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Bij de experimenten ·uitgevoerd op het gebied van atomair waterstof 

probeert men met behulp van een spingepolariseerd waterstofgas 

Bose-Einstein condensatie te bereiken. Het verval van dit gas, dat de 

condensatie in de weg staat, wordt veroorzaakt door twee-deeltjes 

relaxatie en drie-deeltjes recombinatie zowel ondergaan door de atomen 

geadsorbeerd aan de wand, die bedekt is met een superfluïde heliumfilm, 

als in de bulk van het gas. 

Voor het laatste geval zal aangetoond worden dat bovenstaande processen 

respectievelijk beschreven worden door een gekoppelde kanalen- en een 

Faddeev vergelijking. Voorts zal aangegeven worden hoe beide vergelijkingen 

numeriek opgelost kunnen worden en hoe de aldus verkregen golffuncties 

gebruikt kunnen worden bij de bepaling van interessante macroscopische 

grootheden, zoals de twee- en drie-deeltjes vervalconstanten G en L en 

de door botsingen veroorzaakte frequentieverschuiving van de cryogene 

waterstofmaser. 
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De belangrijkste motivatie tot het uitvoeren van experimenten met 

atomair waterstof is de hoop om met dit systeem Bose-Einstein condensatie 

ce bereiken. Wil deze condensatie upi:Lede.o dan mo~t aa.n e~n tw~eta.l 

voorwaarden voldaan zijn. 

Allereerst moet de thermische de Broglie golflengte van de atomen van 

dezelfde grootteorde zijn als de gemiddelde onderlinge afstand. Dit houdt 

in dat bij een vaste dichtheid de temperatuur moet dalen onder een 

kritische temperatuur, die evenredig is met de dichtheid tot de tweederde 
1'12 2/3 . 

macht: T =3.31 -:kn . (~ ~s de massa van het waterstof atoomenk de 
c mH 

Boltzmann constante.) [GRE82] 

Verder moet er zorg voor gedragen worden dat de atomen niet recombineren 

tot waterstof moleculen; het atomaire waterstofgas moet gestabiliseerd 

worden. Dit werd voor het eerst bereikt door Silvera en Walraven [SIL80] 

in 1980. Bij dat experiment zorgt een hoge magnetische veldsterkte voor 

een polarisatie van het gas, zodat alleen la> en lb> atomen (Figuur 2.2.1) 

aanwezig zijn. Vanwege het feit dat de la> atomen een kleine bijmenging 

van electronspin 'up' in de golffunctie bevatten, zullen zij aan de 

wand, die bedekt is met een superfluïde heliumfilm, kunnen recombineren 

en daardoor het gas snel verlaten. Over blijven aldus de lb> atomen, die 

via een zuivere triplet interactie met elkaar wisselwerken en zodoende 

alleen met behulp van de electron-electron- en de electron-proton 

dipolaire interactie kunnen relaxeren naar thermisch evenwicht, waarna 

de gevormde la> atomen vrijwel onmiddelijk zullen recombineren. Hiermee 

is een veel grotere tijdconstante gemoeid, zodat het spingepolariseerde 

waterstofgas inderdaad gestabiliseerd is. 

Dit alles speelde zich af bij lage dichtheden. Om nu het regiem te 

bereiken waar Bose-Einstein condensatie mogelijk is, wordt het gas 

gecomprimeerd en zodoende de dichtheid opgevoerd. Er treedt dan een nieuw 

verschijnsel op. De dichtheden worden nu zo groot dat drie-deeltjes 

recombinatie een rol van belang gaat spelen. We kunnen dit nog als volgt 

kwantificeren. Het verval van het atomaire waterstofgas wordt effectief, 

incluis de invloeden van de wand, uitgedrukt door: 
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dn 2 3 
dt = -Gn -Ln ' 

waarbij G de twee-deeltjes relaxatie en L de drie-deeltjes recombinatie 

beschrijft. wanneer nu de dichtheid zo laag is dat n << G/L dan zal 

alleen de relaxatie het verval verocrza~en ~n i~ het gas gestabiliseerd. 

Is niet aan deze voorwaarde voldaan dan overheerst de recombinatie en 

treedt er een (soms explosief) verval op. De enige mogelijkheid om nu 

toch met behulp van een compressie Bose-Einstein condensatie te 

bereiken is het benutten van de magneetveld afhankelijkheid van de 

recombinatieconstante L. Het experiment kan dan uitgevoerd worden bij 

een magnetische veldsterkte waarbij L een minimum vertoont. Dit is de 

reden waarom bepaling van grootte en veldafhankelijkheid van L sterk in 

de belangstelling staat bij zowel experimentatoren als theoretici. 

De theoretische kanten van deze zaak worden belicht in hoofdstuk 3. 

Recentelijk is door Hess [HES85] een geheel nieuwe opzet geopperd. 

Als we de invloed van de drie-deeltjes recombinatie uit willen sluiten, 

moeten we terug naar lage dichtheden en derhalve naar zeer lage 

temperaturen. Deze temperaturen kunnen echter alleen bereikt worden 

wanneer het gas niet in thermisch contact met de wand staat, mede om te 

voorkomen dat het grootste gedeelte van de atomen geadsorbeerd zou raken 

aan de heliumfilm. De bindingsenergie van een waterstof atoom aan de 

heliumfilm bedraagt namelijk ongeveer 1 K, een waarde die veel groter is 

dan de kritische temperatuur van 30 ~K, die bij een realistische 

dichtheid van 10 14 cm-3 noodzakelijk is om de condensatie te 

bewerkstelligen. 

Het ligt nu voor de hand om de thermische isolatie tot stand te brengen 

door de la> en lb> atomen op te sluiten in een potentiaalput veroorzaakt 

door een magneetveld maximum en vervolgens de bovenbeschreven 

spinpolarisatie te laten plaatsvinden. Dit kan echter niet op een statische 

wijze verwezelijkt worden, omdat een statisch magneetveld maximum in het 

volume van het gas niet mogelijk is. [WIN84] Een statisch magneetveld 

minimum is daarentegen wel mogelijk, wat de weg opent naar de realisatie 

van een potentiaalput vuor de Ie> en ld> atomen, waarvan de interne energie 

inderdaad afneemt bij een afnemend magnetisch veld. ('Laag-veld zoekers') 
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In deze put zal nu wederom een spontane polarisatie optreden, omdat de 

Ie> atomen sneller dan waterstof atomen in de ld> toestand via de 

centrale- (singlet- en triplet-) en de electron-electron dipolaire 

interactie relaxeren naar thermisch evenwicht en daarbij overgaan in 

ja> of jb> atomen, di~ vervolgens uit de put zullen verdwijnen. 

('Hoog-veld zoekers') De overblijvende Ie> en ld> atomen kunnen nu, 

voorzover ze snel genoeg bewegen, uit de potentiaalput ontsnappen en 

zodoende voor een koeling zorg dragen, die de gewenste lage temperaturen 

mogelijk moet maken. 

We zien dus dat allerlei relaxatieprocessen een rol gaan spelen bij het 

verval van het gas in de put. In de Vakgroep Theoretische Natuurkunde 

zijn daarom de relaxatieconstanten G voor alle 45 mogelijke overgangen 

tussen de verschillende hyperfijntoestanden berekend in de limiet dat de 

gastemperatuur 0 K bedraagt. In hoofdstuk 2 beperken wij ons, gezien de 

te beschouwen toepassingen, tot exchange- en electron-electron dipolaire 

overgangen, die ook veruit het belangrijkste zijn. Verder merken we op 

dat de hierna aangereikte methoden en resultaten slechts betrekking 

hebben op de bulk van het gas; alle processen spelen zich in drie 

dimensies af. De beschrijving van de verstrooiing van twee of drie atomen 

geadsorbeerd aan de wand is een verhaal apart, dat in het vervolg geheel 

niet aan bod zal komen. 
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De verstrooiing van twee waterstof atomen aan elkaar is een gecompliceerd 

proces, mede dankzij het feit dat we hier te maken hebben met een 

viertal deeltjes; twee protonen en twee electronen. De beschrijving van 

dit proces kan vereenvoudigd worden door achtereenvolgens een tweetal 

benaderingen door te voeren. 

De Born-Oppenheimer benadering houdt in dat, vanwege het grote 

massaverschil tussen electron en proton, de beweging van de protonen zo 

traag wordt verondersteld, ten opzichte van die van de electronen, dat 

diezelfde electrenen zich op ieder moment adiabatisch aan de protonen 

beweging aanpassen. Anders geformuleerd: de electrenen bevinden zich te 

allen tijde in een stationaire toestand. 

Door nu eveneens de ruimtelijke uitgebreidheid van de electronengolffuncties 

om elke kern te verwaarlozen bij het in rekening brengen van 

electron-electron- en electron-proton spinafhankelijke wisselwerkingen, 

de zogenaamde Shizgal approximatie, leidt dit tot een beschrijving van 

het beschouwde botsingsproces [AHN82, EIJ84] met behulp van een 

effectieve hamiltoniaan, waarbij de waterstof atomen opgevat kunnen worden 

als elementaire deeltjes met interne vrijheidsgraden. 

Na het oplossen van de Schr6dinger vergelijking met deze effectieve 

hamiltoniaan kan de S(cattering)-matrix worden bepaald. DezeS-matrix is 

nu op elegante wijze in te voeren op basis van de quanturn mechanische 

verstrooiingstheorie, waaraan de volgende paragraaf gewijd is. 

In dit verband merken we op dat de aldaar uitgevoerde wiskundige 

operaties een in hoge mate formeel karakter hebben. Aan de mathematische 

premissen die aan deze operaties ten grondslag liggen en de problemen 

die het werken met oneigenlijke toestanden met zich mee brengt, zullen 

we dan in het algemeen ook voorbij gaan. Voor een meer verantwoorde 

formulering van de verstrooiingstheorie verwijzen we naar het werk van 

Taylor en Newton. [TAY72, NEW82] 
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We gaan allereerst uit van twee onderscheidbare deeltjes die zich in 

verschillende interne toestanden I c:L> kunnen bevinden.· Deze toestanden 

!a.> corresponderen met een int:erne hamiltoniaan Hint en voldoen de.rhd.lve 

aan de volgende Schrödinger vergelijking: 

e: I a.>. 
Ct. 

(2.1.1) 

De totale hamiltoniaan voor de twee deeltjes, na afsplitsing van de 

massamiddelpuntsbeweging luidt dan: 

2 2 

H I2 \ int 
=-+LH +V 

2ll i=l i 
- H + V, 

0 

waarbij 2 de relatieve impuls, ll de gereduceerde massa en V de 

(2.1.2) 

onderlinge effectieve interactie representeert. Verder·wordt verondersteld 

dat de interne-toestand afhankelijke potentiaal V(r) een eindige dracht 

heeft. 

Buiten de dracht van de interactie potentiaal, lang voor de botsing 

(zie [GL083] voor een behandeling in termen van golfpakketten), bevindt 

het systeem zich in de toestand 

(2.1.3) 

met ~~ 0 >=1~ 0 (o)>=lp 0 a.S> een Dirac-genormeerde eigentoestand van de a..., a..., -a..., 
hamiltoniaan H bij de energie eigenwaarde 

0 

2 
Ea.a 

=-+e: +e:Q. 
2ll Ct. '"' 

(2.1.4) 

De verstrooiingsteestand ~~~;) (t)>, die alle beschikbare informatie over 

het botsingsproces herbergt, moet nu voldoen aan de tijdafhankelijke 
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Schrödinger vergelijking: 

dI~~' c+> ct>> 
ifi __ a-'S..._ __ = H I~~'(+) {t) > 

dt a.S 
(2.1.5) 

en de vanuit fysisch oogpunt voor de hand liggende beginvoorwaarde 

lim 
t-+ -oo 

c I~~' c + > ct> > - I <P ct> > > = o, 
a.S a.S 

(2.1.6) 

die eveneens alleen betekenis heeft in distributionele zin, dat wil zeggen 

na het vormen van een golfpakket. [GL083] De formele oplossing van (2.1.5) 

I~~'(+) (t)>= e-iHt/hlll'(+) (o)> samen met de beginvoorwaarde (2.1.6) leidt 
a.S a.S 

tot het volgende verband: 

l~~'c+>> Jl!' ~;> (o) > (eiHt/1'1 
-iH t/1'1 

- = lim e o >I<~> > = 
a.S t-+ -oo 

a.S 
(2.1.7) 

-i(E 
13
-H)t/fl 

nc+>l<~> > = lim (e a. ) l<~>a.s> -
t-+ -oo 

aS 

tussen de stationaire delen van de totale verstrooiingsteestand en de 

toestand waarin het systeem zich lang voor de botsing verkeert. Dit 

Laatste kan eveneens gezien worden als de definitievergelijking voor de 

~ller golfoperator Q(+), die echter in deze vorm niet goed hanteerbaar 

is. Het is dan ook gebruikelijk om de 't-limiet' om te schrijven in 

een 'e-limiet' door gebruik te maken van de mathematische identiteit 

lim f(t) = lim e €'t' e f (-r) , 
t-+ -oo e+o 

-oo 

zodat Q(+) werkend op I<Pa.S> gelijk is aan lim 
t-+ -oo 

= lim 
e+o 

i€ 

(2.1.8) 

= 
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Tenslotte wordt dan voor een willekeurige complexe z, die als een 

energie geïnterpreteerd moet worden, de Greense operator of resolvente 
-1 

G(z)=(z-H) geïntroduceerd, waarmee vergelijking (2.1.7) overgaat in de 

voor het vervolg belangrijke uitdrukking: 

lim 
e:+o 

(2.1.9) 

Een eerste gevolg van deze relatie is dat ~~~;)>gehoorzaamt aan de 

tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking 

(E -H) ~~(+) > = 0, 
a.S a.S 

(2.1.10) 

zodat de tijdafhankelijkheid van ~~~;) (t)> op de bekende wijze door een 

e-macht gegeven wordt. Het zal daarom duidelijk zijn dat een golfpakket 

gevormd uit de stationaire toestanden ~~~;>>het gehele botsingsproces 

beschrijft. Overigens is het interessant op te merken dat de energie 

behorende bij ~~~;>>dezelfde is als de energie behorende bij ~~aS>; er 

is 'energiebehoud' tijdens de verstrooiing. Stilzwijgend is bij dit alles 

veronderst7ld, zoals we ook in het vervolg zullen doen, dat de interactie 

V voldoet aan alle eisen die noodzakelijk zijn voor de geldigheid van 

alle toegepaste mathematische operaties. 

In analogie met G(z) definiëren we nu eveneens de vrije Greense 
-1 operator G (z)=(z-H ) . Beide operatoren staan met elkaar in verband via 

0 0 

de identiteiten 

G(z) = G (z) + G (z)VG(z) 
0 0 

(2.1.11) 
= G (z) + G(z)VG (z) 

0 0 

die gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden. Toepassing van de eerste van 

deze relaties op vergelijking (2.1.9) levert de Lippmann-Schwinger 

vergelijking voor de verstrooiingsteestand ~~~;>>op: 
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(2.1.12) 

waaruit we vervolgens het asymptotisch gedrag van ~~~;>>, dat aanleiding 

zal geven tot de introductiP. van eP.n s-matrix! kunnen afleiden. 
+ 

(G (E S) is een verkorte schrijfwijze voor de limiet lim G (E S+iE) .) 
0 a .1. 0 a 

€T0 
Deze afleiding geschiedt als volgt. 

Uit (2.1.12) vinden we voor de plaatsrepresentatie van de golffunctie 

dat 

() 1 ip s·r/fi 
<r I~ + > = _ __:;....._,..... e -a - I aS> + 
- aS (2rrfi)3/2 (2.1.13) 

+ L L Jd~'fd~" <rlp'a'S'><p'a'S' IG (E+) l.e"a"S"> • 
a'S' a"S" -- - o aS 

waarbij tweemaal gebruik gemaakt is van de volledigheidsrelatie van de 

basis { l~aSaS> }: 

We schrijven nu het matrixelement van G uit tot 
0 

<p'a'S' IG (E+) lp"a"S"> 
- o aS -

1 
(2.1.15) = ê(p'-p")ê ' "ös•on + -- aa 1-J 

EaS-Ea"S" 

~ 
"2 

+ met E = - +E +E en dus E -E = 
a"S" 2~ a" S" aS a"S" 

uitdrukking geldt per definitie dat 

+ 
pa"S" = 

2 
+ "2 

Pa"S"-p 
2~ 

. In deze laatste 
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De tweewaardigheid in de complexe functie IZ wordt opgeheven door het 

aanbrengen van een snede langs de negatieve reële as. In bovenstaand 

geval betekent dit dat Im(p:"
13

")>0, een conventie die we ook aanhouden 

wanneer Eal3-e:a"-e:
13

"<o (de zogenaamde gesloten kanalen) en we te 

maken hebben met een toesta~d, die ~a~uit energetisch oogpunt gezien 

oneindig lang na de botsing, wederom buiten de dracht van de interactie 

( ) . . d t . . t d 1111 (+) . k . . d V r , n~et ~n e vers roo~~ngstoes an raS > aanwez~g an Z~Jn en us 

ook geen bijdrage mag leveren aan het asymptotische gedrag. 

Door nu eveneens gebruik te maken van de asymptotische expansie van 

de vlakke golf eiE'·~/~, die gegeven wordt door [MES61, p 805] 

e "' 21Th 
ip'r r-+<» 

(2.1.16) 

en die wederom geinterpreteerd moet worden in distributionele zin, 

vinden we voor het asymptotische gedrag van het verstrooide deel van 
j'l'(+)> 

aS 

co 
ip'r/fl 

211fl 
Jdp'p' 1: ja'S'> e 

ir (21rt'1)3/2 a 1 13 I 

= 1: 
a I 13 I 

-co 

ipa'B'r/fl 
ja' 13' > ..;;e--~-=--

(2nfl) 
312r 

2J.I <E ' a ' 13 ' I V I 'i' ( +) > = 2 aS + ,2 
Pa'B'-p 

(2.1.17) 

waarin E'=p'~ en analoog voor ~a·a·· Tevens is aangenomen dat het 

matrixelement <p'a'B' lvj'l'(+)> zich dusdanig gedraagt dat de afsluiting van 
- aa 

de integratieweg door middel van een halve cirkel door het complexe 

halfvlak met Im(p')>O geoorloofd is. Verder is in (2.1.17) het 

matrixelement feitelijk analytisch voortgezet naar complexe p , 0 , -a .., 
vectoren, voorzover het gesloten kanalen betreft. 

1 · h 1 (+) d · t · d 1· ·k In totaa wordt het asymptot~sc e gedrag van 'i'aB > an u~ e~n e ~J 

gegeven door 
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ip 
8 

•r/1'1 
e -a - laB> + (2.1.18) 

r-+oo 

+ I 
a'S' 

od 
t , s, s Cp , s, , P s' a ,a -a -a la'S'> } 

r 

en de verstrooiingsamplitude 

"(2'1lfl)3 () 
... < 'B'Ivl'l' + > 

2rrfi2 ~a'S'a aS · 
(2.1.19) 

Het superscript od is toegevoegd om aan te geven dat we hier te maken 

hebben met onderscheidbare deeltjes. 

We zien dus dat het asymptotische gedrag bestaat uit een ongestoorde 

vlakke golf in het beginkanaal laB> en uitlopende bolgolven in alle 

eindkanalen la'S'>, die energetisch gezien bereikt kunnen worden. Zoals 

hiervoor al aangekondigd hebben we voor de zogenaamde gesloten kanalen, 

waarbij pa'S' zuiver imaginair is omdat EaS-Ea,-€
8

,<0, een exponentieel 

atvallend gedrag, zodat er inderdaad geen bijdrage aan het asymptotische 

gedrag geleverd wordt. Dit zijn precies de randvoorwaarden die men op 

fysische gronden zou verwachten. 

Ter volledigheid zij hier vermeld dat we eveneens een toestand 1'1'~;>> 
kunnen defini~ren die in feite het tijdinverse proces beschrijft; het 

asymptotische gedrag bestaat uit 

la'S'> en een ongestoorde vlakke 

Deze toestand wordt gedefinieerd 

lim 
€-1-0 

inlopende bolgolven in alle beginkanalen 

golf lP 
8

a8> in het eindkanaal. -a 
via, vergelijk met (2.1.9), 

(2.1.20) 

en voldoet eveneens aan de Lippmann-Schwinger vergelijking (2.1.12), met 

dien verstande dat nu het argument van G gelijk aan E B wordt. o a 
Alhoewel deze toestand een mathematische curiositeit lijkt te zijn, zal 

in het volgende hoofdstuk blijken dat dit gesnszins het geval is. We 

kunnen dit ook nu al inzien. 
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oe overgangswaarschijnlijkheid voor een bepaald proces, meer precies de 

overgang van het ongestoorde golfpakket ~~aS(t)> (t~ -~) naar het 

ongestoorde golfpakket ~~a'S' (t)> (t~ ~),wordt gegeven door: 

waa~·s· 
I 12 

= IA Q I~ I I , 
a..,~ P 

(2.1.21) 

met de overgangsamplitude Aas~·s·= lim <~a'S' (t) ~~~;) (t)>. Dit kunnen 
t~ 

, we vervolgens via de toestand ~~~~~. (t)> en zijn aan (2.1.6) analoge 

'eindvoorwaarde' herschrijven tot: 

A 
as~·s· 

= lim <~(-) (t) ~~(+) (t) > = 
a'S' aS 

t~ 

<~(-) ~~(+)> 
a'S' aS · 

(2.1.22) 

Maar laten we na deze zijsprong terug keren naar de verdere 

ontwikkeling van de verstrooiingstheorie en in het bijzonder nu enige 

aandacht besteden aan de uit formule (2.1.18) volgende uitdrukking voor 

de differentiële werkzame door~nede, een voor bijvoorbeeld kernfysische 

toepassingen belangrijke observabele, die gedefinieerd wordt als de 

verhouding tussen de uitgaande deeltjesflux per eenheid van ruimtehoek 

en de·invallende flux per oppervlakte eenheid. Dit levert het verband 

od 
dO 1 Q I Q (p I Q I I p Q) a .., ,a.., -a .., -ap 
--~~~~--~~--~- = 

dn 
(2.1.23) 

op, zodat nu duidelijk is dat het matrixelement <p ,
0
,a'S' lvl~(:)> een -a .., a ... 

centrale rol speelt in de verstrooiingstheorie. Mede met het oog hierop 

wordt een speciale T(ransition)-operator geïntroduceerd, waarvan de 

matrixelementen in de basis t ~~aSaS> } overeenstemmen met 

<p , 0 ,a'S' lvl~<:>>. Kortom -a .., a.., 

<p , 0 ,a'S' !TIP 0 aS> -a .., -a.., 
(2.1.24) 

wat samen met de Lippmann-Schwinger vergelijking voor ~~~;>>, formule 
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(2.1.12), leidt tot een vergelijking voor de T-operator 

T(z) = V+ VG (z)T(z), 
0 

(2.1.25) 

die in principe voor willekeurige complexe z, de totale energie van het 

systeem, opgelost kan worden. Deze operator vergelijking en de oplossing 

ervan zijn van groot belang bij de beschrijving van de verstrooiing van 

drie deeltjes, waar we in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig op in 

zullen gaan. Een fysische interpretatie van (2.1.25) wordt verkregen 

door het uitvoeren van opeenvolgende iteraties. Dit procedé leidt tot de 

zogenaamde Neumann reeks T(z)=V+VG (z)V+VG (z)VG (z)V+ ... , waarvan 
0 0 0 

bijvoorbeeld de tweede term een proces beschrijft met allereerst een 

interactie tussen de twee botsende deeltjes, vervolgens een vrije 

propagatie en tenslotte wederom een wisselwerking. Alle andere termen zijn 

op analoge wijze te interpreteren. Zo beschouwd kan de T-operator dus 

gezien worden als een sommatie van alle mogelijke manieren, waarop een 

tweetal deeltjes aan elkaar verstrooid kunnen worden. Dit alles geeft 

aanleiding tot de introductie van Feynman-achtige diagrammen, die het 

bovenstaande kunnen verduidelijken. (Figuur 2.1.1) 

V V Go V 

~ I + + 

+ ~~ ~ ~~ + 

V Go V Go V 

E~~_g~~~ De Neumann reeks van de T-operator. 
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we gaan nu het asymptotische gedrag van de toestand ~~~;) > op een iets 

andere manier, voor het gebruik bij de gekoppelde kanalen vergelijking 

in de volgende paragraaf, in termen van impulsmomenten en zogenaamde 

S(cattering)-matrices uitdrukken. Daartoe introduceren we allereerst een 

impulsmomentbasis in de impulsruimte van de deeltjes, met behulp van 

<p 1 lptm> -
Ö (p-p I) 

pp I y tm (~ I ) I (2.1.26) 

zodat blijkbaar en 

I J 
ö (p-p I) 

P tm> = de • - Y (p- •) 
pp' tm - ' 

wat de { jptm> } basis eenduidig vastlegt. De uitdrukking 
ad 2 

f rar a(P rar'P a)= -41T J.lfl 
~ ~ ~~~ -~ ~ -~~ 

<p , 0 ,~'8' jTjp 0~8> voor de verstrooiings-
-~ ~ -~~ 

amplitude, samen met de definitie van de S-matrix 

(2.1.27) 

en de notatieT rarnr , an (p , 0 ,,p 0 )=<p , 0 ,2'm 1 ~ 1 8' jTjp 0 2m~S> ~ ~ :.. m ~~~:..m ~ ~ ~~ ~ P ~~ 

geeft: 

21Tfl 

(2.1.28) 

{sod ( ) ~ ~ ~ ~ } y* ( _ ) 
• ~·s•t•m·,~atm P~s -u~~~uss•utt'umm' ~m 2~s · 

Van de in de laatste twee relaties gebruikte S0 d-matrix kan bewezen 

worden dat hij unitair is. (We gaan hier later nog nader op in.) Tevens 

is hij, voor het geval dat ons in het vervolg interesseert, symmetrisch, 

wat verband houdt met het feit dat de totale pariteit van de botsende 

waterstof atomen een behouden grootheid is; lt-2 1 I= even. 
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De s 0
d-matrix kan in alle gevallen symmetrisch gedefini~erd worden, als 

systematisch aan elke bolfunctie een fasefactorit toegevoegd wordt. 

[LAN58] 

Door nu (2.1.18) en (2.1.28) te combineren en de vlakke golf te 

ontwik.l.:elen naar bolfuncties, neemt het asymptotische gedrag de volgende 

vorm aan: 

1 [ .. ~. (2rrh) 3/2 
I I 

t'm' im 
2 

. t' 
Tr~ 

{ 5od ( ) 
• a'8't'm',aStm Pae 

i(pa'S'r/ft-t'rr/2) 
~e___________________________________ + 

met wederomp ,
0

,=f. 
-a ~ -

(2.1.29) 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de ontwikkeling van de 

verstrooiingstheorie voor het onderscheidbare geval. Rest nog de 

generalisatie naar twee identieke deeltjes. Omdat we uiteindelijk 

geïnteresseerd zijn in waterstof atomen, beschouwen we nu twee bosonen. 

Zeer fundamenteel is de relatie [AUS70]: 

id 
f •o• o<P •o•'p o> = a ~ ,a~ -a P -a~ 

J..l ( 2 ni'l) 3 <p a ' 8 ' I v:r I '!' ( +) > = 
2rrh2 -a'S' aS 

(2.1.30) 

met 1=(1+P12 ) een niet genormaliseerde symmetrisatie operator. Aan de 

hand hiervan is in principe duidelijk hoe de voorgaande pagina's 

gegeneraliseerd moeten worden. We gaan echter nog een stap verder en 

voeren volledig symmetrische en genormaliseerde toestanden lptm{aS}> in 

via: 
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ia.S>+(-1)tjaa.> 

p O+ö a. a). 
(2.1.31) 

In termen van deze toestanden gaan (2.1.28} en (2.1.29} achtereenvolgens 

over in 

en 

id 
·{ 5 {a.'S'}t'm' ,{a.S}tm(pa.S) 

e 

L L Yt'm' (2a.•a•)Jl+öa.•a·' j1+öa.a'. 
tm t'm' 

4 
. ,Q,' 

lT~ 

-i(p r/~-t'lT/2) 
a.' 13' 

(2.1. 32) 

1 

(2.1.33) 

* }Yn (p Q) -vm -a..., 

Tenslotte nog de uitdrukkingen voor de werkzame doorsneden. Formule 

(2.1.23) luidt voor twee identieke deeltjes 

= (2.1.34) 
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1 ! 2 ~ - o- . - u, ó ó . r Y (ö ) Y (ö ) 
{a'S' !,taoi JU.' mm• · .i'm' :.a'B 1 im :.aB 

waaruit dan de effectieve werkzame doorsnede bepaald kan worden. Hieronder 

verstaan we de middeling van de totale werkzame doorsnede over alle 

ingaande richtingen dus: 

eff 1 J 1 
cr •al a<P a> = --4 dp a 1 ó a ~ ,a~ a~ v -ap + a~a· 

id 

J 
dcr a I a I , a a 'Ea I a I , Ea a) 

d~a 1 a 1 dQ = 

(2 .1. 35) 

In de laatste vergelijking is gebruik gemaakt van de orthonormaliteit 

van de bolfuncties en van het feit dat wanneer de deeltjes in het 

eindkanaal j{a 1 a•}> zich in dezelfde interne toestand bevinden, slechts 

over een ruimtehoek van 2v srad geïntegreerd hoeft te worden om de 

totale werkzame doorsnede te verkrijgen. 
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Zoals hiervoor al vermeld kan, na toepassing van de Born-Oppenheimer-

en de Shizgal benadering, de verstrooiing van twee waterstof atomen aan 

~lkaar béschreven worden met een effectieve hamiltoniaan. De 

verstrooiingsteestand ~~(+)>die dit proces moet beschrijven voldoet aan 

de tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking 

(H-E)~~(+)> = 0 (2.2.1) 

en ontwikkeling van ~~(+)>naar een geschikte basis zal dan leiden tot 

een gekoppeld stelsel van lineaire, tweede orde differentiaalvergelijkingen. 

Maar alvorens hiertoe over te gaan, besteden we allereerst enige 

aandacht aan de precieze vorm van de effectieve hamiltoniaan, zoals die 

in het vervolg gebruikt zal worden. Uitgeschreven luidt deze 

2 
p 2 . d 

H = =- + L H~nt + Vc + V • 
211 . 1 ~ (2.2.2) 

~= 

Hierin zijn achtereenvolgens 

Hint 
de interne hamiltoniaan, die bestaat uit een tweetal bijdragen 

namelijk de hyperfijn interactie en de Zeeman interactie, wat 

resulteert in [EIJ84] 

a e P 
- cr •cr- + 
4 - -

e 
ll Ba 

e z - ll soP p z' (2.2.3) 

met a de hyperfijnconstante, deze heeft een waarde van ongeveer 

68 mK, ll en ll de absolute waarde van de magnetische momenten e p 
van respectievelijk het electron en het proton en cr de Pauli 

spinmatrices. 

De eigentoestanden van deze interne hamiltoniaan worden, in 

volgorde van oplopende energie eigenwaarden, aangeduid met 

la>, lb>, Ie> en ld>. Zie Figuur 2.2.1. 
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0 .l .2 100 
100 

I I ct> 

I 
I 

sof 

ie> 

50 
t I 
~ I 
e 
c: 
::: 
lil 

0 
0 

-50 -50 

B (in Tl + 

f.ffl':!:.ur 2.!.~~;_ De hyperfijn- en Zeemanopsplitsing voor de 

ls-groondtoestand van atomair waterstof. 
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Uitgedrukt in termen van electron- (t) en protonspins (~) 

worden deze toestanden gegeven door: 

r 
la> = case I H> - sine I H> 

lb> = '·'-""' J I -, '.".. (2.2.4) 

1 
Ie> = case I H> + sine l-t~> 

ld> = jH> 

en tan(2e)= a 
2B (11 +11 ) I 

e p 

de centrale interactie. Dit is in feite de effectieve vorm van 

alle Coulomb interacties tussen de vier deeltjes onderling. 

we schrijven deze sterke wisselwerking op de volgende wijze: 

1 
L V (r) P (s) 

s 
(2.2.5) 

s=o 

waarbij de P(s) projectieoperatoren op dat deel van de totale 

spinruimte voorstellen, waarvoor de totale gekoppelde 

electronspin gelijk is aan s. De bijbehorende potentialen 

V (r) zijn nu de bekende singlet- en triplet interacties en 
s 

zijn weergegeven in Figuur 2.2.2. 

Tenslotte is 

vd de dipolaire interactie. We zullen ons beperken tot de 

electron-electron wisselwerking. Deze is veruit het sterkst, 

immers 11 /11 =660, en zal ook in het vervolg bij de toepassingen 
e p 

een hoofdrol blijken te vervullen. 

De effectieve vorm luidt: [TIN64] 

(2.2.6) 

met Ee
2
e de sferische componenten van een tensoroperator van de 
]J. 

tweede orde, die met behulp van de Pauli spinmatrices gegeven 

wordt door 
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0 2 4 6 8 10 
40000 ,---,-----,-,..-------,.--------.---~-----. 40000 

20000 v
1 

(r) 20000 

t 

Q 
.: 

:::: 
(J 

> 0 0 

-20000 -20000 

-40000 

-60000 '-----l.........----.....JL------1-----L---_J -60000 
0 2 4 6 8 10 

r (in a ) + 
0 

~~~-~~~~~ De aentraZe (singlet- en triplet-) interactie. 

AZs eenheid van lengte wordt de Bohr-straaZ 

a gebruikt. De waarde van a bedraagt 5.29•10-11 m. 
0 0 
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(2.2. 7) 

·w·~~ .... -1.-. ·"e no ... at-•"' I..:. m .J..:. m IJ' m ) ""'0 ..... oen ,..., ohs,..'h-f"'...r.rr'l;o" -- - - '- -·- \Jl-1 2 2 3 3 ",...., - --·· ---- ........ ------
-ff. . - t k . . '1 e e e - ( e + . e) I r,:;-2 coe ~c~en verwer t ~s, terw~J cr =cr en cr = + cr _ ~cr vL. 

0 z ± x y 
Klassiek gezien is deze interactie niets anders dan de 

potenti~le energie -~·~ van een magnetische dipool in het 

magneetveld veroorzaakt door een naburige dipool. [JAC62] 

Nu de effectieve hamiltoniaan geheel bekend is kunnen we overgaan tot 

het eigenlijke probleem, namelijk het oplossen van de Schrödinger 

vergelijking (2.2.1). Hiertoe voeren we een volledig symmetrische basis 

{ lrtm{aS}> } in, vergelijk met (2.1.26) en (2.1.31), en ontwikkelen 

lUl(+) b . k 1 d 
r > naar deze as~s van zogenaamde anaa toestan en: 

zodat <:l'i'(+)> = L L 
{aS} tm 

2 F !m{aS} (r) i 
r i lrtm{aS}>, r (2.2.8) 

Invullen van deze ontwikkeling in de Schrödinger vergelijking en 

projecteren op de toestand lrtm{aS}> leidt dan tot de gewenste gekoppelde 

kanalen vergelijking: 

(2.2.9) 

= i'm'{a'S'} 
L L C !m{aS} (r} Ft'm'{a'S'}(r) 

{a'S'} !'m' 

!'m'{a'S'} ê(r-r') 
en een koppelingsmatrix C tm{aS} (r) rr' 

dat wil ?.eggen 

i'm'{a'S'} 
C !m{aS} (r) = .t'-t I c dl ~ <!m{aS} V +V i'm'{a'S'}>. (2.2.10) 
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Deze kan met behulp van de resultaten in de appendix verder uitgewerkt 

worden. Aan deze koppelingsmatrix is duidelijk te zien dat de centrale

en de dipolaire wisselwerking verantwoordelijk zijn voor de koppeling 

en dus voor de verschillende relaxatieprocessen. Dit biedt dan ook de 

mogelijkheid tot een klassificatie van diezelfde processen. Men spreekt 

in dit verband van exchange- en dipolaire overgangen. Dit is een 

terminielegie die wij ook zullen hanteren. 

Alvorens nu over te gaan tot een bespreking van hoe deze vergelijking 

numeriek opgelost kan worden, schrijven we (2.2.9) allereerst in een 

matrixnotatie: 

d2 
2 ~(r) = 
dr 

V(r) •F(r) (2.2.11) = = 

In deze laatste vergelijking stellen de kolommen van ~ de verschillende 

lineair onafhankelijke oplossingen voor. De bijbehorende index kan 

geïnterpreteerd worden als het ingangskanaai van het botsingsproces. 

De rijen representeren dan de verschillende kanalen ltm{aS}> die met 

elkaar gekoppeld zijn. Welke dit zijn is overigens eenvoudig vast te 

stellen. De enige symmetrie die de spinhamiltoniaan nog bezit, is de 

rotatiesymmetrie om de z-as; het magnetisch veld B is zonder verlies van 

algemeenheid verondersteld langs de z-as gericht te zijn. Dit betekent 

dat alleen het totale magnetische quanturngetal m = m+m +m0 een goed 
tot a P 

quanturngetal is en dat daarom dus alle kanalen met dezelfde mtot met 

elkaar gekoppeld zijn. 

Vergelijking (2.2.11) wordt nu geïntegreerd met behulp van een 

gemodificeerde Numerov methode. Dit is een twee-staps methode, zodat een 

opstartprocedure vereist is. Vanwege de lineariteit van de Schrödinger 

vergelijking en het feit dat Fim{aS}(r)/r regulier in de oorsprong moet 

zijn, kan deze opstartprocedure als volgt geformuleerd worden: 

{ ~(o) = 0 

(2.2.12) 
~ (h) = e:l e: wiliekeurig. 
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Op deze wijze wordt de integratie dus in elk kanaal opgestart en zijn er 

inderdaad evenveel lineair onafhankelijke oplossingen als er kanalen zijn. 

De lineaire onafhankelijkheid van de oplossingen zal echter tijdens de 

integratie gevaar lopen. Dit wordt veroorzaakt door de 'lokaal gesloten' 

kanalen. Hiermee bedoelen we die kanalen waarvoor V0 { ~} n r 0 }(r)>O, 
x-m a.!j ,x-mta.~-> 

voor een open of gesloten interval van de r-as. In deze kanalen zal de 

oplossing in het algemeen exponentiëel toenemen, zodat de verschillende 

oplossingen veel op elkaar gaan lijken en dus 'numeriek lineair 

afhankelijk' worden. Dit kan voorkomen worden door indien nodig de 

oplossingsvectoren lineair te combineren en zo de lineai~e onafhankelijkheid 

te waarborgen. [THI81] 

Daarmee is ook een verklaring gegeven voor het feit dat in vergelijking 

(2.2.11) de oplossing ~(r) als een matrix wordt geschreven. Niet alleen 

is het numeriek gezien, vanwege bovenstaand probleem, langs deze weg niet 

goed mogelijk om die ene oplossing te bepalen die het relaxatieproces 

beschrijft waarin men geïnteresseerd is, maar belangrijker is dat voor het 

correct vervullen van de asymptotische randvoorwaarden het noodzakelijk 

is dat alle onafhankelijke oplossingen lineair samengesteld worden. 

Van groot belang is vervolgens de bepaling van de s-matrix uit de 

oplossing E(r). Daartoe introduceren we een tweetal matrices, die voldoen 

aan de vergelijkingen (2.2.9) met het rechterlid gelijk aan 0 en het 

gewenste asymptotische gedrag hebben: 

* en 0 (r) = I (r) ~ 
mn mn 

De h~±) (p) z~Jn sferische 

relatie h(+) (p)=h(-)*(p) 
t i 

-i (p r/fi-t '11'/2) 
m m ö i _e ___________________ _ 

mn 
(2.2.13) 

i (p r/11-t '11'/2) 
m m ö i _e _________________ __ 

mn 

hankelfuncties [MES61], die voldoen aan de 

en pm= j2~(E-Ea. -e 6 )1 
is de asymptotische 

m m 
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impuls in kanaal m, met dien verstande dat met de wortel weer de 

hoofdwaarde bedoeld is. 

We ontwikkelen nu ~(r) naar deze matrices via: 

(2.2.14) 

en passen de methode van variatie van constanten toe, om uitgaande van de 

gekoppelde kanalen vergelijking een tweetal eveneens gekoppelde 

differentiaalvergelijkingen voor de co~ffici~nt matrices ~(r) en ~(r) af 

te leiden. [THI81] Deze luiden respectievelijk 

d 
dr ~(r) = 

d 
dr ~(r) = 

- J.l; ~ (r) ·~ (r) • Ü {r) ·~ (r) + ~ (r) ·~ (r) } 
fl 

J.l; !,(r)·~(r)·{~(r)·~{r) + ~(r)·~(r)} 
1'l 

(2.2.15) 

Voor de bepaling van de S-matrix is het nu noodzakelijk dat we zo ver 

door integreren totdat de co~ffici~nt matrices onafhankelijk van r zijn 

geworden. In die situatie geldt blijkbaar dat 

~(r) = !,(r) ·~ + ~(r) ·~ = {!,(r) + ~(r) •g}·~, (2. 2 .16) 

-1 
met S=B•A , waarmee de s-matrix bepaald is. Vergelijking met het door 

= = = 
(2.1.33) weergegeven asymptotische gedrag, leert dat de op de hierboven 

geschetste wijze verkregen ~ slechts in het geval dat beide indices met 

een open kanaal corresponde~en, overeenstemt met de Sid_matrix. 

Het toepassen van deze procedure zou echter tot gevolg hebben dat, omdat 
-3 de dipolaire interactie slechts afvalt met r , bijzonder ver door 

geïntegreerd moet worden. Daarom integreren we vergelijking (2.2.11) 

slechts tot een straal r
1

, waarbuiten de centrale interactie 

verwaarloosd kan worden en behandelen de dipolaire wisselwerking 

vervolgens met behulp van eerste orde storingsrekening. Dit gebeurt door 

via S(r)=B(r) ·A-1 (r) een localeS-matrix te defini~ren, waarvoor met = = = 
gebruikmaking van de differentiaalvergelijkingen (2.2.15) voor de 
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matrices ~(r) en ~(r) en de veronderstelling dat ~(r 1 ) na van rechts met 

~- 1 (r 1 l vermenigvuldigd te zijn in de vorm ~(r 1 )+~(r 1 ) ·~(r 1 ) gebracht is, 

een integraalvergelijking af te leiden valt die luidt: 

r 
r 
J dr 1 { ~ { r 1 ) +~ ( r 1 ) • ~ ( r 1 ) } • ~ ( r 1 ) • { ~ ( r 1 ) +~ ( r 1 ) • ~ ( r 1 ) } 

(2.2.17) 

De koppelingsmatrix ~ bevat in feite alleen nog de dipolaire interactie, 

want in het gebied met r>r1 is de centrale interactie verwaarloosbaar. 

De eerste orde behandeling houdt nu in dat voor het geval r=®, immers 

S=S(®), in de integrand van (2.2.17) S(r 1
) vervangen wordt door de door = = = 

numerieke integratie bepaalde ~(r 1 )-matrix. 
Bij een practische uitvoering van deze integratie voor r<r

1 
is het, 

gezien de sterkte van de centrale wisselwerking, zinvol om een basis te 

gebruiken, waarbij de electronspins samengesteld zijn tot een totaal 

impulsmoment S, de protonspins tot een totaal impulsmoment I en waarbij 

de centrale interactie gediagonaliseerd wordt. Deze { lrtmsM
5

IM
1

> } 

basis heeft verder nog als voordeel dat het nu mogelijk is om de Shizgal 

benadering eventueel niet toe te passen en te werken met Heitler-London 

golffuncties voor de ruimtelijke vrijheidsgraden van de electronen. 

Eveneens kan op deze wijze zowel de intra- als de interatomaire 

hyperfijninteractie in rekening gebracht worden. Bij deze aanpak wordt 

bij r=r1 terug getransformeerd naar de asymptotische basis, zoals die 

hiervoor steeds gebruikt is en wordt vervolgens eveneens (2.2.17) 

toegepast om het integratiegebied te beperken. Volledigheidshalve 

vermelden we hier dat deze laatste stap slechts toegepast wordt op de 

open kanalen, dit omdat het open-kanaal deel van de S-matrix bepalend 

is voor de verstrooiingsgolffunctie in r=®. Alleen voor deze kanalen kan 

een fysisch bruikbare en zinvolle S-matrix gedefinieerd worden. 

Voordat we deze paragraaf be~indigen, beschouwen we nog een tweetal 

interessante, uit de gekoppelde kanalen vergelijking volgende 

eigenschappen van de oplossing ~(r). We doelen hier op de unitariteit 

van de door (2.2.16) gegeven ~-matrix en het asymptotische gedrag van de 

golffunctie in een gesloten kanaal. 
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Allereerst het bewijs van de unitariteit van de S-matrix, wat verband = 
houdt met het behoud van deeltjesflux. Daartoe vermenigvuldigen we 

2 
d .. 
--.., F_.lrJ = 
dr" :r~ 

L vff' (r)Ff'i (r) 
f' 

* van de linkerkant met Ffi' (r) en sommeren over f. Daarna trekken we de 

complex geconjugeerde uitdrukking, met i en i' verwisseld, ervan af en 

integreren over de straal r van o tot R. Het resultaat is 

l: 
f 

(2.2.19) 2 * i d
2 * 

r { F fi' (r) dr2 F fi (r) - F fi (r) dr2 F fi'} = 
0 

R 

= l: Jdr 
2 * * * r {Ffi' (r)Vff' (r)Ff'i (r) - Ffi (r)Vff' (r)Ff'i' (r) }. 

ff' 
0 

Het rechterlid verdwijnt vanwege de hermitiviteit van de ~-matrix en het 

linkerlid kan door middel van partiële integratie, met gebruik making 

van het feit dat F(r)=O in de oorsprong, geëvalueerd worden. Dit levert = = 

(2.2.20) 

Door nu achtereenvolgens de limiet van R~ te nemen en het asymptotische 

gedrag van F(r), dat gegeven wordt door I(r)+O(r) •S, te substitueren wordt = = = = 
inderdaad de unitariteitsrelatie 

afgeleid. De 

geven dat de 

interpretatie 

geen bijdrage 

0 • • I 
~~ 

sommatie-index f 

sommatie slechts 

hiervan is dat 

leveren aan de 

is hierbij van een 
+ 

over de open kanalen 

de gesloten kanalen in 

deeltjesflux. (LAN58] 

(2.2.21) 

voorzien om aan te 

loopt. De fysische 

de limiet R~ 
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Nu het asymptotische gedrag van de golffunctie Ffi (r), wanneer f met een 

gesloten kanaal correspondeert, dat via de dipolaire interactie gekoppeld 

is met het ingangskanaal i. In eerste instantie is men geneigd te 

veronderstellen dat dit gedrag overeenstemt met een exponentiële afval. 

Dit is echter niet het geval, vanwege de continue in::>troom van deeltjes-

flux vanuit het ingangskanaal. Er is hier een analogie te trekken met 

een gedempte harmonische oscillator, waarop een in de tijd variërende 

dwangkracht werkt. De amplitude van de oscillator vertoont dan eveneens, 

na voldoend lange tijd, het gedrag opgedrongen door de d\tarigkracht. 

We kunnen dit alles nog als volgt kwantificeren. De differentiaal

vergelijking voor Ffi (r) heeft globaal de vorm 

(2.2.22) 

waarbij r voldoende groot verondersteld is om de centifugaal barrière en 

de centrale interactie te kunnen verwaarlozen. Door wederom de methode 

van variatie 'van constanten toe te passen en gebruik te maken van 

F .. (r) 
~~ 

i (pi r/11.-R.i lT/2) 
e e 

-i (p. r/1'i-R.. lT/2) 
~ ~ a 

- F .. (r) 
~~ 

(2.2.23) 

kunnen we aantonen dat het asymptotische gedrag van Ffi (r) gegeven 

wordt door: 

F fi (r) 

2 
Dfi'fi 

2 2 
p.+K 
~ 

a 
F .. (r) 
~~ 

3 
r 

(2.2.24) 

zodat we niet met een exponentiële afval, maar slechts met een afval 
-3 van r te maken hebben. Dit gedrag kunnen we terug zien in Figuur 2.2.3, 

waar de kinetische energie in het ingangskanaai zo klein is gekozen, dat 
a de door F .. (r) veroorzaakte oscillaties niet zichtbaar zijn. 
~~ 
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Fi~-~~· 3: De golffunatie F 2_ 1 {bc} ,OO{bb} bij een kinetische energie 

in het ingangskanaal van 0. 001 K. De magnetische veldsterkte 

bedraagt 10 T~ zodat het interne energieverschil tussen de 

je> en de jb> toestand ongeveer gelijk is aan 13.4 K. 
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Wanneer we het in deze paragraaf gebodene willen toepassen op 

macroscopische grootheden, zoals die door experimentatoren op het gebied 

van atomair waterstof worden bepaald, is het noodzakelijk om uitdrukkingen 

af te leiden die deze macroscopische grootheden relateren aan 

bijvoorbeeld de microscopische s-matrix. Om dit doel te bereiken is de 

quanturn Boltzmann vergelijking zeer geschikt. 
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Een systeem van N bosonen wordt in de statistische quanturn mechanica 

beschreven met behulp van een volledig symmetrische dichtheidsoperator 

pid(t), die, wa~nee~ ~~ (t)> een voll~dig gesymmetriseerde en 
lJ 

genormaliseerde N-deeltjes toestand voorstelt, geschreven kan worden als: 

pid(t) = 
ll 

L I 'I' ( t) >p <'I' ( t) I I 

ll ll ll 

met \ p =1. [FAN57] 
L ll 
ll 

(2.3.1) 

De tijdontwikkeling van deze dichtheidsoperator wordt, omdat de toestanden 

1'1' (t)> voldoen aan de tijdafhankelijke Schrödinger vergelijking voor de 
ll 

totale N-deeltjes hamiltoniaan HN, gegeven door de Liouville-Von Neumann 

vergelijking 

dpid(t) N 'd 
ifi dt = [a , p~ <t>l (2.3.2) 

We voeren vervolgens een gereduceerde k-deeltjes dichtheidseparator 

F(k) (t) in via [TR083, KOE85] 

(k) N! id 
F (t) =k! Trk+l, •.• ,N(p (t)), (2.3.3) 

waarmee in principe verwachtingswaarden van k-deeltjes observabelen 

bepaald kunnen worden. Wanneer we bijvoorbeeld met 

N 

A= L 
i=l 

a. 
~ 

(2.3.4) 

een !-deeltjes observabele weergeven, dan wordt zijn verwachtingswaarde 

gegeven door 

<A> (2.3.5) 
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Het k-deeltjes geval verloopt analoog. we zien dus dat op deze wijze 

inderdaad tussen macroscopische en microscopische grootheden een 

verbinding gelegd kan worden. Door nu gebruik te maken van de definitie 

(2.3.3) en de opsplitsing van de totale hamiltoniaan HN in een drietal 

termen 

N k N-k H = H + H + 
k N 

I I 
i=1 j=k+1 

V .. 
~J 

(2.3.6) 

waarbij een voor de hand liggende notatiewijze is gebruikt, wordt uit 

(2.3.2) de zogenaamde BBGKY-hiërarchie afgeleid 

Dit is een stelsel van N-gekoppelde vergelijkingen, dat afgesloten 

wordt met de oorspronkelijke Liouville-Von Neumann vergelijking. Het is 

natuurlijk een ondoenlijke zaak om dit stelsel op te lossen, dit zou 

neerkomen op het oplossen van een N-deeltjes Schrödinger vergelijking, 

zodat we geïnteresseerd zijn in een manier om deze hiërarchie· af te 

breken. 

we beperken ons van nu af aan tot het geval k=1 en noemen v12 
eenvoudigweg V om een betere aansluiting met de voorafgaande paragrafen 

te verkrijgen. De eerste vergelijking van de BBGKY-hiërarchie luidt 

dan: 

~"" dF(
1

) (t) = 1 (1) (2) 
.u dt (H , F (t)] + Tr2(V, F (t)] (2.3.8) 

welke we op de volgende wijze afbreken. We maken gebruik van de 

'moleculaire chaos aanname'. Dit houdt in dat er lang voor de botsing 

van twee deeltjes in het gas geen correlatie bestaat tussen diezelfde 

twee deeltjes. Mathematisch gezien, betekent dit dat de gereduceerde 

2-deeltjes dichtheidsoperator in een basis van verstrooiingsteestanden 

geschreven kan worden als een gesymmetriseerd product van 1-deeltjes 

dichtheidsoperatoren. Om deze procedure te verduidelijken introduceren 
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we een basis van eigenvectoren van a 1
, die symbolisch aangegeven worden 

met lk>=l~kK>, zodat natuurlijk 

2 

f 
1 { ~K } Ik> Eklk> en H Ik> = --+ E = 

2m •• K 

1 

n 

H lkl> = {Ek + E1 } lkl> = Ekllkl>. 
0 

(2.3.9) 

Wat we zojuist beweerden was 

<lf(+) IF' 2' llf(+) > = <kljF(l)F(l)tlk'l'> 
kl k '1' - , (2.3.10) 

met t wederom een niet genormaliseerde symmetrisatie operator. Tevens 

is stilzwijgend verondersteld dat er in het gas geen macroscopische 

bezetting van de 1-deeltjes toestanden jk> optreedt. Bij het aldus 

uitwerken van de commutator van V en F( 2) (t) in de uitdrukking (2.3.8) 

krijgen we te maken met de evaluatie van 

f <kllvllf(+) ><lf(+) jF< 2> jlf(+) ><V(+) lk'l'> f mn mn m'n' m'n' ' 
(2.3.11) 

mn 
m'n' 

waarvan de eerste twee factoren geen problemen opleveren. De bracket 

<lf(+) lk'l'> wordt door middel van de formele oplossing van de 
m'n' 

Lippmann-Schwinger vergelijking (2.1.12), die verkregen wordt door 

gebruik te maken van de identiteit vjv(~) ,>= Tlm'n'>, gelijk aan 
m n 

<m'n' jl+TtGt(E+ ) jk'l'>. 
o m'n' 

Op deze wijze is nu in te zien dat de commutator [V,F( 2)] vervangen 

moet worden door TF(l)F(l)Y(l+TtGt) - (l+G T)F(l)F(l)tTt. Samen met de 
"d 

0 0 
(1) (1) 

definitie ~ :Tt en het feit dat 1 commuteert met T, G en F F 
0 

neemt de quanturn Boltzmann vergelijking dan zijn definitieve vorm 

aan: 
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wat uitgeschreven in de basis { jk> } 

ih 

= t 
lmn 

lmn 
m'n' 

{ 1 

(2.3.12) 

(2.3.13) 

oplevert. Tot zover is alles nog algemeen geldig. We nemen nu aan dat het 

systeem dat we beschouwen homogeen is. Dit leidt tot een aanzienlijke 

vereenvoudiging van vergelijking (2.3.13), omdat onder deze voorwaarde 

de gereduceerde 1-deeltjes dichtheidsoperator diagonaal is in de impuls. 

Verder veronderstellen we dat het systeem wat de translatie betreft in 

evenwicht verkeert bij een zekere temperatuur. We stellen daarom dat 

(2.3.14) 

met n de deeltjesdichtheid, P(ek> de bekende Maxwell-Boltzmann 

verdelingsfunctie en p , een element van een dichtheidsoperator p in de 
KK 

ruimte van de interne toestanden van de deeltjes, die inderdaad voldoet 

aan de normeringseis \ p =1. 
/. KK 
K 

Door vervolgens in de verschillende integralen over te gaan op 

massamiddelpunts- en relatieve coördinaten en gebruik te maken van 



Tid 
kl,m'n' = 

met r p. =~P+q 
I -K - -

l21 =~~-s 
gegeven door: 

en f P ,=~P+q' 

t 
-m - -

p ,=~P-q' 
-n - -

dpKK 1 

i~ dt - (E -E ,)p I = 
K K KK 

= -n 

+n 

en P rel <s> e 

2 
- _s_ 

2llkT 
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(2.3.15) 

wordt de tijdontwikkeling van p , 
KK 

1 

p rel <s> 

2 
s._ 
2ll 

* 

+ 

+ 
E 

ll'V' 

(2.3.16) 

1 

f!~À,llv<s,s'>} Prel <s'> 

(2.3.17) 

Zuiver formeel beschouwd is de afleiding van (2.3.16) uit (2.3.13) niet 

cor~·ect. De behandeling van de impulsen als continue grootheden geeft 

namelijk aanleiding tot divergenties van de ~orm o(~), die a priori niet 

duidelijk interpreteerbaar zijn. Wanneer de afleiding overgedaan wordt, 

maar nu met discre-te impulsen, die verkregen zijn door het systeem 

opgesloten te denken in een kubus met homogene randvoorwaarden, treden 

er slechts Kronecker delta's op, wat verder geen problemen met zich mee 

brengt. Nadat alle sommaties (integraties) over de massamiddelpunts

beweging uitgevoerd zijn, kunnen we weer overgaan op continue impulsen 
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door het volume van de kubus oneindig groot te laten worden. Het 

resultaat is eveneens (2.3.16). Achteraf gezien is dit de rechtvaardiging 

voor het feit dat wij in de oorspronkelijke afleiding ó(~) geïnterpreteerd 

hebben als zijnde gelijk aan 1, immers in de discrete variant zou hier 

bijvoorbeeld ö p=l gestaam hebben. 
~·-We zouden nu als laatste stap dit resultaat om willen schrijven in 

termen van de S-matrix, die via de in de vorige paragraaf geschetste 

aanpak te berekenen is. Dit is in principe mogelijk met behulp van 

relatie (2.1.32). Er treedt hier echter een probleem op. Het is eenvoudig 

in te zien dat in de bovenstaande vorm van de quanturn Boltzmann 

vergelijking ook 'virtuele' processen, dat wil zeggen processen waarbij 

niet aan energiebehoud is voldaan, een rol spelen. Deze virtuele 

fid_amplitudes zijn nu wel via (2.1.32) metdeS-matrix verbonden, maar 

deS-matrix gehoorzaamt dan eveneens niet meer aan energiebehoud ('off 

the energy shell'); de eindimpuls is een onafhankelijke variabele 

geworden. Bij een verdund gas zal het echter zo zijn dat wanneer een 

momentopname van het gas gemaakt wordt, het aantal deeltjes dat bezig is 

met een botsing en dus beschreven kan worden met een virtuele 

f id 1· d t 1 1 . . D 1 d -amp ~tu e, e verwaar ozen za z~Jn. aarom verwaar ozen we e 

eindimpuls afhankelijkheid van de s-matrix, dat wil zeggen dat alleen 

de nulde-orde term in de Taylor reeks in de beschouwing betrokken wordt, 

en passen overal (2.1.32) toe. 

Alvast vooruit lopend op de toepassingen die in de volgende paragraaf aan 

bod zullen komen, vermelden we hier dat deze benadering geen enkele 

invloed heeft op de aldaar behaalde eindresultaten, want 

i) Bij de beschrijving van relaxatieprocessen is F( 1) niet alleen 

diagonaal in de impuls, maar eveneens in de interne toestanden. 

In dit geval treden er in (2.3.16) geen virtuele processen op. 

ii) Bij de bepaling van de frequentieverschuiving en -verbreding 

van de waterstofmaser onder invloed van botsingen, zijn we 

geïnteresseerd in coherente bijdragen aan de tijdontwikkeling 

van p • Deze coherente bijdragen worden veroorzaakt door 
ac 

termen in het rechterlid van (2.3.16) evenredig met p p • ac KK 
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In al deze termen spelen slechts reële processen een rol, 

zodat er ook nu geen problemen optreden. 

Het zijn dus de niet coherente bijdragen aan dp /dt, die met 
ac 

de hieronder gegeven uitdrukking niet volledig beschreven 

zulh:n zijn. 

Uitvoering van deze benadering en een aanzienlijke hoeveelheid 

rekenwerk resulteert tenslotte in de gewenste einduitdrukking: 

dp I 
KK 

dt + i 
e: -e: 

{ K K 
1

} 

1'l (2.3.18) 

= n L 
À 

I PJ.IJ.IIPvvl j1+oKÀ, j1+oJ.Iv, /1+öK~À· j1+öJ.IIvl'. 
j.l\) 

].I lVI 

·( * {S{d.}R.m,{].IV}R. 1m1 (q) 5 {K: 1À}R.m,{].I 1V1 }R. 1m1 (q) + R.m 
R. I mi 

-
0

{KÀ},{].Iv} 0R.R. 10mm 10 {K 1À} {].1 1V1} } ) 
· therm 

waarbij de lineaire termen inS, die in principe nog in (2.3.16) aanwezig 

waren, precies tegen elkaar weggevallen zijn en we onder de thermische 

middeling van een grootheid f(S) verstaan: 

(2.3.19) 
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Na de behandeling van de gekoppelde kanalen vergelijking en de quantum 

Boltzmann vergelijking in de paragrafen 2.2 en 2.3 respectievelijk, zijn 

we nu toe aan het combineren van de aldaar bereikte resultaten, om 

zodoende een aantal experimenteel waarneembare grootheden te bepalen. 

We beperken ons hier tot de bespreking van relaxatieprocessen en de 

waterstofmaser. 

De relaxatieprocessen zijn, vooral in het geval van een magnetische 

opsluiting van de waterstof atomen in de Ie> en ld> hyperfijntoestanden 

(zie de inleiding), van groot belang, omdat hiermee een schatting van 

levensduur van het atomaire waterstofgas in de potentiaalput gegeven kan 

worden. De conclusie zal blijken te zijn dat deze levensduur slechts 

enkele seconden bedraagt. Het is duidelijk dat dit hoge eisen stelt aan 

de uitvoering van het experiment. 

In het geval van de waterstofmaser is men vooral geïnteresseerd in de 

berekening van de frequentieverschuiving en -verbreding die door botsingen 

worden veroorzaakt. In de literatuur [BAL63J zijn deze grootheden bepaald 

onder verwaarlozing van de hyperfijn interactie. De aanpak via de 

quantum Boltzmann vergelijking en de S-matrix, biedt echter de mogelijkheid 

om deze interactie op een exacte wijze in de beschouwing te betrekken. 

Zeker in het geval van een cryogene waterstofmaser, waar men een 
18 stabiliteit in de frequentie van maar liefst 1:10 hoopt te bereiken, 

kan dit belangrijke implicaties hebben. 
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Bij een atomair waterstofgas in een homogeen en stationair, uitwendig 

magnetisch veld treedt er geen coherentie op tussen de verschillende 

hyperfijntoestanäen. Dit betekent àä.t in vergelijking (2.3.10) pK:<:' 

diagonaal is in de interne toestanden. We stellen daarom 

np I 
KK 

= n ö K KK I , (2.4.1.1) 

zodat n de dichtheid is van het aantal deeltjes in toestand IK> en 
K 

maken verder gebruik van de unitariteit van de s-matrix 

* {a"~"} R."r" 
5

{a"B"}R."m",{a8}R.m 
5

{a"8"}R."m",{a 1 8 1 }R. 1 m' = 
(2.4.1.2) 

om het in (2.3.18) aanwezige elastische matrixelement om te schrijven 

in een som van inelastische elementen. Dit alles geeft dan aanleiding 

tot de verval vergelijkingen van het atomaire gas: 

dn 
K 

--= 
dt (2.4.1.3) 

waarbij de relaxatieconstanten GaB~ö gegeven worden door: 

Is - ö ö ö 1
2 

) = {yê}i 1 m' {aB}im {yê} {aB} ii 1 mm 1 

' ' therm 

= \ 1 s_ 0 eff (q) ) . 
l+ö,..

8 
J.l yö,a8 

""' therm 
(2.4.1.4) 
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De afleiding van deze verval vergelijkingen via de quanturn Boltzmann 

vergelijking, verduistert enigzins de achterliggende fysica. Gezien het 

feit dat in het verleden nogal eens onenigheid over factoren 2 heeft 

bestaan tussen de verschillende theoretische groepen op het gebied van 

atomair waterstof, is h~t toch raadzaam om deze weg te volgen. De 

quanturn Boltzmann vergelijking behandelt de identieke deeltjes aspecten 

op een exacte wijze en leidt daarom minder snel tot fouten, maar het is 

desalniettemin mogelijk om een fysisch inzichtelijke afleiding van 

(2.4.1.3) te formuleren. 

We beschouwen het totale aantal deeltjesparen NKÀ waarvan de 

afzonderlijke deeltjes zich in de interne toestand jK> en IÀ> bevinden. 

Dit aantal is 

(2.4.1.5) 

Het differenti~le aantal deeltjesparen met een relatieve snelheid g/~ 

wordt dan 

(2.4.1.6) 

Vervolgens botsen de atomen en worden verstrooid naar een hoekelemen.t 

dg'. Hierbij gaan de interne toestanden IK> en IÀ> over in I~> en lv>. 
De verandering van de 'dichtheid' van de deeltjesparen nKÀ:NKÀ/V onder 

invloed van dit proces en in een tijdinterval dt luidt: 

= -
id ( ' ) nK nÀ g da À q ,q 

~~- p ( ) dq - dt ~V 1 K - - dq 1 

l+öKÀ rel S - ~ dn -
(2.4.1.7) 

zodat de totale verandering van de deeltjesparendichtheid per eenheid 

van tijd gevonden wordt door de laatste uitdrukking te integreren over 

alle beginimpulseng en alle eindrichtingen g•. Bij deze laatste 

integratie moeten we weer rekening houden met het feit dat wanneer de 
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interne toestanden I~> en lv> aan elkaar gelijk zijn, de integratie zich 

slechts over 2~ srad uitstrekt. 

Dit leidt dan tot 

dnKÀ 
---- = - n n G . dt K À KÀ~~V 

(2.4.1.8} 

Om nu de tijdafgeleide van de dichtheid van de deeltjes in de toestand 

IK> te verkrijgen, moeten we over À sommeren en aan het rechterlid nog 

een factor 2 toevoegen wanneer er bij het proces KÀ~~v twee atomen met 

dezelfde interne toestand IK> verloren gaan. Deze redenering maakt de 

fysische achtergrond van (2.4.1.3) duidelijk. 

Met behulp van relatie (2.4.1.4) kunnen nu de vervalconstantenG voor 

de verschillende relaxatieprocessen berekend worden. Het resultaat van 

deze berekeningen, in de T+o limiet, voor de overgangen die 

veroorzaakt worden door de centrale- en de electron-electron dipolaire 

interactie (dit zijn 17 van de in totaal 45 mogelijke overgangen) is als 

functie van de magnetische veldsterkte B weergegeven in Figuur 2.4.1.1. 

In deze figuur zijn alleen die relaxatieconstanten GaS~ó uitgezet 

waarvoor de interne energie voor de botsing groter is dan die er na, 

dus Ea+ES>EY+Eó. Dit kan zonder verlies van algemeenheid gedaan worden, 

omdat in het algemeen het omgekeerde proces gevonden wordt uit: 

-(E +€ -E -E )/kT 
a S y ó 

e • (2.4.1.9) 

Het endotherme proces wordt met een Boltzmann factor onderdrukt ten 

opzichte van het exotherme proces. Voor de T+o limiet houdt dit zelfs 

in dat endotherme reacties geheel onmogelijk zijn. 
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I + B/B
0 

+ 

~----------~1To, ____________ _,,o,2 _____________ ,o,l ____ ~1óu 

1: bd + aa 

2: a a + aa 

3: a a + bd 

4: bd + aa 

5: a a + aa 

6: a a + aa 

?: dd + aa 

8: ad + ab 

9: dd+ad 

10: bd + ab 

11: ad + aa 

12: a a + bb 

13: ba + bb 

14: ad + bd 

15: aa + ab 

16: ad+ aa 

1?: aa + ba 

1Ö
11 

1Ö
11 

1o"" 

t 

""' 
10"11 .. ...... ... e 

c ... ..... ... to"" r ... 
~c 

tö" 

10"" 

1o·•• 

-11 
10 

1o·•• 

-11 10 

. .. 
10 

to"" 

-11 10 

-·· 10 

10-11 L-~-----L----~------L-------------~--------~--~10 ... 
0 .001 .01 0.1 . 1 10 

B (in T) + 

Fi~~~~l~~ De reU2xatieaonstanten G(T+O)~ voor de 1? belangrijkste 

overgangen veroorzaakt door de centrale- en 

eZeatron-eleatron dipoZaire interactie. 

(B0=a/16~e= 3.1?•10-3T.) 
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Voor een interpretatie van deze curven moeten we onderscheid maken 

tussen exchange- en dipolaire overgangen. 

i) Dipolaire overgangen. (Curve 7 t/m 17) 

Zoals al bij de behandeling van de gekoppelde kanalen 

ve~gelijking vermeld, laat de dipolaire interactie zich goed 

via eerste orde storingsrekening behandelen. D~t heeft tot 

gevolg dat 

wordt door 

(2.2.6). 

het verloop van de curven in hoge mate bepaald 

het matrixelement <{yo}jE~e j{aS}>, zie formule 
llo 

Dit matrixelement kan met behulp van de uitdrukkingen in de 

appendix eenvoudig berekend worden. Als een extreem voorbeeld 

van deze afhankelijkheid beschouwen we de overgang ac + ab. 

(Curve 15) In dit geval geldt 

(2.4.1.10) 

2 
zodat G ~~~~cos 38. Er treedt nu een minimum op wanneer 8=~/6. ac--.-.:u.J 
Voor het magnetisch veld ligt dit minimum dan bij B=0.0292 T, 

zie (2.'2.4), in volledige overeenstemming met de exacte 

berekeningen. 

Bij de dipolaire interactie treedt nog een tweede effect op 

dat indirect veroorzaakt wordt door de selectieregels die aan 

deze wisselwerking verbonden zijn. (We verwijzen naar de 

appendix voor meer details.) Bij T~o berekeningen speelt in 

het ingangskanaai alleen het baanimpulsmoment quantumgetal 

i=O een rol van betekenis, dit omdat de energie van de 

inkomende deeltjes gelijk aan nul is. Vanwege het feit dat het 

ruimtelijke deel van de dipolaire interactie zich onder 

rotaties gedraagt als een tensoroperator van de orde 2, 

betekent dit dat in het eindkanaal i gelijk aan 2 moet zijn. 

We hebben in dat kanaal dus te maken met een sterke centrifugaal 

barrière, die er voor zorg draagt dat de twee deeltjes niet 
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dicht bij elkaar kunnen komen. Wanneer het verschil in 

interne energie tussen begin- en eindkanaal kleiner wordt, zal 

deze barrière steeds meer gaan overheersen en zodoende de 

vervalconstante verlagen, omdat de koppeling het sterkst is 

voor kleine onderlinge afstcmdtm. Iu het extreme geval dat in 

het eindkanaal de kinetische energie gelijk aan nul is, zal 

dan ook G gelijk aan nul worden. Dit zien we bijvoorbeeld aan 

de overgang cc + bc, waarbij voor een magnetische veldsterkte 

van B=O Tinderdaad geldt dat ec-eb=O. 

ii) Exchange overgangen. (Curve 1 t/m 6) 

Alhoewel de centrale interactie veel te sterk is om in eerste 

orde te kunnen behandelen, blijken de verschillende overgangen, 

wat de magnetische veldsterkte afhankelijkheid betreft, toch 

zeer goed beschreven te worden met het koppelingsmatrixelement 

<{yö}jvcj{aS}>. Een uitzondering vormt de overgang cc+ bd bij 

lage veldsterkten, waar Gcc~d sterker afneemt dan het 

spinmatrixelement zou doen vermoeden. Dit wordt veroorzaakt 

door een vergelijkbaar effect als de centrifugale barrière bij 

de dipolaire interactie. In dit geval is vanwege de rotatie

symmetrie van de centrale interactie het impulsmoment 

quanturngetal i in zowel begin- als eindkanaal gelijk aan nul, 

zodat er geen sprake is van een centrifugaal barrière. De 

harde kern van de interactie ~v1 +~V0 in het jOO{cc}> kanaal 

neemt nu echter deze functie over; in deze totale potentiaal 

overheerst de sterk afstotende triplet potentiaal en 

onderdrukt derhalve de golffunctie FOO{cc},OO{cc}(r) bij kleine 

waarden van de straal r, waardoor de koppeling cv1-V
0

)/21:2 

minder werkzaam is. Het verschil met het geval van de 

centrifugale barrière is dat, wanneer de kinetische energie 

in het eindkanaal gelijk aan nul wordt, de vervalconstante G 

toch een waarde ongelijk aan nul blijft behouden, omdat de 

harde kern een eindige straal heeft, die nagenoeg onafhankelijk 

is van de energie van de deeltjes. 
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Eveneens opvallend is het voor hoge magnetische veldsterkten 

aan elkaar gelijk zijn van G en G ~d· In dit regiem is 
cc+ac cc~ 

a << 1 
4}.1 B 

e 
(2.4.1.11) 

en kunnen we case en sine benaderen door respectievelijk 1 en e. 

De koppelingsmatrix ~van de drie toestanden l{cc}>, i{ac}> en 

l{bd}> luidt dan, tot op eerste orde in een met de 

notatiewijze tJ.:v1-Vo: 

v1 I etJ. etJ. -
fi fi j-

etJ. -- ~(V1+Vo) ~Á 
fi 

(2.4.1.12) 

etJ. 
~f:J. ~(V1+Vo) -

fi 

We zien hieraan dat de toestanden l{ac}> en l{bd}> bijzonder 

sterk met elkaar gekoppeld zijn. Omdat deze twee toestanden, 

bij hoge magnetische veldsterkten, nagenoeg ontaard zijn kunnen 

we bij verwaarlozing van het interne energieverschil 

€a+€c-eb-€d de hiermee geassocieerde submatrix diagonaliseren 

door over te gaan op de lineaire combinaties <l{ac}>-l{bd}>)//2 

en <l{ac}>+l{bd}>)//2. De koppelingsmatrix wordt in deze basis: 

v1 
etJ. 

0 
fi 

etJ. 
V 0 (2.4.1.13) . 

fi 0 

I 
0 0 I v1 

zodat de toestand !{cc}> slechts zwak gekoppeld is met 
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(j{ac}>-j{bd}>)/1:2. Op deze wijze zien we dus in dat de 

golffuncties FOO{ac},OO{cc}(r) en FOO{bd},OO{cc}(r) en daarmee 
de bijbehorende S-matrixelementen op een teken na aan elkaar 

gelijk zijn. (Figuur 2.4.1.2) Omdat de relaxatieconstante G 

een kwaàz:atisçhe afhankelijkheid heeft -.. ·a.• de S-matrixele:nent::m 

is nu eveneens aangetoond dat inderdaad G =G ~d' voor 
cc+ac cc~ 

hoge magnetische velden. Voor de overgangen bd + aa en ac + aa 

kan een gelijksoortige redenering gehouden worden. 

0 5 10 

Re(F) 

.s .5 

0 
0 

Im(F) 

-.5 -.5 

-1 ~------------------~------------------~------------------~------------------~-1 0 5 10 

r (in a ) + 
0 

15 20 

Finuur 2.4.1.2: De golffuncties FOO{ } OO{ }~ FOO{ } OO{ } en --iZ.---------- cc , cc ac , cc 
FOO{bd},OO{cc} bij een kinetische energie in het 
ingangskanaal van 0.001 Ken een uitwendig magnetisch 

veld van 5 T. (De laatst genoemde golffuncties zijn op 

de volgende pagina weergegeven.) 
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Tenslotte besteden we nog enige aandacht aan de implicaties van de 

hierboven gegeven resultaten voor de levensduur van een geïsoleerd gas 

van Je> en ld> atomen. [LAG86] 

Omdat de relaxatieconstanten voor exchange·processen, bij lage magnetische 

veldstsrkte~, e~~ele ordes groter zijn dan die voor de dipolaire 

overgangen kunnen we de gekoppelde vervalvergelijkingen (2.4.1.3) in een 

goede benadering separeren. In de potentiaalput met de Ie> en jd> atomen 

zullen de Ie> atomen snel verdwijnen via exchange overgangen. Dit verval 

wordt beschreven aan de hand van: 

dn 
c 

--= 
dt 

2 
n 

c G
e 2 

n • 
c 

(2.4.1.14) 

De exacte oplossing van deze niet lineaire differentiaal vergelijking 

wordt gevonden door separatie van variabelen toe te passen en luidt 

n (o) 
c n (t) = __ _;.,.. __ _ 

c n (o)Get + 1 
c 

(2.4.1.15) 

waarmee we een tijdconstante kunnen associëren die gedefinieerd is als 

Te:(n (o)Ge)-1 . Bij een magnetisch veld van B=0.1 Ten een begindichtheid 
c 14 -3 

van de Ie> atomen van 10 cm vinden we een levensduur van slechts 

Te=0.1 s. Wanneer alle Ie> atomen op deze wijze uit de put verdwenen zijn, 

wordt het verval van het spingepolariseerde ld>-waterstofgas bepaald 

door dipolaire processen. 

Analoog aan (2.4.1.14) krijgen we nu: 

(2.4.1.16) 

De levensduur die hieruit volgt, onder dezelfde condities als hiervoor, 
d bedraagt T =4.2 s, een vanuit experimenteel oogpunt korte, maar voldoend 

lange tijd om Bose-Einstein condensatie te kunnen waarnemen. 

(TOM86a] 
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2.4.2 De waterstofmaser. 

In het geval van de waterstofmaser zorgt een ongeveer met de 

Bohr-frequentie w oscillerend magnetisch veld in de z-richting voor ac 
! c>. De :tomen 

worden in de spinruimte dan ook beschreven door een superpositie 

A (t) la> + A (t) Ie>, die wanneer er zich in het gas geen botsingen zouden 
a c 

voordoen reduceert tot 

-iE t/h -iE t/~ 
A (o)e a +A (o)e c . 

a c 

* Dan is het dichtheidsmatrixelement p (t): A (t)A (t) 
ac a c 

w =(E -E )/hen voldoet zijn tijdontwikkeling aan ac c a 

dp (t) 
ac _d;;;;.;t;,...___ = iw p (t) . 

ac ac 

(2.4.2.1) 

iw t ac 
a: e , met 

(2.4.2.2) 

Door een botsing worden de amplitudes A (t) en A (t) nu echter in 
a c 

verschillende mate beïnvloed. Het netto resultaat van een groot aantal 

botsingen per tijdeenheid is dat de superpositie geschreven moet worden 

als 

-i(E /h+Ö )t -i(E /h+Ö )t 
A (o)e a a la> +A (o)e c c Ie>, 

a c 
(2.4.2.3) 

waarbij ö en ö complexe constanten zijn, die het collectieve effect van 
a c 

de botsingen verdisconteren. Dit betekent dat p (t) nu evenredig is met 
ac 

. ( ö . -1) ~ w + w+~t t 
ac 

e 

zodat er inderdaad sprake is van een frequentieverschuiving öw en een 
-1 

frequentie verbreding t • (t is de 'transversale relaxatietijd'.) 

De uitdrukkingen voor deze grootheden kunnen we nu aan de hand van 

(2.3.18) eenvoudig bepalen. Daartoe réaliseren we ons allereerst dat 
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alleen die termen in het rechterlid een coherente bijdrage aan de 

tijdontwikkeling van pac geven, die in eerste orde met dezelfde frequentie 

variëren als pac zelf. Andere bijdragen zullen gedurende de tijd 

uitmiddelen. Dit heeft tot gevolg dat alleen termen evenredig met p p 
ac vv 

een rol van bt::tekenis sp€!l.:::n. Immers het oscillerende magnetische •.reld 

zorgt er voor dat behalve de diagonaalelementen van p ,, alleen de 
KK 

* elementen p en p = p 
ac ca ac 

Dus klaarblijkelijk 

dpac 
---- - iw p = dt ac ac 

I nfl
2 

• \ ].lq 

ongelijk aan nul zijn. 

(2.4.2.4) 

l: 
R.m 

* {s{aÀ}R.m,{av}R.'m' {q) 5 {cÀ}R.m,{cvH'm' {q) + 

R.'m' 

- 0{aÀ},{av}0R.R.' 0mm' 0{cÀ},{cv} ) 
therm 

\) 

i(w +ów+i-r- 1)t 
ac Substitueer vervolgens p {t)=p (o)e en deel door p {t) 

ac ac ac 
dan volgt hieruit: 

(2.4.2.5) 

waarmee de frequentieverschuiving en -verbreding in principe bepaald zijn. 

Dit is de algemene uitdrukking waaruit de grootheden ów en 1' gevonden 

kunnen worden. Wanneer we a" vereenvoudigen door alleen exchange processen 

te laten bijdragen, de hyperfijn interactie verwaarlozen en de 

S-matrixelementen uitschrijven in termen van de faseverschuivingen 
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r (o) r ( l) · 1· 'k · 1 i 1 · · d u~ en u~ voor respect~eve ~J s~ng et- en tr p et verstroo~~ng, an 

reduceert het imaginaire deel van (2.4.2.5) tot 

ow = -
2
1 

n (p -p ) L (2Hl) 
cc aa n ... 

even 

(2.4.2.6) 

waarbij verondersteld is dat er geen stationair magneetveld aanwezig is. 

Dit resultaat is in overeenstemming met het werk van Balling et al. 

[BAL63] Zonder de genoemde benaderingen zijn we nu in staat de 

botsingsbijdrage tot de frequentieverschuiving te berekenen via 

vergelijking (2.4.2.4). Aangezien de precieze numerieke resultaten nog 

niet voorhanden zijn, gaan we er hier niet verder op in. 

Hiermee sluiten we de behandeling van het twee-deeltjes probleem 

af. In het volgende hoofdstuk zullen we ons primair bezig houden met 

drie-deeltjes systemen en meer in het bijzonder met het probleem van 

recombinatie. Het uiteindelijke doel zal zijn de bepaling van de door 

dit laatste proces veroorzaakte vervalconstante L, het analogon van de 

relaxatieconstante G voor een drie-deeltjes proces. 
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De recombinatie van twee waterstof atomen tot een molecuul is essentieel 

een drie-deeltjes probleem. In de experimenteel interessante situatie dat 

alle atomen in het gas zich in de hyperfijntoestand lb> bevinden (zie de 

inleiding), zodat alle paren deeltjes een totale electronspin s=l hebben, 

moet het derde deeltje niet alleen energiebehoud garanderen, maar tevens 

door zijn wisselwerking met de twee andere atomen er zorg voor dragen 

dat de golffunctie van dit paar een ls=O> component bevat, waarme~ de 

recombinatie mogelijk wordt. Immers alleen de singlet potentiaal heeft 

een aantrekkend karakter en staat gebonden toestanden toe. 

Bij het hierboven beschreven proces moeten er dus electronspins 

omgeklapt worden, want in de begintoestand met drie vrije atomen is de 

projectie van de totale electronspin op de z-as gelijk aan - ~' terwijl 

deze projectie in de eindtoestand ± ; bedraagt, afhankelijk van het feit 

of het derde deeltje zich uiteindelijk in een 'spin-up' danwel 'spin-doWn' 

toestand bevindt. Deze omklap van electronspins kan alleen veroorzaakt 

worden door de dipolaire interactie, die hier dus een belangrijke rol 

speelt om de recombinatie überhaupt te laten plaatsvinden. wanneer in de 

begintoestand bijvoorbeeld een van de lb> atomen vervangen wordt door· 

een la> atoom, is er voor het recombinatieproces géén spinomklap nodig 

en speelt alleen de centrale interactie een rol van betekenis. 

[SPR86, TOM86b] Omdat de centrale interactie zoveel sterker is dan de 

dipolaire- houdt dit onmiddellijk in dat in dit geval de recombinatie en 

daarmee het verval van het atomaire gas, bij voldoende grote dichtheden 

waar drie-deeltjes processen een significante rol spelen, veel sneller 

zal verlopen. 

In het vervolg zullen wij ons beperken tot de dipolaire recombinatie, 

mede omdat deze experimenteel gezien het meest in de belangstelling 

staat. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk moeten we voor de 

behandeling hiervan nog een aantal benaderingen doorvoeren. Allereerst 

wordt de hyperfijn interactie verwaarloosd, wat tot gevolg heeft dat met 

eenvoudigere spintoestanden gewerkt kan worden. Vervolgens wordt de 

dipolaire wisselwerking slechts tot op eerste orde meegenomen, wat 

overigens een zeer goede benadering is, zoals in het vorige hoofdstuk 
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aangegeven. De centrale wisselwerking daarentegen wordt op een exacte 

wijze, in alle ordes, in de beschouwingen betrokken. 

De quanturn mechanische verstrooiingstheorie voor een drietal deeltjes 

vergt een uitgebreider mathematisch apparaat dan in het voorafgaande voor 

het twee-deeltjes probleem het geval was. Dit is onder meer te wijten 

aan het feit dat de Schrödinger vergelijking moeilijk rechtstreeks 

oplosbaar is, doordat de randvoorwaarden niet eenduidig op te leggen 

zijn. Wel is het mogelijk om uitgaande van het fundamentele stelsel van 

Lippmann-Schwinger vergelijkingen, een stelsel van gekoppelde integraal 

vergelijkingen af te leiden, die bekend staan onder de naam Faddeev 

v~rgelijkingen en waarin de noodzakelijke randvoorwaarden verwerkt zijn, 

zodat het probleem mathematisch gezien wel bepaald is. De afleiding 

en oplossing van deze Faddeev vergelijkingen voor drie identieke bosonen 

staan centraal in dit hoofdstuk. 
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Anders dan bij twee deeltjes zijn er voor drie onderscheidbare deeltjes 

asymptotisch gezien, lang voor de botsing, een tweetal essentieel 

verschillende toestanden mogelijk, waarin het systeem zich kan bevinden. 

Deze toestanden onderscheiden zich door het aantal fragmenten 

waaruit het systeem opgebouwd gedacht kan worden. We laten hierbij de 

mogelijkheid van de vorming van een drie-deeltjes gebonde~ toestand 

(één fragment) buiten beschouwing, omdat deze energetisch gezien niet 

bereikt kan worden uitgaande van twee of drie fragmenten, die aan elkaar 

verstrooid worden. In het bijzonder kan bij het recombinatieproces, met 

in de begintoestand drie vrije deeltjes, geen drie-deeltjes gebonden 

toestand gevormd worden. 

i) Drie fragmenten. 

Alle drie de deeltjes bevinden zich, ruimtelijk gescheiden, 

ver van elkaar af. We geven dit symbolisch aan met: 1, 2, 3. 

De ruimteli.jke beweging van de deeltjes kan, na afsplitsing 

van de massamiddelpuntsbeweging, vastgelegd worden door een 

drietal sets van Jacobi-impulscoördinaten {ei'si}, die door 

cyclische·verwisseling van de deeltjes in elkaar overgaan. 

Wanneer we veronderstellen dat de massa m van de drie deeltjes 

gelijk is en de impuls van deeltje i aanduiden met ~i' dan is 

l 
1 

e1 = -(k -k ) 
2 -2 -3 (3.1.1) 
2 1 

s1 =-k - 3(~2+~3) 3 -1 

zie Figuur 3.1.1. De bijbehorende toestand wordt dan 

(3.1.2) 

waarbij lç> de interne toestand van alle drie de deeltjes samen 

representeert. Deze toestand voldoet aan de Schrödinger 

vergelijking: 
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(3.1.3) 

-p 
-1 

3 

-q 
-1 

~f~~l.l~ De Jaaobi-impuZsao~rdinaten El en ~1 . 

ii) Twee fragmenten. 

Nu is slechts een deeltje ruimtelijk gescheiden van beide 

andere en bevindt het paar zich in een gebonden toestand. Er 

zijn drie mogelijkheden, namelijk: 1, 23 2, 31 en 3, 12 

die we nummeren met het nummer van het vrije deeltje. Hetzelfde 

doen we voor de paren. 

De toestanden die deze situaties beschrijven zijn eigenvectoren 

van de hamiltoniaan 

H - H + V I 
K 0 K (3.1.4) 

voor K=1,2,3 en met V de interactie tussen de deeltjes van 
K 

paar K, die verantwoordelijk is voor de gebonden toestand van 

dat paar. We zien verder af van de mogelijkheid van een 

drie-deeltjes interactie. 
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Er geldt blijkbaar 

H I~>= {Eb+ __ 43 q2 + E }I~> K K m -K Ç K 
(3.1.5) 

en I~ >=I~ > ® lq ç>. In deze laatste uitdrukking is ~~b> de 
K b -K 

gebonden toestand van paar K, die natuurlijk aan de 

Schrödinger vergelijking 

{~ p2 +V }IÁ > = E IÁ > m -K K ~b b ~b (3.1.6) 

gehoorzaamt. 

Samenvattend zien we dat lang voor de botsing het systeem van drie 

onderscheidbare deeltjes beschreven wordt door een toestand ~~ >, die 
K 

voldoet aan H ~~ >=E ~~ >voor K=0,1,2,3. K K K K 
Alvorens over te gaan tot de behandeling v~ het enenderscheidbare 

geval, zullen we aan de hand van de verstrooiingsteestand lf(+)> voor 
0 

drie vrije atomen aangeven waar de door Faddeev [FAD61] voorgestelde 

aanpak in essentie op neer komt.· 

Daartoe keren we nog even terug naar het probleem van een botsing tussen 

twee onderscheidbare deeltjes. Door iteratie yan de Lippman-Schwinger 

vergelijking (2.1.12) zien we dat de verstrooiingsteestand lf(+)> 

weergegeven kan worden door een som van Feynman-achtige diagrammen, 

die op dezelfde manier ge~nterpreteerd moeten worden als bij Figuur 2.1.1 

voor de twee-deeltjes T-operator. 

+ 

1---
en I~> = 

2---
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In dit verband onderscheiden operatoren en toestanden zich van elkaar, 

doordat operatoren met zowel rechter- als linker uiteinden worden 

weergegeven, terwijl daarentegen toestanden enkel over linker uiteinden 

beschikken. De reeks van interacties kan nu gesommeerd worden tot de 

T-operator, zie Figuur 2.1.1, zodat de formele oplossing van de 

Lippman-Schwinger vergelijking luidt: 

+ 

2.---

oftewel in Dirac notatie ~~{+)>={l+G (E+)T) 1~>. 
0 

De expansie van de drie-deeltjes toestand ~~(+)>neemt nu een analoge 
0 

vorm aan: 

+ : + 

+ + 

1 .,__ 

= 2----- + + + 

+ + + 
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Bij de laatste grafische voorstelling van de verstrooiingsteestand ~~(+)> 
0 

merken we op dat de t-operatoren met een kleine letter geschreven zijn 

om aan te geven dat zij gedefinieerd zijn op de totale Hilbert ruimte 

van de drie deeltjes. Verder kunnen er bij dit soort diagrammen, vanwege 

het feit dat in de t. -operator alle mogelijke im:eracties tussen de 
~ 

deeltjes van paar i verdisconteerd zijn, nooit twee t.-operatoren met 
~ (+) 

dezelfde index naast elkaar voor komen. We splitsen vervolgens 1~ > 
0 

in een viertal termen, namelijk 

3 
= I~ > + I lx > 

0 À=l À 
(3.1.7) 

De Faddeev componenten lxÀ> verschillen van elkaar door het deeltjespaar À 
dat het 'laatst' aan elkaar verstrooid is. Deze componenten voldoen aan 

-een gekoppeld stelsel van drie integraalvergelijkingen dat vanwege 

1 

+ 

+ + 

+ + + 
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+ + 

+ + 

luidt lxÀ> = G (E+)tÀI~ > + G (E+)tÀ L lx >. Dit zijn de Faddeev 
o o o o o ~#À ~ 

vergelijkingen voor de verstrooiingsteestand van drie vrije, onderscheidbare 

deeltjes. Alvast vooruitlopend op het vervolg vermelden we hier dat de 

Faddeev vergelijkingen voor het geval van drie identieke bosonen op 

dezelfde wijze afgeleid kunnen worden. Het enige verschil is dat I~ > 
0 

vervangen moet worden door de totaal symmetrische toestand 11~ >. We gaan 
0 

nu nader op deze materie in. 

We beschouwen een systeem.met drie identieke bosonen en introduceren 

een niet genormaliseerde symmetrisatie operator 1, die met behulp van 

1=(1+P)SÀ gefactoriseerd kan worden. Hierin is l+P de som van de drie 

cyclische verwisselingen en SÀ de eveneens niet genormaliseerde symmetrisatie 

operator voor het subsysteem À. De exacte verstrooiingsteestand 11~(+)> 
K 

uitgaande van de toestand 11~ > wordt nu analoog aan (2.1.9) gegeven door: 
K 

lim iEG(E +iE)11~ >, 
K K (3.1.8} 

voor K=O,l. Immers voor identieke bosonen is 11~{+)>=11~~+)>=11~~+)>, 
zodat er in feite slechts twee verschillende verstrooiingsteestanden 

bestaan, die beide nodig zullen blijken te zijn om het recombinatie

proces te beschrijven. We gaan nu voor zowel K=O als K=l de Faddeev 
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vergelijkingen afleiden. Voor K=O wordt de afleiding op een grafische 

en intuïtieve wijze geschetst, die iets afwijkt van de manier waarop 

dit voor het onderscheidbare geval gebeurde, maar in principe op 

hetzelfde neer komt. Voor de toestand ti~;+)> zullen we echter een meer 

formele weg, gebaseerd op operator-algebra, bewandelen om zodoende ook 

deze kant van de drie-deeltjes verstrooiingstheorie te belichten. 

Maar allereerst K=O. We kunnen de toestand ti~(+)>, via vergelijking 
0 

(3.1.8) schematisch weergeven met 

3 
Door vervolgens de operator identiteit G(z)=G (z)+G (z) I VÀG(z), 

0 0 Ä=1 
vergelijk met (2.1.11), te itereren, zien we dat in de resolvente G(z) 

alle mogelijke paar-wisselwerkingen tussen de drie deeltjes 

verdisconteerd zijn: 

• : + 

• : 
··------·· + 

• • 

+ : : + 

+ + 

+ 

+ 
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Verder laat de combinatie van bovenstaande figuren zien dat de toestand 

ti~(+)> opgebouwd gedacht kan worden uit een viertal termen: 
0 

= + + 

+ + 

De eerste term is niets anders dan 

lim iEG (E +i€)11~ > 
€~0 0 0 0 

= tl~ > , 
0 

(3.1.9) 

omdat H 11~ >=E 11~ >. Dit is een voor de hand liggend resultaat; de 
0 0 0 0 

vrije propagatie van drie vrije deeltjes verandert niets aan de toestand 

waarin deze deeltjes zich bevinden. De andere drie termen definiëren de 

zogenaamde Faddeev componenten lx,>=G (E+)v,!l~(+)>, die door cyclische 
1\ 0 0 1\ 0 

verwisseling in elkaar over gaan. Dus blijkbaar kan tl~(+)> geschreven 
0 

worden als: 

3 
l: lxÀ> = :rl~0> + Cl+P> lxÀ>. 

À=l 
(3.1.10) 

De verschillende Faddeev componenten onderscheiden zich weer van elkaar 

door het paar deeltjes waartussen de 'laatste' interactie heeft 
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plaatsgevonden. Om nu een gekoppeld stelsel van vergelijkingen voor deze 

componenten af te leiden, moeten we wederom gebruik maken van de expansie 

voor de totale Greense operator G(z) . De verschillende termen in die 

expansie worden dan zo geordend dat op het 'laatst' allerlei interacties 

plaatsvinden tussen dat paar deeltjes dat ook de te beschc~~en Faddeev 

component karakteriseert. Dan is het mogelijk om de op deze wijze 

ontstane subreeks formeel te sommeren tot een t-operator. Het gekoppelde 

stelsel van Faddeev vergelijkingen luidt dus: 

= + 

+ 

+ 

Uitgeschreven resulteert dit in 

(3.1.11) 

voor À=1,2,3. 

Dit is een van de vormen van_ de Faddeev vergelijkingen. Om nu echter een 

betere overeenstemming met het geval K=1 te verkrijgen, introduceren we 

+ 
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een nieuwe Faddeev component lxÀ> = sÀI~0> + lxÀ>. Aan de opsplitsing 

(3.1.10) zien we dat nu 

3 

I 
'-1 1\- ... 

Het stelsel (3.1.11) gaat over in: 

(3.1.12) 

(3.1.13) 

voor À=1,2,3. Hierin is ~~~+)>={1+G (E+)t,) ~~>de formele oplossing van 
1\ 0 0 1\ 0 

de Lippman-Schwinger vergelijking 

(3.1.14) 

voor de verstrooiing van de deeltjes van paar À aan elkaar, zonder dat 

deeltje À ook maar enige invloed uitoefent. 

We gaan nu over tot de bepaling van de Faddeev vergelijkingen voor de 

verstrooiingsteestand rl~i+>>. Daartoe moeten we tweemaal gebruik maken 

van de Lippmann identiteit [GL083, BER85] 

lim i€GÀ (E +i€) I~ > = lim 
€~0 K K €~0 

(3.1.15) 

voor K=1,2,3 en À=0,1,2,3. Het precieze bewijs van deze identiteit is 

nogal omvangrijk, maar het resultaat is wel plausibel. De limiet €~o 

kan slechts ongelijk aan nul zijn wanneer voldaan is aan H, ~~ >=E ~~ > 
1\ K K K 

en dit zal in het algemeen slechts het geval zijn wanneer À=K. 

Uitgaan van (3.1.8) en substitutie van G(z)=G, (z)+G, {z) ~V G(z) leidt, 
1\ 1\ v:/:.À v 

samen met bovenstaande Lippmann identiteit, tot het stelsel van 

Lippmann-Schwinger vergelijkingen: 
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'!I w(+)> = S ~~ > + 
r 1 À 'I' À 

(3.1.16). 

3 
voor À=1,2,3. Door op dezelfde manier G(z)=G (z)+G (ZJ L VÀG(z) te 

0 0 À=1 
substitueren, is in te zien dat 'fl'l';+)> eveneens opgesplitst kan worden 

in een drietal Faddeev componenten, die nu gegeven worden door 

lxÀ>:G0 (E;)vÀ'fl'l'~+)>. Een gekoppeld stelsel voor deze componenten wordt 
+ bereikt door (3.1.16) van de linkerkant met G

0
(E 1)VÀ te vermenigvuldigen 

en achtereenvolgens gebruik te maken van de Schrödinger vergelijking 

voor de toestand lcf>À> in de vorm: 

en het feit dat G
0

(z)VÀGÀ (z)=GÀ (z)VÀG
0

(z), wat impliciet al in 

vergelijking (2.1.11) bewezen is. Dit heeft in eerste instantie 

3 
= sÀicf>À> + GÀ (E;)VÀ L 

v=1 
v:F"A 

lx > , 
V 

(3.1.17) 

(3.1.18) 

voor À=1,2,3 tot gevolg. Tenslotte herschrijven we dit resultaat nog 

door de introductie van de t-operator via de definitie G
0

(z)tÀ:GÀ (z)VÀ, 

zodat inderdaad na toepassing van een Greense operator identiteit de 

T-matrix vergelijking, zie (2.1.25), 

(3.1.19) 

verkregen wordt. We hebben hier dus te maken met een twee-deeltjes 

T-operator, echter nu gedefinieerd op de volledige drie-deeltjes Hilbert 

ruimte, zoals we hiervoor ook al opmerkten. Verder kan de sommatie 

over v vervangen worden door de permutatie operator P, waarmee de 

uiteindelijke Faddeev vergelijkingen de vorm 
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(3.1.20) 

voor À=1,2,3 aannemen. 

W~,eer vervolgens de resultaten voor K~O en K=1 gecombineerd worèen 

dan geldt klaarblijkelijk 

(3.1.21) 

voor À=1,2,3. Dit stelsel reduceert echter tot één Faddeev vergelijking, 

omdat de drie vergelijkingen van (3.1.21) door cyclische verwisseling in 

elkaar over gaan en in feite dus identiek zijn. De index À is derhalve 

overbodig en kan in het vervolg onderdrukt worden. Daarmee luidt de 

gewenste Faddeev vergelijking 

lx > = slw > + G CE+>tPix > , . K K 0 K K 

· met liJJ > = 
K 

I (+) 
cp >, als K=O 

I cp> , als K=1 

(3.1.22) 

(3.1.23) 

Het is interessant om te zien dat wanneer lx > een oplossing is van 
K 

(3.1.22) de verstrooiingsteestand tl~(+)>=(l+P) lx >een eigenvector is 
K 

van de totale hamiltoniaan H=H + L VÀ bij een energie eigenwaarde van 
0 À 

E • 
K 

Om dit aan te tonen, substitueren we de T-matrix vergelijking t=V+VG t 
0 

in (3.1.22) en vermenigvuldigen van de linkerkant met (E+-H ) , wat 
K 0 

resulteert in: 

(E -H ) I x > = V (1 +P) I x > + s { (E -H -V) I w >} , KOK K KO K 
(3.1.24) 

waarbij eveneens de Faddeev vergelijking zelf gebruikt is om de 

t-operator te elimineren. De term tussen accolades is de Schrödinger 
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vergelijking voor de toestand I~> respectievelijk ~~(+)>en levert 

daarom geen bijdrage aan (3.1.24). Resteert nog de operatie met l+P 

om de gewenste uitdrukking 

(3.1.25) 

te verkrijgen. 

Hiermee wordt de ontwikkeling van de drie-deeltjes verstrooiingstheorie 

beëindigd. We merken echter nog op dat de formules en in het bijzonder de 

Faddeev vergelijking voor de toestand 11~(-)> geheel analoog zijn. Het 
K + 

is alleen maar noodzakelijk om systematisch overal E te vervangen door 
K -E . 

K 
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Als slot van deze paragraaf passen we het een en ander nog toe op drie 

waterstof atomen in een stationair uitwendig magneetveld ~ langs de z-as. 

In dit geval, bij verwaarlozing van de hyperfijn interactie, nemen we in 

de spinruimte een basis waarbij alle electronspins samengesteld zijn tot 

een impulsmoment S en alle protonspiüs tot een impulsmement r. Verder 

worden de spins van subsysteem 1 eerst gekoppeld tot respectievelijk s 

en i. Dit houdt in dat 

(3 .1.26) 

en € =2~ BM5-2~ BM . Vervolgens wordt in de impulsruimte, vergelijk met z; e p I 
(2.1.26), een impulsmomentbasis gedefinieerd via 

<~ 1 q_ 1 jpq(.O.)LM > = Ö(p-p
1

) Ö(q-q
1

) Y~(- 1 f'TI) 
L pp I qq I u ~ I~ • 

(3.1.271 

Hierin is t het relatieve impulsmoment van paar 1 en À het impulsmoment 

van deeltje 1 ten opzichte van het massamiddelpunt van paar 1. Verder 

is Y~(Ë 1 ,S 1 ) een 1 hypersferische bolfunctie 1
, die met behulp van 

Clebsch-Gordan coëfficiënten uitgedrukt kan worden in de bekende 

bolfuncties: 

LM 
Y L (nl -I) = u i: ,g (3.1.28) 

waaruit blijkt dat de relatieve impulsmomenten t en À samengesteld 

worden tot een totaal baanimpulsmoment L. Samenvattend wordt de ruimte 

van de drie atomen dus opgespannen door de basis 

(3.1.29) 

waarin we a gebruikt hebben om de complete set van impulsmoment 

quantumgetallen weer te geven. Dit is de zogenaamde kanaalindex. In deze· 

basis zullen we de, in de Faddeev vergelijking voorkomende, t- en P

operatoren nu gaan uitdrukken. 
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Allereerst de permutatie operator P. We geven hier alleen het 

resultaat en verwijzen voor de afleiding en de expliciete vorm van de 

matrixelementen G , (qq'x) naar het werk van v/d Berg en Glöckle: a a 
[BER85, GL083} 

1 

f 
Ö(p-1T1) Ö(p'-1T2) 

<pqa I P I p 'q' a' > = dx --- G ' (qq' x) 
t+2 aa t'+2 

P P I 

-1 

(3.1.30) 

In de laatste uitdrukking is achtereenvolgens x de cosinus van de hoek 

tussen de vectorensen s', 

1T1 = lq'+~ql = j 2 2 ' q I +l:sq +qq 1 X en 

(3.1.31} 

1T2 = l~s'+sl = 12 2 i q +\q' +qq'x • 

Belangrijk zijn de selectieregels waaraan dit matrixelement moet 

gehoorzamen en die opgesloten zitten in de gecompliceerde uitdrukking 

voor G , (qq'x) in termen van 3-j en 6-j symbolen. a a 
Deze selectieregels zijn nu: 

i) L=L', ML=ML' 
i i) S=S' I Ms=Ms, 

iii) I=I' I MI=MI' 
iv) t+s+i+t'+s'+i' = even 

v) i+À+i'+À' = even 

samen met voor de hand liggende driehoeksregels voor het samenstellen 

van impulsmomenten. 

Vervolgens de t-operator. In de volgende paragraaf zal blijken dat de 

Faddeev vergelijkingen, die voor de bepaling van de recombinatieconstante 

L opgelost moeten worden, alleen t-matrices van de centrale interactie 

bevatten. Dit is een gevolg van de behandeling van de dipolaire 

wisselwerking met behulp van eerste orde storingsrekening. We voorzien 

daarom de t-operator van een bovenindex en werken het matrixelement uit 
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tot: 

<pqaltc(E) lp'q'a'> = ê(q~') ö , T~s(p,p',E- ----
4

3 q2-2~ BM5+2~ BM), 
qq aa N rog e p I 

(3.1.32) 

met T~5 (p,p',z) een twee-deeltjesT-matrix in de van de basis 

{ lptm 0 > ® lsm > ® lim.>} voorziene ruimte van paar 1. Deze T-matrix 
N S ~ 

voldoet, zoals (2.1.25) al aangeeft, aan de integraalvergelijking 

co 

T~s(p,p',z) = V~s(p,p') + Jdp"p"2v~s(p,p") 
0 

1 C ( 11 1 ) 
1 2 Tts p ,p ,z ' 

z- -p" 
rog 

(3.1.33) 

waarbij v: (p,p') de 'Fourier getransformeerde' van de potentiaal V (r) 
NS s 

is. Omdat we echter met een basis van impulsmomenttoestanden in plaats 

van. gewoonweg impulstoestanden werken, moeten we in dit verband niet 

integreren over e-machten, maar over sferische besselfuncties. De 

precieze uitdrukking voor V~s(p,p') luidt dan ook: 

v~s (p,p') = 
2 

'llfl3 
0 

co 

r
2

j t (pr/h) Vs (r) j t (p' r/l'i) • l3. 1.34) 

Het resultaat van deze integratie, voor t=1 en s=O, is weergegeven in 

Figuur 3.1.2. 

De gediscretiseerde vorm van de T-matrix vergelijking (3.1.33), 

namelijk T=V+KT, heeft als oplossing T=(1-K)-1v, zodat de T-matrix dus ==== = == = 
gevonden kan worden door eenvoudigweg 1-K te inverteren. De op deze 

= = 
wijze numeriek verkregen oplossingen, wederom voor t=1 en s=O, zijn 

voor een aantal waarden van de energie z drie dimensionaal uitgezet 

in Figuur 3. 1. 3. 
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3.2 Recombinatie. 

De meest elegante methode om de recombinatieconstante L uit te drukken 

in de microscopische golffuncties ti~(±)>, die op de hiervoor aangegeven 
K 

wijze bepaald kunnen worden, verloopt wederom ï,-ia de BBGKY-hiërarchie. 
(2) 

Deze breken we nu na de vergelijking voor F af met behulp van de 

moleculaire chaos aanname. we zullen de gecompliceerde afleiding niet 

verder vervolgen en volstaan met het resultaat. Daartoe wordt allereerst, 

in analogie met de twee-deeltjes verstrooiingsamplitude, de recombinatie 
+ 

amplitude f-. (qf) geïntroduceerd 
VJm -

(3.2.1) 

waarin tl~~+)> de exacte verstrooiingsteestand van drie vrije deeltjes, 
l. 

die wisselwerken via zowel de centrale- als de dipolaire interactie en 
2 

~= 3 mH ~e gereduceerde massa bij een botsing tussen een waterstof atoom 

en een waterstof molecuul. De eindtoestand l~f> beschrijft een molecuul 

bestaande uit de deeltjes 2 en 3, met de vibratie- en rotatie 

quanturngetallen vjm en de ongestoorde beweging van deeltje 1 met een 

impuls gf ten opzichte van dit molecuul. De projectie van het totale 

electronspin impulsmoment langs de richting van het magneetveld B is 
1 gelijk aan ± 2. 

De vervalconstante voor de recombinatie in de bulk van het gas neemt 

dan uiteindelijk de volgende gedaante aan: 

(3.2.2) 

- ( therm 

De thermische middeling is natuurlijk een middeling over de ingaande 

impulsen p, en q., die, omdat we de berekening van (3.2.2) in de T+o 
-l, -l, 

limiet zullen uitvoeren, overgaat in de limiet p. ,q.~. 
-l. -l. -
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Zoals hiervoor al vermeld willen we echter de dipolaire interactie in 

de recombinatie amplitude slechts tot op eerste orde meenemen. Dit 

resulteert in [BER85] 

+ r. <qf> 
VJm -

(3.2.3) 

wat ook op grond van de quanturn mechanische stationaire storingsrekening 

plausibel is en met gebruik making van de notatiewijze, die in de vorige 

paragraaf ingevoerd is. De verstrooiingsteestanden ti~(±)> zijn inzoverre 
K 

het de centrale wisselwerking betreft exact. De invloed van de dipolaire 

interactie wordt, vanwege de eerste orde behandeling, geheel 

verwaarloosd. Dit is de reden dat in de Faddeev vergelijkingen voor 

deze toestanden alleen te een rol speelt. 

Aan de hand van deze laatste uitdrukking kunnen we inzien dat er een 
- + handige relatie bestaat tussen de amplitudes f en f voor respectievelijk 

het recombinatieproces met enkele- en dubbele electronspin omklap. Het 

enige verschil is namelijk dat de toestand tl~~-)> een quanturngetal 

~=- t danwel M5=+ ;. heeft en de enige afhankelijkh~id van M5 die de 

Faddeev vergelijking vertoont is de energie E~. Een eenvoudige 

energiebeschouwing en gebruik maken van het dipoolmatrixelement, zie de 

appendix, geeft de symbolisch weergegeven relatie: 

(3 .2 .4) 

die het aantal uit te voeren berekeningen, nodig om de magnetische 

veldsterkte afhankelijkheid van L te bepalen, voor een deel zal 

verminderen. 

De eerste berekeningen van de vervalconstante L werden uitgevoerd door 

Kagan et al. [KAG81] Hier werd gebruik gemaakt van een zogenaamd 

dipool-mechanisme: De dipolaire wisselwerking tussen deeltje 1 en een 

van de deeltjes van paar 1 zorgt voor een electronspin omklap en 

daardoor voor een totaal electronspin quanturngetal s=O voor paar 1, 

waarmee de recombinatie van dit paar mogelijk gemaakt wordt. 

(Figuur 3. 2. la) 
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Alhoewel met dit proces de grootteorde van L overeenstemt met de 

experimenteel gevonden waarde, vertoont de magneetveld afhankelijkheid 

het verkeerde gedrag. De recombinatieconstante neemt toe bij een 

toenemende veldsterkte, terwijl dit experimenteel juist andersom is. 

Dit alles geldt alleen maar in het volume van het gas. Wanneer het 

Kagan dipool-mechanisme wordt toegepast op de recombinatie van drie 

aan de heliumfilm geadsorbeerde waterstof atomen, dan is behalve de 

magneetveld afhankelijkheid ook de grootteorde van de oppervlakte 

recombinatieconstante niet in overeenstemming met de experimenten. 

De Goey et al. introduceren derhalve een nieuw mechanisme dat in 

essentie neer komt op het eveneens in eerste orde behandelen van de 

centrale interactie in (3.2.3). Bij dit dipool-exchange mechanisme, 

zie Figuur 3.2.1b, treedt allereerst een dipolaire wisselwerking op 

tussen de deeltjes van paar 1. Hierdoor worden de noodzakelijke 

electronspins omgeklapt, maar blijft de totale electronspin van paar 1 

behouden. Door een centrale wisselwerking van deeltje 1 met een van de 

deeltjes van paar 1 wordt wederom een ls=O> component in de golffunctie 

van paar 1 ingemengd, zodat de recombinatie weer kan optreden. In dit 

geval blijkt de resulterende L globaal een orde te groot te zijn, maar 

vertoont hij wel de goede veldafhankelijkheid. [GOE86] 

Hoewel dus beide mechanismen ingevoerd zijn met de nodige benaderingen, 

geven zij toch redelijke uitkomsten voor respectievelijk de waarde en 

het gedrag als functie van de veldsterkte van de recombinatieconstante L. 

Dit geeft goede hoop dat een exacte berekening, waarbij de centrale 

interactie in alle ordes wordt meegenomen, tot het juiste resultaat zal 

leiden en de experimenteel waargenomen verschijnselen zal kunnen 

verklaren. Verder kunnen de inzichten die bij deze berekeningen opgedaan 

worden, eventueel aanleiding geven tot een goede beschrijving van het 

bij lage temperaturen belangrijkere, maar tevens moeilijkere probleem 

van de drie-deeltjes recombinatie aan de wand van de gascel, waar de 

waterstof atomen dus geadsorbeerd zijn aan de heliumfilm. 
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3.3 De eindtoestand. 

De bepaling van de eindtoestand 11~;-)> met behulp van de Faddeev 

vergelijking (3.1.22) verloopt via het volgende recept: 

(3.3.1) 

en I <I>>= I <P v R. m > ® I g
0 

> ® I ( s 
0 

~) S 
0 

M5 > ® I (i 
0 

~) I 
0 

MI > , waarbij de 

ooo o. I ~1 I t3 3 
toestand in de spinruimte in feite gelijk ~s aan (0 2>2 M5 > ® (1 2>2- 2 >. 

0 

We zullen nu de Faddeev vergelijking gaan uitdrukken in de basis { lpqcx> } 
en beginnen met de inhomogene term slq,>. Na gebruikmaking van de 

definitie (3.1.27) en de impulsr~presentatie van de gebonden toestand 

(3.3.2) 

leidt een elementaire berekening tot: 

(3.3.3) 

~(q-q) R. +s +i 
= __ ...;;.o_ (1+ (- 1) o o o) 

qqo 
L ~ (t m À ML -m IL ML ) • 
À
. (l(l 0 0 0 0 0 

0 0 0 
0 

waaraan we zien dat de gebonden toestand aan de selectieregel 

R. +s +i = 
0 0 0 

even moet gehoorzamen, wat betekent dat paar 1 zich in een 
c 

volledig symmetische toestand bevindt. Omdat de operator G t P invariant 
0 

is onder verwisseling van de deeltjes 2 en 3 houdt dit eveneens in dat 
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ook x (pq):<pqajx> aan deze selectieregel moet voldoen. We kunnen dus 
a 

concluderen dat x (pq) slechts ongelijk aan nul is wanneer i+s+i = even. 
a 

Dit is ook als volgt duidelijk in te zien. Uit de opsplitsing van 11~;-)> 
in de Faddeev componenten blijkt dat (l+P) lx> een volledig symmetrische 

golffunctie moet zijn, wat alleen maar mogelijk is wa~neer lx> zelf al 

symmetrisch is in de verwisseling van een paar deeltjes. We merken 

eveneens op dat, vanwege de lineariteit van de Faddeev vergelijking, de 

verschillende bijdragen van de termen in de laatste uitdrukking (bij 

vaste L , M en À ) aan de totale oplossing afzonderlijk berekend en o L o 
0 

achteraf samengevoegd kunnen worden. Ook de multiplicatieve factoren 

kunnen we achteraf toevoegen. Daarom kan zonder verlies van algemeenheid 

gesteld worden dat 

<pqajsjq,> = ö 
a a 

0 

Ö(q-q) 
0 

41v i {p) • 
0 0 

(3.3.4) 

De deltafunctie in (3.3.3) levert in eerste instantie problemen op, 

omdat een dergelijk gedrag natuurlijk niet te discretiseren valt. 

Derhalve wordt een nieuwe toestand lx>=lx>-sjq,> geïntroduceerd, waarvoor 

de Faddeev vergelijking luidt: 

(3.3.5) 

waaruit alle deltafuncties geëlimineerd zijn. Uitgeschreven in de basis 

{ jpqa> } wordt de integraalvergelijking dan gegeven door 

co +1 

l: 
a' 

Jdq'q'
2 

Jdx 

0 -1 

(3.3.6) 
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Ef~~-~~.1: De impulsrepresentatie van de gebonden toestand van 

~ee waterstof atomen, met de vibratie- en rotatie 

quanturngetallen v=14 en l=J respectievelijk. 

In deze uitdrukking is de energie E=E 1 -2~ BM +2~ BM ingevoerd en 
e S p I 

0 0 

gebruik gemaakt van het feit dat de kern G tcP diagonaal is in de 
0 

quantumgetallen M
5 

en MI. Er treedt nu nog een probleem op dat 

uitvoering van de aangegeven integraties in de weg staat. In het geval 

dat de tc-matrix betrekking heeft op de singlet potentiaal, dus s=O, 
a 

treden er polen op bij de gebonden toestands energieën Evi. Daarom 

splitsen we de poolfactoren af 

te (p,p' ,z) 
a 

R. I R_ 
p p 

rc(p,p',z) 
a (3.3.7) 
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en voeren een nieuwe oplossingsvector 

Xa (pq) 
cr a (pq) - --:.2.~ IT (E 

p V 

3 2 
-q -E ) 
4~ vR. 

(3.3.8) 

in. Op deze wijze worden niet alleen de polen in de inhomogene term 
0 R_ _2. I 

xa(pq) geneutraliseerd, maar tevens de factoren ~ 1 en ~2 , die aanleiding 

geven tot divergenties, uit de kern van (3.3.6) verwijderd. De 

uiteindelijk op te lossen vergelijking neemt hiermee de volgende vorm 

aan: 

0' (pq) 
a 

co +1 
0 1 = 0' (pq) + --~--=~--=--a - 1 2 2 

E - -(p +\q ) 
~ 

I 
a' 

Jdq'q•
2 

Jdx 

0 -1 

• G (qq'x) 
aa' - 3 2 

IT (E - -- q I -E ) 
v 4~ v.2.' 

(3.3.9} 

Resteert nog de integratie over de polen in de kern. Deze voeren we als 

volgt uit. Allereerst wordt het product van poolfactoren herschreven tot 

een som 

1 
tJ. 

1: 
V = - 3 2 3 2 IT(E --q -E ) V E - 4~ q -Ev.2. 4mH v!l. 

V 

(3.3.10) 

tJ. I 1 = 
V E -E v'-Fv v'!l. v!l. 

waarna de afzonderlijke polen geïntegreerd kunnen worden met behulp van 

een Cauchy hoofdwaarde integraal, want 

co co 

lim Jdq' 
f(q I) 

Jdq' 
f (q I) -f (~R_) 

- f (~i) 
~i 

= ,2 . 2 ,2 2 2qv!l. e:+o q +l.E:-~.2. q -qvt 0 0 

(3. 3.11) 

voor een reguliere functie f(q'). 
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Hiermee zijn we toegekomen aan de discretisatie van (3.3.9). In de 

integrand treden de impulsen ~ 1 en ~2 op als argument van de 

residumatrix rc(p,p' ,z) en de te vinden functie cr (pq). Deze impulsen 
a a 

hangen af van q, q' en x. Daarom zou een recht toe recht aan discretisatie 

van de integralen over q' en x to~ gevolg hebben dat er een onredelijk 

groot aantal punten in de p-richting nodig zijn om deze integraal

vergelijking op te lossen. De uitweg is wel bekend. [GL082] 

We interpoleren zowel de residumatrix als de oplossing met behulp van 

Splinefuncties S. (p) en een aantal steunpunten p .• Een voldoend gladde 
1 1 

functie g(p) kan hiermee, wanneer hij bekend is in de steunpunten, zeer 

goed benaderd worden door: 

g(p) = I s . <P > g <p . > • 
1 1 

i 
(3.3.12) 

De splinefuncties voldoen natuurlijk aan de eis S. (p.)=Ö .. , zodat de 
1 J 1J 

i?terpolatie exact is voor de steunpunten. We substitueren derhalve in 

(3.3.9) 

= L s. ( ~2) cr ' (p. q) 
i 1 a 1 

(3.3.13) 

en een analoge uitdrukking voor r~(p,~ 1 ,E--~q
2/~). 

De integratie over x kan nu nauwkeurig uitgevoerd worden en het aantal 

discretisatiepunten in de p-richting is aanzienlijk beperkt. Desondanks 

is de totale dimensie van de kern en dus van de oplossingsvector, beide 

in gediscretiseerde vorm, te groot om vergelijking (3.3.9) eenvoudig te 

kunnen inverteren, zoals in het geval van de twee-deeltjes T-matrix wel 

mogelijk was. We nemen derhalve onze toevlucht tot een iteratieve 

methode om dit probleem aan te pakken en zullen gebruik maken van de 

zogenaamde Padé-methode. [BAK75] Om de essentie van deze aanpak duidelijk 

te maken, schrijven we de gediscretiseerde vorm van de 

integraalvergelijking in een vectornotatie: 

x= x(o) + ÀK•x (3.3.14) = -
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met À een sterkte parameter, die in het fysische geval gelijk aan 1 

gesteld moet worden. De formele oplossing wordt verkregen door iteratie 

00 00 

x n> = I = I (3.3.15) 
j=o j=o 

00 

en dus voor 
. ( . ) 

de i-de component x. (À)=\ ÀJx.J • Deze machtreeks zal 
~ .L ~ 

]=Q 

echter soms een convergentiestraal hebben die kleiner is dan 1, zodat 

de reeks voor À=1 zal divergeren en niet op deze wijze gesommeerd kan 

worden. 

Als we de dimensie van de kern met N aangeven dan kunnen we met de 

regel van Cramer aantonen dat de component x. (À) geschreven kan worden 
~ 

als een quotiënt van twee N-de graads polynomen in À. Immers de 

oplossing x. (À) is een quotiënt van twee determinanten, die afzonderlijk 
~ 

gelijk zijn aan een N-de graads polynoom in À. [CHI63] Op grond 
. ( . ) 

hiervan sommeren we de machtreeks ~ÀJxiJ op de volgende manier. 
J 

Stel we hebben 2n maal geïtereerd, dan geldt: 

(3.3.16) 

vervolgens bepalen we een zogenaamde [n,n]-Padé approximant, die 

gegeven wordt door: 

x~n,n] (À) = 
~ 

en eisen dat 
(j) b(j) a. en . 
~ ~ 

(3.3.17) 

voldaan is aan x. (À)=x~n,n](À)+O(À2n+ 1 ), wat de coëfficiënten 
~ ~ 

geheel vastlegt. Hiermee kan de machtreeks (3.3.15) alsnog 

gesommeerd worden voor het fysische geval À=1. In de practijk wordt de 
[n n] . 

Padé approximant x. ' (À) bepaald v~a een kettingbreuk, omdat dan de 
~ 

coëfficiënten in een van de kettingbreuken uitgedrukt kunnen worden in 

die van de vorige kettingbreuk en de laatst toegevoegde term van de 

Taylorreeks. Aldus kunnen bij een gegeven machtreeks de opeenvolgende 

approximanten bepaald en kan de convergentie bestudeerd worden. [BER85] 
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wanneer alle hiervoor gedane transformaties bij elkaar worden geveegd, 

leidt dit tot een verband tussen de oorspronkelijke Faddeev component 

x (pq) en äe numeriek te bepalen functie cr {rn) dat Geaeven wordt deer: ·a - a r'1 J J 

x (pq) 
a = ö 

a a 
0 

i ö(q-q
0

) pa (pq)6 
\' a v 

--- ~V i (p) + /. -+-....;.3~-2,---
qqO 0 0 V E - --- q -E 

4~ vi 

(3.3.1.1) 

waarbij we gemakshalve maar overgegaan zijn op de toestand tl~i+>>, 
omdat deze een meer realistische situatie beschrijft dan de tijdinverse 

toestand 11~~->>, wat de interpretatie van het asymptotische gedrag zal 

vereenvoudigen. Verder is het juist het gedrag van 11~~+)> dat in de 

volgende paragraaf nodig zal zijn bij de elastische verstrooiing van een 

neutron aan een deuteriumkern. Alvorens nu echter het asymptotische 

gedrag te bepalen, allereerst een woord over de wijze waarop in het 

algemeen van de impulsmomentrepresentatie overgegaan moet worden op de 

piaatsrepresentatie. Laten {~,~} de aan de relatieve impulsen {~,s} 

canoniek toegevoegde coördinat~n zijn, dan zijn we geïnteresseerd in 

<rRix>. Hiervoor geldt, door tweemaal gebruik te maken van een 

volledigheidsrelatie en verder van de definitie (3.1.27): 

= \' L. 

= 

co co 

Jdp p
2 

Jdq q
2 Jd~' Jds' <~~~~'s'><~'s' lpqa><pqalx> = 

0 0 

2 .i+À LML ~ 
(3.3.1.2) --- ~ y iÀ (~,~) • 

1Tfi3 

co co 

• Jdp p 2 j i (pr/fl) Jdq q2jÀ (qR/fl)Xa(pq) lç> 

0 0 

met ji(p) een sferische besselfunctie, die in sferische hankelfuncties 

uitgedrukt kan worden: [MES61] 
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h (+) (p) -h (-) (p) 
Q. Q. 

L(P) = ---~---
x. 21 

(3.3.1.3) 

De eerste term van (3.3.1.1) wordt nu, omdan de plaatsrepresentatie van 

de gebonden toestand met behulp van de 'Fourier-transformatie' 

(3.3.1.4) 

gevonden kan worden, precies wat we uit fysisch oogpunt verwachten. 

Namelijk een gebonden toestand in de r-richting en ongestoorde inlopende 

en uitlopende bolgolven in de R-richting: 

Dit is het gedrag van de golffunctie lang voor de botsing, buiten de 

dracht van de interactie potentiaal. De tweede term moet dan ook de 

informatie van het verstrooide deel van de golffunctie bevatten. We 

noteren de positie van de pool met 

(3.3.1.5) 

en maken bij de uitvoering van de integratie over q gebruik van de 

symmetrie relatie voor de sferische hankelfuncties 

(-1) Àh (+) (p) 
À 

(-) = -hÀ (-p) (3.3.1.6) 

hetgeen het mogelijk maakt om het integratieinterval te laten lopen van 

-m tot m en vervolgens de residustelling toe te passen. 
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Het resultaat van deze berekening luidt: 

2 
met ~= J mn· We moeten ons nu echter goed realiseren wat hier in feite 

beschreven wordt. Dit is namelijk de verstrooiing van een deeltje aan 

een molecuul, waarbij dit molecuul zich na de botsing in een andere 

rotationele- of vibrationele toestand kan bevinden. (Inelastische 

verstrooiing) Lang na de botsing moet het gedrag van de golffunctie dus 

bestaan uit een gebonden toestand in de r-richting en bijbehorende 

uitlopende bolgolven in de R-richting. Dit alles houdt in dat de laatste 

uitdrukking dan ook de vorm 

moet aannemen. Hierin is T (~t'q ) een T-matrixelement dat in va,v
0

a
0 

o 

volledige analogie met het vorige hoofdstuk, zie de formules (2.1.27) en 

(2.1.29), is ingevoerd en in verband staat met de differentiële 

werkzame doorsnede voor het proces v a ~a. Vergelijking van de twee 
0 0 

bovenstaande vormen van het asymptotische gedrag geeft dan ook aanleiding 

tot de conclusie dat het T-matrixelement via de relatie 

( 3. 3. 1. 7) 

uit de residuen cra(~t) bepaald kan worden. Eveneens analoog aan de 

twee-deeltjes verstrooiingstheorie definiëren we tenslotte een unitaire 

S-matrix voor de botsing tussen een atoom en een molecuul met behulp van 
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- Ö Ö - 21Ti].l ~ T (q n ,q ) • vv ~~ J~o~vQ. v~,v ~ v~ o 
0 0 0 0 

(3.3.1.8) 

We zijn hiermee weer aangeland bij de twee-deeltjes verstrooiingstheorie 

van hoofdstuk 1, met dien verstande dat echter wel eerst het totale 

drie-deeltjes probleem opgelost moet worden. 
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Op het gebied van atomair waterstof is geen voorbeeld bekend, waarmee 

het voorgaande geïllustreerd kan worden. We nemen daarom de toevlucht 

tot de kernfysica en beschcu~.~e!"! de ,,erstrooiing van een net1tron aan een 

deuteriumkern. De nucleonen in dit systeem beschikken over zowel spin

als isospin vrijheidsgraden en zijn in dit opzicht vergelijkbaar met 

waterstof, waarbij respectievelijk electron- en protonspins een rol 

spelen. Er wordt uitgegaan van een totaal symmetrische toestand in de 

spinruimte; I (s
0 

-}>s
0

MS > = I (1 ~) ~ Î >, zodat de onderlinge 
0 

wisselwerking bijvoorbeeld beschreven kan worden met een triplet 

Malfliet-Tjon potentiaal (MT III), die bestaat uit een som van repulsieve 

en attractieve Yukawa vormen: 

-ll r -ll r 
R A 

V(r) e e 
= VR ---r-- - VA---r---- (3.3.2.1) 

met als numerieke waarde voor de verschillende parameters: 

l VR = 
1438.720 fm, 3.110 -1 Me V lJR = fm 

626.885 Me V fm, 1.550 -1 V = lJA = fm A 

Deze potentiaal heeft slechts één gebonden toestand, waarvan de golffunctie 

in de impulsrepresentatie weergegeven is in Figuur 3.3.2.1, bij een 

energie van -2.237 MeV, dit is op een minteken na de e_xperimentele 

bindingsenergie van het deuteron, en een rotatie quanturngetal 1 =0. 
0 

Het vibratie quanturngetal is hier in feite overbodig, maar om een betere 

overeenstemming met het voorafgaande te verkrijgen, stellen we dat v =1. 
0 

Verder heeft deze gebonden toestand een totale isospin van t =0. In de 
0 

isospinruimte wordt de toestand dan ook weergegeven door 

I 1 I 1 1 (to 2) ToM.r > = (O 2)2 MT >. 
0 0 

Resteert nog het vastleggen van de ruimtelijke drie-deeltjes beweging. 

Het literatuurvoorbeeld [PAY84], waar wij onze methode aan willen 

toetsen betreft verstrooiing bij een laboratoriumenergie van 3.270 MeV. 
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~f~2~.:.§..1: De gol,ffunatie van de deuteriumkern in de 

impul,srepresentatie, bij gebruik making van de model, 

potentiaal, MT III. Het rel,atieve baanimpul,smoment 

quantumgetal, bedraagt 7.,=0 en per definitie gel,àt àat 

v=l. 

Dit betekent dat de relatieve kinetische energie gelijk is aan 2.180 MeV, 

wat te weinig is om de opsplitsing van het deuteron in zijn samenstellende 

delen te kunnen veroorzaken. Wanneer we nu uitgaan van een totaal 

baanimpulsmomen~ L =0, dit is zogenaamde s-golf verstrooiing, wat een 
0 

redelijke benadering is bij deze energie, zodat eveneens À =0 dan zal 
0 

volkomen elastische verstrooiing de belangrijkste bijdrage aan de 

drie-deeltjes golffunctie leveren. We volstaan daarom met een één kanaals 

berekening. De resulterende Faddeev component x (pq) is te zien in 
a 

0 

Figuur 3.3.2.2, waar ook de pool bij q=qv t duidelijk zichtbaar is. 
0 0 
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Met behulp van de formules (3.3.1.7) en (3.3.1.8) is het elastische 

s-matrixelement s (q ) 
v

0
a

0
,v

0
a

0 
o nu eenvoudig te bepalen. De hieruit 

volgende faseverschuiving ó 
v a voor de n+d verstrooiing, die 

gedefinieerd wordt via: 0 0 

2ió 
v a 

0 0 
(3.3.2.2) 

bedraagt 71.31° en is in goede overeenstemming met de gelijksoortige 

berekening uitgevoerd door Payne et al. 
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Voor de fysische begintoestand van het recombinatieproces geldt, analoog 

aan (3.3.1), het recept: 

(1+P> lx> 

(3.4.1) 

In deze Faddeev vergelijking komt de inhomogene term si~(+)> voor, die 

formeel geschreven kan worden als 

met I~ >=lP q > ® I (s .!.) S M > ® I (i o -o-o o 2 o S o 
0 

.!.)I M > • 
2 o I 

0 

(3.4.2) 

Omdat we echter te maken hebben met drie lb> atomen en we de berekeningen 

in de limiet T~o willen uitvoeren, reduceert dit tot: 

I ~ > = lo __ o> ® 1 (1 .!.,l_ l> ® 1 0 .!.,l _ l> 
0 22 2 22 2 (3.4.3) 

Aan deze laatste twee uitdrukkingen is te zien dat nu in de inhomogene 

term maar liefst twee deltafuncties voorkomen. Daarom itereren we nu 

twee maal en splitsen meteen de polen in de oplossing, die nu niet 
c 

veroorzaakt worden door de t -operator, maar door de resolvente G , af 
0 

door te stellen dat: 

I x> (3.4.4) 

zodat invullen in (3.4.1) de vergelijking 
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(3.4.5) 

voor lx> oplevert. Hiermee zijn wederom alle deltafuncties en polen 

uit de inhomogene term verwijderd. Uitgedrukt in de basis { jpqa> } 
Jl. Jl.' treden in de kern van (3.4.5) weer de factoren ~ 1 en ~2 op. Deze 

elimineren we door op dezelfde wijze als in (3.3.7) en (3.3.8), met dit 

verschil dat het product van poolfactoren nu gelijk aan 1 is, een 

nieuwe oplossingsvector a (pq) en residumatrices rc(p,p',z) in te 
a a 

voeren. De integraalvergelijking voor a (pq) neemt dan de vorm 
a 

CXI +1 

a (pq) 
a = a (pq) + L a 

a' 
fdq'q'2 Jdx c + 2 r (p,~ 1 ,E -~q /m_} G , (qq'x) • 

a H aa 
0 -1 

+ 
E -

1 2 2 
-<~ +~q' ) 
~ 2 

aan. De energienoemer in de kern leidt voor E=E +3~ B-3~ B > 0, o e p 

(3.4.6) 

dus voor de kinetische energie van de drie deeltjes groter dan nul, bij 

vaste q en q' tot een pool in de integrand van de x-integratie. Dit is 

het geval voor een gebied in het (q,q')-vlak, zie Figuur 3.4.1. [KL073] 

Wanneer de kinetische energie naar nul gaat, T~, dan krimpt het gebied 

ineen tot één pool in de oorsprong. Maar vanwege de faseruimtefactor q• 2 

in de integrand is het residu van de pool gelijk aan nul en levert de 

integratie dus geen enkel probleem op. De discretisatie kan nu op 

volledig analoge wijze plaatsvinden. Het is van belang op te merken dat 

de tc-matrices in (3.4.6) allemaal betrekking hebben op de triplet 

potentiaal, omdat uitgaande van een volledig symmetrische spintoestand 

I (1 ;)t- ~ > alle paren zich in een s=1 configuratie bevinden. Dit heeft 

tot gevolg dat de tc-matrix geen polen bevat, zoals bij de eindtoestand 
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t 

-tl' 

q + 

~f~ur----~~~2~ Het gebied van singulariteiten in het (q,q')-vZak, 

dat optreedt in de kern van de Faddeev verge Zijking 

voor de begintoestand van het reaombinatieproaes. 

het geval was, immers de triplet potentiaal heeft geen gebonden 

toestanden, en dus zal de oplossing a (pq) volledig reëel zijn. 
Cl 

Het eerste, in dit verslag te presenteren, drie-deeltjes resultaat 

op het gebied van atomair waterstof is een één kanaals berekening van 

cra(pq). Hiervoor is het ingangskanaal i=À=L=O genomen. De oplossing 

verkregen door het toepassen van de Padé-methode is weergegeven in 

Figuur 3.4.2. Dat het resultaat betrouwbaar is blijkt onder meer uit 

het feit dat bij controle de oplossing inderdaad voldoet aan de één 

kanaals Schrödinger vergelijking voor de begintoestand. 
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~f~ur-~~~~~~ De oplossing van de één kanaals Faddeev vergelijking~ 

voor het ingangskanaal van de begintoestand van het 
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Als slot van dit hoofdstuk wijden we nu enige aandacht aan het totaal 

aantal kanalen dat nodig zal zijn om de volledige begin- en eindtoestand 

van het recombinatieproces goed te beschrijven. 
c De in de Faddeev vergelijking voorkomende operatoren G en t zijn 

0 

diagenaal in alle impulsmoment- en spin q11antumgetallen a. Alleen de 

permutatie operator P zorgt dus voor een koppeling tussen de 

verschillende kanalen. Verder kan de Faddeev vergelijking opgelost 

worden bij vaste L, Mt' S, M5 , I en MI, omdat ook de permutatie operator 

diagonaal is in deze quantumgetallen. Tot zover is alles algemeen 

geldig. 

Nu de begintoestand. Het ingangskanaai van deze toestand wordt 

gekenmerkt door 

a = {i =0, À =0, L =0, M =0, s =1, S ~' M
5 

=-o o o o L o o 2 . 
0 0 

3 
2' io=1, 

3 
I =-, 

0 2 

De spintoestanden zijn volledig symmetrisch en worden door een 

permutatie van de deeltjes niet bernvloed. Er is dus alleen een 

verandering van i en À mogelijk. Vanwege het feit dat L=L =0 moeten i 
0 

en À echter aan elkaar gelijk zijn en het boson karakter van de deeltjes 

vereist dat i even is. De conclusie luidt dan ook dat het aantal 

kanalen N dat voor de berekening van tl~(+)> noodzakelijk is, gelijk 
(l 0 

is aan: N = i /2+1. 
a max 

Vervolgens de eindtoestand. De overgang van begin- naar eindtoestand 

wordt veroorzaakt door de dipolaire interactie. Aangezien deze zich in de 

configuratieruimte gedraagt als een tensor van de tweede orde, levert 

alleen de L=2 component in de eindtoestand een bijdrage aan het 

matrixelement <~i-) ltvdtl~~+>>. Verder blijft de protonspin onveranderd 

en wordt het totale electronspin impulsmoment gelijk aan ;. 

De uitgangskanalen van tl~i-)> hebben daarom de volgende 

quantumgetallen: 

waarbij de precieze waarde van ML en M
5 

afhangen van het feit of we 
0 0 

te maken hebben met een proces met enkele of dubbele electronspin omklap. 
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We nemen nu een vaste i en À , zodanig dat aan de driehoeksregel 
0 0 

lt -21 ~À 
0 0 

~ lt +21 voldaan is en zien dat vanwege de selectieregel 
0 

t +À +i+À = even van de permutatie operator het aantal kanalen ~ voor de 
0 0 

bepaling van de eindtoestand nu N = 
~ 

is t =0, waarvoorN =1.) 
max ~ 

3R. bedraagt. (De uitzondering 
ma x 

Voor beide gevallen is t een parameter die slechts door het 
max 

uitvoeren van de numerieke berekeningen bepaald kan worden, maar zelfs 

wanneer deze waarde klein is, is de totale dimensie van het probleem 

N=N N N nog zo groot -bedenk dat gezien de ervaringen met de tc-matrix 
p q ~ 

het aantal discretisatiepunten in de p- en q-richting gemiddeld zeker 

60 zal zijn - dat het alleen maar met behulp van een supercomputer te 

behandelen valt. 
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4 Conclusie. ================= 

Met het voorafgaande is aangetoond dat zowel voor een systeem van twee 

als van drie waterstof atomen in hoge mate exacte berekeningen mogelijk 

en eek uitveerbaar zijn. 

In het eerste geval is met de bepaling van de golffunctie en de 

s-matrix uit de gekoppelde kanalen vergelijking alle informatie van het 

verstrooiingsproces aanwezig en wordt de weg geopend naar de berekening 

van allerlei macroscopische grootheden, zoals bijvoorbeeld de levensduur 

van een gestabiliseerd atomair waterstofgas en de frequentieverschuiving 

van de materstofmaser bij cryogene temperaturen, die voor experimentele 

groepen van belang zijn. Bovendien is het nu mogelijk om fysisch meer 

inzichtelijke modellen van de botsing tussen twee waterstof atomen op 

hun accuraatheid te testen. 

Bij de bij hoge dichtheden optredende drie-deeltjes dipool-recombinatie 

is het zaak om de Faddeev vergelijking voor zowel de begin- als de 

eindtoestand van dit proces op te lossen. De eerste moeilijkheden, in 

het bijzonder de bepaling van de potentiaal- en tc-matrices en de 

matrixelementen van de permutatie operator, die met dit doel voor ogen 

optreden, zijn inmiddels overbrugd. Een verdere bestudering via een 

uitbreiding van het aantal kanalen zal duidelijk kunnen maken of de 

huidige experimentele recombinatie waarnemingen in gecomprimeerd 

atomair waterstofgas overeenstemmen met de theorie en hoe de magnetische 

veldafhankelijkheid van de recombinatieconstante zich zal gedragen. 
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In de nu volgende paragrafen zal de electron-electron dipolaire interactie 

en in het bijzonder zijn matrixelementen in een basis met gekoppelde 

electron- en protonspins centraal staan. Bij de berek~ning v~1 deze 

matrixelementen voor zowel het geval van twee als van drie waterstof 

atomen, worden overal de door Messiah gehanteerde conventies en 

notatiewijze gebruikt. [MES61] Er is slechts een uitzondering: wij 

zullen een Clebsch-Gordan coëfficiënt noteren met (j
1
m

1
j
2
m

2
jj

3
m

3
l in 

plaats van <j
1

j
2
m

1
m

2
jj

3
m

3
>. 

Omdat echter in hoofdstuk 2, bij de behandeling van de gekoppelde 

kanalen vergelijking, in de spinruimte een basis bestaande uit een 

ge(anti)symmetriseerd en genormaliseerd product van hyperfijntoestanden 

benut is, geven we allereerst de transformatie van deze basis naar 

bovenvermelde basis met samengestelde spinimpulsmomenten. 
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---------------------------------------------------

We noteren de basis in de spinruimte, waarbij de electronspins 

gekoppeld zijn tot een spinimpulsmoment S en de protonspins tot I als 

lsM5 nti>, dus formeel 

(6.1.1) 

Tevens maken we gebruik van de in farmure (2.2.4) ingevoerde wijze om 

de hyperfijntoestanden uit te drukken in eenvoudigere spintoestanden en 

van de notatie: 

!{aS}±>= la8> ± laa> 

/2 (l+ö a8)' 
(6.1.2) 

voor het volledig symmetrische danwel antisymmetrische product van 

hyperfijntoestanden. Dit alles samenvoegend levert dan uiteindelijk de 

volgende orthonormale transformatie op. 

l{aa}+> = cos
2

el1-111> + cosesine!OOOO>- cosesinel1010> + sin2el111-1> 

l{ab}+> = cosel1-110>- sinel101-1> 

l{ab}-> = case 11-100> - sineloo1-1> 

!{act> = 2-~, sin2el1-111>- cos2ejOOOO> + cos2el1010>- sin2ej111-1>) 

I {ac}-> = 2-~, 11000> - I0010> ) 

I {ad}+> = case 11011 > - sine 11110> 

I {ad}-> = sine 11100> - case I 0011> 

1 {bb}+ > = lt-11-1> 

I {bc}+> = sine 11-110> + cosej101-1> 

I {bc}-> = -sinelt-100>- cosej001-1> 
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j{bd}+> = 2-~( joooo> + j1o1o> ) 

j{bd}-> = -2-~( jlOOO> + jOOlO> ) 

!{eet+>= sin
2
e!l-111>- e~s6sin6IOOOO> + eos6sin6l1010> + eos2ej111-1> 

l{ed}+> = sin6j1011> + eos6l1110> 

l{ed}-> = -eos6l1100>- sin6j0011> 

!{dd}+> = 11111> (6.1.3) 
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6.2 Het matrixelement <rimSM IM lvdlr't'm'S'M I'M > 
S I S' I' . ---------------------------------------------------------

Geheel uitgeschreven zijn we geïnteresseerd in de uitwerking van 

---3 
47rr 

Samen met de relatie (Î=2t+1) 

(6.2.1) 

en de definitie van het Wigner 3-j symbool in termen van een Clebsch

Gordan coëfficiënt: 

resulteert dit allereerst in de uitdrukking: 

<rimSM IM jvdlr't'm'S'M I'M > = 
S I S' I' 

2 

=- ~0~~ ó(~~:;') (1020it'O) (-1)~(t'm'2-~jtm)• 
47rr 

• <SM jreeiS'M > óii'óM M ' S 2~ S' 
I I' 

. (6.2.2) 

(6.2.3) 

waaruit we een drietal selectieregels voor de baanbeweging kunnen aflezen, 

namelijk: 
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i) ~+~' = even, dit is behoud van pariteit. 

ii) lt'-21 't' 1~'+21 

iii) m'-ll = m 

Tenslotte het spinmatrixelement. Dit kan met enige Racah-algebra uitgewerkt 

worden tot: 

SI l 
2 . 

s 

De hiermee geassocieerde selectieregels zijn: 

iv) ls'-21 'S ~ ls'+2j, dus alleen S=S'=l is mogelijk. 

v) M +J.l = M 
S' S 

(6.2.4) 

Door nu iii) en v) te combineren zien we dat inderdaad het totale 

magnetische quantumgetal behouden blijft, want M5+m = Ms 1 +m' en MI= MI,. 

In het bijzondere, maar desalniettemin voor T~o berekeningen 

belangrijke geval dat het ingangskanaal een baanimpulsmoment gelijk aan 

nul heeft, leveren bovenstaande algemene uitdrukkingen 

(6.2.5) 

M -M 
(-1) s sI ( lMS I 2 M M jlM ) ~ ~ ~ s-S' s uS,1US',lut,2 

op, waarbij we de protonspins verder buiten beschouwing gelaten hebben, 

omdat de electron-electron dipolaire interactie diagonaal is in de 

quantumgetallen I en MI. 
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De evaluatie van dit matrixelement geschiedt op dezelfde wijze als in 

de vorige paragraaf in het geval van twee deeltjes. Het grote verschil 

is in feite dat we nog een 'Fourier-transformatië' moeten uitvoeren. 

Omdat we de dipolaire interactie uitdrukken in een basis van 

impulsmomenttoestanden betekent dit een integratie over een tweetal 

sferische besselfuncties, vergelijk met (3.1.34). Verder heeft de 

wisselwerking tussen de deeltjes van paar 1 natuurlijk geen enkele 

invloed op de toestand waarin deeltje 1 zich bevindt. Zonder enig 

rekenwerk is dan ook duidelijk dat het matrixelement de vorm 

00 

•(i)t'-t Jdr jt(pr/~)~ jt' (p'r/~) 
0 

(6.3.1) 

(~) 
moet aannemen. In deze uitdrukking is gaa' een volkomen geometrische 

factor, die voor ~=1 een proces met enkele en voor ~=2 een proces met 

dubbele electronspin omklap beschrijft. De expliciete berekening van deze 

geometrische factor is nogal omvangrijk. We beperken ons tot het 

resultaat, dat in termen van 6-j en 9-j symbolen luidt: 

= 3 )30ss'S'ÎL'' (-1)S'+s+~+L'+HÀ+l.l(t020it'0) l t 2 
t'] 

L' À L 

(6.3.2) 
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Buiten de in de vorige paragraaf afgeleide selectieregels voor paar 1 

en de voor de hand liggende driehoeksregels voor het samenstellen van 

impulsmomenten, zijn er een drietal extra, die te maken hebben met de 

totale drie-deeltjes impulsmomenten L en S. Dit zijn achtereenvolgens: 

i) !L'-21 ' L .:; IL'+2j 

i i) ls'-21 .. s ~ Is'+~ I 
iii) ~+Ms = ~,+MS' 

wanneer we vervolgens het voor ons interessante·geval van recombinatie 

in beschouwing nemen dan geldt voor de begintoestand dat 

a' = {t',À'=t', L'=O, ~,=0, s'=1, s•=f, M
5

,=- ;, i'=1, I'=f, MI,=- t}, 
zodat de dipolaire interactie alleen maar een overgang kan veroorzaken 

naar de kanalen 

a = 
{t, À=t', L=2, ~=-2, s=1, s~, ~=+ ;, i=l, r=f, MI=-;}, ~=2 

in de eindtoestand. Hiervoor reduceert (6.3.2) tot: 

= -I ~ '(t020I!'0) 
5 R_ I 

(6. 3. 3) 

(2) (1) 
eng , = -2g ,. Het is de met deze laatste formule bepaalde aa aa 
impulsmomentrepresentatie VR.t' (p'/p) van de dipolaire interactie, die 

voor een ëantal waarden van R. en t' uitgezet is in Figuur 6.3.1. 
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-I 0 I la la la .aas .aas 

1: Via 
2: v:2 ;;. 

'U <>I 

v:2 
> 

3: 0 a 

4: v:4 
5: v:4 

-.aas -.aas 

p'/p + 

Ef~~-~~~~~ De impulsrepresentatie vfl,(p'/p) van de electron-electron 

dipoZaire interactie~ voor een aantal verschillende 

waarden van het begin- en eindbaanimpulsmoment 

quanturngetal l' respectieveZijk l. 
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Errata: 

Formule (2.3.3) op pagina 30 moet luiden: 

F (k) (t) N! id 
(N-k)! Trk+l, ... ,N (p (t) ). 


