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SAMENVATTING 

In dit verslag beschouwen we het kernspintransport in verdunde, elek

tronspin gepolariseerde gassen, met de nadruk op spingepolariseerd atomair 

waterstof (H-1-). Ondanks het feit dat de deeltjeswisselwerking kernspin

onafhankelijk is vertoont de kernspinpolarisatie bij lage temperatuur niet 

een puur diffusief, maar een (gedempt) oscillatorisch gedrag. Dit is een 

gevolg van deeltjesononderscheidbaarheidseffekten waardoor bij twee deel

tjes botsingen de spins van beide botsende deeltjes om hun resultante 

draaien. Deze draaiing is altijd één kant op zodat het effekt van opeen

volgende botsingen kummulatief is. 

Een afleiding van de spintransport vergelijkingen vanuit 'first prin

ciples' laat zien dat hierin twee transportkoëfficiënten een rol spelen: 

de spindiffusiekonstante D en de zogenaamde kwaliteitsfaktorkoëfficiënt ~ 
0 

die dimensieloos is en in feite de verhouding tussen spinrotatie- en spin-

diffusie-effekten (-kwaliteitsfaktor gedempte spingolven) meet. Voor beide 

koëfficiënten kunnen in willekeurige dimensie d~2 analytische uitdrukking

en gegeven worden die exakt zijn in de lage temperatuur limiet, en als 

enige potentiaalparameter de rl-dimensionale verstrooiingslengte van de 

deeltjeswisselwerking bevatten. 

Het blijkt dat voor dimensie d>2 de spingolfkwaliteitsfaktor in de 

1 . . T 0 d . 1 -T- ~ ( d- 2 ) d . . d 2 1 1 T 1m1et ~ 1vergeert a s ·- en voor 1mens1e = a s ...... og • 

Spingolven in geadsorbeerde (d=2) H-1- gassen zijn dus in principe mogelijk, 

zij het dat deze sterker gedempt zijn dan in een vrij (d=3) H-1- gas. De 

experimentele omstandigheden waaronder spingolven in de geadsorbeerde fase 

van H-1- eventueel waarneembaar zijn kunnen vrij nauwkeurig omschreven wor

den. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING - ACHTERGRONDEN 

1.1 Het quanturngas 

Een van de meest fundamentele uitdagingen in de natuurkunde is de 

beschrijving van quanturnmechanische veel-deeltjes systemen vanuit 'first 

principles'. Hoewel er de laatste decennia op diverse gebieden veel voor

uitgang geboekt is, kunnen we stellen dat een rigareuze oplossing voor het 

quanturnmechanische veel-deeltjes probleem slechts mogelijk is voor verdun

de gassen. 

Beschrijven we een gas van identieke deeltjes (bosonen of fermionen) 

quanturnmechanisch dan spelen drie lengteschalen een belangrijke rol: 

~: de gemiddelde naasteburenafstand, 

cr: de afmetingen van de deeltjes, 
2 

~= (
2nt )~ :de thermische golflengte. 
mkbT 

Voor verdunde gassen geldt 

a«~. (1.01) 

Ruw gesproken kunnen we stellen dat de deeltjes ten gevolge van het on

zekerheidsprincipe van Heisenberg slechts te lokalizeren zijn met een 

nauwkeurigheid ongeveer gelijk aan de thermische golflengte: de deeltjes 

zijn 'uitgesmeerd' over afstanden van de orde ~. Onder normale omstandig

heden merken we niets van deze quanturnmechanische effekten omdat 

À<cr. (1.02) 

Het gas bevindt zich in het klassieke regime. Vanwege (1.01) geldt tevens 

~<<~. De deeltjes merken pas iets van elkaars 'uitgesmeerdheid' als ze bij 

botsingen binnen elkaars thermische golflengte komen. Dit gebeurt in het 

quanturn regime: 

(1.03) 

Quantumeffekten komen zeer dramatisch op makroskopische schaal tot uiting 

als de deeltjes elkaar voortdurend 'overlappen'. Dit markeert het degene-
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ratie regime: 

(1. 04) 

Het meest dramatische quanturneffekt dat men aan een gedegenereerd gas van 

bosonen verwacht waar te nemen is Bose-Einstein-Kondensatie: een massale 

overgang van de deeltjes naar de grondtoestand. Merk op dat in het degene

ratie regime tevens geldt À>>a: een gedegenereerd gas bevindt zich in het 

quantumregime, omgekeerd echter behoeft een quanturngas zich niet in het 

degeneratie regime te bevinden. In figuur 1.1 zijn de diverse regime 1 s 

schematisch weergegeven als funktie van de dimensieloze grootheden a/À 

(maat voor de temperatuur) en a/i (maat voor de dichtheid). 

1 

a/i 

0 
0 

+-------quantum regime------+ +--klassiek regime--+ 
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figuur 1.1: de diverse regimes (schematisch). 

1 
verdund 

gas 

(a/ i«l) 

! 

Om in het quanturnregime te komen moet À groot zijn, dat wil zeggen de 

temperatuur moet laag zijn en de massa van de deeltjes moet klein zijn. 

Een voor de hand liggende kandidaat is helium. Echter: helium wordt vloei

baar voordat het quanturn regime bereikt is. In plaats van een vanuit 

1 first principles 1 te beschrijven quanturn gas is men gekonfronteerd met 

een systeem dat weliswaar interessante quanturnverschijnselen vertoont 

(superfluiditeit) maar dat slechts fenomenologisch te beschrijven is. 

Andere substanties (Ne, Ar, H2 , etc.) gedragen zich in dit opzicht nog 

gekompliceerder: ze bevinden zich in de vaste- of vloeibare fase lang 

voordat het quanturnregime bereikt is. 
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Op dit punt lijken we de konklusie te kunnen trekken dat het enige 

quanturn-veel-deeltjes-systeem waaraan rigoreus theorie bedreven kan 

worden: het quanturn gas, niet gerealiseerd kan worden. We hebben echter 

een - vanwege zijn bijzonder lage massa zeer geschikte - kandidaat voor de 

realisering van een quanturn gas niet genoemd: waterstof (H). De reden 

hiervan is duidelijk: waterstofatomen rekombineren normaal gesproken tot 

molekulair waterstof (H2). Beschouwen we echter de toestand van het H2 

molekuul nader, dan lijkt er toch nog een mogelijkheid te zijn om de 

natuur te tarten tot de vorming van een quanturn gas: de totale elektron

spin van het H2-molekuul bevindt zich in de singlet (S=O) toestand. Indien 

we de elektronen spins van de waterstof atomen gelijk kunnen richten kan 

deze toestand niet gevormd worden: twee paralelle spins tellen op tot de 

triplet (S=l) toestand. In termen van potentialen: waterstofatomen met 

gelijkgerichte elektronspins (spingepolariseerd atomair waterstof, H~) 

wisselwerken niet via de sterk aantrekkende singlet potentiaal, maar via 

de hoofdzakelijk afstotende triplet potentiaal (fig.l.2) welke geen twee

deeltjes gebonden toestanden toelaat. Deze mogelijkheid tot de vorming van 

atomair waterstof werd voor het eerst geopperd door Hecht in 1959 

(HECS9). 

> 
QJ 

I.J..J 2 

0 

-2 

-4 
-4.3 

-4.75 

Figuur 1.2 

vergrote schaal 

S=l ~ 

I.J..J 

2 
r (a0) 

.B= lOT 

Singlet (S=O) en triplet (S=l) potentiaal kurven als 
funktie van de afstand r tussen de H-atomen. 
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Voordat we ingaan op de vraag hoe we de elektronen spins van waterstof 

kunnen polariseren onderzoeken we eerst of een eventueel te vormen Ri-

systeem gasvormig is in het quanturn regime. 

We kunnen op zeer eenvoudige wijze een voorwaarde formuleren waaraan 

de deeltjeswisselwerking van een systeem van identieke bosonen moet vol

doen opdat het bij willekeurig lage temperaturen gasvormig is. Daartoe 

merken we eerst op dat een N-deeltjes systeem in een volume V gasvormig is 

bij iedere dichtheid p(=N/V) en iedere temperatuur T, als de energie per 

deeltje E/N bij temperatuur T=O toeneemt bij groter wordende dichtheid: 

o(E/N) I > 0 voor alle p;;.O. 
op T=O 

(1.06) 

Er moet dus tenminste gelden: 

o(E/N) 

IT=O,p=O> 
0 • op 

(1.07) 

De grootheid in het linkerlid kan exakt berekend worden. In appendix A-l 

is afgeleidt dat voor bosonen in dimensie d=3 geldt 

o(E/N) j _ 
op T=O,p=O m 

(1.08) 

waarbij m de massa van de deeltjes en a de zogenaamde verstrooiingslengte 

van de twee-deeltjes potentiaal is (zie paragraaf 3.3). Als nodige voor

waarde voor het gasvormig zijn van een bosonen systeem bij het absolute 

nulpunt (en dus in het hele quanturn regime) vinden we dat de de verstrooi

ingslengte van de twee-deeltjes wisselwerking niet-negatief moet zijn: 

a > 0. (1.09) 

Uit de lage energie verstrooiingstheorie (hst.3, vgl.3.42) volgt dat voor 

iedere hoofdzakelijk afstotende ( fd 3 r V(r) > 0 ) twee-deeltjes wissel

werking V(r) er een kritische massa m' is zodanig dat voor verstrooiing 

van deeltjes met massa m.;;m' geldt a;;.O. 

parameter 

Tl := m'/ m, 

dan geldt in geval van bosonen dat voor 

Tl > 1 

Definieren we de dimensieloze 

(1.10) 

(1.11) 

deze zich bij willekeurig lage temperatuur in de gasfase kunnen bevinden. 
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Indien n<1 is er een temperatuur T'>O waar beneden het systeem zich in de 

vloeibare fase bevindt. De parameter n geeft in feite de verhouding kine

tische energie : potentiële energie voor de deeltjes bij T=O. Indien n<1 

'wint' de aantrekkingskracht van de deeltjes het van de nulpuntsbeweging 

van de deeltjes: het systeem is vloeibaar (of vast) bij het absolute nul

punt. Voor een klassiek systeem zou gelden n=O (geen nulpuntsenergie). De 

parameter n meet dus een soort 'quantumachtigheid' van het systeem. Merk 

op dat de parameter n een soort gegeneraliseerde De Boer parameter (BOE48) 

is, in die zin dat n een absolute maat is voor de 'quantumachtigheid', 

terwijl de De Boer-parameter de relatieve 'quantumachtigheid' meet voor 

systemen met gelijkvormige wisselwerkings potentialen. In tabel 1.1 is de 

parameter n voor diverse bosonensystemen weergegeven. Blijkbaar is H~ het 

enige bosonensysteem waarvoor n>1. Ter vergelijking is in tabel 

tabel 1.1. Parameter n voor diverse wisselwerkingen 

H~-H~ n = 1.2675 

T~-T~ n 0.4236 

4He-4He n "" 0.35 

H2-H2 n "" 0.2 

20Ne-20Ne n "" 0.02 

H-H (S=O) n < 0.005 

1.1 ook de n-waarde weergegeven voor een hypothetisch gas van niet-gepola

riseerde H-atomen wisselwerkend via de sterk aantrekkende singlet wissel

werking. We zien dat door de elektronenspins van H te polariseren de 

'quantumachtigheid' in zekere zin met meer dan een faktor 2000 toeneemt. 

Hoewel de resultaten in tabel 1.1 sterke aanwijzingen leveren dat H~ 

het enige bosonensysteem is dat gasvormig blijft tot T=O (en dus het enige 

systeem waaraan Bose-Einstein-kondensatie in de gasfase waargenomen zou 

kunnen worden) is dit nog niet bewezen. Er zou immers kunnen gelden dat 

hoewel aan 1.07 voldaan is, er toch p-waarden groter dan nul zijn waar-

voor 

o(E/N)j < 0 • 
op T=O 

(1.12) 
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Variatierekening gebaseerd op het quanturn theorema van korresponderende 

toestanden (MIL75, STW76) laten zien dat dit gedrag voor bosonen zeer on-

h .. 1 .. k . 1 a<EIN>j o .. waarsc 1Jn 1J 1s: a s op T=O> voor bosonen b1J p=O dan geldt dit 

voor alle p~O. Dit is ook fysisch wel in te zien. In tegenstelling tot 

fermionen worden bosonen bij het vormen van veel-deeltjes gebonden toe

standen niet gehinderd door het Pauli-uitsluitingsprincipe. Hierdoor 

gedragen bosonen zich als 'sociale' deeltjes, indien meerdeeltjes gebonden 

toestanden zich kunnen vormen gebeurt dit ook bij geringe dichtheden. 

1.2 Spingepolariseerd atomair waterstof 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben is een systeem van 

waterstofatomen met paralelle elektronenspins de enige mogelijkheid voor 

de realisatie van een atomair systeem van bosonen dat gasvormig blijft bij 

temperatuur T-+-0, en dus het enige systeem waaraan Bose-Einstein-konden

satie in de gasfase waargenomen zou kunnen worden. Dit maakt H~ tot een 

zeer interessant onderzoeksobjekt. 

Hoe kunnen we de elektronenspins van waterstof gelijkrichten? 

Daartoe beschouwen we de opsplitsing van de grondtoestandenergie van een 

H-atoom in een uitwendig magneetveld. De elektronspin U of t) en de 

protonspin (f of t) wisselwerken ieder (via de Zeemantermen) met het aan

gelegde magneetveld, en onderling (via de Fermi-kontaktterm) met elkaar. 

Een eenvoudige afleiding (DEM80) toont aan dat de grondtoestand wordt 

opgesplitst in vier spintoestanden a, b, c en d waarvan de energieen in 

figuur 1.3 als funktie van de sterkte van het magneetveld zijn uitgezet. 

Indien we bij sterke magneetvelden (B~10T) en lage temperaturen 

(T~O.SK) werken zullen alleen de twee laagste hyperfijnnivo's (aangeduid 

met a en b) bezet zijn. De a-toestand bevat echter een bijmenging E ~1/400 
m 

van de 'verkeerde' elektronspin waardoor de reakties a+a-+-H 2 en a+b-+-H 2 

bijvoorbeeld aan de wand mogelijk zijn. Laten we het gas bestaande uit a

en b-atomen nu aan haar lot over dan zal het a-nivo ontvolkt raken omdat 

de a-atomen vaker aan een rekombinatie deelnemen (de reaktie b+b-+-H 2 is 

onwaarschijnlijk). We hebben nu een gas vanb-atomen verkregen, en daarmee 

een gas van (dubbel)spingepolariseerd atomair waterstof (H~~). 

Al thans in theorie. In de praktijk is er nog het probleem van de 

opsluiting van het gas. Omdat H~ zelf het zwakst wisselwerkende atomaire 
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0 
B 

J,., tf 
c "" 1t -t ém ~~ 

b- u 
a- ~J-€mfi 

B>> .80 = o.osT 

Fig. 1.3 Rabi-diagram van de grondtoestand van H. 

systeem is (enige systeem dat geen meerdeeltjes gebonden toestand kan 

vormen bij T=O) betekent de aanwezigheid van ieder ander materiaal een 

ernstige verstoring van dit systeem. 

Het bedekken van de wanden van het vat met een laag superfluïde He 

(SIL80) blijkt een zeer geslaagde strategie te zijn. Vanwege de lage 

dichtheid en de geringe polariseerbaarbeid van de helium atomen in de 

superfluïde film hebben de H~-atomen een bindingsenergie aan de wand van 

slechts - lK. Bij lagere temperaturen (T~1K) zullen steeds meer H~-atomen 

geadsorbeerd raken aan de heliumfilm. Het quasi-tweedimensionale H~-gas 

dat zodoende gevormd wordt blijkt de grootste veroorzaker van het verval 

van het H+t-gas te zijn. Reeds bij temperaturen van - 0.4K zijn vermoede

lijk de drie-deeltjes processen: 

b + b + b ~ b + H2 
b + b + b ~ c + H2 

(1.13) 

tussen atomen die geadsorbeerd zijn aan het He-oppervlak dominant bij het 
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verval van het dubbelgepolariseerde (H~f) gas (HES84). Merk op dat bij de 

reakties 1.13 de totale kernspin op een E -bijmenging na behouden blijft 
m 

(a- of d- atomen worden niet gevormd). Dit is het gevolg van de bijzonder 

geringe sterkte van de kernspin afhankelijke wisselwerkingen. 

Omdat een puur b-atomen gas niet volledig stabiel is maar vervalt 

volgens de reaktieschema's 1.13 is tot op heden de benodigde dichtheid 

voor Bose-Einstein-kondensatie nog niet bereikt. Dit is duidelijk te zien 

in figuur 1.4. Hierin staan het aantal geadsorbeerde H~~-atomen in een 

'thermisch vierkant' (À 2n2), en het aantal volume H~f-atomen in een 'ther

mische kubus' (À 3n 3) uitgezet als funktie van de oppervlaktedichtheid 

(n2), de volumedichtheid (n 3) en de temperatuur (T). Het verband tussen 

n2 , n3 en T is verkregen door de thermodynamische potentialen van de op

pervlakte-en volume-H~=t-atomen aan elkaar gelijk te stellen (volume- en 

oppervlakte-atomen in evenwicht, voor verdere theorie, zie appendix-2). 

Merk op dat À3n 3-(À/1)3 en dus de mate van degeneratie aangeeft. Hoewel 

bij de hoogst bereikte dichtheden de waarde van À3n 3 nog een faktor 50 van 

de benodigde waarde voor Bose-Einstein-kondensatie (À 3n 3=2.613) verwijderd 

is, is het (niet-gedegenereerde) quanturn regime vanaf de eerste geslaagde 

experimenten (A'dam 1980) al ruimschoots bereikt. 

In dit verslag zullen we onze aandacht niet zozeer richten op de 

Bose-Einstein-kondensatie in het degeneratie regime maar op de quanturn 

effekten die optreden in het (niet-gedegenereerde) quanturn regime. In dit 

laatste regime komen de deeltjes alleen tijdens botsingen binnen elkaars 

thermische golflengten (par.1.1). Eventuele quantumeffekten kunnen zich in 

dit regime dan ook alleen maar voordoen bij transport verschijnselen. In 

de volgende paragraaf zullen we laten zien dat in het niet-gedegenereerde 

regime met name het spintransport drastisch beïnvloed kan worden door 

deeltjes ononderscheidbaarheids effekten, waardoor - zelfs in verdunde 

gassen zoals H~ - spingolven kunnen ontstaan. 
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1.3 Het identieke spin rotatie effekt 

Spingolven in kristallijne ferromagneten zijn sedert de jaren '50 een 

bekend verschijnsel. Het spingolffenomeen is echter niet beperkt tot 

ferromagnetische materialen. Om dit duidelijk te maken, beschouwen we een 

eenvoudig modelsysteem. Dit systeem bestaat uit N identieke deeltjes 

(bosonen of fermionen) met ieder twee interne toestanden (bijvoorbeeld a

en b-toestand bij atomair waterstof), en een N-deeltjes hamiltoniaan HN 

die onafhankelijk is van de interne toestanden van de deeltjes. Dit sys

teem kunnen we beschrijven als N 'effektieve spin~' deeltjes (in het alge

meen kun je deeltjes met 2S+l interne nivo's als effektleve spin-S 

deeltjes beschrijven, FAN83). 

Veronderstellen we dat de spinquantisatierichtingen (kortweg 'spins' 

genoemd) van de N deeltjes in een vlak en bijna evenwijdig aan elkaar 

liggen (fig. 1.5), bijvoorbeeld doordat we uitgaande van een toestand van 

volledige spinpolarisatie met behulp van een inhomogene uitwendige veld 

puls de spins over kleine hoeken gedraaid hebben (' small tipping angle 

resonance'). Kiezen we de spin-t richting (z-as) in de richting van de 

x 

Fig. 1.5: Spinquantisatierichtingen van de N-deeltjes (zie tekst). 
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gemiddelde spin van de deeltjes, en definieren we 0 als de hoek die de 
i 

spin van deeltje i met de z-as maakt, en ~ als de hoek die het vlak waarin 

de spins liggen met de x-as maakt (fig. 1.5), dan vinden we voor de spin

funktie van deeltje i: 

e 

(1.14) 

Hierbij (en in alle volgende uitdrukkingen) verwaarlozen we termen van 

hogere orde dan lineair in de hoeken e. 
Het is nu eenvoudig in te zien dat de totale N deeltjes spinfunktie 

bestaat uit een totale spin S=~N deel, en een bijmenging lineair in de 
N 

8 's die vanwege de voorwaarde I 8. = 0 alleen uit een totale spinS= 
i i=1 1 

~N-1 deel bestaat: 

(1.15) 

Deze beide spinfunkties transformeren volgens verschillende irreducibele 

representaties van de N-deeltjes permutatiegroep. In geval van bosonen 

c.q. fermionen moet de totale N-deel tjes golffunktie symmetrisch resp. 

anti-symmetrisch zijn onder verwisseling van deeltjesindices. Dus ook de 

ruimtelijke golffunkties behorende bij de verschillende spintoestanden 

moeten onder deeltjespermutaties transformeren volgens verschillende 

irreducibele representaties van de permutatiegroep (dezelfde resp. de 

geadjungeerde representatie van de bijbehorende spinfunktie). Op basis 

hiervan vinden we een totale N-deeltjes golffunktie van de vorm 

-iE
0
t/h -i~N~ 

I ~ ~ I e e f
0
(r

1
, ••• ,rN)> E S=~N> 

-iE t/h -i(~N-1)~ 

+ e 
1 

e jf1 (~1 , ••• ,~N)> a js=~N-1> (1.16) 

met: HNjf.> = E. jf.> ; i=1,2. Veronderstellen we dat de hamiltoniaan 
1 1 1 

behalve de deeltjespermutatiegroep geen andere symmetriegroep bezit, dan 

ontwikkelen de beide delen van de N-deeltjes golffunktie 1.16 zich met 

verschillende frequenties in de tijd: E
0

*E
1 

(we sluiten toevallige degene

ratie uit). Uit het verschil in fasefaktoren van beide termen in het rech

terlid van 1.16 volgt direkt dat het vlak waarin de spins zich bevinden 

rond de z-as (=richting gemiddelde spinvektor) precedeert met een konstan-
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te hoeksnelheid gelijk aan: 

dil'> 
= E /Îl := ex (1.17) 

dt 

Merk op dat de hoeken 8. niet veranderen, zodat alle spins in fase rond de 
l. 

z-as precederen zonder hun onderlinge stand te wijzigen. M.a.w: de spins 

ondergaan ongedempte, koherente oscillaties Congedempte spingolfmodes). 

Merk verder op dat we impliciet de temperatuur gelijk aan nul veronder

steld hebben door in 1.16 alleen de laagst energetische toestanden mee te 

nemen. 

De konklusie die we uit deze exercitie kunnen trekken is dat in ieder 

systeem van gepolariseerde identieke spin~ deeltjes in de limiet T+O 

kleine transversale storingen van de spins ongedempte oscillaties uitvoe

ren, zelfs als alle wisselwerkingen spinonafhankelijk zijn. Uit boven

staand model blijkt tevens dat spingolven in kristallijne ferromagneten en 

spingolven in verdunde spingepolariseerde gassen zoals H+ in essentie 

hetzelfde verschijnsel behelzen, met als enige verschil dat in ferromagne

ten de benodigde spinpolarisatie door het systeem zelf opgewekt wordt, 

terwijl deze bij verdunde gassen van buiten af opgelegd moet worden. 

Een vraag die zich nu meteen voordoet is: kunnen dergelijke spingol

ven zich ook manifesteren bij eindige temperaturen ? In aanmerking nemend 

dat volgens bovenstaand model deeltjesidentiteit effekten essentieel zijn 

voor de propagatie van spingolven lijkt het aannemelijk om te veronder

stellen dat spingolven zich blijven voordoen zolang de temperatuur vol

doende laag is opdat de één-deeltjes golffunkties elkaar blijven 'over

lappen' (degeneratie regime). In 1982 toonden Lhuillier en Lalo~ (LHU82) 

echter aan dat spingolven ook in een niet gedegenereerd quanturn gas moge

lijk zijn. In een dergelijk systeem vindt er alleen tijdens de zeer 

schaarse en kortstondige botsingen tussen de deeltjes een overlap van de 

golffunkties plaats. Blijkbaar wordt het effekt van de 'tijdelijke degene

raties' op de spin van een gegeven deeltje gedurende de opeenvolgende 

botsingen op koherente wijze opgeteld. Ten grondslag aan dit verschijnsel 

ligt het zogenaamde 'identieke spin rotatie' (ISR) effekt. 

Om de essentie van dit verschijnsel duidelijk te maken beschouwen we 

een model analoog aan het hierboven beschreven spin model, maar nu voor 

twee botsende deeltjes uit een gas van identieke bosonen of fermionen. 

In analogie met vgl. 1.14 schrijven we voor de spinfunkties van beide 

botsende deeltjes (z-as in richting van resultante van beide spins, kleine 
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hoek 8 tussen spins en z-as): 

lx1 > 
-~i<Ill - ~8 e ~i<Ilj.P e t> 

lx2> e -~i<Ilj t> e~i<Ilj-1-> 
(1.18) 

+ ~8 

De totale spingolffunktie van beide deeltjes bestaat uit een triplet (S=1) 

en een singlet (S=O) deel (vergelijk 1.15): 

(1.19) 

De triplet spinfunktie transformeert volgens de symmetrische en de singlet 

spinfunktie volgens de anti-symmetrische representatie van de twee deel

tjes permutatiegroep. Door de massamiddelpuntsbeweging af te splitsen en 

door over te gaan op de impulsmomentrepresentatie vinden we als symmetri

sche en anti-symmetrische ruimtelijke golffunkties de zogenaamde Jl.=even 

resp. Jl.=oneven kanalen (par. 3.3). Voor grote relatieve radiële afstanden 

(lang voor en lang na de botsing) zijn alle Jl. kanalen in de voorwaartse 

richting in fase (invallende vlakke golf + doorgaande vlakke golf) zodat 

we voor voorwaartse verstrooiing de ruimtelijke golffunkties niet expli

ciet mee behoeven te nemen. Lang voor de verstrooiing is de totale spin

funktie van de vorm: 

I Jdk {g~(1-E)+2n(k) e 
n=O 

ltt> 

(1.20) 

waarbij het statistiekteken E=+1(-1) voor bosonen (fermionen), en gJI.(k) 

is de amplitude waarmee de Jl.e partiële golf bij golfgetal k voorkomt in de 

inkomende toestand. Merk op dat de manier waarop de even en oneven Jl.-waar

den in vgl.1.20 gekombineerd zijn met de triplet en singlet spinfunkties 

zorg draagt voor een totale golffunktie die in geval E=+1 c.q. E=-1 symme

trisch resp. anti-symmetrisch is onder verwisseling van deeltjesindices. 

Veronderstellen we de deeltjeswisselwerking onafhankelijk van de spins, 

dan zal bij lage temperaturen (d.w.z. golfgetal k voor relatieve beweging 

voldoet aan kcr<<1) alleen het JI.=O kanaal ten gevolge van de verstrooiing 

f h ' ' 2ió (k) d ( ' h fd k 3) N '' een aseverse u~v~ng e on ergaan z~e oo stu • a verstroo~~ng 

van beide deeltjes kunnen we dus voor de totale spingolffunktie in voor

waartse richting schrijven: 
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CX> -i(~-26 16 06(k)) 
Jdk { (k) e e:, n, I tt> 

g~(1-e:)+2n I 
n=O 

2i6 6 6(k) 
+ g~( 1 +e:)+2 n(k) e e:,-

1 
n,O ~e jt~-~t> } (1.21) 

Het transversale spindeel van een deeltje wordt gegeven door de verwach

tingswaarde van de spinoperator ~ = ~ + i~ • Gebruikmakend van de regels + x y 
~+jt> = 0, ~+I~> = jt> volgt vrij eenvoudig uit 1.20-21 dat de verande-

ring van de transversale spinkomponent van deeltje 1 ten gevolge van de 

botsing in voorwaartse richting gegeven wordt door: 

iq, -2ie:6(k) 
~e e <<e -1>> (1. 22) 

waarbij « ... » een of andere thermische middeling over alle k-waarden 

voorsteld. M.a.w: de verandering van de spins van de deeltjes bestaat uit 

een draaiing over een hoek -2e:6(k) om de resultante. Dit is in figuur 1.6 

schematisch uitgebeeld. 

J 
I I I 

1 1 I 

,' I \ 
I I 
i \ 

: t' \ ,, ..... - -~ - \ ' ---;--~ ,, 

I 
1----
i 

Fig. 1.6: ISR-effekt bij twee deeltjes botsing. 
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Voor twee deeltjes botsingen bij lage temperatuur is de faseverschui

ving 6(k) voor alle voorkomende k-waarden klein en van gelijk teken (nega

tief in geval van een hoofdzakelijk afstotende potentiaal zoals bij H~). 

Dus het spinrotatie effekt werkt altijd één kant op: indien de deeltjes

wisselwerking hoofdzakelijk afstotend is draaien de spins 'met-de-klok

mee' om elkaar in geval van bosonen, en 'tegen-de-klok-in' in geval van 

fermionen. Ondanks het feit dat botsingen in een verdund gas schaars en 

onafhankelijk zijn telt het effekt van deze botsingen op de spins van 

de deeltjes toch koherent op. Dit is het 'identieke spin rotatie (ISR) 

effekt'. We benadrukken nog eens dat dit effekt optreedt ondanks het feit 

dat de deeltjeswisselwerking spinonafhankelijk is: het is een effekt dat 

puur door deeltjesononderscheidbaarheid opgelegd wordt. 

Bij hogere temperaturen verdwijnt het ISR-effekt doordat het bovenstaande 

beeld op twee manieren verstoord wordt. In eerste instantie zal bij een 

hogere temperatuur ook een bijdrage aan de botsingen ontstaan met k-waar

den waarvoor j26(k)j=o(1), zodat de hoeken waarover de spins draaien bij 

de diverse botsingen een 'random' verdeling gaan vertonen. In tweede 

instantie zullen bij hogere temperatuur ook J.=l, 2, etc.-golven een fase

verschuiving ondergaan en daarmee het ISR-effekt verstoren. 

We kunnen nu ook op eenvoudige manier inzien welke spingolfmodes 

tengevolge van dit twee-deeltjes ISR-effekt in een spingepolariseerd gas 

opgebouwd kunnen worden. Daartoe beschouwen we weer de situatie waarbij de 

spins op kleine transversale storingen na volledig parallel staan (vgl. 

figuur 1.5). We zullen nu ook de mogelijkheid van partiële polarisatie in 

de beschouwing betrekken (tot nu toe hebben we door te werken met zuivere 

toestanden stilzwijgend verondersteld dat de spinpolarisatie P volledig 

is: P=1). Een toestand van partiële polarisatie kunnen we beschrijven met 

behulp van deelensembles, gerepresenteerd door spingolffunkties met tegen

gesteld gerichte spinquantisatierichtingen en statistische gewichten 

~(1+P) resp. ~(1-P). Geven we de gemiddelde spins op een bepaalde plaatsen 

in de ruimte aan door middel van een pijlen, dan krijgen we voor ons sys

teem het beeld van figuur 1.7 (de spinpolarisatie veronderstellen we 

konstant over het volume). Zoals schematisch is aangegeven in fig. 1. 7 

ondergaan de spins tengevolge van onderlinge botsingen met naburige spins 

elkaar gedeeltelijk tegenwerkende ISR-rotaties. Dit is in figuur 1. 8 in 
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i 

j 

Fig. 1.7 Schematische weergave van het modelsysteem met een aandui
ding van de elkaar tegenwerkende spinrotatie effekten (zie tekst). 
De pijlen duiden de over kleine volume elementen gemiddelde spins 
uit de beide deelensembles aan. 

meer detail weergegeven. Zoals uit deze figuur blijkt is de netto verande-
+ + 

ring van de gemiddelde spin ter plaatse r evenredig met -v2e(r). Deze 

netto verandering bestaat uit een komponent loodrecht op het vlak waarin 

de spins liggen (aanleiding gevend tot een precessie om de z-as), en een 

komponent in het vlak van de spins (resulterend in een transversale relax

atie van de spins). Voor de hoeksnelheid waarmee de spins om de z-as 

precederen vinden we: 

d~ -1 
-e:P « cos c5(k) sin c5 (k) » v2e (1.23) 

dt e 

en voor de transversale relaxatiesnelheid geldt: 

-1 d8 
sin2c5(k) 

-1 

--- « »- v2e (1.24) 
e dt e 

We zien dat de spinvektoren alle in gelijk tempo een gelijkvormige 
+ + 

spiraalsgewijze beweging om de z-as uitvoeren indien v2e(r)/8(r) konstant 

is. Dit zijn de gedempte spingolfmodes van het quantumgas. 
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Fig. 1.8: ISR-precessies uit fig. 1.7 in meer detail (bovenaanzicht). 

Definiëren we de kwaliteitstaktor Q van deze spingolfmodes als het aantal 

radialen waarover de spins ten gevolge van het ISR-effekt om de z-as 

precederen alvorens de transversale spinkomponent met een faktor e is 

afgenomen, dan geldt: 

Q := 
jd<I>/dtl 

-i 
0 de/dt 

met de kwaliteitstaktor koëfficiënt ~ gedefinieerd als: 

<< cos o(k) sin o(k) >> 
ll := 

« sin o(k) » 

(1.25) 

(1.26) 

Indien we de teperatuur naar nul laten naderen gaan ook de k-waarden naar 

nuL In willekeurige dimensie d>2 geldt dat o(k)-+-0 voor k-+-0. Dus in de 

limiet T+O gaat ~, en dus ook de waarde van Q naar ~. Dit is konsistent 

met het in het begin van deze paragraaf verkregen resultaat dat spingepo

lariseerde systemen bij T=O aanleiding geven tot ongedempte spingolven. In 

het klassieke regime verwachten we dat de thermische middeling over alle 

k-waarden een effektieve k-waarde keff- 1/À (À= thermische golflengte) 
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oplevert. In dat geval vinden we dat de spingolfkwaliteitsfaktor in wille-

keurige dimensie d;;.2 in de limiet r~o divergeert als 

d-2 -\( d-2) 

Q - cot 6(1/À.) { 
(À/a) ~ T (d>2) 

(1.21) 
log( À./ a) ~ log T (d=2) 

waarbij a de ct-dimensionale verstrooiingslengte van de wisselwerkings

potentiaal is (par.3.3). Merk op dat volgens 1.2t het voor de propagatie 

van spingolven niet noodzakelijk is dat de deeltjes elkaar voortdurend 

'overlappen' (degeneratie regime), maar dat het voldoende is dat de deelt

jes elkaar bij botsingen kortstondig 'overlappen' (quantumregime: À.~a). 

Merk verder op dat in het relevante regime ;\>>a spingolven in twee-dimen

sionale (geadsorbeerd H~) gassen veel sterker gedempt zijn dan in drie

dimensionale gassen. De resultaten 1.25-21 zullen we verderop in dit 

verslag door een kwantitatieve analyse bevestigd zien. We zullen daar ook 

voor het niet-gedegenererde regime de precieze vorm van de middelings

procedure << ••• >> afleiden. 

Ter afsluiting van deze paragraaf herhalen we kort de belangrijkste 

konklusies die we uit bovenstaande eenvoudige modellen kunnen trekken: In 

een systeem van spingepolariseerde identieke deeltjes kunnen transversale 

storingen van de spinquantisatie richtingen aanleiding geven tot koherente 

oscillaties: spingolven. Zolang de 'thermische uitgesmeerdheid' van de 

deeltjes groter is dan de typische deeltjes afmeting (quantumregime), 

kunnen deze spinoscillatie processen overheersen over de transversale 

relaxatie processen. In de limiet T~O verdwijnt de transversale relaxatie, 

en kunnen de spingolven ongedempt propageren. 

In figuur 1.9 is een poging gedaan om dergelijke spingolven te visua

liseren. 



a 

b 

c 

a' 

b' 

c' 

+ 

+ 

- 22 -

Fig. 1.9: Spinquantisatie richtingen als funktie van de plaats. 
a: naar rechts lopende spingolf, b: naar links lopende spingolf, 
c: staande spingolf (superpositie van a en b), a'-b'-c': idem in 
bovenaanzicht. De richting van de spinrotatie is onafhankelijk 
van de propagatie richting van de lopende golf. Ten gevolge van 
spingolfdemping relaxeert de straal van de precessiecirkel naar 
nul (transversale relaxatie). 

.. 
,. 

+ 
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Spingolven 

Zoals in de vorige paragraaf duidelijk is gemaakt is het verschijnsel 

spingolven zeker niet beperkt tot ferromagnetische systemen. Inderdaad 

werd reeds in 1957 door Silin de mogelijkheid van spingolven in gedegene

reerde Fermi-vloeistoffen voorspeld (SIL58). In 1980 werd door Bashkin een 

zelfde voorspelling gedaan, maar nu voor verdunde (niet gedegenereerde) 

spingepolariseerde gassen (BAS80,81). Beide voorspellingen zijn later door 

een meer gedetailleerde theorie ondersteund. Voor spingolven in Fermi

vloeistoffen gebeurde dit 11 jaar later door Leggett en Rice (LEG68,70) 

die op basis van de Landau-Silin kinetische vergelijking voor Fermi-vloei

stoffen (LAN56,57,SIL58,BAY78) een hydrodynamische vergelijking voor de 

spindichtheid afleidden. Voor spingolven in verdunde gassen gebeurde dit 

in 1982 (slechts twee jaar na eerste voorspelling) door Lhuillier en Laloë 

(LHU82) uitgaande van een door quantumeffekten gemodificeerde klassieke 

Boltzmann vergelijking. Bij gedegenereerde vloeistoffen worden de spinos

cillaties beschreven door een precessie van de spins om een zogenaamd 

'molekulair veld' welke tengevolge van de degeneratie in de driftterm van 

de Landau-Silin vergelijking verschijnt. Bij verdunde niet gedegenereerde 

gassen echter, vinden de spinoscillaties hun oorsprong in een spin-rotatie 

term in de botsingsintegraal van de Boltzmann vergelijking. 

Niettegenstaande deze duidelijke verschillen zijn de hydrodynamische 

vergelijkingen die de spindiffusie beschrijven (zogenaamde spingolfverge

lijkingen) voor beide systemen qua vorm exakt gelijk aan elkaar. Dit heeft 

aanleiding gegeven tot diverse beschouwingen aangaande het identiek zijn 

van de fysika achter de spingolven in de twee zeer verschillende systemen 

(MEY83,LEV84,MIY85). Het aantonen van deze identiteit wordt echter bemoei

lijkt door het feit dat de spingolfvergelijking in het geval van gedegene

reerde vloeistoffen een aantal fenomenologische parameters bevat, in 

tegenstelling tot het geval van verdunde gassen, waar alle grootheden 

vanuit 'first principles' berekend kunnen worden. Het identiek zijn van de 

fysika die ten grondslag ligt aan de spinoscillaties in beide systemen is 

echter eenvoudig aannemelijk te maken uitgaande van de ISR-beschrijving 

uit de vorige paragraaf. Het ISR-verschijnsel beschrijft het effekt van de 

'tijdelijke degeneraties' gedurende de botsingen op de spin van een gege

ven deeltje. Omdat deze effekten dankzij de spinpolarisatie koherent wor

den opgeteld en er tussen de botsingen in niets met de spin gebeurt lijkt 
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het voor de spingolven die zodoende ontstaan alsof het gas gedegenereerd 

is. Omdat deze schijnbare degeneratie door de botsingen opgewekt wordt is 

het niet verwonderlijk dat het ISR-effekt in de botsingsterm van de 

Boltzmann vergelijking ontstaat, en niet in de driftterm zoals bij de 

Landau-Silin vergelijking. In hoofdstuk 4 zullen we hier nog op terug

komen. 

De experimentele bevestiging voor zowel de Leggett-Rice als de 

Lhuillier-Laloë theorie is pas de laatste twee jaar geleverd. Spingolven 

in het gedegenereerde regime zijn waargenomen in vloeibaar 3He (MAS84) en 

in 3He- 4He mengsels (OWE83). In de verdunde gasfase zijn spinoscillaties 

gedetecteerd in een spingepolariseerd 3He gas (NAC84), en het meest drama

tisch in spingepolariseerd atomair waterstof (JOH84). Beide experimenten 

in de verdunde gassen zullen we nu kort bespreken aan de hand van het ISR

effekt dat eraan ten grondslag ligt. 

Bij H~ wordt een vrijwel volledige spinpolarisatie (d.w.z. bezetting 

van slechts één van de laagste hyperfijnnivo's) bereikt door het preferen

tiële twee-deeltjes rekombinatiemechanisme zoals uiteengezet in paragraaf 

1.2 (chemische polarisatie). In geval van 3 He~ gebeurt dit doorgaans 

d.m.v. optische pomp-technieken (LED80). We noemen de aldus ontstane enige 

bezette hyperfijntoestand de spin-up ( t) toestand (merk op dat de term 

spin hier niet op een kern- of elektronspin slaat, maar dat het hier een 

effektieve- oftewel pseudospin betreft, zie paragraaf 1.3). Tengevolge van 

de volledige polarisatie naderen de deeltjes elkaar altijd met parallele 

spins, het ISR-effekt zal zich niet voordoen. We kunnen echter met magne

tische resonantie technieken (SHA84) een ander hyperfijnnivo aanslaan. Dit 

aangeslagen nivo noemen we per definitie het (pseudo)spin-down (~) nivo. 

Magnetische resonantie verricht aan dergelijke hyperfijnovergangen wordt 

vaak aangeduid met de term kernspinresonantie, hoewel de term hyperfijn

resonantie strikt genomen beter zou zijn. Indien de gebruikte magnetische 

resonantie puls niet te groot is zal slechts een kleine amplitude spin-~ 

bijgemengd worden. In analogie met vgl. 1.14 kunnen we voor de spingolf

funkties van de deeltjes direkt na de magnetische resonantiepuls schrij-

ven: 

(1. 28) 

met 9<<1. Tengevolge van het energieverschil E -E tussen het spin-t en 
~ t 
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het spin--t nivo zal de spinquantisatie-as gaan precederen om de z-as 

(=richting stationair uitwendig veld): 

j'f(t)> (1.29) 

met w0 :=(Et-E.J..)/h (Larmor precessiefrequentie). Indien het uitwendige 

stationaire magneetveld en de magnetische resonantiepuls beide uniform 

zijn over het hele volume zal het ISR-effekt niet optreden. Immers: alle 

deeltjes hebben dan dezelfde spingolffunktie (1.22), en zullen elkaar bij 

botsingen in de parallele toestand naderen. Daarom moet of de resonantie

puls niet-uniform zijn (direkte methode), of het magneetveld moet inhomo

geen zijn (indirekte methode). Bij de direkte methode is de hoek G in 

vergelijking 1.22 plaatsafhankelijk zodat de spinvektoren van twee botsen

de deeltjes in het algemeen niet parallel zullen zijn. Bij de indirekte 

meetmethode is de precessiefrequentie w0 in vergelijking 1.22 plaatsafhan

kelijk waardoor twee deeltjes die uit verschillende gebieden afkomstig 

zijn met niet-parallele spins botsen. 

Vergelijken we de uitdrukkingen 1.23 en 1.29 met elkaar dan zien we 

dat de rotatie ten gevolge van het ISR effekt opgeteld of afgetrokken 

wordt bij de Larmor precessie ten gevolge van het uitwendige veld, dit 

afhankelijk van het teken van EÖ(k)w0 • Het teken van EÖ(k)w0 bepaalt dus 

ook of de door de spingolfmodes in het resonantiespektrum gevormde spin

golfpieken aan de hoge, dan wel aan de lage frequentiekant van het reso

nantiespektrum verschijnen. 

Over de ligging en de sterkte van de spingolfpieken in het resonantie 

spektrum kunnen we op basis van ons kwalitatieve beeld van het ISR-effekt 

verder weinig zeggen. Daarvoor is het nodig om de hydrodynamische verge

lijkingen af te leiden die het spintransport in een verdund spingepolari

seerd gas beschrijven. Dit brengt ons op de doelstellingen van het onder

zoek welke we in de volgende paragraaf zullen beschrijven. 
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1.5 Doel van het onderzoek 

De stand van zaken op het gebied van spingolven in verdunde spingepolari

seerde gassen is als volgt: 

De algemene theorie is in 1982 door Lhuillier en Laloë (LHU82) opgesteld. 

Deze theorie draagt echter een ad-hoc karakter wat betreft de afleiding 

van de zogenaamde quanturn kinetische vergelijking, althans afgaande op de 

tekst van de desbetreffende artikelen. In feite gebruiken Lhuillier en 

Laloë de klassieke Boltzmann vergelijking waarbij ze de klassieke verde

lingsfunkties voorzien van spinindices, en de klassieke botsingsdoorsneden 

vervangen door de gesymmetriseerde quanturnmechanische botsingsdoorsneden. 

Bovendien doet de theorie alleen uitspraken over spingolven aangeslagen 

tussen twee hyperfijnnivo's (kernspingolven genaamd) in een drie-dimensio

naal gas en bij een homogeen magneetveld. 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 

1) Het ad-hoc karakter uit de spingolftheorie verwijderen door op een 

meer systematische wijze de quanturn kinetische vergelijking af te lei

den. 

2) De bestaande theorie generaliseren naar gassen in willekeurige dimensie 

d, zodat ook het spintransport van geadsorbeerde(d=2) H~-atomen beschre

ven kan worden. 

3) De theorie generaliseren naar gevallen waarbij meer dan twee hyperfijn

nivo' s betrokken zijn. Behalve dat dit de inzichten in het algemene 

formalisme zal vergroten kan dit ook relevant zijn bij experimenten aan 

D~ (3 hyperfijnnivo's in B-veld). 

4) Het effekt van een niet-homogeen magneetveld in de beschouwing meene

men, hetgeen van belang is bij toepassing van de in de vorige paragraaf 

beschreven indirekte spingolfexcitatie-methode. 

Verder is er nog een reden buiten het Spingolfgebied die het wenselijk 

maakt om over een meer systematische afleiding van de quanturn kinetische 

vergelijking te beschikken: 

Het blijkt een zeer lastige zaak te zijn om de vervalkonstante van een H~~ 

gas te bepalen uit de matrixelementen die de processen 1.13 bij drie deel

tjes botsingen beschrijven (DRI84). Evenals dat voor twee-deeltjes proces

sen het geval is (EIJ84) zou met behulp van een quanturn kinetische verge

lijking de vervalkonstante voor drie-deeltjes processen op betrekkelijk 

eenvoudige wijze bepaald kunnen worden. Dit brengt ons op de laatste doel

stelling: 

5) Een quanturn kinetische vergelijking afleiden die de effekten van drie 

deeltjes botsingen bevat. 
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Dit verslag is als volgt van opzet: 

In hoofdstuk 2 wordt een quanturn kinetische vergelijking afgeleid. Met 

behulp van de quanturnmechanische verstrooiingstheorie gepresenteerd in 

hoofdstuk 3 kunnen we hieruit de zogeheten spingolfvergelijking afleiden. 

Dit gebeurt in hoofdstuk 4. In het laatste hoofdstuk beschouwen we de 

konsekwenties die de spingolfvergelijking heeft voor het spintransport in 

de geadsorbeerde fase van H~. 
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HOOFDSTUK 2 QUANTUM KINETISCHE VERGELIJKING 

2.1 Inleiding 

Om spingolven in verdunde gassen te kunnen beschrijven heb je een 

quanturn analogon van de klassieke Boltzmann vergelijking nodig. Lhuillier 

en Laloë konstrueren een quanturn kinetische vergelijking door de klassieke 

differentiële werkzame doorsneden in de klassieke vergelijking simpelweg 

te vervangen door de quanturnmechanische werkzame doorsneden, en door de 

klassieke verdelingsfunkties te voorzien van spin-indices (quantum gemodi

ficeerde klassieke Boltzmann vergelijking, LHU82). Vanwege dit onbevredig

ende karakter van de LL kinetische vergelijkingen is er een duidelijke 

behoefte naar een meer algemene theorie (MIY85). 

Binnen de groep theoretische natuurkunde van de THE is reeds eerder 

werk verricht op het gebied van de quanturn Boltzmann vergelijking. 

Trommelen (TR083) heeft in 1983 een afleiding van de quanturn Boltzmann 

vergelijking gegeven op basis van een artikel van Hess (HES67). Noteborn 

(NOT85) heeft een aantal onduidelijkheden in deze afleiding weggenomen, en 

het resultaat vergeleken met dat van Lhuillier en Laloë. Het blijkt moge

lijk te zijn om de termen in de quanturn Boltzmann vergelijking op één-één

duidige manier af te beelden op de spin-rotatie- en dempings-termen in de 

Lhuillier-Laloë-kinetische vergelijking. 

Hoewel op deze manier de spingolftheorie een aanmerkelijk betere 

onderbouwing heeft gekregen is de situatie nog niet helemaal bevredigend. 

In de afleiding van de quanturn Boltzmann vergelijking zitten namelijk nog 

een aantal zwakke punten. Met name het aspekt van het afbreken van de 

zogeheten BBGKY-hiërarchie zouden we graag beter gefundeerd zien. 

In dit hoofdstuk zullen we laten zien dat door dit probleem op een meer 

systematische manier aan te pakken een zeer inzichtelijke afleiding van de 

quanturn kinetische vergelijking gegeven kan worden. Tevens blijkt het 

mogelijk te zijn om de termen tengevolge van drie-deeltjes botsingen in 

deze vergelijking mee te nemen. Hoewel dit voor de spingolftheorie niet 

direkt relevant is kan dit van belang zijn bij de beschrijving van het 

verval van H~~ tengevolge van de processen 1.13. 

We merken nog op dat de afleiding van de quanturn kinetische vergelij

king zoals die in dit hoofdstuk gegeven wordt in grote lijnen overeenkomt 

met die van Klimontovich en Kremp (KLI81), en McLennan (MCL82). 
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2.2 BBGKY-hierarchie 

Allereerst een aantal notatiekonventies: 

1) Indien we van n-deeltjesoperatoren de deeltjesindices weglaten veron

derstellen we dat deze betrekking hebben op de deeltjes 1 t/m n. Dus: 

hamiltoniaan deeltje 1 t/m k schrijven we als 
k k 

H ·= H . 1,2, •• ,k 
2) Indien we de deeltjesindices wel vermelden, laten we de index die aan-

geeft op hoeveel deeltjes de operator werkt weg. Dus: 
2 

vk 1:= vk 1 : wisselwerkingsoperator tussen deeltjesken 1. 
' ' 3) Ontwikkeling van een n-deeltjesoperator naar een volledig stelsel één-

deeltjestoestanden geven we weer door middel van de quanturngetallen 

van de één-deeltjestoestanden. Bijvoorbeeld: de k-deeltjes dichtheids-

operator: 

k ( I I ) I Fk I I I> F q1, •• ,qk;q1, •• qk := <q1, •• ,qk 1, •• ,k q1, •• ,qk 

4) (Anti)symmetrisatie met betrekking tot deeltjespermutaties geven we aan 

met akkoladen. Dus: 

{Fk(p;p 1 )Fm(q;q 1
)} := Fk(p;p 1 )Fm(q;q 1 )+EFk(p;q 1 )Fm(q;p 1

) : de ge(anti)

symmetriseerde één-deeltjes dichtheidsoperatoren voor de deeltjes k en 

m. Met E=+1 voor bosonen en E=-1 voor fermionen. 

Verder veronderstellen we de eenheden zodanig dat t=1. 

We beschouwen een gas van N identieke bosonen of fermionen. De toestand 

van dit N-deeltjessysteem wordt beschreven door de zogeheten N-deeltjes 
N 

dichtheidsoperator p • Voor de verwachtingswaarde van een willekeurige N-
N deeltjesobservabele A geldt 

N 
<A > = 

= 

De normering van p ligt vast omdat de verwachtingswaarde van de eenheids
k 

operator gelijk aan 1 moet zijn. Voor een k-deeltjes observabele A geldt 

(k<N): 



<Ak> = Tr (pNAk) 
1. .N 

Q -k Tr (FkA k), 
1. .k 
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(2 .02) 

waarbij Q= (cl-dimensionaal) volume van het systeem, en met de gereduceerde 

k-deeltjesdichtheidsoperator gedefinieerd door 

k F := 
N 

Tr ( p ) • 
k+l. .N 

(2. 03) 

Wat we zoeken is een gesloten vergelijking die de tijdsontwikkeling van de 

ééndeeltjes-dichtheidsoperator beschrijft. Indien het lukt om een derge

lijke quanturn kinetische vergelijking op te stellen hebben we een verge

lijking die de tijdsontwikkeling van een willekeurige ééndeel tjesobser

vabele (b.v. impulsdichtheid, spindichtheid, etc.) beschrijft. 

Daartoe gaan we uit van de Liouville-Von Neumann vergelijking die de 

tijdsontwikkeling van het N-deeltjessysteem exakt beschrijft: 

opN 
-+ (2.04) 
ot 

Voor de hamiltoniaan geldt de rekurrente betrekking 

(2. 05) 

Toepassen van de operatie 2.03 op de Liouville-Von Neumann vergelijking 

2.04 geeft gebruik makend van 2.05 de uitdrukking: 

oFk 
i[Hk,Fkj = -i N k 

-+ I Tr ( L V .. ,Fl k .) 
ot 

Q 
j=k+l j . 1 1,J , •• , ,J 1= 

N-k Tr ( 
k k+l 

-i Q i~lvi,k+l'F ) 
(2 .06) 

k+l 

Nemen we nu de hydrodynamische limiet 

N + oo, Q + oo, N/Q =n (konstant) (2.07) 

dan vinden we uit vergelijking 2.06 de quanturn BBGKY-hierarchie: 



-+ 
at 

- 31 -

k k+1 
-n Tr [i LV. k+1 ,F ] • 

k+l j=1 J, 
(2.08) 

Dit is een oneindige hierarcbie van vergelijkingen: de vergelijking die de 

tijdontwikkeling van de k deeltjes dichtheidsoperator beschrijft bevat in 

het rechterlid de k+1 deeltjes dichtheidsoperator. Dit was natuurlijk te 

verwachten: in een N-deeltjessysteem wordt de tijdontwikkeling van ieder 

k-deeltjessubsysteem bepaald door alle N deeltjes. We zullen echter laten 

zien dat deze hierarcbie voor systemen van lage dichtheid op zinvolle 

wijze afgebroken kan worden. 

Daartoe gaan we terug naar uitdrukking 2.06. Deze vergelijking kunnen we 

in integraalvorm schrijven als 

k 
F (t) = 

k 
-iH (t-t ) 

e ° Fk(t ) 
0 

N-k t -iHk(t-t') k k+1 iHk(t-t') 
-i--- jdt' e Tr ( I[v. k+1 ,F (t')]) e .(2.09) 

Q t k+1 j=1 J, 
0 

Substitueren we de formele oplossing van de Von-Neumann vergelijking: 

N F (t) = 
N 

-iH (t-t ) 
e ° FN(t ) 

0 

N 
iH (t-t ) 

0 
e (2 .10) 

in het rechterlid van vergelijking 2.09 voor k=N-1 dan kunnen we gebruik 

makend van 2.05 de integratie over t' exakt uitvoeren, zodat 

N-1 N-1 N 
-iH • N-1 iH • 1 -iH • 

e F (t ) e + -Q Tr( e 
o N 

N F (t ) e 
0 

(2 .u) 

waarbij •:=t-t 0 • Welk resultaat we weer kunnen substitueren in vergelijk

ing 2. 09 voor k=N-2 etc. Op deze manier vinden we een hierarcbie van 

vergelijkingen die Fk(t) uitdrukken in Fk(t ), Fk+1(t ), t/m FN(t ). In de 
0 0 0 

hydrodynamische limiet geeft dit een formele oplossing voor de k-deeltjes 

dichtheidsoperator in de vorm van een reeksontwikkeling in machten van de 

dichtheid: 



. k 
-l.H • k 

e F (t ) e 
0 
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. k 
l.H • 

+ n 

k+1 k+1 
-iH o k+1 iH o 

Tr (e F (t ) e 
k+1 ° 

-i(Hk+Hk+1)o k+1 i(Hk+Hk+1)o 
-e F (t )e ) + O(n2) • 

0 
(2 .12) 

Deze vergelijking vormt het startpunt voor de afleiding van de quanturn 

kinetische vergelijking. 

2.3 Afbreken BBGKY-hierarchie 

Door vergelijking 2.12 wordt de k-deeltjes verdelingsmatrix op het 

tijdstip t uitgedrukt in de i-deeltjes verdelingsmatrices (i;i~k) op het 

tijdstip t • We kiezen nu het tijdstip t 
0 0 

in het verre verleden (later in 

de afleiding zullen we de limiet t ~ -oo nemen). In de begintoestand (op 
0 

tijdstip t ) bevinden de 
0 

deeltjes zich in vrije (verstrooiings) of gebon-

den (kanaal) toestanden. De k-deeltjes dichtheidsoperator kunnen we in 

samenhang hiermee opsplitsen in een deel dat k vrije deeltjes beschrijft, 

en een deel dat de toestanden beschrijft waarbij ook gebonden deeltjes 

aanwezig zijn: 

k F (t ) = 
0 

b 
f (t ) + F (t ) • 
1,2, •• ,k 0 1,2, •• ,k 0 

(2 .13) 

Korrelaties tussen de deeltjes in de verstrooiings toestanden zullen snel 

uitdempen. Het is daarom irrelevant welke korrelaties we tussen de deel

tjes in het vrije deel van de dichtheidsoperator in het verre verleden 

aanwezig veronderstellen. De meest geschikte keuze is de deeltjes in de 

vrije begintoestand ongekorreleerd te veronderstellen (molekulaire chaos 

aanname voor niet-gebonden deeltjes). De vrije delen van de dichtheids

operatoren hebben onder deze aanname de eenvoudige vorm: 

(2.14) 

We gaan uit van de situatie dat de gebonden deeltjes (molekulen) niet met 

de vrije deeltjes wisselwerken (bijvoorbeeld omdat ze, zoals bij de H2 
vorming van H~, direkt uit het gas verwijderd worden). Substitutie van de 

molekulaire chaos vorm in vergelijking 2.12 voor k=2 geeft in dit geval 
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voor het vrije deel van de twee-deeltjes dichtheidsmatrix: 

Hiermee hebben we de vrije twee-deeltjes dichtheidsoperator op tijdstip t 

uitgedrukt in vrije één-deeltjes dichtheidsoperatoren op tijdstip t 0 • We 

willen echter f2 uitdrukken in de fl's op hetzelfde tijdstip t, zodat de 

BBGKY-hierarchie 2.08 na de eerste vergelijking afgebroken kan worden. Om 

dit te bewerkstelliggen maken we in vergelijking 2.12 gebruik van de mole

kulaire chaos aanname en vermenigvuldigen links met exp( iH 11:) en rechts 

met exp(-iH 1•)· Dit levert: 

Itereren van deze vergelijking geeft f 1(t 0 ) in termen van f 1(t), f 2(t), ••• 

etc.: 

iH11: 1 
e f (t) 

-iH 1: 
1 

e 

(2.17) 

Substitutie in 2.15 geeft een uitdrukking voor f 12 (t) in termen van de 

f 1(t)'s. Nemen we in de aldus ontstane uitdrukking de limiet t 0+ -oo dan 

ontstaat: 



met: 
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+ + 
+ n Tr( Q123{f1(t)f2(t)f3(t)}Q123- Q12{f1(t)f2(t)f3(t)}Q12 

3 

Q 0= 
12 •• 0 k 0 

+ + 
-Q12<Q13{f1 (t)f2(t)f3(t)}Q13- {f1(t)f2(t)f3(t)})Q12 

+ + 
-Q12(Q23{f1(t)f2(t)f3(t)}Q23- {f1(t)f2(t)f3(t)})Q12) 

lim 
t -+- -oo 

0 

e 
-iH12 k(t-t ) 

• • • 0 
i(H1+ ••• Hk)(t-t

0
) 

e 

(2 .18) 

(2.19) 

Indien we nu 2.18 in de sluitvergelijking van de BBGKY-hiërarchie (vgl. 

2.08 voor k=1) substitueren vinden we uiteindelijk de quanturn kinetische 

vergelijking: 

of1 
--- + i[H1 ,f

1
J = -in 

ot 

(2.20) 

2.4 Diskussie van de gebruikte aannamen 

Bij de afleiding van de kinetische vergelijking 2.20 zijn twee aan

namen gemaakt: 

1) de molekulaire chaos aanname 

2) de aanname dat de reeksontwikkeling in machten van de 

dichtheid zinvol is, dat wil zeggen: na een beperkt aantal 

termen afgebroken mag worden. 

We zullen hier verder niet ingaan op de precieze rechtvaardigingen van 

beide aannamen (in het kader van de klassieke kinetische vergelijking is 
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hier reeds veel over geschreven: BOG62). In plaats daarvan stellen we ons 

op een praktisch standpunt en onderzoeken direkt de bruikbaarheid van het 

resultaat 2.20. Daartoe beschouwen we allereerst de fysische betekenis van 

de termen in het rechterlid van 2.20. 

Nemen we alleen de term lineair in de dichtheid mee, dan veronder

stellen we blijkbaar dat bij iedere twee-deeltjes botsing de beide deel

tjes elkaar in ongekorrelleerde toestand naderen (molekulaire chaos kondi

tie voor inkomende toestand van iedere twee deeltjes botsing). We verwaar

lozen zodoende de effekten die ontstaan doordat de inkomende toestanden 

van de beide botsende deeltjes gekorreleerd zijn doordat de deeltjes 

elkaar bij een voorgaande botsing 'gezien' hebben. Het meest eenvoudige 

Fig. 2.1: Herhaalde botsing tussen twee deeltjes. 

geval wat zich hierbij kan voordoen is wanneer een derde deeltje aanlei

ding geeft tot het opnieuw botsen van beide deeltjes (fig.2.1). De korrek

ties op de tijdontwikkeling van f 1 tengevolge van dit proces worden gege

ven door de term van orde n2 in vg1.2.20. Nemen we deze drie-deeltjes 
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botsingterm mee, dan wordt de molekulaire chaos veronderstelling alleen 

voor de eerste botsing van de deeltjes 1 en 2 (fig.2.1) gemaakt. Nemen we 

nog hogere orde termen in vergelijking 2.20 mee, dan zouden ook meer inge

wikkelde korrelatie overdracht processen (herhaalde botsing tot stand 

gebracht door 2,3, ••• etc. deeltjes) exakt meegenomen worden. 

We kunnen ons nu afvragen welke fout we maken als we de reeksontwikkeling 

in het rechterlid van 2.20 na een beperkt aantal termen afbreken. Om dit 

te onderzoeken gaan we uit van een eenvoudig model dat als bijzonder geval 

van een algemeen quanturn gas beschouwd kan worden. We beschouwen een gas 

bestaande uit twee soorten deeltjes die behalve hun verschil in massa 

verder gelijk zijn. Het overgrote deel van de deeltjes heeft massa M en 

een zeer gering aantal deeltjes heeft massa m. We beschouwen de limiet

situatie m/M + 0. In deze limiet kunnen we de zware deeltjes 'vastgeprikt' 

denken (Born-Oppenheimer benadering). Omdat de lichte deeltjes zo gering 

in aantal zijn hoeven we alleen de beweging van een enkel licht deeltje 

door een willekeurige rangschikking van de stationaire zware deeltjes te 

beschouwen (zogenaamd Lorentz gas). We beperken ons tot het regime waarbij 

de thermische golflengte van het lichte deeltje klein is ten opzichte van 

de gemiddelde afstand tussen de zware deeltjes en groot ten opzichte van 

de dracht van de deeltjeswisselwerking (niet-gedegenereerd quanturn Lorentz 

ÜWf(Ü 
A B 

Fig.2.2: Herhaalde verstrooiing in een quanturn Lorentz gas. 
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gas). In dit regime worden de lichte deeltjes alleen via de s-golf aan de 

zware deeltjes verstrooid, en is de amplitude waarmee een licht deeltje 

verstrooiing ondergaat aan zware deeltjes die zich op onderlinge afstand r 
-~(d-1) 

bevinden evenredig met r (paragraaf 3.3). We beschouwen nu de 

processen beschreven door de drie-deeltjes verstrooiingsterm in 3.20. Deze 

zijn in twee soorten te onderscheiden: a) processen waarbij het lichte 

deeltje een even aantal keren aan beide zware deeltjes verstrooid wordt 

(fig.2.2.a), en b) processen waarbij het lichte deeltje een oneven aantal 

keren aan beide deeltjes verstrooid wordt (fig.2.2.b). De amplitude waar 
-k(d-1)/2 

mee een k-voudige verstrooiing plaatsvind is evenredig met r 

Voor de amplitude A (A ) waarmee a-(b-)processen bij zware deeltjes op 
a b 

onderlinge afstand r plaatsvinden geldt: 

A (r) 
a 

CX> I r-(2k-l)(d-l)/2 

k=l 

CX> 

' -2k(d-l)/2 
L r 

k=l 
De kans op een a- of b-proces is gegeven door 

(2.21) 

(2. 22) 

(2. 23) 

(2.24) 

De in- en uit-asymptoten van het b-proces zijn echter ongevoelig voor de 

positie van het deeltje waaraan de tussenliggende verstrooiingen plaats

vinden. We moeten de kans 2.24 dus integreren over alle mogelijke posities 

van dit deeltje. Omdat de zware deeltjes willekeurig over de ruimte ver

deeld zijn met als enige restriktie dat de harde potentiaalkernen met 

straal a elkaar niet mogen overlappen vinden we 

{ 
lim log(r/cr) (d=2) 

(X) r~ 

Ptot .... J 
d-l 

P b(r) (2.25) r dr -b 
2cr 

eindig (d>2) 

Dus: voor het quanturn Lorentz gas divergeert de drie deeltjes botsingsterm 

in de kinetische vergelijking in dimensie d=2. Studie aan het klassieke 

Lorentz gas laat de algemene trend zien dat in dimensie d de d+l deeltjes 

botsingsterm in de kinetische vergelijking logaritmisch divergeert, en dat 
k-d-1 

de k-deeltjes botsingsterm met k>d+l divergeert als t!m r (LEE67, 

COH84). Studies aan de algemene klassiek kinetische vergelijking laten 
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zien dat deze divergenties niet veroorzaakt worden door de limietovergang 

naar het Lorentz gas model, maar algemeen in de kinetische vergelijking 

voorkomen (DOR82, COH84). 

Betekent dit nu dat de kinetische vergelijking 2.20 onbruikbaar is? 

Het antwoord hierop is geruststellend. De termen tot en met orde nd-l in 

het rechterlid van 2. 20 zijn eindig en geven korrekte resultaten. De 

divergenties in de termen van hogere orde in de dichtheid kunnen geëlimi

neerd worden door met behulp van renormalisatie technieken deze divergen

ties te sommeren (LEE68, DOR82). Fysisch betekent dit dat we de divergen

ties in de botsingstermen verwijderen door de gemiddelde vrije weglengte 

afkapping ten gevolge van alle overige deeltjes in de berekening te 

betrekken (COH84). Immers: de divergenties ontstaan doordat we de afstand 

r in figuur 2.2.b naar oo laten gaan, terwijl in werkelijkheid de afstand 

tussen twee botsingen nooit veel groter kan worden dan de gemiddelde vrije 

weglengte. Substitueren we de gemiddelde vrije weglengte afkapping (even

redig met n) in de divergente termen (bijvoorbeeld vgl. 2.25 voor d=2) dan 

ontstaat in het rechterlid van de kinetische vergelijking een gerenormali

seerde dichtheidsontwikkeling waarbij de orden van de opeenvolgende termen 

gegeven wordt door 

2 d d 
o(n) + o(n ) + •• + o(n log n ) + o(n ) + ••• (2.26) 

Omdat we spingolven in sterk verdunde gassen willen beschrijven 

behoeven we alleen de eerste term (twee-deeltjes botsings term) in het 

rechterlid van de kinetische vergelijking mee te nemen. Dit betekent dat 

de spintransport koëfficiënten die we zullen afleiden in dimensie d>2 een 

relatieve fout van orde n zullen hebben, maar in dimensie d=2 een rela

tieve fout van orde n log n. 

Hoewel we in de verdere rest van het verslag geen gebruik meer maken 

van de drie-deeltjes term in vergelijking 2.20 is de moeite die we ons 

getroost hebben om deze term te kunnen afleiden toch niet tevergeefs 

geweest. Behalve dat het inzicht in het algemene formalisme erdoor ver

groot wordt en het de fysische betekenis van de aannamen welke ten grond

slag liggen aan de quanturn kinetische vergelijking verduidelijkt, geeft 

het ook de mogelijkheid om op zeer inzichtelijke wijze de vervalkonstante 

van het H~~ gas uit te drukken in de matrix elementen van de drie deeltjes 

Faddeev operatoren. Dit analoog aan de uitdrukking van de relaxatie 

konstante in termen van twee-deeltjes T-matrixelementen met behulp van de 

quanturn Boltzmann vergelijking (EIJ84). Dit is onderwerp van verdere 

studie. Het eindresultaat is echter reeds op andere manier verkregen, zie 

o.a. DRI84. 
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HOOFDSTUK 3 QUANTUMMECHANISCHE VERSTROOIINGSTHEORIE 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we een quanturn kinetische vergelijking 

afgeleid. De botsingstermen van deze vergelijking hebben we uitgedrukt in 

de M6ller operatoren voor 2- en 3-deeltjes verstrooiing. Het is echter 

gebruikelijk om de kinetische vergelijking uit te drukken in termen van de 

T(ransitie)-matrices. 

In dit hoofdstuk zullen we de twee-deeltjes verstrooiingsterm in de 

kinetische vergelijking omschrijven in termen van T-matrix elementen 

(zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt interesseren we ons in de kon

tekst van spingolven in verdunde gassen niet zozeer voor drie-deeltjes 

botsingstermen). Dit zullen we doen door in kort bestek een aantal formele 

resultaten uit de twee-deeltjes verstrooiingstheorie de revue te laten 

passeren (par.3.2), aangevuld met een korte uiteenzetting van de partiële 

golf methode (par.3.3). Tot slot (par.3.4) behandelen we in beknopte vorm 

het formalisme van de lage energie verstrooiings theorie. Met dit forma

lisme is het mogelijk om voor lage temperaturen de T-matrix elementen 

zoals die voorkomen in het binaire botsingsdeel van de kinetische verge

lijking voor willekeurige dimensie d>2 uit te drukken in een enkele poten

tiaalparameter. 

Vanwege de beperkte omvang van dit hoofdstuk kunnen we niet ingaan op 

de precieze wiskundige voorwaarden waaronder de diverse afleidingen geldig 

zijn. Veel afleidingen zijn formeel van aard. Om een fysisch acceptabel 

idee te krijgen van het formalisme van de quanturnmechanische verstrooi

ingstheorie is dit hoofdstuk hopelijk meer geslaagd. Voor de wiskundig 

'nette' theorie verwijzen we naar de werken van Taylor en Newton (TAY72, 

NEW82, twee deeltjes verstrooiingstheorie), en naar de artikelen van 

Verhaar et al.(VER84,85, lage energie verstrooiingstheorie). 
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3.2 Twee-deeltjes verstrooiingstheorie 

De quanturn kinetische vergelijking 2.20 is tot op laagste orde in de 

dichtheid gegeven door: 

-in Tr[V, ~{f 1 f 2 }QtJ , 
2 

(3. 01) 

met ~ (let op het verschil in notatie met hoofdstuk 2, vgl.2.19) voor 

iedere eindige t gedefinieerd als: 

~ := lim 
t 0~-oo 

-iH 12 (t-t 0 ) i(H 1+H 2)(t-t0 ) 
e e (3. 02) 

(geretardeerde M0ller operator). Met behulp van een aantal resultaten uit 

de twee-deeltjes verstrooiingstheorie kunnen we het rechterlid van 3.01 in 

een wat meer gebruikelijke vorm gieten. 

Om te beginnen definiëren we de uitgaande ~~k~'> en inkomende ~~k:,> 
stationaire verstrooiingstoestanden: 

(3. 03) 

waarbij jkk'> een stationaire toestand is van H1 en H2 (vlakke golf): 

= lkk'> 
(3. 04) 

en met de (geavanceerde) M6ller operator Q_ analoog aan 3.02 gedefinieerd 

door: 

Q_ := 
-iH 12(t-t 0 ) i(H 1+H2 )(t-t0 ) 

e e (3.05) 

Merk op dat we bij de keuze van de twee-deeltjes toestanden geen gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid om deze te separeren in massamiddel

punts- en relatieve golffunkties. 

Door 3.02 en 3.05 te differentiëren naar t vinden we de pseudokommu

tatie relatie 

(3.06) 
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waarmee eenvoudig bewezen kan worden dat ~~k~'> eigentoestanden zijn van 

H12 bij dezelfde energie Ekk':=Ek+Ek' als de ongestoorde toestanden 

jkk'>: 

(3.07) 

We definiëren de S(trooi)-operator door 

(3.08) 

De korresponderende S-matrix (verkregen door 'sandwichen' van de S-opera

tor tussen vlakke golf toestanden) is gelijk aan de amplitude waarmee een 

bepaalde inkomende verstrooiingstoestand in de uitgaande verstrooiings

toestand voorkomt: 

I I - I + 5bb'aa' := <bb' s aa'> = <~bb' ~aa'> • 

De M6ller operatoren 3.02, 3.05 kunnen we formeel herschrijven tot: 

±iH 12 t +i(H 1+H 2)t 
Q± lim e e 

= 

t-+ -<D 

0 

J dx 
-<D 

0 

J dx 
-<D 

ex lim e 
t-+ -<D 

x e lim e 
E~O 

0 
d dt 

Et 
e lim 

dO -<D 

±iH 12 t +i(H 1+H 2 )t 
e 

±iH 12x/E +i(H 1+H 2 )x/E 
e 

(3.09) 

(3 .10) 

Laten we deze M6ller operatoren op vlakke golf toestanden werken dan vin

den we: 

Q± jkk'> 

= 

0 +i(Ekk 1 ±iE-H 12 jt 
lim E J dt e jkk'> 
E~O -<D 

lim ±iE[Ekk'±iE-H 12 J-1
1kk'> 

E~O 

lim ±iE G(Ekk'±iE)Ikk'> , 
E~0 

(3 .11) 
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waarbij de resolvente G van H12 gedefinieerd is als 

(3.12) 

Deze operator speelt in een tijdonafhankelijke beschrijving van verstrooi

ingsproblemen d.m.v. stationaire toestanden een rol die overeenkomt met 

die van de Mg$ller operator in een tijdafhankelijke beschrijving d.m.v. 

golfpakketten. Analoog hieraan definiëren we de vrije resolvente: 

Het is eenvoudig na te gaan dat deze voldoen aan: 

G(z) 
{ 

G0 (z) + G0 (z)VG(z) 

G
0
(z) + G(z)VG

0
(z) 

(3 .13) 

(3.14) 

(Lippmann-Schwinger vergelijking voor G(z) ). Gesubstitueerd in 3.11 geeft 

dit: 

Q± jkk 1> = 
( 

lkk 1> + lim G0 (Ekk 1 ±iE)VQ±Ikk 1 > 
Ei-0 

lkk 1 > + lim G(Ekk 1 ±iE)VIkk 1 > 
Ei-0 

Substitutie in 3.08 levert: 

<bb 1 jsjaa 1 > = lim <bb 1 j~+VG+(Ebb 1 -iE)~Iaa 1 >. 
Ei-0 

lim <bb 1 j1+ G 0 (Eaa 1 +iE)V~+VG+(Ebb 1 -iE)~jaa 1 > 
Ei-0 

1 1 
<bb 1 jaa 1 > + lim (------ + ------) 

E a a I -Eb bI +iE 

.<bb 1 jv~jaa 1 > 

<bb 1 1aa 1 > -21tiÖ(Ebb 1 -Eaa 1 )<bb 1 jTiaa 1 > 

(3.15) 

(3.16) 
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waarbij de T(ransitie)-operator gedefinieerd is als 

T := V~ • (3 .17) 

Omdat de Q-operatoren (3.02, 3.05) unitair zijn (geen gebonden toestanden, 

TAY72), is de S-operator (3.08) dat ook. Met behulp van 3.16 vinden we 

hieruit het zogeheten optisch theorema voor de T-matrix: 

(3.18) 

Keren we nu terug tot de kinetische vergelijking 3.01. Met behulp van de 

definitie 3.17 voor de T-operator en relatie 3.15 kunnen we deze her

schrijven tot: 

af 1 
- + i[Hpf 1 j 
at 

-in Tr(T{f 1f 2 }-{f 1f 2 }r++T{f 1f 2 }r+ct-G0T{f 1f 2 }r+). 
2 

(3.19) 

Sandwichen tussen vlakke golf toestanden levert: 

à 

waarbij: 

Tkl k'l':= <kljTjk'l'> 
' 

+ 
-(fk.fl.,+Efk"'fl.)T .. , k'l) 

J J J J JJ ' 
1 1 

+ lim L (-----
E~Ü lJ"J"'mm' E -E -iE E -E -iE 

mm' k'l jj' kl 

+ 
Tkl .. ,(f. f ., ,+d. ,f ., )T I k'l ,(3.20) ,JJ Jm J m Jm J m mm , 

k~---k' 
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De struktuur van vergelijking 3.20 wordt duidelijk als we deze met behulp 

van bovenstaande korrespondenties in Feynman achtige diagrammen vertalen: 

àt l + 1(7- ~~J • -in(~ ~) 
-iw(~ -~) 

f L-··) (~ +e J{)). (3.20') 

Merk op dat de exchange termen lineair in T sterke gelijkenis vertonen met 

de één-deeltjes energie termen in het linkerlid. We zullen in het volgende 

hoofdstuk dan ook zien dat deze exchange termen aanleiding geven tot een 

zogenaamd malekulair veld (- exchange-deel van de potentiële energie van 

een deeltje door de aanwezigheid van alle overige deeltjes), welke formeel 

opgeteld kan worden bij het uitwendige veld, waardoor een zogenaamd effek

tief veld ontstaat. 

3.3 Partiële golven 

De meest handige manier om de T-matrices in vergelijking 3. 20 in 

willekeurige dimensie d>2 te bepalen is met behulp van de zogeheten parti

ële golf methode (MES6l, TAY72). 

We beschouwen daartoe de stationaire Schrödinger vergelijking 3. 07 

voor twee-deeltjes verstrooiing in dimensie d>2. We veronderstellen dat 

tussen beide deeltjes een (adiabatische-, Born-Oppenheimer-)potentiaal 

werkzaam is, alleen afhankelijk van de kernafstand. Door over te gaan op 

massamiddelpuntskoördinaten gaat het probleem over in het oplossen van de 

Schrödinger vergelijking voor verstrooiing van een enkel deeltje (het 

gereduceerde deeltje met massa ~= m1m2/(m1+m 2) ) aan de sferisch symmetri

sche potentiaal V(r). De golffunktie van het gereduceerde deeltje kunnen 
-~(d-l) 

we ontwikkelen naar produkten van radiële golffunkties r y(r) met 

(hyper)sferisch harmonische hoekgolffunkties Y(d) welke eigenfun
mOml •• md-2 
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2 2 
kties zijn van de set kommuterende observabelen {L( 2 )' L(3 ), •• , L(d)J: 

(3.21) 
(d) 

m (m -n+d-2)Y (n= 0,1, •• ,d-3), 
n n m0m1 •• md_2 

(AVE82) waarbij de impulsmoment operator in dimensie d gedefinieerd is als 

à à 
(x2-- x1-) 

àxl àx2 

(3.22) 

2 
L ( d) : = 

d à à 2 
L (x.-- x.-) . 

i> j 
1 àx. Jàx. 

J 1 

Deze separatie in radiële- en hoekdelen wordt vanwege het feit dat m
0 

een 

soort gegeneraliseerd impulsmoment quanturngetal is (m0=~ voor d=3) ook wel 

aangeduid met de term impulsmoment representatie. In het radiële deel van 

de Schr~dinger vergelijking zijn dankzij de rotatiesymmetrie van de poten

tiaal de radiële golffunkties bij verschillende waarden van het gegenera

liseerde impulsmomentquantumgetal m0 (de zogeheten partiële golven) ont-
m +a-2 m +d-3 

koppeld, en onafhankelijk van de ( ~-2 )+( od_2 ) (=2~+1 voor d=3, AVE82) 

mogelijke korobinaties van de waarden m1 t/m md_
2

: 

met 

-d2 
[ -+ U(r) + ---- k2 J y (r,k) = 0, 

dr2 r2 v 

U(r) := 

V := 

k := 

2!-J.V(r) 

fi2 

~(d-2)+m , 
0 

2!-J.E ~ 
(t2) 

(3.23) 

De oplossingen van de vrije radiële Schr~dinger vergelijking (i.e. vgl. 

3.23 met U(r):O ) is gegeven door een lineaire kombinatie van de reguliere 

F (r,k) = 
V 

n:r ~ 
(-) J (kr) 

2 V 

en de irreguliere oplossing: 

(3.24) 



G (r,k) = 
V 

nr ~ 
(-) N (kr) 

2 V 
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(3.25) 

met J (z) en N (z) de gebruikelijke Bessel- en Neumann-funkties. De norme-
v V 

ring van 3.22 en 3.23 is zodanig dat de Wronskiaan gelijk aan 1 is: 

W[ F ,G J 
V V 

F (r,k)G'(r,k) - G (r,k)F'(r,k) 
V V V V 

1 (3.26) 

(aksenten duiden differentiatie naar het eerste argument aan). 

Het verstrooiingsgedrag in dimensie d voor de partiële golf genummerd 

~(2v-d+2) bij golfgetal k wordt beschreven door de verhouding waarmee de 

reguliere- en irreguliere oplossingen in de oplossing y (r,k) voor r ~ oo 
V 

voorkomen. Met behulp van de asymptotische expansie van de Bessel- en 

Neumann funkties voor grote argumenten (ABR70) is eenvoudig aan te tonen 

dat de reguliere- en irreguliere oplossing zich voor kr~ gedragen als: 

F (r,k) ~ cos(kr-~(v+~)n) , 
V 

G (r,k) ~ sin(kr-~(v+~)n) • 
V 

(3.27) 

(3.28) 

Is de oplossing van 3.23 gegeven door een funktie y (r,k) die asymptotisch 
V 

(kr~oo) nadert naar de reguliere oplossing met een over ö (k) verschoven 
V 

argument: 

y (r,k) ~ cos(kr-~(v+~)n+ö (k)) , 
V V 

(3.29) 

dan is de verhouding waarmee de reguliere en irreguliere oplossing in 

y (r,k) voor kr~oo voorkomen gegeven door cot ö (k). De grootheid ö (k) 
V V V 

wordt de faseverschuiving genoemd. Nemen we voor G en F de lineaire 
V V 

kombinaties 

+ 
H-(r,k) := G (r,k) ± iF (r,k) , 

V V V 
(3. 30) 

dan gedragen deze zich voor grote argumenten (kr~) als inkomende en uit

gaande golven: 

H (r,k) ~ e 
V 

(3. 31) 

Uit de definitie van de S-matrix (3.09) volgt (TAY72, NEW82) dat deze in 

de impulsmoment representatie gegeven wordt door de verhouding van de 

amplituden waarmee de inkomende- en uitgaande bolgolven in de oplossing 
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y (r,k) voor kr~oo voorkomen. Dit levert als uitdrukking voor de S-matrix 
V 

in de impulsmomentrepresentatie bij geschikt gekozen normering van de 

impulsmoment eigentoestanden jk,m>:=jk,m
0

,m
1

, •• md_
2

> 

<k,mjs jk' ,m' > = 
2i6 (k) 

O(k-k 1 )6 e V 
mm' 

(3. 32) 

Merk op dat voor reëele 6 (k) de S-operator inderdaad unitair is (par. 
V 

3.2). Het behulp van relatie 3.16 vinden we hieruit de T-matrix in impuls-

momentrepresentatie: 

<k,mjTjk,m> = 
i6 (k) 

J: V • 
u , e s1n 

mm 
6 (k) • 

V 
(3. 33) 

In de impulsrepresentatie vinden 

k-(d-l)/2 6(k'-k)Y(d~k') ): 
I
~ 1\ 

we hieruit (gebruik <k,m k'> = <k,mjk'k'> 

m 
-112 " * 1\ i6 (k) I y(d)(k) y(d)(k')e v sin 6 (k) 

m m v 
(3.34) 

m 

" 1\ 
(k en k' Z1Jn eenheidsvektoren in de ct-dimensionale ruimte, enk is de 

grootte van de gereduceerde (relatieve) impuls: ~jk 1 -k2 j voor identieke 

deeltjes). 

Een groot voordeel van het werken met partiële golven is gelegen in 

het feit dat bij zeer lage temperatuur alleen de m0=0 waarde in 3.34 mee

genomen behoeft te worden. Dit is met de volgende quasi-klassieke 

beschouwing in te zien. De klassieke botsings ( 'impakt') parameter b is 

van de orde m0 11. (11.: thermische golflengte). Voor lage temperaturen is À 

veel groter dan de dracht van de wisselwerkingspotentiaal. In dat geval 

'voelt' alleen de m0=0 golf (S-golf) de potentiaal. De sommatie in 3.34 

beperkt zich in dat geval tot de waarde m0=0 (en dus m1=m 2= ••• =0). Voor de 

aldus ontstane S-golf T-matrix geldt (SAL83): 

-r(ct/2) 112 

2n(d+2)/2 ~kd-2 

met d~2 en v'=(d-2)/2. 

i6 ,(k) 
e v sin 6 ,(k) 

V 
(3.35) 

Deze laatste formule zal in de rest van het verslag een belangrijke 

rol spelen. In de volgende paragraaf zullen we op meer exakte wijze laten 

zien dat bij lage temperaturen inderdaad alleen de S-golf wordt ver

strooid. 
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3.4 Lage energie verstrooiingstheorie 

In de vorige paragraaf hebben we de T-matrices uit vergelijking 3.20 

uitgedrukt in de faseverschuivingen van de partiële golven in dimensie 

d~2. Voor lage energie verstrooiing in drie dimensies bestaat reeds enige 

tijd een formalisme waarmee de faseverschuivingen uitgedrukt kunnen worden 

in in één of twee potentiaalparameters: de zogeheten effektieve dracht 

theorie. Vrij recent (VER85) is dit formalisme uitgebreid tot willekeurige 

dimensie d~2. We zullen nu een poging doen om in kort bestek de voor ons 

van belang zijnde facetten uit dit formalisme de revue te laten passeren. 

We beschouwen wederom de radiële Schrödinger vergelijking 3.23, doch 

nu voor een harde (hyper)bol potentiaal met straal a. Dat wil zeggen: 

r<a 
U(r) (3.36) 

r>a 

De oplossing van 3.23 voor r~a is een lineaire kombinatie van de reguliere 

en irreguliere oplossing zodanig dat deze gelijk aan nul is voor r=a: 

yHB(r,k) = c(G (a,k)F (r,k)-F (a,k)G (r,k)) 
V V V V V 

Uit de theorie van de vorige paragraaf volgt: 

G (a,k) 
V 

F (a, k) 
V 

(3.37) 

(3.38) 

In analogie hiermee schrijven we voor een willekeurige potentiaal afgekapt 

voorbij straal r: 

cot 6 (r,k) = 
V 

G (a (r,k),k) 
V V 

F (a (r,k),k) 
V V 

(3.39) 

waarmee de equivalente harde bol straal a (r,k) voor verstrooiing aan de 
V 

potentiaal afgekapt voorbij straal r bij golfgetal k en partiële golf 

nummer ~=v-~(d-2) op impliciete wijze gedefinieerd is. Indien de poten

tiaal U(r) voldoende snel naar nul gaat voor r+m (zie VER85 voor de pre

cieze definitie van 'voldoende snel') dan gaat a (r,k) naar een konstante 
V 

waarde a (m,k). Indien we a (m,k) kunnen berekenen, dan kunnen we met 
V V 

behulp van 3.39 6 (k)=ó (m,k) en dus ook de T-operator 3.34 bepalen. We 
V V 



- 49 -

gaan hiertoe als volgt te werk. Vanwege de Wronskiaanse relatie 3.26 geldt 

y (r,k) 
V 

[G'(r,k)y (r,k)-y'(r,k)G (r,k)jF (r,k) 
V V V V V 

-[F'(r,k)y (r,k)-y'(r,k)F (r,k)jG (r,k) • 
V V V V V 

(3.40) 

Gelijkstellen van de uitdrukking voor cot 6 (r,k) die hieruit volgt met de 
V 

uitdrukking 3.39 levert: 

G (a (r,k),k) 
V V 

G'(r,k)y (r,k)- y'(r,k)G (r,k) 
V V V V 

F (a (r,k),k) 
V V 

F'(r,k)Y (r,k)- y'(r,k)F (r,k) 
V V V V 

Differentiëren naar r geeft: 

a'(r,k) 
V 

Uit 3.41 volgt 

y'(r,k) = 

y (r,k)F (r,k) 2 
U(r)( V V ) 

F (r,k)y'(r,k)-F'(r,k)y (r,k) 
V V V V 

F (a,k)G'(r,k)-G (a,k)F'(r,k) 
V V V V 
~------~----~------~---- y (r,k) , V F (a,k)G (r,k)-G (a,k)F (r,k) 

V V V V 

(3.41) 

(3. 42) 

(3. 43) 

hetgeen gesubstitueerd in 3.42 een differentiaalvergelijking voor a (r,k) 
V 

levert: 

a~(r,k) = 
2 

U(r)[F (a ,k)G (a ,k)-G (a ,k)F (r,k)j • 
V V V V V V V 

(3.44) 

Deze vergelijking laat zien hoe de equivalente harde bol straal zich bij 

gegeven golfgetal, gegeven v-waarde en gegeven potentiaal opbouwt begin

nend bij r=O. Gebruik makend van het gedrag van de Bessel- en Neumann

funkties voor kleine argumenten (ABR70) vinden we 

a'(r,k) = 
V 

a~(r,k) = 

(r/a )v-(r/a )-v 2 
a rU(r)[ V V j + O(k2) 

v 2v 

a rU(r)[log(r/a )j
2 + O(k2) • 

0 V 

, v>O (3. 45) 

(3.46) 

Merk op dat 3.46 de limiet is van 3.45 voor v+O. De oplossingen van 3.45 
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en 3.46 zijn voor iedere r te schrijven als 

a (r,k) = a (r,O) + O(k2) 
V V 

(3.47) 

waarbij a (r,O) voldoet aan de differentiaalvergelijking 3.45 c.q. 3.46 
V 

met weglating van de restterm van orde k2. Definiëren we de verstrooiings-

lengte a van 
V 

de potentiaal als de equivalente harde bol straal van de 

niet-afgekapte potentiaal voor k=O: 

a := a (oo,O) 
V V 

(3.48) 

dan vinden we met behulp van het gedrag van F en G voor kleine argumen-
v V 

ten uit vergelijking 3.39 

-22vr2(v+1) 

cot o (k) 
V 2 

nv(a k) 2v 
V 

(1 + O(k2)) ,v>O 

-[y + log(a k/2)j (1 + O(k2)) ,v=O 
0 

n 

(3.49) 

met y=0.5772 ••• de konstante van Euler, en waarbij de s-golf verstrooi

ingslengte in dimensie d=2, a , niet verward moet worden met de Bohr 
0 

straal a
0

• Indien de waarden voor de av's bekend zijn kunnen we met deze 

formule de faseverschuivingen 6 (k) en dus ook de T-matrices 3.34 bereke
v 

nen. De waarden voor a kunnen in principe bepaald worden door oplossen 
V 

van vgl. 3.45 c.q. 3.46. Gebruik makend van 3.49 zien we dat in de lage 

temperatuur limiet a k~O geldt 

lim 
k~O 

6v+1 (k) 

6 (k) 
V 

V 

= 0 (3.50) 

Met andere woorden: bij lage temperaturen <lavki<<O) ondergaat alleen de 

laagste partiële golf een faseverschuiving. Bij berekening van de T-matri-

ces behoeven we dus bij voldoende lage temperatuur alleen de S-golf bij

drage mee te nemen (vgl. 3.35). Dit in overeenstemming met de klassieke 

beschouwing in de vorige paragraaf. 

Hiermee zijn we er in geslaagd om het verstrooiingsproces bij lage 

energie in d>2 dimensies te beschrijven met één enkel getal: de verstrooi

ingslengte a , (v'=(d-2)/2, de v-index zullen we in het vervolg vaak weg
v 

laten). In dimensie d>2 kunnen we met behulp van 3.49 de T-matrix 3.35 
d-2 

ontwikkelen in machten van (ak) : 
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4rr.d/2 b2ad-2 

---:--~-- [l+D(ak)d-Z J • 
(2rr.)d rcd;2) m 

(3.51) 

Tot slot merken we nog op dat door meer termen in de ontwikkeling 3.49 mee 

te nemen, de theorie nog verfijnd kan worden. Voor iedere term extra in 

3.49 moet een extra potentiaalparameter ingevoerd worden. In het artikel 

van Verhaar et al. (VER85) wordt door definitie van de effektleve dracht 

r de reeksontwikkeling 3.49 nog een term voortgezet. 
e 
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HOOFDSTUK 4 SPINGOLFVERGELIJKING 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we de vergelijkingen afleiden die het spin

transport beschrijven. Dit doen we uitgaande van de quanturn kinetische 

vergelijking in de binaire botsings benadering (verwaarlozing van drie en 

meer-deeltjes botsingen). Allereerst geven we een 'uit-de-losse-pols

afleiding' van de hydrodynamische vergelijkingen die het spintransport in 

verdunde gassen beschrijven (par.4.2). Zoals zal blijken gaat deze aflei

ding alleen op in de lage temperatuur benadering voor dimensie d>2. 

De 'nette' afleiding die ook van toepassing is op het spintransport 

in geadsorbeerde gassen (dimensie d=2) wordt in de tweede helft van dit 

hoofdstuk gegeven: in paragraaf 4.3 worden de hydrodynamische vergelijkin

gen voor de spindichtheid en spinstroomdichtheid afgeleid, en in paragraaf 

4.4 wordt hieruit de zogeheten spingolfvergelijking gekonstrueerd. 

4.2 Vereenvoudigde afleiding 

In deze paragraaf geven we een vereenvoudigde afleiding van de spin

golfvergelijking gebaseerd op de zogeheten botsingstijd benadering. Dit 

houdt in dat we de dominante termen in het rechterlid van de quanturn 

Boltzmann vergelijking 3.19 exakt uitrekenen, en de resttermen met een 

eenvoudige kinetische beschouwing afschatten. Behalve dat dit een gevoel 

geeft voor de fysika die achter de spintransport vergelijking schuilgaat, 

maakt dit ook duidelijk dat het generaliseren naar dimensie d=2 (spintran

sport in geadsorbeerde gassen) niet zo triviaal is als op het eerste 

gezicht misschien zou lijken. 

In paragraaf 3.4 hebben we voor de T-matrix in de impulsmomentrepre

sentatie in dimensie d>2 een eenvoudige expansie in machten van (ak)d-
2 

gevonden (vgl. 3.51). Voor lage temperaturen (ak<<1) en dimensie d>2 kun

nen we de hogere orde termen in 3.51 verwaarlozen. In de plaatsrepresenta

tie geeft dit effektief (we nemen nu in tegenstelling tot vergelijking 

3.51 wèl de spin- en de massamiddelpunts-koördinaten mee): 
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T ( +R + Q R+ I +I I Q I ) "' ,r,a,t-'; ,r ,a '~--' 

Herk op dat vanwege de in het vorige hoofdstuk gemaakte veronderstelling 

dat de deeltjes in de verschillende interne (spin)toestanden alle wissel

werken via dezelfde adiabatische potentiaal de T-matrix 4.01 diagonaal is 

in de spin-koördinaten. Bovendien is het rechterlid van 4.01 reëel. Bij

gevolg is in de lage temperatuur benadering het imaginaire deel van de T

matrix verwaarloosbaar. Vanwege het optisch theorema 3.18 zijn ook termen 

kwadratisch in de T-matrix verwaarloosbaar. Substitueren we 4.01 in het 

rechterlid van de quanturn Boltzmann vergelijking 3.19, en verwaarlozen we 

in overeenstemming met de benadering in 4.01 de termen kwadratisch in de 

T-matrix, dan houden we het bij lage temperaturen dominante deel van de 

botsingsterm over (in plaatsrepresentatie, griekse letters duiden spinko

ördinaten aan): 

i IJ .. [ + + + .. + + .. + J +- dr 11 H (r r 11 )f (r 11 r 1 )-f (r r 11 )H (r" r 1
) 

1i. ay ' y~ ' ay ' y~ ' 

= 

y 

4 ~d ·4" d-2 
- 'lt 1na n 

( 
+ + ~[ + + + + J f a<r,r 1 )L f (r,r)-f (r 1 ,r 1

) 
at-' y yy yy 

+E I[f (r,r)f (r,r 1 )-f (r,r 1 )f (r 1 ,r 1 )j) • 
ay y~ ay y~ 

y 
(4.02) 

We definiëren nu de polarisatiedichtheid (gereduceerde spindichtheid: 

dimensieloos) als 

+ 
a (r) ·= 
a~ • (4.03) 

en de polarisatiestroomdichtheid (gereduceerde spinstroomdichtheid: dimen

sie: lengte/tijd) als 

lim 
+ + 
r 1 +r 

.. + + 
n(V' -V 1 ) 

[ r r 

2im 
( 4.04) 

Vooruitlopend op de theorie van paragraaf 4. 3 merken we hierbij op dat 

bovenstaande definities voor de polarisatiedichtheid en de polarisatie

stroomdichtheid overeenkomen met de fysisch meer inzichtelijke definities 
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op basis van de Wigoertransformatie (vgl. 4.30 en 4.32). Merk verder op 

dat voor een homogeen gas Ia =1. 
y YY 

De één-deeltjes hamiltoniaan splitsen we in een kinetisch deel, en 

een potentieel deel dat in het algemeen afhankelijk is van de interne 

toestand van het deeltje (uitwendig veld term): 

,..2 2 + + 
-n V ö(r-r') 

:m óa~ + ha~(t) 

+ + 

(4.05) 

Nemen we de limiet r 1 +r in vergelijking 4. 02 dan vinden we op basis van 

4.03-4.05 de kontinuiteitsvergelijking voor de spindichtheid: 

0 . 
--o Q + v.J Q + ~ I(h a Q-a h Q) = o. 
êt a~ a~ n y ay y~ ay y~ 

(4.06) 

Een niet erg schokkend resultaat: deze vergelijking kan ook direkt uit de 

sluitvergelijking van de BBGKY-hierarchie (vgl. 2.08 voor k=l) gevonden 

worden, en is dus de exakte vergelijking die het behoud van spindichtheid 

tot uitdrukking brengt. 

De voordelen van onze aanpak worden pas duidelijk wanneer we de tijd

ontwikkelingsvergelijking voor de spinstroom beschouwen. Links vermenig-
-jo + + + + 

vuldigen van vergelijking 4.02 met n(V -V ,)/2im alvorens de limiet r'+r r r 
te nemen, levert in geval van een homogeen uitwendig veld en een homogene 

deeltjesdichtheid de uitdrukking: 

(4.07) 

met ~\ d-2 -4n; a n 
Q := 

r( d;2 )m 
(4.08) 

De term in het rechterlid is de zogenaamde malekulair-veld-precessie term. 

Deze is afhankelijk van E en dus voor bosonen c.q. fermionen tegengesteld 

van teken. De oorsprong van deze term is gelegen in het ISR-effekt zoals 

besproken in paragraaf 1. 3. De benaming malekulair-veld-precessie term 

vindt zijn oorsprong in het feit dat deze van dezelfde vorm is als de 

uitwendig-veld term in het linkerlid van 4.07. Korten we de driftterm in 
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vergelijking 4.07 even af, dan vinden we: 

(4.09) 

Deze uitdrukking bevat geen botsingsbijdrage. Dit komt doordat we in ver

gelijking 4.02 de termen kwadratisch in de T-matrix hebben weggelaten. 

Zoals in het voorgaande is opgemerkt is deze verwaarlozing voor lage tem

peraturen geoorloofd. Dit is klassiek ook wel in te zien als je bedenkt 

dat de botsingstijd ~ (de gemiddelde tijdsduur tussen twee botsingen, niet 

de tijdsduur van een botsing) in de lage temperatuur limiet (T+O) naar 

oneindig gaat. 

We introduceren nu achteraf het effekt dat de botsingen op de tijds

ontwikkeling van de spinstromen hebben als een storing in vergelijking 

4.09. Deze storingsterm bepalen we aan de hand van de botsingstijd(~)-
+ 

benadering. Daartoe merken we op dat de spinstroom Ja~ in tegenstelling 

tot de spindichtheid aa~ bij botsingen geen behouden grootheid is. In een 

klein aantal botsingen zal de spinstroom dus naar de evenwichtswaarde 

relaxeren. Dit kunnen we in vergelijking 4.09 bewerkstelligen door een 

spinstroom relaxatie term als botsingsterm toe te voegen: 

~ j R+ v.~ + ~ L(h j R-J h a> = EQ I<cr j a-J a a> - Kj a<4.10) 
ut a~ n y ay y~ ay y~ y ay y~ ay y~ a~ 

De spinstroomdempingstijd K-1 is op basis van bovenstaande beschouwingen 

van de orde van dse botsingstijd ~. Deze kunnen we met een eenvoudige 

kinetische beschouwing bepalen. 

De botsingsdoorsnede voor verstrooiing in drie dimensies is in de 

lage temperatuur limiet gegeven door 

A= 
2 

4na , (4.11) 

met a=verstrooiingslengte van de wisselwerkingspotentiaal in drie dimen

sies. Een deeltje dat met de thermische snelheid vth beweegt 'veegt' per 

tijdseenheid een cylinder ter grootte Avth 'schoon'. De thermische snel

heid is gegeven door 

vth = (8kbT)~ = 4t 
nm IIlÀ 

( 4.12) 

Voor de botsingstijd ~ geldt: 
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't = nAvth 

2 
16nha n 

mÀ 

We definiëren nu de parameter 

Q 

ll := 
K 
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(4.13) 

( 4.14) 

welke dimensieloos is, en een maat is voor het aantal keren dat de spin

stroom om het molekulaire veld precedeert voordat de spinstroom uitgedempt 

is (vgl. 1. 26). Omdat het geval van onderscheidbare deeltjes gerepresen

teerd kan worden door j.!=O wordt ll de deeltjes ononderscheidbaarheids koëf

ficiënt genoemd. Omdat tevens, zoals later zal blijken, ll een maat is voor 

de kwaliteitsfaktor van de spingolven beschreven door 4.06 en 4.10 wordt 
-1 

deze ook wel de kwaliteitsfaktor koëfficiënt genoemd. Er geldt (K~-r ): 

(4.15) 
4a 

Voor H~ (a~1.36 a
0

) geeft dit ll ~ -6//T(K) ~ -10 voor r~ 0.3-0.4 K. Blijk

baar wordt het spintransport in H~ in sterke mate be1nvloed door deeltjes 

ononderscheidbaarheidseffekten. Later in dit hoofdstuk zullen we de exakte 

lage temperatuur waarde 

( 4.16) 
16a 

afleiden, welke slechts 6% afwijkt van de waarde 4.15 die we op basis van 

de -r-benadering hebben gevonden. 

We kunnen nu uit de spindichtheidsvergelijking 4.06 en de spinstroom

vergelijking 4.10 een hydrodynamische vergelijking afleiden die alleen de 

spindichtheid als onbekende bevat: de spingolfvergelijking, zo genoemd 

omdat deze onder bepaalde omstandigheden aanleiding geeft tot oscillatori

sche oplossingen. We zullen dit niet doen. 

In plaats daarvan zullen we een poging doen om bovenstaande afleiding 

te generaliseren naar dimensie d~2. Het blijkt dat een dergelijke aflei

ding gegeven kan worden in willekeurige dimensie d>2. De enige komplikatie 

hierbij is dat de botsingsdoorsnede A voor d:l=3 afhankelijk wordt van de 

snelheid waarmee beide botsende deeltjes elkaar naderen. Echter: voor 

dimensie d=2 (het geval waarin we - vanwege de mogelijkheid van spingolven 



- 57 -

in geadsorbeerde gassen - juist geïntereseerd zijn) is een dergelijke 

eenvoudige aanpak principieel onmogelijk omdat de reeksontwikkeling 3.48 

in dat geval niet langer zinvol is. 

Bashkin, de theoretische ontdekker van spingolven in verdunde gassen, 

heeft vrij recent toch een poging ondernomen om de spintransport eigen

schappen van geadsorbeerde gassen met behulp van de ,;-benadering af te 

schatten (BAS85). Hij gaat hierbij uit van de volgende waarneming: Bij 

geadsorbeerde gassen (bijvoorbeeld H~ op een superfluïde helium film) 

spelen vier lengteschalen een rol. Dit zijn: 

~: de gemiddelde naasteburenafstand 
12 -2 

~ 200 a0 voor n2=10 cm (hoogst bereikte dichtheid bij H~), 

À: de thermische golflengte 

~ 50 a
0 

voor H~ bij r~ 0.4 K, 

b: breedte van de golffunkties van de geadsorbeerde deeltjes in de 

richting loodrecht op de wand 

~ (t2 /mEb)~ ~ 20 a0 voor H~ op 3He, 

a: de dracht van de deeltjeswisselwerking (diameter harde kern) 

~ 7 a
0 

voor H~. 

Voor H~ geadsorbeerd op een 
3
He-film geldt dus: 

a << b << À << ~ • (4.17) 

Onder deze omstandigheden, zo beweert Bashkin, kunnen we de geadsorbeerde 

deeltjes als een drie dimensionaal gas beschouwen, opgesloten gedacht in 

een zeer platte cel ter dikte b met quasi drie-dimensionale dichtheid 

nj = n
2
/b. Het idee achter deze schalingsprocedure is dat de geadsorbeerde 

deeltjes ten gevolge van het feit dat b>>a voldoende ruimte hebben om 

'haasje over' te springen, en zich zodoende als een quasi driedimensionaal 

gas gedragen. 

Bashkin handelt verder als volgt. De botsingsdoorsnede van de quasi 

driedimensionale atomen is gelijk aan die van het volumegeval (vgl. 4.11, 

met eveneens de drie-dimensionale verstrooiingslengte a). De deeltjes 

bewegen nu echter niet met de thermische snelheid, maar met de snelheid 

welke opgelegd wordt door het Heisenberg onzekerheidsprincipe ten gevolge 

van de lokalisatie van de deeltjes binnen een afstand b in de richting 

loodrecht op de wand: 
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<v> "' (4.18) 
mb 

Voor lage temperaturen (À.>>b) is deze 'Heisenberg-snelheid 1 veel groter 

dan de thermische snelheid (4.12). Voor de botsingstijd ~ geldt dus: 

-1 
~ "' n3 'A<v> "' (4.19) 

Voor de spingolfprecessiefrequentie vinden we analoog aan het drie-dimen

sionale geval de uitdrukking: 

Q (4.20) 

De deeltjes ononderscheidbaarheidskoëfficient die uit de waarden 4.19-20 

volgt is gelijk aan 

1.1. "' Q~ "' -b/ a (4.21) 

Voor H~ op een 
3

He film ( b::::: 20 a0 , a "' 1.36 a0 ) volgt hieruit de zeer 

veelbelovende waarde 1.1."'-16, onafhankelijk van de temperatuur. 

Het bovenstaande model is echter in het regime 4.17 onjuist. Dit 

kunnen we als volgt inzien. De Heisenberg snelheid <v> heeft alleen een 

komponent ongelijk aan nul in de richting loodrecht op de wand. Evenwijdig 

aan de wand bewegen de atomen met veel geringere snelheden van de orde vth 

(vgl. 4.12). Wanneer twee atomen elkaar naderen 'zien' deze zodoende 

elkaars over de richting loodrecht op de wand gemiddelde potentiaal. 

Bovendien 'voelen' de deeltjes ten gevolge van de grote thermische 'uitge

smeerdheid' elkaars potentiaal al op grote afstand, zodat de atomen 'om 

elkaar heen' beginnen te draaien lang voordat ze gedwongen zouden worden 

om 'over elkaar heen te springen'. Dientengevolge werkt de schaling naar 

d=3 pas indien behalve aan de eis b>>cr ook aan de eis b>>À. voldaan wordt. 

Dit alles maakt duidelijk dat H~-atomen geadsorbeerd aan een 3He film zich 

in goede benadering als een twee-dimensionaal gas gedragen (in geval van 

een 4He-film waarbij Eb"' 1K geldt dit in nog sterkere mate). Als deeltjes

wisselwerking moeten we de over de deeltjestoestand in de richting lood

recht op de wand gemiddelde wisselwerking nemen. Een gedetailleerde studie 

aangaande de invloed van de drie-dimensionaliteit op het botsingsproces 
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tussen H-atomen geadsorbeerd aan een superfluïde 4He-oppervlak (EIJ83, 84) 

laat duidelijk zien dat dit zogenaamde 2\-dimensionale model hierbij 

inderdaad in zeer goede benadering geldig is. 

Voor de beschrijving van het spintransport in geadsorbeerde gassen 

moeten we dus, aangezien deze zich als twee-dimensionale gassen gedragen, 

en de botsingatijd benadering niet toepasbaar is op een twee-dimensionaal 

gas, overgaan op een meer exakte aanpak. Hier zullen we de rest van het 

hoofdstuk aan wijden. 

Van het eenvoudige model uit deze paragraaf leren we echter meer dan 

alleen het feit dat het niet toepasbaar is op de geadsorbeerde fase van 

H-L Bij de afleiding van de malekulair veld term (4.08) hebben we geen 

gebruik gemaakt van enige klassieke aanname. Deze term is exakt in de 

limiet van lage dichtheid en lage temperatuur, ook in geval er degeneratie 

optreedt. Hieruit kunnen we de konklusie trekken dat de spin rotatie term 

tot op laagste orde in de dichtheid en temperatuur ongewijzigd blijft bij 

Bose-Einstein kondensatie (merk op dat Lhuillier en Laloë op basis van de 

door hun gepubliceerde gemodificeerde klassieke Boltzmann vergelijking een 

dergelijke konklusie niet kunnen trekken). De dempingaterm K (welke we in 

bovenstaande beschouwing met een klassiek kinetisch model hebben afge

schat) zal in het degeneratie regime echter een geheel andere temperatuur

afhankelijkheid hebben (PAP85). 

Tot slot merken we nog op dat de malekulair veld term in vergelijking 

4.09 ook direkt verkregen kan worden uit de botsingaloze tijdontwikkelinga 

vergelijking voor de één-deeltjes verdelingsmatrix in kombinatie met de 

uitdrukking voor de potentiële energie per deeltje in een verdund gas bij 

lage temperatuur (zie appendix-1). 

4.3 Rigoureuze afleiding 

We zullen nu de spindichtheid- en spinstroomvergelijking (4.06, 4.10) 

op meer exakte wijze afleiden. We zullen zien dat de vorm van deze verge

lijkingen hetzelfde blijft. Een belangrijk verschil met de vorige para

graaf is dat we de spintransportkoëfficienten in de lage temperatuur 

limiet exakt kunnen berekenen, ook voor dimensie d=2. 

Uitgangspunt is de quanturn Boltzmann vergelijking 3.20. Kiezen we 

voor de één-deeltjes toestanden waartussen de één-deeltjes verdelings-
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matrices 'gesandwiched' worden de eigentoestanden van de ongestoorde één
~ ~ 

deeltjes hamiltoniaan (ruimtelijke vlakke golven k,k', ••• etc. en interne 

toestanden a,~, •• etc.) dan vinden we: 

~ ~ ~ 

. dl dl' dm 
= =#!- J- J- I-

n (2n)d (2n)d (2n)d 

~ ~ ~ ~ 

+ef (l,m)f A(l' ,k' )) 
ay y,.., 

~ ~ ~ ~ 

~i ~i ~i ~i + 1-1' k'-m -I(f (k, )f (m, ')+d (k, ')f A(m, ))T (-2 ;-2 )j ay yy ay y,.., 
y 

1 =lf lim ----) 
T]-1-Ü E -E -iTJ 

itr ~ 

( 4. 22) 

Deze vergelijking kunnen we in een vorm brengen die aansluit bij de klas

sieke kinetische vergelijking met behulp van de zogenaamde Wigner trans

formatie (WIG32). Deze transformatie voert de ééndeeltjesverdelingsmatrix 

over in een zogenaamde Wigner funktie welke formeel analoog is aan de 

klassieke verdelingsfunktie in de faseruimte. In ons geval is de Wigner 

funktie een matrix in de spinruimte, gedefinieerd als: 

(4.23) 

(Fourier transformatie naar verschil-golfgetal). Omdat de plaats en het 

golfgetal van een deeltje niet-kommuterende observabelen zijn is de Wigner 

funktie 4.23 geen echte verdelingsfunktie (de Wigner funktie kan negatief 

worden), maar in de klassieke limiet reduceert deze tot de klassieke ver

delingsfunktie voor de ééndeeltjes faseruimte, en als gewichtsfunktie voor 

het berekenen van gemiddelde waarden geeft de Wigner funktie korrekte 

resultaten voor een zeer ruime klasse van observabelen. 

Maken we gebruik van de vorm van de ééndeeltjes hamiltoniaan: 
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"(~k ~') + 
+ Jd+r' e-1 -k • r (+) 

ha~ r ( 4. 24) 

(de eerste term geeft de kinetische energie en de tweede term de poten

tiële energie in een uitwendig veld), en van het feit dat de variaties in 

de één-deeltjes-Wigner verdelingsfunktie over afstanden van de orde a 

(dracht van de deeltjeswisselwerking) en À (thermische golflengte) ver

waarloosbaar zijn, dan vinden we na een lange maar elementaire afleiding 

(NOT85) voor de quanturn Boltzmann vergelijking in termen van Wigoerfunk

ties (i.e. de quanturn Boltzmann vergelijking welke geldig is in het niet

gedegenereerde regime): 

l + + + + +-- I[v h .v F ~+v F .v h ~J = 
2b y r ay p y~ p ay r y~ 

(4.25) 
coll 

De botsingsterm in het rechterlid is ten gevolge van de zwakke plaats

afhankelijkheid van de Wigoerfunktie lokaal (bevat alleen plaatsvariabele 
+ 
r). Deze botsingsterm bestaat uit drie delen: een exchange term lineair in 

de T-matrices, een direkte term kwadratisch in de T-matrices, en een ex

change term kwadratisch in de T-matrices. Voor lage temperaturen volstaat 

het om deze termen in de s-golf benadering uit te rekenen (par. 3.3). We 

vinden: 

c,l,e 

+ + 
oFaê(r,k) 

+ 
ie: dq 
--f-

11 (2n)d 

"[ + + + + + + + + 
L F (r,k)F ~(r,q)-F (r,q)F ~(r,k)j ,(4.26) 
y ay y~ ay y~ 

ot c,k,d 

+ + + + 
'[F (+r k+q ++' )F (+r k+q - +, )-F (+ k+)F (+ +) j (4 27) 
~ a~ ' 2 q yy ' 2 q a~ r, yy r,q ' • 
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21tE: 
+ + 

dq dq' 
f- f- î (/ 

(2n)d (2n)d s c,k,e 

-
Waarbij T gedefinieerd is als: 

s 

T (k,k') s 

+ 

(4.28) 

(4.29) 

Integratie van vergelijking 4.25 over de k-ruimte levert de vergelijking 

voor de polarisatiematrix (gereduceerde spindichtheid) welke gedefinieerd 

is door (vergelijk 4.03): 

dk 
J + + 
----d Faa(r,k,t) • 
(2n) 1-' 

(4.30) 

In appendix- 3 wordt bewezen dat de uitdrukkingen 4. 26-4.28 aanleiding 

geven tot een rechterlid gelijk aan nul in de vergelijking voor de tijd

ontwikkeling van de polarisatiematrix. Dit in overeenstemming met het 

exakte resultaat verkregen uit de BBGKY-hierarchie (par. 4.2): 

ocr i 
~ + v.! +-I eh cr -cr h ) = o , 
ot a~ t y ay y~ ay y~ 

(4.31) 

waarbij de polarisatiestroomdichtheid (gereduceerde spinstroomdichtheid) 

gedefinieerd is als 

+ 
dk tit + + 

J----d- Faa(r,k,t) 
(2n) m 1-' 

( 4. 32) 

hetgeen konsistent is met de uitdrukkingen 4.04 en 4.23. 

Vergelijking 4. 31 is niet een gesloten vergelijking voor de spin

dichtheid, omdat deze als extra onbekende de spinstroom bevat. Indien we 

uitgaande van de Boltzmann vergelijking 4.25 een tijdontwikkelingsverge-
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lijking voor de spinstroom afleiden zal deze vergelijking eveneens een 

hogere orde transportgrootheid (tensor van rang 2) bevatten, etc. We kun

nen de zoghebeten momentenhiërarchie die zodoende ontstaat doorbreken met 

behulp van een Chapman-Enskog expansie (DOR8l,CHA70). Dit houdt in dat we 

de Wignerverdelingsfunktie ontwikkelen rond de lokale evenwichtssituatie, 

op een manier die we als volgt plausibel kunnen maken: 

De enige term in vergelijking 4. 25 die een koppeling veroorzaakt 
+ + 

tussen de tijdevoluties van de Wignerfunktie Fa~(r,k,t) op verschillende 

plaatsen t is de tweede term in het linkerlid: de driftterm (zoals reeds 

opgemerkt is de botsingsterm in het rechterlid lokaal). We beperken ons nu 

tot situaties waarbij de afstanden waarover de Wignerfunktie varieert 

groot zijn ten opzichte van van de gemiddelde vrije weglengte. Voor de 

quanturn Boltzmann vergelijking 4.25 betekent dit dat de botsingsterm een 

veel sterkere invloed heeft op de tijdontwikkeling van de Wignerverde

lingsfunktie dan de driftterm, welke beschouwd kan worden als een sto

ringsterm in 4.25. De nulde orde benadering verkrijgen we indien de drift

term weggelaten wordt. De tijdevoluties van de Wignerfunktie op verschil-
+ 

lende plaatsen r zijn dan ontkoppeld, en naderen zodoende naar de lokale 

evenwichtswaarde. Omdat we aleen spintransport willen beschouwen mogen we 

uitgaan van een gas dat met uitzondering van de spindichtheid volledig 

uniform is. Voor de Wignerfunktie in de lokaal evenwicht toestand mogen we 

dan schrijven: 

(4. 33) 

1\ 
waarbij f

0
(k) voor willekeurige richting q voldoet aan: 

+ + + + + + k+k I k-k I I\ k+k I fo<l -r +I -r lq l)fo<l -r-
+ + 

k;k I I~ I)' ( 4. 34) 

met als oplossing de Maxwell-Boltzmann evenwiehts verdelingsfunktie: 

(4.35) 

waarbij À de thermische golflengte is. 

De eerste orde korrektie vinden we door de nulde orde benadering 4.33 

voor de Wignerfunktie in te vullen in de driftterm van 4.25. Dit geeft als 
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eerste orde benadering voor de driftterm: 

(4.36) 

Ten gevolge hiervan kunnen we voor de Wigoerfunktie met eerste orde kor

rektieterm schrijven: 

(4.37) 

Passen we de definities 4.30 en 4.32 voor de (gereduceerde) spin- en spin

stroomdichtheid toe op 4.37 dan vinden we gebruik makend van de relatie 

de resultaten: 

n+d 
r(-z) 41t n/2 

(d) (-z) r- "-2 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 

Substitutie van 4.37 met 4.39 en 4.40 in de Boltzmann vergelijking 4.25 

levert de vergelijking voor de gereduceerde spinstroom. In appendix-3 

wordt gebruik makend van de uitdrukking voor de T-matrix in de s-golf 

benadering 3.33 en het optisch theorema 3.18 bewezen dat deze reduceert 

tot: 

(4.41) 

met: 

2d/2'Î1Àd-2nd 2 
ClO -~ 

(2~)3 Q Jd~ e cos6 (/21t~/À.) sin 6(/fi~/À) ( 4. 42) 
dm 0 

2d/2tÀd-2nd 2 
ClO -~ 

(2~)3 K = Jd~ e (sin 6(/Zi ~/"-)) 2 • (4.43) 
dm 0 
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Het behulp van uitdrukking 3.49 is in te zien dat 4.42 voor d>2 in de lage 

temperatuur limiet reduceert tot de uitdrukking 4.08. De uitdrukkingen 

4.40 en 4.41 zijn echter geldig voor willekeurige dimensie d>2. Voor de 

deeltjes ononderscheidbaarheidsko~fficiënt ~ (4.14) geldt: 

<D 

-ç2 3 fdç e Ç cos 6 ( l2n 1;/f...) sin ö(l21t 1;/f...) 
0 

~ = 
<D 

-ç2 3 fdç (sin ö(l2n Ç/f...)) 2 e 1; 

(4.44) 

0 

in willekeurige dimensie d>2. Deze uitdrukking bevestigd het resultaat 

1. 26 welke we op basis van het eenvoudige ISR-beeld hebben gevonden. 

Gebruik makend van de eerste term uit de effektleve dracht expansie 3.49 

vinden we (appendix-4) de lage temperatuur limiet waarden: 

-2dr
3

(d/2) À. d-2 

(d-2)(2n)d/2r(d) 
(-) d>2 
a 

~ "' (4.45) 

2 4/ï À. 

-[y- log( ) J d=2 
n 3n a 

Blijkbaar geldt in het fysisch relevante regime f...>>a dat deeltjes ononder

scheidbaarheidseffekten bij toenemende dimensie het spintransport in ster

kere mate beïnvloeden (KOE85). Voor alle dimensies d>2 geldt dat 1~1 ~ oo 

indien de temperatuur T ~ 0. 

In de volgende paragraaf zullen we uit de hydrodynamische vergelij

kingen 4.31 en 4.41 de zogeheten spingolfvergelijking afleiden. 

4.4 De spingolfvergelijking 

Het resultaat van de voorafgaande paragraaf is een tweetal gekoppelde ver

gelijkingen: de spindichtheidsvergelijking 

en de spinstroomvergelijking (deeltjesdichtheid homogeen: Ia =1): 
y yy 

(4.50) 
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~ 

aJaê + 

at 
kbT ~ i ~ ~ 1 ~ 
---Va Q + r L(h J - J h Q) +- L((Vh )a Q+ a (Vh Q)) 

m at-' y ay y ay Yt-' 2 y ay Yt-' ay Yt-' 

= 
\ ~ ~ ~ 

ie:Q L(a J Q- J a Q) - K J Q' (4.51) 
y ay Yt-' ay Yt-' at-' 

beide voor deeltjes met d translatievrijheidsgraden en N=2S+1 interne 

(spin) vrijheidsgraden (a,~,y= 1,2, ••• ,N), wisselwerkend via interne toe

stand onafhankelijke potentialen. De molekulairveld precessieterm Q en de 

dempingssnelheid K hebben in de lage temperatuurbenadering (s-golf ver

strooiing) de vorm van vgl. 4.42 en 4.43. 

Om het (pseudo)spintransport van een bosonen- of fermionengas te 

beschrijven hebben we echter behoefte aan één enkele vergelijking die de 

tijdontwikkeling van de spindichtheid beschrijft. We proberen dus uit 

vergelijking 4.51 een gesloten uitdrukking voor de spinstroom af te lei

den, en die vervolgens te substitueren in vergelijking 4.50. Daartoe gaan 

we als volgt te werk. 

We splitsen de uitwendig veld hamiltoniaan in een homogeen deel en een 

afwijking daarvan. De basis in de spinruimte kiezen we zodanig dat het 

homogene deel diagonaal is in de interne (spin)koördinaten: 

h
o 5: ~ 

u + óhaQ (r) 
a a~ t-' 

( 4. 52) 

0 ~ 
De grootheid h (r) heeft nu de betekenis van de energie van een deeltje in 

a 
interne toestand a ten gevolge van de aanwezigheid van het homogene uit-

wendige veld. 

Substitutie in de spindichtheids- (4.50) en de spinstroomvergelijking 

(4.51) levert: 

a a 
~ + v.J + i (hO -ho )a + ! L(óh a -a óh ) = 0 , 
at a~ h a ~ a~ ~ Y ay y~ ay y~ 

(4.53) 

. 1 
)! Q+ h~ I<öh ! Q-1 öh Q)+ --2 I<vöh a Q+ 

at-' ay Yt-' ay Yt-' m ay Yt-' y y 

~ 

a Vóh Q) 
ay Yt-' 

-ie:Q '<a j - j a ) - K j 
L ay y~ ay y~ a~ 
y 

(4.54) 
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De termen in de linkerleden van deze beide vergelijkingen die de 

Larmor precessie van de spindichtheid en spinstroomdichtheid om het homo

gene deel van het uitwendige veld beschrijven kunnen we kwijtraken door de 

basis in de spinruimte met de bijbehorende precessiefrequentie te laten 

meedraaien. We komen op basis hiervan op de volgende definities voor de 

'meeroterende' polarisatiematrix: 

(4.55) 

en de 'meeroterende' polarisatiestroommatrix: 

(4.56) 

beide in het met de gemiddelde Larmor-frequentie van het uitwendige veld 

meeroterende assenstelsel. Ingevuld in 4.53 en 4.54 geeft dit: 

oP 
~ + v.s A + ~ I<oh P A-P oh A) = o , 
êt a~ n y ay y~ ay y~ 

(4.57) 

-+-
oS k T 
~ + ~ ~P + lcoh s -s oh > 

ot m a~ h ay y~ ay y~ 

1 -+- -+-
+ --2 (Voh p A-P Voh A) 

m ay y~ ay y~ 

= iEQ I<P s A- s p A) - K s A • 
ay y~ ay y~ a~ y 

(4.58) 

We beperken ons tot situaties waarbij de veldinhomogeniteiten voldoende 

klein zijn opdat: 1) de precessiefrequentie ten gevolge van de veldinhomo

geniteit veel kleiner is dan de tijdschaal waarover de spinstroom uit

dempt: 

(4.59) 

en 2) de potentiële energie ten gevolge van de veldinhomogeniteiten veel 

kleiner is dan de thermische energie: 

( 4. 60) 

Omdat de interne nivo's a,~,y, •• etc. betrekking hebben op hyperfijnnivo's 

(b.v. a- en b-nivo van H) wordt onder zeer ruime experimentele kondities 
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aan deze beide voorwaarden voldaan. Verder veronderstellen we dat de tijd

schaal waarover de polarisatie signifikant verandert vele malen groter is 

dan de tijdschaal waarover de polarisatiestroom naar evenwicht relaxeert: 

oPa~ 

êt 
« K. (4.61) 

Het is eenvoudig in te zien dat konditie 4.61 een vrij algemene geldigheid 

heeft: na slechts enkele botsingen zal een niet-evenwiehts polarisatie

stroom naar (lokaal) evenwicht gerelaxeerd zijn (polarisatiestroom is géén 

behouden grootheid bij botsingen), terwijl de polarisatiedichtheid (behou

den grootheid bij botsingen) gedurende die botsingen in de niet-even

wiehtssituatie blijft. Onder de aanname 4.61 mogen we voor de polarisatie-

stroom in vgl.4.57 de evenwichtswaarde uit vgl.4.58 invullen. 

makend van 4.59 en 4.60 vinden we hiervoor: 

~ ~ ~ 

-D0VPaQ + iE" 'CP S Q- S P Q) ..., ~"" L ay y..., ay y..., 
y 

met Do 
kbT 

:= 
mK 

(diffusiekonstante), 

Q 

ll := (kwaliteitsfaktor koëfficient). 
K 

Gebruik-

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 

De oplossing van vergelijking 4. 62 voor de polarisatiestroom levert na 

substitutie in vergelijking 4.57 de gewenste spindiffusievergelijking. 

Deze oplossing is bijzonder eenvoudig te vinden indien de polarisatie

matrix diagonaal is: 

~ 

öa~ Paa(r,t). ( 4. 65) 

Deze situatie doet zich voor als het systeem niet van buitenaf gestoord 

wordt (MOR75). Substitutie in 4.62 geeft 

(4.66) 

Substitueren we deze uitdrukking voor de polarisatiestroom in vergelijking 

4.57 dan vinden we de diffusie-vergelijking: 



oP 
a a = D v2p 

o aa' at 

met de bekende oplossingen: 

~ 

P (r,t) a a 
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(4.67) 

(4.68) 

We konkluderen hieruit dat polarisatiematrices die diagonaal zijn in de 

interne koordinaten geen aanleiding kunnen geven tot oscillaties (spingol

ven). Om oscillatorische polarisatie modes aan te kunnen slaan moeten we 

blijkbaar het systeem van buitenaf exciteren zodanig dat niet-diagonaal

termen in de polarisatiematrix ontstaan. 

We zullen nu proberen vergelijking 4.62 voor de polarisatiestroom op 

te lossen door te storen rond de evenwichtsoplossing voor een diagonale 

polarisatiematrix: 

(4.69) 

We kunnen hierbij aan twee verschillende situaties denken: 

1) liP' 11« 1. Dit geval komt overeen met zwakke excitaties van buitenaf, 

die in principe echter alle niet-diagonaal-elementen mogen aanslaan 

(zwakke meervoudige resonanties). 

2) P'= 0 tenzij a en~ gelijk aan a' of~· (a',~' vast). Dit geval komt 

overeen met (in principe willekeurig sterke) excitaties van buitenaf die 

echter alleen op de a'-~' overgang inwerken (enkelvoudige sterke reso

nantie). 

We onderzoeken eerst het geval van de zwakke uitwendige excitaties. 

Substitutie van 4.69 in 4.57 en 4.62 levert voor stationaire P0 : 

oP' 
~ + v.s a+ -t<oh P'a-P' oh a)= 0 , at a~ ay y~ ay y~ 

(4.69) 

1 

s =-----a~ 
(4. 70) 
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Itereren van deze laatste vergelijking geeft de polarisatiestroom in term

en van de polarisatiematrix: 

- D 
S =---o __ 
a~ 1-iE~(P~-P~) 

iE~ 
{ VP~~+ I<P' VP' -vP' P' )+ ••• } • 

1-iE~(P~-P~) y ay y~ ay y~ (4.71) 

Indien voor alle a en ~ 

(4.72) 

is dit een snel konvergerende reeks. Substitutie in 4.69 levert de gezoch

te spingolfvergelijking in de vorm van een reeksontwikkeling in P': 

oP' 
.:.:Jll!. + ~ Öh p 1 -p 1 Óh ) 
ot n' ay y~ ay y~ 

+ ----- I<P' v2pr - v2pr P' a)+ ••• }. 
o o y ay y~ ay y~ 

1-iE~(P a -P ~) 
(4.73) 

Nemen we alleen de laagste orde term in P' mee dan ontstaat de zogenaamde 

gelineariseerde spingolfvergelijking: 

oP' 
.:.:Jll!. + t.(Öh p 1 -p 1 Óh ) = 

ot n ay y~ ay y~ 

D 
_______ o _____ v2p~~ • 

1-iE~ (P~ -P~) 
(4.74) 

Merk op dat in deze uitdrukking alle elementen van de P'-matrix ontkoppeld 

zijn. De diagonaaltermen ondergaan dus een gewoon diffusieproces volgens 

4. 67. Zien we even af van de Larmor-precessie term in het linkerlid van 

4.74 (geoorloofd in geval van een homogeen uitwendig veld) dan heeft deze 

vergelijking als oplossingen: 

met 

+ 
P' (r t) = 
a~ , 

w = 

r = 

1+~2 (PO-pO )2 
a ~ 

D k2 
0 

+ + 
ik.r-iwt-rt 

e (4.75) 

(4.76) 

(4.77) 

De elementen van de polarisatiematrix ondergaan dus gedempte koherente 

oscillaties met een kwaliteitsfaktor: 
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Iw I 
l~(pO-pO) I Q := -= 

r a ~ 
(4.78) 

We hebben reeds gezien dat 1~1~ als T+O (4.45). Voor H~~ waarbij de pola

risatie tussen het a- en het b-nivo volledig is (PO -pO =1) kan de kwali
b a 

teitsfaktor voor kernspingolven dientengevolge zeer hoge waarden bereiken. 

In het volgende hoofdstuk zullen we hier nader op ingaan. 

Beschouwen we nu het geval van de sterke enkelvoudige resonantie. We 

denken hierbij aan een aangelegd uitwendig magnetisch veld waarvan de fre

quentie overeenkomt met de frequentie-opsplitsing tussen het a'- en het 

~'-nivo (a' en ~ 1 vast). Definiëren we de 'gegeneraliseerde Pauli-spin

matrices' volgens: 

ja'~' j j j j 
~a~ := 6aa• 6~a'~11+ 6aa• 6~~'~12+ 6a~· 6~a'~21+ 6a~· 6~~'~22 ' <4 • 79 ) 

met j=O, •• ,3 , ~ 0 de 2x2 eenheidsmatrix en ~i (i=1,2,3) de Pauli-spin

matrices, dan kunnen we de polarisatiematrix, de polarisatiestroommatrix 

en de potentiële energie in het uitwendige veld in een eenvoudige vorm 

weergeven: 

0 + ~ , + ja'~' 6 a(1-6 1 )(1-6 a,)P (r,t)+~L P.(r,t)~ a 
a~ aa a~ a j=O J a~ 

3 
*O + \ * + ja'~' 6 a(1-6 ,)(1-6 ar)~ (r,t) + ~ L ~~(r,t)~ a , 

a~ aa a~ a . 0 J a~ 
J= 

(4. 80) 

(4.81) 

(4.82) 

Voor de 'gegeneraliseerde Pauli-spinmatrices' gelden dezelfde kommutatie

regels als voor de gewone Pauli-spinmatrices: 

~a'~' ja'~' ja'~' ~a'~' 
\(~ ~ -~ ~ ) 
L ay y~ ay y~ 
y 

21. \ 123 ka'~' 
L E~jk~a~ 
k 

~mn 
met Eijk de (kompleet anti-symmetrische) Levi-Cevita tensor: 

(4. 83) 
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{ 

+1 als (i,j,k) een even permutatie van (~,m,n) 

-1 als (i,j,k) een oneven permutatie van (~,m,n) 

0 in alle overige gevallen. 

Substitutie van 4.80 t/m 4.82 in 4.57 en 4.62 geeft: 

oP' 1 
--1 + ~.~' -
êt j 211 

0 

+ gO = 
a 

(4. 84) 

(4.85) 

(4. 86) 

(4.87) 

(4. 88) 

waarbij we gebruik hebben gemaakt van de kommutatieregel 4.83. We zien dat 

de tijdontwikkelingsvergelijkingen voor de P0 's van elkaar en van de P~ 
a J 

's ontkoppeld zijn, en (zoals te verwachten was) een puur diffusief gedrag 

vertonen evenals P'. 
0 

Alleen het stelsel (P{,Pi,P)) kan voor ons interessant (oscillato-

risch) gedrag vertonen. Om de tijdontwikkeling voor P~ (j=1,2,3) te vinden 
+ J 

moeten we Sj uitdrukken in termen van de Pl 's. Daartoe itereren we verge-

lijking 4.88 eenmaal: 

Met behulp van de identiteit 

over in: 

3 
D [±P' \' 123 P'±P'j + 11

2 \' (P'~'P'.-P'P'~'.) - V ·- EI.J. L E.kl kV 1 ~ L k~k k k~ 0 J kl J k=1 J J 
( 4. 92) 

Vergelijking 4.88 geeft: 



zodat 

met 

3 
I P'S' = 

k=l k k 

3 
p2 := I 

k=l 
P'P' • 

k k 
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( 4. 93) 

(4.94) 

( 4. 95) 

Substitutie van 4. 94 in 4. 86 levert een niet-lineaire spingolfvergelij

king: 

oP' 1 
__l--- I El23h'P' = 
ot 2t kl jkl k 1 

(4.96) 

Dit is precies de vergelijking die Leggett en Rice (LEG68,70) gebruiken 

voor de beschrijving van spin diffusie en spin echo's in vloeibaar 3He. In 

die vergelijking zijn de koëfficienten ~ en D echter fenomenologische 
0 

grootheden, terwijl in ons geval ~ en D direkt uit de wisselwerkings
a 

potentialen te bepalen zijn. 

Van de drie afgeleide spingolfvergelijkingen 

l) 2-nivo systeem spingolfvergelijking 4.96, 

2) N-nivo systeem spingolfvergelijking 4.73, en 

3) gelineariseerde N-nivo systeem spingolfvergelijking 4.74 

zullen we in het verdere verslag alleen de laatste gebruiken. De reden 

hiervoor is didelijk: alleen de gelineariseerde spingolfvergelijking staat 

eenvoudige analytische oplossingen toe. 

In geval van sterke uitwendige storingen ('large tipping angle magoe

tic resonance') moeten de niet-lineaire vergelijkingen gebruikt worden. 

Lévy (LEV85) heeft onderzoek verricht naar oplossingen van de niet lineai

re 2-nivo spingolfvergelijking. Voor grote waarden van ~~Pj blijkt verge

lijking 4. 96 gereduceerd te kunnen worden tot een zogeheten dissipatief 

Heisenberg ferromagneetmodel. Met behulp van een inverse Abel-Jacobi 
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transformatie leidt Lévy de quasi-periodieke elementaire excitaties voor 

dit model af. Deze lijken overeen te stemmen met experimenteel bepaalde 

'large tipping angle' spingolfspectra (JOH84b). 

De niet-lineaire N-nivo spingolfvergelijking (4.73) zou een rol kun

nen spelen bij de beschrijving van eventuele gekoppelde meervoudige kern

spingolven in Di-. Voor Hi- is deze vergelijking echter niet van belang 

omdat Hi- slechts 2 hyperfijnnivo' s bezit, zodat de spindynamika geheel 

beschreven kan worden door vergelijking 4.96. 
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HOOFDSTUK 5 SPINGOLVEN IN GEADSORBEERD H~ 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we onze theorie toepassen op de spindiffusie 

van spingepolariseerd atomair waterstof. Met name onderzoeken we onder 

welke kondities kernspingolven in de geadsorbeerde (twee-dimensionale) 

fase waargenomen zouden kunnen worden. 

Oppervlakte spingolven zouden op zichzelf, maar ook vanuit een meer 

algemeen standpunt interessant zijn. Vanwege de belangrijke rol die opper

vlakte atomen spelen bij het verval van H~ in stabilisatie experimenten, 

is het van cruciaal belang om informatie te hebben over de invloed van het 

dynamisch gedrag van de superfluïde helium film op verstrooiingsprocessen 

tussen geadsorbeerde H~-atomen. Indien het mogelijk zou zijn om via opper

vlakte spingolfexperimenten specifieke spintransportkoëfficiënten (b.v. ~ 

en D ) te meten zou dit belangrijke informatie over het H~+H~ verstrooi-
o 

ingsproces aan de wand kunnen leveren. 

In onze analyse gaan we in eerste instantie uit van een spingolfexpe

riment van het 'Cornell-type' (indirekte spingolf excitatie methode, para

graaf 1.4) met een veldinhomogeniteit in de vorm van een gradiënt, en met 

zwakke resonantie pulsen zodat de gelineariseerde spingolfvergelijking 

toegepast kan worden. In tweede instantie beschouwen we de mogelijkheid 

van de 'Parijse aanpak' (direkte spingolf excitatie methode). 

5.2 Indirekt geëxciteerde staande oppervlakte spingolven 

Bij stabilisatie experimenten aan atomair waterstof moet noodzake

lijkerwijs met sterke magneetvelden gewerkt worden (zie par. 1.2). Omdat 

dit magneetveld nooit perfekt homogeen is lijkt het verstandig om in na

volging van het H~ spingolfexperiment aan Cornell, bij de bestudering van 

de mogelijkheid van spingolven in de geadsorbeerde fase van H~ uit te gaan 

van de indirekte spingolf excitatie methode. 

Om spingolven in de geadsorbeerde fase van H-t waar te kunnen nemen 

moeten we over een voldoende aantal geadsorbeerde H~ atomen beschikken. 

Dat wil zeggen: de oppervlakte/volume verhouding van de cel waarin het H~

gas is opgesloten moet voldoende groot zijn. We beschouwen een gesloten 
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geometrie met een grote oppervlakte/volume verhouding en het grootste deel 

van het oppervlak parallel aan de lineaire magnetische veld gradiënt in de 

x-richting. De kleine overblijvende oppervlakte delen staan loodrecht op 

de x-richting met koördinaten x=O en x=L. Figuur 5.1 geeft een typische 

geometrie (z.g. recht prisma) waaraan we hierbij kunnen denken. 

Fig.5.1: Typische celgeometrie. 

We veronderstellen de gebruikte uniforme resonantie pulsen (indirekte 

meetmethode) voldoende klein opdat de gelineariseerde spingolfvergelijking 

gebruikt kan worden ('smal! tipping angle resonance'). Verder veronder

stellen we dat het spintransport aan het oppervlak op de een of andere 

manier ontkoppeld is van het spintransport in het volume (in de volgende 

paragraaf komen we hier uitvoerig op terug). Beschouwen we de polarisatie 

matrix van de geadsorbeerde atomen. Voor de beschouwde geometrie zijn we 

alleen geïnteresseerd in de laagste transversale (yz-onafhankelijke) toe

stand, welke als enige over het oppervlak geïntegreerd niet nul oplevert, 

en dus als enige door een uniforme resonantie puls aangeslagen kan worden. 

We hebben dus: 

I + ) P a~(r,t 

met randvoorwaarde 

oFaê 
OX x=O ox 

(5.01) 

= 0 • (5.02) 
x=L 
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Substitutie van 5.01 in de gelineariseerde spingolfvergelijking 4.74 

geeft: 

Fa~(x,t) = 

k 
waarbij Fa~(x) 

-iw t 
k 

e 

voldoet aan de differentiaalvergelijking: 

(5 .03) 

(5.04) 

en dezelfde randvoorwaarden als in vergelijking 5.02. In vergelijking 5.04 

is ±jGa-G~jx = (6haa-6h~~)/n de frequentie verschuiving van de a,~-over
gang ten gevolge van de magneetveldgradiënt. Deze ligt in de richting 

van de positieve-, dan wel negatieve x-as, zodanig dat in vergelijking 

5.04: 

> 0 hoger teken, 

< 0 lager teken. 

Deze tekenkonventie zullen we in de verdere rest van deze paragraaf hand

haven. Merk op dat tengevolge van deze tekenkonventie w=O overeenkomt met 

de laagste waarde van de lokale uitwendig veld Larmor frequentie voor 
0 0 0 0 

E~(Pa-P~)(ha-h~~) > 0 en met de hoogste waarde van de lokale uitwendig 
. 0 0 0 0 

veld Larmor frequent1e voor E~(Pa-P~)(haa-h~~) < 0 • 

Veronderstellen we dat de spingolffrequenties voldoende klein zijn 

opdat 

(5.05) 

dan heeft vergelijking 5.04 met randvoorwaarde 5.02 de oplossingen: 

(5. 06) 

met (komplexe) spingolf eigenfrequenties: 

w = 
k 

(5.07) 
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waarbij ak gedefinieerd is als het ke nulpunt van Ai'. Uit de eigenschap

pen van de Airy funktie volgt dat ak negatief reëel is voor alle waarden 

van k (k=1,2, ••• ). Voor de nulpunten~ bestaat een eenvoudige asymptoti

sche expansie (ABR70): 

Definiëren we nu de spingolffrequentie konstante 

A := ( D~(Ga-Gê)4 )1/6, 

~2(pG_p0)2+1 
a ~ 

en de spingolfdempingsfaktor 

(5. 08) 

(5 .09) 

(5 .10) 

dan vinden we met behulp van 5.07 voor het reële en imaginaire deel van 

(5 .11) 

(5 .12) 

Substitutie in vergelijking 5. 02 geeft voor de tijdontwikkeling van de 

polarisatiematrix: 

+ 
P' (r t) = 
a~ ' 

-iQ t 
k e 

-r t 
k 

e (5.13) 

Het reëele deel van de touriergetransformeerde van deze uitdrukking geeft 

een plaatsafhankelijk frequentiespektrum. Het spektrum dat bij experimen

ten waargenomen wordt is de integraal van deze uitdrukking over het hele 

volume. Dit spektrum is de som van een aantal zogenaamde Lorentz-profie

len: 

I(w) (5.14) 

Deze pieken hebben een maximum 1=1/rk ter plaatse w=Qk en een halfwaarde

breedte rk. 

Alleen de spingolfmodes die een ruimtelijke Fourier komponent bij 

oneindige golflengte hebben, d.w.z. de modes waarvan de integraal over het 
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volume ongelijk aan nul is, koppelen met de resonator. Het is eenvoudig in 

te zien dat hieruit volgt dat voor ~~Pj>>1 het resonantie spektrum opge

bouwd wordt uit evenredige bijdragen van de modes die een 'klassiek om

keerpunt' hebben, d.w.z. de modes waarvoor: 

(5.15) 

Met behulp van 5.08 en 5.11 vinden we hieruit voor het aantal spingolf

modes die bijdragen aan het resonantie spektrum: 

n "" s 
(5.16) 

Het resonantiespektrum dat op basis van vergelijking 5.14 waargenomen zou 

worden is in figuur 5.2 schematisch weergegeven. Merk op dat voor positief 

gepolariseerde ( (h~a-h~~)(P~-P~)>O ), afstotende (~<0) bosonen (E=+1) de 

spingolffrequenties Qk van de minst gedempte spingolven afgetrokken worden 

van de hoogst aanwezige Larmor-frequentie, zodat de meest scherpe spin

golfpieken (- kleinste ~~~-waarden) in de hoge frequentie flank van het 

resonantiespektrum verschijnen. Dit in overeenstemming met de experimenten 

aan Cornell (JOH84). 

'n.s = 5 

si511aal 

i 

Fig.S.2: Resonantiespektrum bij indirekte spingolfexcitatie methode. 
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Defini~ren we de kwaliteitstaktor Q als de verhouding tussen het re~ele en 

het imaginaire deel van wk dan vinden we dat deze onafhankelijk is van de 

waarde van k: 

Q := = cote • (5 .17) 

In het algemeen volgt uit vergelijking 5.09 dat 

(5.18) 

0 0 
voor alle re~ele waarden ~(Pa-P~)· Blijkbaar is de kwaliteitstaktor van de 

spingolven bij aanwezigheid van een magneetveldgradi~nt meer dan een fak

tor drie groter dan in het gradi~ntloze geval (vgl.4.5.29). 

De resolutie Rk van de ke spingolfpiek (k=1,2, ••• ) in het spingolf

spektrum defini~ren we als de verhouding tussen de afstand van de ke en de 

k+1 e 1 d b d spingo fpiek en e som van hun ree ten: 

~ := 
1Qk+1-Qkl jak+1-akj 

= Q 
rk+1+rk jak+1+akj 

Substitueren we 5.08 in 5.19 dan vinden we: 

Q 

1 3 (k- -) 
4 

1 
[1 + 0(-) J • 

4k-1 

(5 .19) 

(5 .20) 

Verwaarlozing van de restterm in 5.20 geeft in het ergste geval een fout 

van slechts 15%. Het aantal spingolfpieken n die we in het resonantie
p 

spektrum kunnen waarnemen hangt volgens 5.20 samen met de waarde van Q en 

dus ook met de waarde van ~: 

Q 

n "' -"' (5. 21) 
p 3 
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5.3 Afschattingen voor H~ 

Bij de analyse van de oppervlakte spingolven in de vorige paragraaf 

zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat het spintransport aan het 

oppervlak ontkoppeld is van het spintransport in het volume. In werkelijk

heid worden voortdurend deeltjes uitgewisseld tussen het volume en de 

geadsorbeerde fase. Door deze adsorptie- desorptie-kinetiek is het spin

transport aan de wand gekoppeld aan het spintransport in het volume. 

Hierdoor gaat de eenvoudige beschrijving uit de vorige paragraaf niet op, 

en wat belangrijker is: de spingolfresonantielijnen worden door de volume 

deiaseringen t.g.v. het verschil in volume- en oppervlak-hyperfijnfrequen

tie (JOC81) sterk verbreed. 

Zijn er omstandigheden denkbaar waarbij het oppervlakte spintransport 

ontkoppeld is van het volume spintransport? We beschouwen de volgende twee 

tijdschalen: 

-1 r 1 : de tijdschaal waarover de minst gedempte oppervlakte spingolven 

uitdempen, 

~ 2 : de gemiddelde verblijftijd aan het oppervlak. 

De adsorptie-desorptie-kinetiek is niet van invloed op het oppervlakte 

spintransport indien 

-1 
~2 » r1 • (5. 22) 

In dit regime is de verbreding van de spingolfresonantielijnen t.g.v. de 
-1 

volume deiaseringen - (~2 ) , verwaarloosbaar ten opzichte van de eigen-

breedte r
1 

van de meest smalle spingolflijn, en zijn de oppervlakte spin

golven ontkoppeld van de volume spingolven zodat de analyse uit de voor

gaande paragraaf van kracht is. 

Onder welke omstandigheden wordt voldaan aan ongelijkheid 5. 22? Om 

deze vraag te beantwoorden onderzoeken we het gedrag van ~ 2 en r
1

• 

Veronderstellen we een volledige (kern)spinpolarisatie: 

0 0 
p -p = 1 

b a ' 

en definiëren we de tijdkonstante 

't' : = 
G -G 

a ~ 

(5.23) 

(5.24) 

welke de tijdschaal aangeeft waarover twee atomen op de gemiddelde naaste-
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buren afstand een relatieve spinprecessie van een radiaal ondergaan, dan 

vinden we met behulp van 5.08, 5.09 en 5.11 de relatie 

-a 1 (n 2D 0 )113sin(jarccotl~/) 
(~2+1)116(,; 1 )213 

(5.25) 

De grootheden ~ en n2D0 hebben we in paragraaf 4.3 in de lage temperatuur 

limiet uitgerekend. De waarden die we daar voor dimensie d=2 gevonden 

hebben zijn: 

2 
3n a 

~ ~ -[y+log(-----)j, 
1t 4/2 À 

(5.26) 

en: 

(5.27) 

In figuur 5.3 zijn deze waarden uitgezet als funktie van de temperatuur. 

Hierbij is voor de twee-dimensionale verstrooiingslengte gebruik gemaakt 

van de waarde 

a = 2.3 ao 

verkregen door middeling van de H+-H+-potentiaal over de eindige uitge

breidheid van de H+-golffunkties loodrecht op de wand (zogenaamd 2~-dimen

sionaal model, EIJ83, VER85). De waarde van de spingolfkwaliteitsfaktor 

ko~ffici~nt ~ is overigens vrij ongevoelig voor de precieze middelings

procedure. Wanneer in het geheel niet gemiddeld wordt verandert de waarde 

van a in: a~2.0 a
0 

(VER85), zodat ~ in de lage temperatuur limiet 5.26 

onafhankelijk van de temperatuur slechts een zeer geringe verandering 

ondergaat: ~2 ~D- ~2D ~ 0.09. 

Voor T~0.1K is de waarde van de kwaliteitsfaktorkoëffici~nt voor dimensie 

d=2 een orde van grootte kleiner dan de kwaliteitsfaktorkoëfficient voor 

dimensie d=3 (KOE85). Bovendien neemt de waarde van 1~1 voor d=2 vrijwel 

niet toe met lager wordende temperatuur, terwijl voor d=3 de 1~1 waarde 

bij lager wordende temperatuur divergeert als -T-~ (vergelijk paragraaf 

1.4). Dit geeft al een aanwijzing dat spingolven in dimensie d=2 moeilijk

er waar te nemen zullen zijn dan in dimensie d=3. 

In het relevante temperatuurgebied (oppervlakte spingolven kunnen 

alleen worden waargenomen bij voldoende hoge oppervlakte dichtheden en 
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I 
0.1 

T(K) 

1010 

\ 
5.109 

~ 

IV) 

0 
0 

N 
c:: 

Twee dimensionale spintransportkoëfficienten ~ en n D in 
2 0 

de s-golfbenadering als funktie van de temperatuur T. 

Gestippelde lijn: lage temperatuurlimiet waarde 5.26. 
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dienovereenkomstige lage temperaturen) zijn de lage temperatuur limiet 

waarden 5.21-5.22 voldoende nauwkeurig. Dit blijkt uit vergelijking met de 

resultaten die we krijgen indien we de effektleve dracht term meenemen bij 

de berekening van de spintransportkoëfficiënten (Appendix-5). Pas bij 

temperaturen T>0.4K wijkt de lage temperatuur waarde 5.26 signifikant af -
van de meer exakte waarde (fig.5.3). Dit in tegenstelling tot het drie 

dimensionale geval (LHU85) waar de lage temperatuur limiet waarden pas bij 

temperaturen T<0.02K redelijk nauwkeurig zijn. De oorzaak hiervan is gele--
gen in het feit dat de effektleve dracht expansie in twee dimensies in het 

algemeen sneller konvergeert dan in drie dimensies. Voor H~ is dit mooi te 

zien aan het verschil in grootte van de effektleve dracht van de H-H tri

pletpotentiaal in twee en drie dimensies (14.3 a
0 

resp. 460 a
0

, effektleve 

dracht gedefinieerd volgens VER85). 

Uitgaande van 5.26 en 5.27 hebben we in figuur 5.4 de waarde van r~1 

als funktie van de temperatuur uitgezet voor verschillende waarden van 

't I • 

De gemiddelde verblijftijd aan het oppervlak kunnen we met een een

voudige kinetische beschouwing afschatten. De wandbotsingstijd 1: (i.e. 
c 

de gemiddelde tijd waarover een deeltje in het volume verblijft zonder met 

de wand te botsen) is voor een cel met een grote oppervlak/volume verhou

ding (fig. 5.1) gelijk aan de tijd benodigd om met de gemiddelde thermi

sche snelheidskomponent een afstand V/A af te leggen: 

't "' c 

V 
(5.28) 

Voor een Maxwell-Boltzmann gas volgt uit een elementaire kinetische be

schouwing dat de gemiddelde absolute waarde van de thermische snelheids

komponent in een bepaalde richting de waarde heeft 

8b 

-· (5.29) 
'JUIIÀ. 

Voor de gemiddelde verblijftijd in de gasfase (d=3) geldt: 

1 mllÀ.V 

't "' 't 3 c 
a 

(5. 30) 
8baA 
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---- a 
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-10 10 o.Lo1 __ _L __ ~_L~o~.,--~--~~~to 

T(K) 

-1 
Fig. 5.4: Tijdkoostanten r1 en ~2 als funktie van de temperatuur 

(vertikale schaal in sekonden) voor ~·= 10 s (kurve a), 1 s (b), 

en 0.1 s (c). 



- 86 -

waarbij a gedefinieerd is als de gemiddelde adsorptiekans bij een wand

botsing. Voor de gemiddelde verblijftijd in de geadsorbeerde (d=2) fase 

vinden we hieruit 

't2 = (5.31) 

De temperatuur- en bindingsenergie afhankelijkheid van a is in vergelijk

ing 5.31 van ondergeschikt belang aan de exponentiële Eb- en I-afhanke

lijkheid in vergelijking 5. 31. Kiezen we de waarde voor de invangkans a 

gelijk aan 0.03 (BER82) zowel voor een 3He- als een 4He-film en onafhanke

lijk van de temperatuur T (zie echter ZIM83) dan vinden we voor Eb/kb=1.0K 

(H~ op 4He film) en Eb/kb=0.35K (H~ op 3He-4He mengsel) een verloop voor 

~ 2 als funktie van de temperatuur zoals aangegeven in figuur 5.4. Zoals 

uit deze figuur blijkt zijn oppervlakte spingolven ontkoppeld van volume 

spingolven voor temperaturen T waarbij: 

(5.32) 

en dichtheden n2 en magneetveldgradiënten jvBj waarvoor: 

~' = 0(1) • (5.33) 

Met behulp van 5.24 en de relatie 

(5. 34) 

8 -1 -1 
waarbij y =2~ /t~2.7 10 s T de proton gyromagnetische verhouding is p p 
(bij sterke magneetvelden - B>>0.05T - mag de e bijmenging verwaarloosd 

m 
worden) vinden we als typische waarden waarbij aan 5.33 wordt voldaan: 

9 -2 
n ~ 10 cm 

2 

-4 -1 
10 Tem • 

(5.35) 

Het waargenomen resonantiespektrum heeft in dit regime een typische breed

te LjGa-G~j~104 s-1 (celafmeting L~1cm, fig.5.1) met spingolfpieken met een 

typische breedte r 1 ~10 2 s- 1 • Deze laatse waarde is een orde van grootte 

kleiner dan de in Cornell waargenomen volume spingolfpiekbreedten. De 

spingolven zijn waarneembaar als het maximum van de sterkste spingolfpiek, 

ho, boven een bepaalde kritische waarde komt. Voor spingolfpieken in de 
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vorm van Lorentprofielen geldt dat de piekhoogte evenredig is met het 

oppervlak onder de spingolfpiek gedeeld door de karakteristieke breedte 

van de spingolfpiek. Het oppervlak onder de spingolfpiek is evenredig met 

het aantal H-atomen dat effektief betrokken is bij de vorming van de spin

golfpiek i.e. N
2

/ns (alle spingolfmodes die voldoen aan 5.15 koppelen in 

goede benadering even sterk met de resonator, zie diskussie bij vgl.5.15.) 

, en de karakteristieke breedte is gelijk aan r
1

• We konkluderen hieruit 

dat de grootheid N
2
/nsr

1 
boven een bepaalde kritische waarde moet komen 

opdat de staande spingolven waargenomen kunnen worden. Voor de bij het 

Cornell experiment gebruikte resonator geldt als typisch waarneembaar

heidskriterium voor het 'small-tipping-angle'-bereik: 

» 1o10s • (5.36) 

Bij volledige polarisatie kunnen we de waarde voor n (vgl.5.16) afschat
s 

ten als 

n "' 30 • 
s 

(5 .37) 

(5.38) 

2 
Bij een celoppervlak A<><10 cm volgt uit bovenstaande waarden en de waarde 

van r
1 

uit fig.5. 

N2 6 
- ~ 10 s ' (5.39) 

hetgeen vele orden te klein is om oppervlakte spingolven te kunnen waar-

nemen. 
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5.4 Opvoeren van de gevoeligheid 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben biedt de indirekte 

spingolfexcitatie methode weinig perspektief om oppervlakte spingolven 

waar te kunnen nemen. Breekpunt hierbij is dat de waarde van l/n
8
r

1 
dusda

nig klein (~lo-4 s) is, dat een onrealistisch groot aantal oppervlakte 

atomen (N2>>lo
14

) nodig zou zijn om voldoende signaal te ontvangen. 

Wanneer we figuur 5.4 nader beschouwen lijkt er (althans in theorie) 

toch een mogelijkheid te zijn om bij een gering aantal geadsorbeerde H{-

atomen toch voldoende signaal te 
-1 

neemt zowel r 1 (fig. 5.4) als 

krijgen: bij groter wordende ~· waarden 
-1 

n (vgl. 5.37) toe. In de limiet ~· + ~ 
s 

naderen we meer en meer de Parijse situatie (TAS85) waarbij spingolven 

alleen nog gel:!xciteerd kunnen worden door inhomogene resonantie pulsen. 

Met behulp van deze direkte spingolfexcitatie methode Zl.Jn in geval van 

spingepolariseerd 3He gas ( 3He+) waarden van r1 ~ 0.1 s-l en ns=l (slechts 

één aangeslagen spingolfmode) realiseerbaar gebleken (TAS85). Het lijkt 

dan ook voor de hand liggend om oppervlakte spingolven bij zeer kleine 

veldinhomogeniteiten te proberen waar te nemen. De belangrijkste moeilijk

heid hierbij is dat de sterke magneetvelden welke vereist zijn om de H

atomen te kunnen polariseren nooit perfekt homogeen gemaakt kunnen worden. 

We zullen een en ander in deze paragraaf nader onderzoeken. 

Grote ~' waarden korresponderen met kleine inhomogeniteiten in de 

energie opsplitsing tussen het b- en het a-nivo (fig. 1.3). Deze opsplit

sing is gegeven door (EIJ83): 

met 

E -E = 
b a 

ahf~ 9.428 

IJ.e ~ 9.285 

IJ.p ~ 1.411 
~ ahf 

B = 
0 

!J.e+!J.p 

(5.40) 

10-25 J ~ 68.2 mK hyperfijnkonstante, 

10-24 J/T magnetisch moment elektronspin, 

10-26 J/T magnetisch moment protons pin, 

~ 0.0507 T. 

De inhomogene verbreding is tot op eerste orde gelijk aan nul bij een 

magneetveldsterkte: 
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Fig.5.5: Resonantie frequentie van de a-b-overgang van H als funktie 
van het aangelegde magneetveld. 
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B = 0.65 T , (5. 41) 

waarvoor (zie fig. 1.3, 5.5). Dit geeft de mogelijkheid 

om ondanks het sterke uitwendige veld met de daarmee onvermijdelijk ge

paard gaande inhomogeniteiten toch bij een zeer homogene resonantiefre

quentie te werken (zie figuur 5.5). De frequentie-inhomogeniteit ten ge

volge van tweede orde effekten kunnen we afschatten met: 

/::,w = ab 
B=B 

m 

ahfB ~B 2 
....;;;...._o(-) 
411 B B 

(5.42) 

m m 

-5 
Voor veldinhomogeniteiten van de orde ~B/B ~ 10 vinden we hieruit een 

m 1 
zeer geringe Larmor frequentie inhomogeniteit van de orde ~wab~0.02 s-

Er kunnen zich twee gevallen voordoen: 

1 )~wab~Ql' 
2 ) ~wab ~ Ql. 

waarbij "1 de frequentie van de laagste spingolfmode ten opzichte van de 

hoogst aanwezige lokale resonantie frequentie aangeeft. In geval 1) heeft 

__ , 

a 

..... 

0 

..... 

----

. Lokale Lar""or- fr~uPnt.·€' 

Sflhjolf {rt't~e.,-lit. 

.>pln 5olf /HottÜ 

(om kee.".ru.wt' 

Fig.5.6: Zie tekst. 

b 
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de laagste spingolfmode tenminste één 1 omkeerpunt 1 (fig. 5.6 .a) waardoor 

de integraal van de spingolfmode over het volume ongelijk aan nul is: de 

spingolfmode kan met een homogene resonantiepuls geëxciteerd worden (indi

rekte methode). Geval 2) korrespondeert met de afwezigheid van 1omkeerpun

ten1 in de spingolfmodes (fig. 5.6.b) zodat deze niet (of in zeer geringe 

mate) door homogene resonantiepulsen geëxciteerd kunnen worden. In dit 

geval moeten we onze toevlucht zoeken tot inhomogene resonantie pulsen 

(direkte methode). In beide gevallen is de analyse uit de vorige paragraaf 

- welke berust op de aanname van een lineaire resonantiefrequentie inho

mogeniteit - niet langer toepasbaar. 

Voor een ruwe afschatting van het regime waarin oppervlakte spingol

ven waargenomen zouden kunnen worden is het echter ook niet nodig om de 

spingolfmodes precies te analyseren. Het is voldoende om uit te gaan van 

de eenvoudige afschattingen: 

(vgl.5.12) 

(5.43) 

(vg1.4. 77). 

Dus: de kleinste r
1
-waarde kan bereikt worden in het kleine veldinhomoge

niteiten regime, en voldoet aan (vgl.5.27): 

(5.44) 

De oppervlakte verblijftijd 5.31 voldoet voor bovenstaande r
1
-waarde aan 

de eis 5.22 voor temperaturen 

T < 0.05 K • (5.45) 

Het waarneembaarheidskriterium 5.36 geeft met n =1, en gebruik makend van 
s 

de waarde 5.44 als eis voor het totaal antal benodigde geadsorbeerde ato-

men: 

(5. 46) 
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In het regime 5.45-46 geldt voor de spingolflijnbreedte: 

0.06 
-1 

s (5 .47) 

Volgens bovenstaande theorie mag de inhomogeniteit in de resonantiefre

quentie deze waarde niet te boven gaan. Gebruikmakend van 5.42 geeft dit 

als eis voor de magneetveldinhomogeniteit: 

t.B < 10-5 T 
' 

indien we werken bij B = B ~ 0.65 T. 
m 

(5.48) 

Behalve de hier boven beschreven inhomogene- en volume-verbreding die 

we in het regime 5.45,46,48 onder kontrole hebben zijn er nog tal van 

andere verbredingsmechanismen die de delikate lijnbreedte 5.47 verstoren. 

We zullen een drietal hiervan achtereenvolgens de revue laten passeren: 

De rekombinatieverbreding ontstaat door het verval van oppervlakte 

atomen. De lijverbreding ten gevolge van dit verval is van de orde van de 
2 

inverse vervaltijd. Voor het regime 5.45-46 bij een celoppervlak A~ 10 cm 

vinden we als typische waarde voor de rekombinatieverbreding (HES84): 

-1 -3 -1 
• ~ 10 s ' ree 

(5 .49) 

i.e. verwaarloosbaar ten opzichte van de eigenbreedte van de spingolf

resonantielijn. 

Ten gevolge van de dipool-dipool wisselwerking tussen de geadsorbeer

de H~ atomen verschuiven de effektleve magneetvelden ter plaatse van de 

oppervlakte delen die loodrecht op het uitwendige magneetveld staan en de 

oppervlakte delen die evenwijdig zijn aan het uitwendige magneetveld ten 

opzichte van elkaar (REY85). Deze magneetveldopsplitsing kunnen we af

schatten met behulp van de uitdrukking 

oB "' (5 .50) 
b 

Voor een 4He film (b~ 13 a
0

) vinden we bij een oppervlakte dichtheid n
2
= 

1010 cm-2 de waarde 

oB ~ 2 10-6 T • (5.51) 

Deze waarde valt binnen de toegestane veldinhomogeniteitmarge 5.48. 

Tot slot noemen we nog het effekt van dynamische modes van de super

fluide He film. Deze zouden in principe de intrinsieke spingolflijnbreedte 
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5.47 ernstig kunnen verstoren. Het is echter niet duidelijk hoe we derge-

lijke effekten eenvoudig kunnen afschatten. Omgekeerd kunnen we echter 

wel stellen dat, indien de dynamika van de helium film van invloed is op 

het spintransport van de geadfsorbeerde H~ atomen, spingolfspektroskopie 

in het regime 5.46-48 een geschikte manier zou kunnen zijn om dergelijke 

dynamische modes te onderzoeken. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk is het interessant om te vermelden 

dat de groep van prof. Greytak in M.I.T. op het moment van schrijven van 

dit verslag (aug.'85) een experiment aan het opzetten is waarvan een van 

de doelstellingen is het proberen waarnemen van kernspingolven in de gead

sorbeerde fase van H~. Bijzonderheid aan dit experiment is dat in de cel 

met een volume van enkele cm3 een effektief oppervlak van 10 3_10 4 cm2 

verkregen wordt door deze te vullen met een poreuze glassoort. 
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KONKLUSlES EN SUGGESTIES 

In dit verslag is vanuit 'first principles' een spingolfvergelijking 

afgeleidt voor een verdund, niet-gedegenereerd gas van identieke bosonen 

of fermionen met een willekeurig aantal interne toestanden, en interne 

toestand onafhankelijke wisselwerkingen. Deze vergelijking kan gebruikt 

worden bij de beschrijving van kernspinresonantie experimenten aan elek

tronspin gepolariseerde gassen (bijv. Ht, Dt, en 3Het). Voor de beide 

transportkoëfficiënten die in de spingolfvergelijking voorkomen, kunnen in 

willekeurige dimensie d>2 eenvoudige analytische uitdrukkingen gegeven 

worden die exakt zijn in de lage temperatuur limiet, en die als enige 

potentiaal parameter de d-dimensionale verstrooiingslengte bevatten. 

Met behulp van deze resultaten is het mogelijk om voorspellingen te 

doen aangaande de observeerbaarheld van spingolven in een twee-dimensio

naal gas van Ht atomen geadsorbeerd aan een superfluïde helium film. 

Indien de heliumfilm zich als een star oppervlak gedraagt lijkt het moge

lijk om dergelijke oppervlakte spingolven waar te nemen, zij het dat deze 

- vanwege de geringe spingolfkwaliteitsfaktor in 2 dimensies - minder 

spektakulair zullen zijn dan de spingolven zoals die recent zijn waargeno

men in het volume van een Ht gas. In geval van een niet-starre helium film 

zouden oppervlakte spingolf experimenten waardevolle informatie kunnen 

leveren over de dynamische modes die optreden in de helium film. 

Als nevenresultaat hebben we in dit verslag een quanturn kinetische 

vergelijking afgeleid waarin de bijdrage van drie deeltjes botsingen in de 

botsingsterm is meegenomen. Met behulp van deze kinetische vergelijking 

kan in principe de drie deeltjes rekombinatiekonstante die het verval van 

het Ht gas beschrijft uitgedrukt worden in de U-matrixelementen van drie 

deeltjes botsingen. Hoewel dit reeds op andere wijze (b.v. DRI84) is 

gebeurd zou het vanwege het gemak van de behandeling van deeltjes identi

teit aspekten instruktief zijn om dit met gebruikmaking van de quanturn 

kinetische vergelijking te doen. Dit is onderwerp van verder onderzoek. 

Als suggesties voor verder onderzoek aangaande oppervlakte spingolven 

noemen we: 

- Kernspingolven in een 3Het gas geadsorbeerd aan een superfluïde helium 

film. Tastevin et al. (TAS85) geven als oorzaak voor een lage tempera

tuur anomalie in hun volume spingolf experiment een mogelijke beïnvloe-
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ding van de volume spingolven door oppervlakte spingolven. Deze sugges

tie verdient nader onderzoek, temeer daar er ten opzichte van een Hi gas 

twee belangrijke verschillen zijn die een dergelijk effekt in geval van 

3He waarschijnlijk maken: 1) de resonantie frequentie van de geadsor

beerde atomen ondergaat géén verschuiving, en 2) de kwaliteitstaktor van 

de volume spingolven is zeer klein (~~-1 voor T~ 1-2K, LHU83) en waar

schijnlijk vergelijkbaar met de kwaliteitstaktor van de oppervlakte 

spingolven. 

- Elektronspingolven in een Hi gas geadsorbeerd aan een superfluïde He

film. Om dit te onderzoeken moet de theorie opnieuw opgezet worden, nu 

met meeneming van interne toestand afhankelijke interakties (triplet en 

singlet KW-potentialen, KOL74). Mogelijkerwijze kan de bestaande theorie 

voor d=3 (BOU85,85a) eenvoudig omgezet worden naar d=2. 

- De invloed van een eventuele Kosterlitz-Thouless overgang op oppervlakte 

spingolven. Twee dimensionale gassen kunnen niet Bose-Einstein konden

seren, maar bij degeneratie kunnen deze wel een fase overgang naar een 

geordende (superfluïde) toestand ondergaan: de zogenaamde Kosterlitz

Thouless overgang (KOS78). Indien deze overgang het oppervlakte spin

transport beïnvloedt kan 'spingolf spektroskopie' een geschikte methode 

zijn om de KT-overgang experimenteel waar te nemen. 

- Spingolven in een elektronengas geadsorbeerd aan een superfluïde helium 

film. Er lijkt geen reden aanwezig waardoor spingolven in een dergelijk 

systeem intrinsiek onmogelijk zouden zijn. De lange dracht van de 

Coulomb wisselwerking maakt een theoretische beschrijving echter zeer 

moeilijk. Het formalisme uit dit verslag is in ieder geval niet direkt 

bruikbaar omdat de botsingstermen in de Boltzmann vergelijking diverge

ren ten gevolge van de lange dracht van de wisselwerkingen. 
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