. 

{2.46) 

Gebruikmaking van appendix A levert dan: 
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l(O) l(O) 3 2iöi(k} 
S (k) = S (k} = -4 e aa,aa CC,CC 

2iöTi (k) 
Sl(O) (k) n {ac},{ac} = e , , =even, 

1 2iö~(k} 
+-e 

4 

(2.47) 

i(O) i(O) i(O) i(O) 8{ab}.{ab}(k) = 8{ad},{ad}(k) = 8{bc},{bc}{k) = 8{cd},{cd}{k) = 

i i 
1 2iöT{k) 1 2iö8{k) 

= 2 e + 2 e , i = oneven. 

Door combineren van {2.45) met {2.38), {2.40) en (2.41) volgen 

uitdrukkingen voor de À~O) en a~O) werkzame doorsneden in de DIS 
1 1 

benadering: 

À(O) = _!_ \ (2i+l) sin 2 [óTi{k) - ó
8
i(k)] 

o 2k2 L 
i=even 

{2.48) 

... {0) - ... (0) - 0 
"'1 - "'2 -
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(2.49} 

- l (2i+1} sin
2 [ö~(k} - ö~(k}] ) 

i=oneven 

(0) V \ 2 i i a2 = :2 L (2i+1) sin [ö1 (k} - ö8(k)]. 

k l=oneven 

Deze resultaten zijn in overeenstemming met een eerdere berekening van 

(dp/dt)H-H in de DIS benadering door Balling et al. [BAL64]. 

Uit (2.43} en (2.48} volgt dat in de DIS benadering ÖWH evenredig is 

met n -n . Deze benadering voldoet bij kamertemperatuur zo goed dat c a 

dat cavity tuning mogelijk is met de kamertemperatuur H-maser (zie 

par. 1.3). Aangezien p +p zeer weinig van de dichtheid afhangt in cc aa 

een oscillerendeH-maser (zie hoofdstuk 3), blijkt uit (2.44) en 

(2.49} dat de H-H botsingsverbreding, in de DIS benadering, in goede 

benadering evenredig is met ~· Door de invloed van yhf gedurende 

botsingen in rekening te brengen kunnen we nog kleine, maar met 

betrekking tot de stabiliteit van de lage temperatuur H-maser uiterst 

belangrijke, korrekties maken op deze nulde orde uitdrukkingen. We 

zullen dit alleen doen voor ÖWH, aang.ezien kennis van de precieze vorm 

-1 
van~ zeer belangrijk is i.v.m. cavity tuning. Voor TH is dit niet 

het geval; hiervoor zullen we daarom in het vervolg de DIS 

uitdrukkingen gebruiken. 
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De eerste orde aanpak. 

De meest voor de hand liggende methode om de hyperfijn interaktie in 

rekening te brengen als eerste orde korrektie op de DIS benadering, is 

de "distorted waves" Born benadering (DWBA). In deze storingsrekening 

in het continuurn nemen de korrekties op de nulde orde 

S-matrixelementen de vorm aan van overgangsmatrixelementen, verkregen 

door sandwichen van de storingsterm in de Hamiltoniaan tussen nulde 

orde verstrooiingstoestanden. Deze vorm van storingsrekening blijkt in 

ons geval echter niet toepasbaar. De korrekties nemen dan namelijk de 

volgende vorm aan (in de SMSIMI-basis): 

I! 
ASSM IM S'M'I'M'(k) = 

S I' S I 

Hierbij zijn de F~(O)(k,r) radiale singlet- en tripletgolffunkties met 

als asymptotisch gedrag: 

1 [ -i(kr-1!~/2) 2ió~(k) i(kr-1!~/2)) 
e - e e . r-!00 r (2.51) 

Het is nu eenvoudig in te zien dat deze methode niet werkt: Aangezien 

yhf niet van r afhangt convergeert de radiale integraal niet. DWBA is 

alleen toepasbaar als de storingsterm in de interaktie snel genoeg 
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naar nul gaat met toenemende r (dipool-dipool interakties kunnen 

bijvoorbeeld wel goed in rekening gebracht worden m.b.v. DWBA). 

Er is echter toch een eerste orde aanpak mogelijk [SCH74]. Hierin 

wordt het convergentieprobleem omzeild door de Born integraal (2.50} 

over de gehele ruimte te vervangen door een zelfde integraal over een 

c eindig volume, dat het V interaktiegebied omsluit, vergezeld van een 

oppervlakteterm, die de eindige hyperfijn interaktie yhf in het 

buitengebied verdiskonteert. Voor een uitgebreide behandeling 

verwijzen we naar SAN86. 

Een nodige voorwaarde voor de toepasbaarheid van deze gemodificeerde 

DWBA-methode, is dat de interne vrijheidsgraden van de botsende 

systemen voldoende langzaam variëren in vergelijking met de 

ruimtelijke vrijheidsgraden gedurende de botsing [SCH74]. Voor het 

geval van botsende H-atomen houdt deze voorwaarde in dat, in klassieke 

termen, de hoek waarover de elektronspin en de protonspin om hun 

resultante F precederen gedurende de tijd T dat de interaktie Vc 
c 

sterk is, veel kleiner is dan 2v. M.a.w., de t~sduur Tc moet veel 

korter zijn dan w~1 . Vergelijking met de CC-resultaten levert 

uiteindelijk de meest stringente kontrole op de resultaten verkregen 

door deze eerste orde aanpak. 
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Resuttaten. 

In figuur 2.2 zijn de bijdragen van de eerste vier partiële golven aan 

de, nog niet thermisch gemiddelde, verschuivings werkzame doorsneden 

Àl en À2 uitgezet als funkties van de botsingsenergie E. Zoals blijkt 

uit (2.38) en (2.40) heeft À2 alleen bijdragen van partiële golven met 

oneven l, en zijn deze bijdragen van dezelfde grootte als de oneven ~ 

bijdragen aan À1, maar tegengesteld van teken. De bijdragen aan ÀO ten 

gevolge van het in rekening brengen van yhf zijn erg klein vergeleken 

met À~O) en brengen geen signifikante verandering van ~ teweeg. 

Uit figuur 2.2 blijkt dat de resultaten van de eerste orde berekening 

meestal zeer goed overeenkomen met de CC-berekening. Een sterke 

afwijking treedt alleen op bij lage energieën in de bijdrage van de 

l=O partiële golf: Uit de CC-berekening blijkt een knik in de curve 

bij E=2hw0~.136 Kelvin, die niet gereproduceerd wordt in eerste orde. 

Dit kunnen we als volgt begrijpen: 

Ieder S-matrixelement is een analytische funktie van de 

kanaalgolfgetallen [NEW82]. Tot het elastischeS-matrixelement S~=O aa,aa 

dragen o.a. aa~c~ overgangen bij. Als de deeltjes in het aa-kanaal 

een energie lager dan 2nw0 hebben, dan is het cc-kanaal gesloten en is 

het cc-kanaalgofgetal k imaginair. Als de energie groter is dan cc 

2nw
0

• dan is het cc-kanaal open en is k reëel. Omdat Sl=O een cc aa,aa 

analytische funktie is van de golfgetallen in de diverse kanalen 

[NEW82], en dus ook van k , maakt het pad dat Sl=O als funktie van cc aa,aa 
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figuur 2.2 De bijdragen x
1
i en x

2
i van de 2=0,1,2,3 partiëLe goLven 

aan de (niet thermisch gemiddeLde) uerschuiuings werkzame 

doorsneden X1 en x2 . Getrokken Lijnen: CC-berekening. 

StippeLLijn: Eerste orde berekening waar die afwijkt van 

CC-berekening. 
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0 
k in het complexe vlak doorloopt, eveneens een hoek van 90 als cc 

E=2nw0 . Dit uit zich in de 1!=0 curve door het "knikgedrag" rond de 

drempelenergie 2nw0 . In de eerste orde berekening gaan we ervan uit 

dat yhf slechts een kleine invloed heeft, zodat begrijpelijk is dat 

een dergelijk effekt in eerste orde niet beschreven kan worden. 

Resonante toestanden kunnen ook belangrijk bijdragen aan de À en a 

werkzame doorsneden. Deze quasi-gebonden H2-toestanden ontstaan 

doordat de repulsieve centrifugaalbarrière twee H-atomen in de sterk 

attraktieve singletpotentiaalput kan vangen. Omdat het quasi-gebonden 

H-atomenpaar een positieve energie heeft, dissociëren ze op den duur 

door tunneling (zie fig. 2.3). Het is duidelijk dat de eerste orde 

berekening ook bij resonante energieën i.h.a. niet toepasbaar is; 

vanwege de lange levensduur wm deze quasi-gebonden toestanden neemt 

de tijd T , gedurende welke de deeltjes de onderlinge wisselwerking 
c 

"voelen", drastisch toe. Uit een korrekte behandeling van de 

resonanties blijkt echter dat ze niet signifikant bijdragen na 

thermische middeling. 
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Dik getrokken Lijn: De singLet potentiaal pLus 

centrifugaaLbarrière. 

In figuur 2.4 is tenslotte de temperatuurafhankelijkheid weergegeven 

van de thermisch gemiddelde ~i en äi werkzame doorsneden. ~0 . ä
1 

en ä
2 

verschillen praktisch niet van de DIS werkzame doorsneden ~~O~ ä~O) en 

ä~0 ); hyperfijngeïnduceerde bijdragen aan deze grootheden zijn 

verwaarloosbaar. De grootheden ~l en ~2 danken bun bestaan echter 

volledig aan de invloed van yhi op de verstrooiing. Het blijkt dat de 

hoge waarden die de t=O bijdrage aan Àl aanneemt in de CC-berekening 
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figuur 2.4 Thermisch gemiddeLde verschuivings en verbredings werkz~~e 

doorsneden aLs funktie van de temperatuur. Omdat we te 

maken hebben met werkzame doorsneden die van teRen 

wisseLen, hebben we gebruiR gemaakt van een vertiRaLe 

schaaL die Lineair is in x=arcsinh(~./10-22m2) en in 
t 

x=arcsinh(X./10-22m2). Deze schaaL is in goede benadering 
t 

Logarithmisch voor grote waarden van IX. I en 1~- I 
. t t 

(>10-22m2 ) en Lineair voor RLeine waarden. De horizontaLe 

schaaL is logarithmisch. GetroRken lijnen: OC-bereRening. 

StippeLlijn: Eerste orde bereRening waar die afwijRt van 

de OC-bereRening. 
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voor E<2nw0 . na thermische middeling nog steeds aanleiding geeft tot 

een signifikante afwijking van de resultaten van de eerste orde 

berekening bij ongeveer 0.5 Kelvin, de bedrijfsteroperatuur van de 

cryogene H-maser. 

2.5 Relevantie voor de H-aaser. 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat X
1 

en X2 bij de 

meeste temperaturen orden van grootte kleiner zijn dan x0 . Toch kunnen 

deze werkzame doorsneden een grote invloed hebben op de haalbare 

frekwentiestabiliteit van, met name, de cryogene H-maser, doordat zij 

een andere afhankelijkheid van n en n in de H-H botsingsverschuiving c a 

introduceren. We zullen dit met de volgende beschouwing duidelijk 

proberen te maken. 

We gaan uit van een totale frekwentieverschuiving ów van het 

masersignaal, bestaande uit de frekwentieverschuivingen die, 

potentieel, de belangrijkste beperking van de frekwentiestabiliteit 

vormen, namelijk die ten gevolge van cavity pulling en van H-H 

botsingen: 
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(2.52) 

Er geldt: 

(2.53) 

en, in een oscillerendeH-maser (zie par. 1.3), 

(2.54) 

zodat: 

öw = [ 
w -w n V <v> ~O [1+(w -w t}~2] ] 

2 c mQ + c ma 
w c 2 

m vb Jlo(Jl +Jl } 11 Q e p c 

Gebruik makend van (2.44} en (2.49} schrijven we de totale lijnbreedte 

-1 T2 als volgt: 

(2.56) 
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waarbij T~1 
de bijdrage tot r;1 

is van alle relaxatieprocessen behalve 

H-H botsingen. M.b.v. {2.56) kunnen we~ uit (2.55) elimineren. Als 

we nu de grootheden A, a en n als volgt introduceren: 

w -(,) 
A == 2 c m Q 

w c m 

ll <v> V 

n ==-

c 

~l(pcc+paa) + ~2 

Öl(pcc+paa) + ä2 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

dan neemt (2.55), na eliminatie van~ en gebruikmaking van de cavity 

pulling relatie {1.4), de volgende vorm aan: 

(2.60) 

In het algemeen hangt p +p , en dus 0, in een oscillerende H-maser cc aa 

op een ingewikkelde, niet-lineaire manier af van r;1
. Exakte cavity 

-1 tuning, gebaseerd op lineariteit van ów in T
2 

{zie par. 1.2.3),gaat 

dus in principe niet op. In veel gevallen is de r;1-afhankelijkheid 

van p +p , en dus van n. echter zeer gering {zie hoofdstuk 3). Om nu 
cc aa 

een indruk te krijgen van de invloed op de frekwentiestabiliteit, 

veronderstellenwen onafhankelijk van r;1 . Na cavity tuning houden we 

dan een frekwentieverschuiving over: 
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(2.61) 

In figuur 2.5 is 0 uitgezet als funktie van de temperatuur voor 

verschillende waarden van p +p • Tevens is in figuur 2.5 aX
0 

als cc aa 

funktie van de temperatuur uitgezet, waarbij voor de cavity parameters 

~. Q ,Vb en V typische waarden zijn ingevuld, zodat ~ Vb/V ~1000. c c c c 

Uit figuur 2.5 blijkt zeer duidelijk dat hyperfijngeïnduceerde 

effekten, gerepresenteerd door 0, bij cryogene temperaturen een zeer 

belangrijke rol gaan spelen. Bij de bedrijfsteroperatuur van de 

cryogene H-maser, T=û.5 Kelvin, neemt 0 de waarde 0.07 aan 

(veronderstellend dat p +p =0.5). Wil men een frekwentiestabiliteit cc aa 

van 2*10-18 realiseren [BER82] met de cryogene H-maser, dan dienen 

-1 -7 -1 instabiliteiten in r0 dus zeker gereduceerd te worden tot 3M10 s : 

een zeer zware eis. 

Bij kamertemperatuur wordt 0 zo klein dat hyperfijn geïnduceerde 

effekten geen rol van betekenis spelen in de kamertemperatuur H-rnaser. 

Hierdoor is effektieve cavity tuning in de kamertemperatuur H-maser 

-1 mogelijk. Eventuele instabiliteitenten gevolge van fluktuaties in r 0 

zijn dan, door de geringe 0, verwaarloosbaar vergeleken met, 

bijvoorbeeld, instabiliteiten ten gevolge van fluktuaties in de cavity 

frekwentie w • c 

Het is verder interessant op te merken dat er een aantal temperaturen 

zijn waarbij de verhouding xl~ gelijk wordt aan äl/ä2. 0 wordt bij 
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deze temperaturen onafhankelijk van p +p (zie (2.59)). In figuur cc aa 

2.5 zijn dit de snijpunten van de verschillende 0-curves. Bij deze 

temperaturen is ów in zeer goede benadering lineair in r;1. zodat dan, 

m.b.v. cavity tuning. maserwerking met een frekwentiestabiliteit 

-1 
gelimiteerd door variaties in OT0 gerealiseerd kan worden 

10r---------~--------~--------~--------~ 

0. 0001.__ ______ _._ ___ ___..1-.J. _____ .J-.. __ ..J..I...._...J 

0 05 05 50 50 soc 
T(K) 

-
figuur 2.5 De dimensieLoze frekwentieuerschuiuingsparameters aÀO en 0 

aLs funktie van de temperatuur. 0 is uitgezet voor p +p cc aa 

geLijk aan 0.5 en 1.0. Voor de berekening van aÀO is 

aangenomen dat riJ Vb/V =1 000. c c 
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HOOmmJK 3 

STATIONAIRE OOCIILATIE IN DE H-MASER 

3.1 InLeiding. 

In dit hoofdstuk wordt een aanzet gegeven tot een meer grondige 

beschrijving van H-maseroscillatie dan in par. 1.3. In de eerste 

plaats is het doel hiervan de cavity pulling relatie af te leiden en 

de in par. 1.3 gevonden uitdrukking voor p -p te rechtvaardigen, cc aa 

zowel voor de cryogene als de kamertemperatuur H-maser. In de tweede 

plaats is voor een meer diepgaand onderzoek naar de invloed van 

hyperfijn geïnduceerde effekten, met name in de cryogene H-maser, 

kennis van de n1~-afhankelijkheid van p +p van belang: Deze 
~ cc aa 

afhankelijkheid kan alleen bepaald worden m.b.v. deze meer grondige 

beschouwing. 

We zullen uitgaan van een trilholte, waarbinnen een EM veld 

oscilleert, in een bepaalde mode met oscillerend magneetveld B(1.t). 

In het algemeen zal een dergelijke oscillatie gedempt zijn door de 

energieverliezen van het EM veld via de wanden. Veronderstellen we 

echter als "drijvende kracht" een oscillerende magnetisatie M (1. t) in c 

de trilholte, zodanig dat de energieverliezen via de wanden hierdoor 

gedekt worden, dan zal het magneetveld B(1,t) in stand worden 

gehouden. 
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In de trilholte bevindt zich een verzameling atomen. Het oscillerend 

magneetveld geeft in het medium gevormd door de atomen aanleiding tot 

een oscillerende magnetisatie Mat(1,t). Het systeem van trilholte met 

atomen kan nu zelfstandig een stationaire oscillatie van het EM veld 

op gang houden als de verzameling atomen de vereiste "drijvende" 

magnetisatie kan opbrengen, d.w.z. als M (1,t)=M (1,t)=M(1.t) (zie c at 

figuur 3.1). Enerzijds wordt het oscillerendB-veld dan bepaald door 

de aanwezige oscillerende magnetisatie en door de cavity parameters. 

Anderzijds wordt de oscillerende magnetisatie dan bepaald door het 

oscillerend B-veld en door de eigenschappen van het atomaire systeem. 

We zullen nu een dergelijke zelfkonsistente beschrijving toepassen op 

de H-maser oscillatie. 

_. 
Me. c;t,t~ st.at tona.ir osc. i llt. ""e."'#(e 

I 
t ... iLhoLt.~: 

MA~w&LL ve. ... ,d0k /"'1e"~. 

.a toW\a.il'"' syste.e....,: 

- Sch.--ö t:[j..,_,e,. ve,.,~Jjj ki".,~. 
M,.tcFit) 

figuur 3.1 Schema voor de zelfkonsistente berekening van het 

magneetveld en de magnetisatie in de trilholte. 

In paragraaf 3.2 wordt het verband afgeleid tussen B(1,t) en M(1,t) 
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als het EM veld in de trilholte van de H-maser stationair oscilleert 

{hieruit volgt ook de invloed van M{i,t) op de resonante frekwentie 

van de trilholte). In paragraaf 3.3 worden de resultaten van paragraaf 

3.2 gecombineerd met de stationaire oplossing van de vergelijking voor 

de tijdevolutie van de I-deeltjes spindichtheidsmatrix p. In deze 

vergelijking voor dp/dt zullen we de relaxatieprocessen op een meer 

exakte manier behandelen dan in paragraaf 1.3 en en ook alle vier 

hyperfijn nivo's in rekening brengen. Hieruit volgen dan uitdrukkingen 

voor de frekwentieverschuiving door cavity pulling en voor p -p en cc aa 

P +p in een oscillerende H-maser. cc aa 

3.2 Stationaire oscillatie in de trilholte. 

We beschouwen eerst een EM veld in een ideale trilholte, d.w.z. een EM 

veld in een volume V , waarbinnen een vacuum heerst, begrensd door een 
c 

perfekt geleidend oppervlak S. In een dergelijke trilholte oscilleren 

modes nongedempt met willekeurige amplitude. Het oscillerend 

magneetveld B(i,t) kan dan in de volgende vorm geschreven worden: 

[ 
iw t ..._ -iw t] "-+ ~ n .,.... n 

B (r,t) = b {r) Be +Be . n n n n {3.1) 

Hierbij is B een willekeurige complexe constante, met de dimensie van 
n 

een B-veld, en ti {i.t} een reële, dimensieloze vektorfunktie, 
n 

gedefinieerd op het cavity volurne V , die volgens de Maxwell c 
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vergelijkingen voldoet aan: 

(3.2} 

De eenheidsvektor ri staat loodrecht op S en is naar binnen gericht. 

Het kan worden aangetoond [SLA46], dat bij juiste normering van de 

~ 's ld u ge t: 
n 

(3.3} 

Het oscillerend elektrisch veld in de mode n kan ook in een dergelijke 

vorm geschreven worden: 

~ ~ ~ n .... n 
[ 

iw t ..... -iw t] E (r,t} = e (r) E e + E e , n n n n 

waarbij E met B samenhangt volgens n n 

B 
n E = _....;.;...._ 

n 
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-+-+ "-+-+ 
en e (r) met b (r) volgens n n 

De reële, dimensieloze vektorfunkties ~ (i) voldoen aan: 
n 

-+-+ V•e = 0 
n 

-+ -+ 2-+ 
(V x en + ~~Own )en = 0 

-+ -+1 n x en S = 0. 

(3.6) 

(3.7) 

Voor de~ 's kan eveneens aangetoond worden [SLA46], dat geldt: 
n 

I -+-+ -+-+ -+ 
e (r)•e (r) dr = ö 

V n m nm 
(3.8) 

c 

Iedere vektorfunktie f(i) die gedefinieerd is op V , waarvoor ~·f=O op c 

V en waarvoor ri·f=O op S, kan volledig ontwikkeld worden naar de c 
~. 
u s. 
n 

-+ -+ V•g=O 

-+-+ Iedere vektorfunktie g(r) die gedefinieerd is op V , waarvoor 
c 

-+ -+ . . op V en waarvoor n x g=O op S, kan volledig ontwikkeld worden 
c 

-+, naar de e s. 
n 

We introduceren nu in de ideale trilholte, waarbinnen een EM veld in 

een bepaalde mode n oscilleert, een kleine oscillerende magnetisatie 

M(i,t) en niet-ideale wanden (eindige geleidbaarheid, openingen in de 

wand, uitkoppeling van een signaal). via welke het EM veld langzaam 
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energie verliest. We gaan ervan uit dat de verliezen via de wand 

gecompenseerd worden door de aanwezigheid van M(i,t), zodat het EM 

veld in de niet-ideale trilholte nog steeds ongedempt oscilleert. De 

velden Ê(i,t), B(i,t) en M(i,t) kunnen dan in de volgende vorm 

geschreven worden: 

* Ê(i. t} = [Ü{i} iwt 
+ re <i> -iwt e e 

* 
Ê{i. t} = t><i> iwt + t> {i} -iwt {3.9} e e 

* 
M(i. t} = i><i> iwt + i> {i} -iwt e e 

waarbij w reëel is. Door nu de Maxwell vergelijkingen voor de 

-+ ,-+ 
niet-ideale trilholte naar de e 'sen de b 's te ontwikkelen, kunnen 

n n 

we de volgende relaties voor [Ü,t> en i> afleiden {zie appendix B): 

(3.10) 

waarbij k = 0,1,2, .... We veronderstellen hier dat de magnetisatie 

M(i,t) en de energieverliezen via S zo klein zijn, dat het veld in de 

niet-ideale trilholte nog steeds grotendeels bepaald wordt door de 

mode n. Er geldt dan 

Iw -wl 
_n __ < 1 

w 
{3.11} 
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en 
""{) -+ ,.... -+ B-(r} ~ c•b (r), 

n (3.12} 

waarbij c een complexe constante is. Gebruik makend van (3.11} en 

(3.12} kunnen we (3.10} voor k=n als volgt schrijven: 

(3.13} 

* waarbij S:=(eoxgo }/~0 de tijdgemiddelde complexe Poynting vektor is 

[JA062] en W de totale stralingsenergie in de trilholte. Uit de 

definitie van de cavity kwaliteitsfaktor Q (vgl.(1.32)) volgt meteen 
c 

dat het reële deel van de eerste term in het rechterlid gelijk is aan 

Q-1. Het imaginaire deel van deze term geeft de verandering van de 
c 

resonante frekwentie van de trilholte ten gevolge van het niet-ideaal 

zijn van de wand. We schrijven daarom voor (3.13}: 

., _", L ïfl.ïf>* di 
2i _c_ = Q-1 - i _c ___ _ 

c.J c 
(3.14) 

W/2 

waarbij waarbij w de resonante frekwentie is van de trilholte met 
c 

niet-perfekt geleidende wand. We zull~n (3.14) nu toepassen op de 

H-rnaser. 
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In de H-maser heerst alleen een eindige magnetisatie binnen de 

opslagbol. Aangezien het oscillerend B-veld, in de heersende TE
011 

mode, daar voornamelijk evenwijdig aan de z-as is gericht, zijn we 

alleen geïnteresseerd in de z-component M van de oscillerende z 

magnetisatie. De verwachtingswaarde van M in de verzameling H-atomen z 

is gelijk aan: 

<M > = ~. Tr [{-~ a + ~ a ) p]. z H e ez p pz 

Gebruik makend van 

a 11>=1f> ez 

a I* > = pz 14-> 

a I ~ > ez 

a ll" > pz 

I ~ > 

I t >. 

kunnen we <M ) eenvoudig uitdrukken in de abcd-basis: z 

{3.15) 

{3. 16) 

{3.17) 

De tweede term in het rechterlid is de constante magnetisatie, waar we 

niet in geïnteresseerd zijn. Door p {t) te schrijven als ac 

P {t) = 6 exp{iwt), ac 

volgt dan met definitie {3.9): 
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0 
M = - ~.(~ +~ )ö. z H e p (3.19) 

Als (3.19) in (3.14) ingevuld is, leidt het reële deel van (3.14) tot 

~.(~ +~ ) Jv BRF (i) dt 
_1 H e p b z 

Qc = Im ö, 
w 

(3.20) 

waarbij B0(t) reëel gekozen is, gelijk aan BRF(t)/2 (zie par. 1.3). z z 

Gebruik makend van de definities van de vulfaktor ~ (def. 1.29) en van 

de spinomklapfrekwentie x (def. 1.30), kunnen we (3.20) omschrijven 

tot 

n v 
c 

Substititie van (3.20) in het imaginaire deel van (3.14) geeft 

tenslotte 

w -w 
2 _c_ Q Re ö 

w c = Im ö 

Als we deze vergelijkingen combineren met de resultaten van de 

(3.21) 

(3.22) 

vereenvoudigde beschrijving van de H-maser oscillatie (par. 1.3), dan 

blijkt (3.21) de oscillatieconditie te beschrijven en (3.22) de cavity 

pulling relatie. 
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3.3 De balansvergelijkingen van de H-aaser. 

We kunnen de tijdontwikkeling van de I-deeltjes spindichtheidsmatrix p 

in de H-maser als volgt schrijven: 

{3.23) 

{dp/dt}0 en {dp/dt}rad beschrijven de verandering van p ten gevolge 

van resp. de inwendige toestanden van de H-atomen en de interaktie van 

de H-atomen met het stralingsveld in de trilholte: 

[
dp] 1 0 dt 

0 
= in [H ,p] 

(3.24} 

[
dp] _ .!_ [Hrad ] 
dt - in .r · 

rad 

H b . . HO Hrad 1 1 3 ier ij ZlJn en zoa s gegeven in par. . . 

{dp/dt}H-H geeft de invloed van 2-deeltjes processen op de 

tijdevolutie van p. Door zijn kwadratische afhankelijkbied van de 

spindichtheidsmatrixelementen vormt deze term de belangrijkste 

complicatie ten opzichte van de beschrijving in par. 1.3. We berekenen 

de relaxatie {dpaa/dt}H-H van de verschillende diagonaalelementen met 

de quanturn Boltzmannvergelijking, gebruik makend van de DIS benadering 

(Ö0=0; ä1 .ä2~}. zoals voor (dpac/dt}H-H reeds in detail is gedaan in 

hoofdstuk 2. 
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(dp/dt} 1d-rel bevat in principe alle bijdragen van I-deeltjes 

relaxatieprocessen, zodat (dp/dt) 1d-rel lineair is in p. Om de 

uitdrukkingen overzichtelijk te houden brengen we hier alleen het 

dominante proces in rekening, d.w.z. de relaxatie ten gevolge van de 

eindige verblijftijd van de H-atomen in de opslagbol: 

fPaa] -1 0 
l~ b =-Tb [paa- paa] ,a= a,b,c,d 

(3.25) 

-1 - T P b ac 

Hierbij is Tb de gemiddelde verblijftijd in de opslagbol, en p~ zijn 

de bezettingsgetallen waarmee de H-atomen de opslagbol binnenkomen. 

Doordat andere 1-deeltjes relaxatieprocessen in de H-maser (zoals 

wandbotsingen, H-He botsingen en beweging door inhomogene B-velden) 

gepaard gaan met relaxatietijden die veel groter zijn dan Tb' 

veroorzaken deze geen wezenlijke verandering in de vergelijking voor 

dp/dt. 

We kunnen nu de balansvergelijkingen voor de H-maser opschrijven: 

' -1 0 
- 2x Im[p exp(-iw t)] - Tb [(p -p )-(p -p ) ] ac m cc aa cc aa 

- 2n __ (v>(p -p )[a1(p +p )+a2J --lf cc aa cc aa (3.26a) 
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(3.26b) 

(3.26c) 

1 -1 = iw0p + -2 ix(p -p ) exp(iw t) - Tb pac ac cc aa rn 

- ~.<v>p [Ö
1

(p +p )+Ö2]. 
l1 ac cc aa (3.26d) 

De amplitude en de frekwentie van het oscillerendB-veld dat de 

H-atornen ondervinden worden vastgelegd door resp. x en w . 
m 

Frekwentieverschuivingen van de atomaire lijn zijn in (3.26) buiten 

beschouwing gelaten. Deze kunnen echter gemakkelijk in rekening 

gebracht worden door in de uitdrukkingen die volgen uit (3.26) overal 

w0 te vervangen door w0+2öw .. We zoeken naar oplossingen van (3.26) 
i 1 

die een stationaire oscillatie beschrijven, d.w.z. oplossingen van de 

vorm 

d --d p = 0·, a = a,b,c,d 
t aa 

(3.27) 
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die voldoen aan de oscillatieconditie (3.21) 

2 ~ ~o(~ +~ )2 h Q vb 
x = e P c Im ö 

b V c 

en aan de cavity pulling relatie (3.22) 

w -w 
2 c m Q Re ö 

w c = Im ö · 
m 

(3.28) 

(3.29) 

Door enig elementair rekenwerk kunnen uit de vergelijkingen (3.26a) 

tot en met (3.29) uitdrukkingen afgeleid worden voor p -p , p +p , cc aa cc aa 

Pdd-pbb' Imö, Reö, x en wm in een oscillerendeH-maser (appendix C). 

Vrij eenvoudig volgt: 

(3.30) 

(3.31) 

en (3.32) 

-1 -1 - -met T2 =Tb + ~<v>[a1 (pcc+paa)+a2]. Met de uitdrukkingen (3.31) en 

(3.32) is het eerste doel bereikt, namelijk de afleiding van de cavity 

pulling relatie en de rechtvaardiging van de in par. 1.3 afgeleide 
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uitdrukking voor p -p . De afleiding van een uitdrukking voor cc aa 

p +p is wat ingewikkelder. Als we echter veronderstellen cc aa 

(3.33) 

(d.w.z. de maserfrekwentie is afgestemd op een frekwentie ruim binnen 

de eigen breedte van de atomaire lijn} en alleen cryogene temperaturen 

in beschouwing nemen, zodat ä2 verwaarloosbaar klein wordt ten 

opzichte van ä1 (zie fig. 2.4}, dan kunnen we de volgende uitdrukking 

voor p +p afleiden (zie appendix C}: cc aa 

(3.34) 

-1 
waarbij TH en q als volgt zijn gedefinieerd: 

(3.35) 

(3.36) 

T~1 is een maat voor de H-H botsingsverbreding in de cryogene H-maser. 

q is de zogenaamde H-maser kwaliteitsfaktor, zoals geïntroduceerd door 

Kleppner et al. [KLE65]. Voor een cryogene H-maser geldt dat 

- -18 3 -1 -3 
~cVb/Vc~1000 en a1 <v>~10 m s , zodat q ~ 10 . 
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Voor kamertemperatuur kunnen we ook een dergelijke uitdrukking voor 

p +p afleiden door gebruik te maken van het feit dat dan juist a
1 cc aa 

verwaarloosbaar wordt. Voor de kamertemperatuur H-maser is de precieze 

kennis van het gedrag van p +p echter niet van belang. cc aa 

Om een indruk te krijgen van de ~.-afhankelijkheid van p +p hebben 
11 cc aa 

we (3.34) in figuur 3.2 uitgezet als funktie van TbT~1 . Hierbij zijn 

we uitgegaan van conventionele toestandsselektie (zie par. 1.2.1). 

zodat (pdd-pbb)
0

=(Pcc+paa)
0

=1/2. Omdat alleen oscillatie optreedt in 

de cryogene H-maser als q ( TbTH-1 ( q-1 [KLE65,BER82], is p +p 
"' "' cc aa 

alleen uitgezet voor die waarden van TbT~1 .Zoals blijkt uit figuur 3.2 

hangt pcc+paa erg weinig van~ af in de cryogene H-maser. Als p~d=P~b 

hangt p +p in goede benadering zelfs helemaal niet van nH af cc aa 

(behoud van MF). Dit is bijvoorbeeld het geval als dubbele 

toestandsselektie (p~d=p~b=O) wordt toegepast. 
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I 
+ 

figuur 3.2 
-1 

Pcc+paa als funktie van TbTH , de verhouding van de 

H-H botsingsverbreding tot de verbreding t.g.v. de eindige 

verblijftijd, in de cryogene H-maser. Verondersteld is dat 

0 0 -3 
(pcc+paa) =(pdd-pbb) =112 en q=10 
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HOOFnmJK 4 

roNLUSlES 

Berekening van de H-H botsingsverschuiving met medeneming van zowel de 

energieopsplitsing van de hyperfijn nivo's van de H-atomen als de 

onderlinge singlet-triplet interaktie in de 2-deeltjes Hamiltoniaan, 

leidt tot een uitdrukking bestaande uit de gebruikelijke DIS term, 

evenredig met n -n , en twee extra termen, resp. evenredig met n +n c a c -a 

en met ~· Zoals het meest duidelijk geïllustreerd wordt in figuur 

2.5, veroorzaken deze hyperfijn geïnduceerde effekten signifikante 

verschuivingen van de signaalfrekwentie van een oscillerende cryogene 

H-maser. 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat n +n in het algemeen op een ingewikkelde, 
c a 

niet-lineaire manier afhangt van de atomaire lijnbreedte r;1. zodat de 

conventionele tuningprocedure in het algemeen niet toepasbaar is op de 

-1 cryogene H-maser. Zelfs als de niet-lineariteit van n +n in r 2 om 
c a 

één of andere reden verwaarloosbaar wordt, dan blijft na cavity tuning 

nog altijd een frekwentieverschuiving ar~1 over. Fluktuaties in de 

atomaire lijnbreedte T~1 • ten gevolge van !-deeltjes processen, worden 

dan vertaald in instabiliteiten van dè signaalfrekwentie, verzwakt met 

een faktor 0 (- 0.1 in de cryogene H-maser). Het gevolg hiervan is dat 

met de gebruikelijke tuning procedure de voorspelde stabiliteit van 

-18 2*10 in de cryogene H-maser waarschijnlijk niet haalbaar is. De in 
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dit verslag gegeven uitdrukkingen~~~ ~ruikt worden voor 

de eventuele ontwikkeling van een anàt;~ mr.tt.ilofi!le: cmn de invloed van de 

H-H botsingsverschuiving op de signamlif~~~~ de cryogene 

H-maser te elimineren. 
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