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Snel evoluerende technieken voor koeling van atomaire gassen hebben het mogelijk 
gemaakt de temperatuur van zulke gassen te reduceren tot onder het nano-Kelvin 
niveau. Het belangrijkste doel daarbij was het waarnemen van Bose-Einstein 
condensatie in een ijl ultrakoud atomair gas. Botsingen tussen atomen blijken zowel bij 
dit verschijnsel als bijvoorbeeld in laser-gekoelde atoomklokken een zeer belangrijke 
rol te spelen. Er is een methode ontworpen om aan de hand van eigenschappen van 
zeer zwak gebonden twee-atomige molekulen de botsingen tussen de atomen te 
beschrijven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de rol van de wisselwerking bij relatief 
grote interatomaire afstand en de koppeling tussen verschillende toestanden van het 
(elektron/kern) spinsysteem. Een toepassing op kalium-atomen wordt geschetst. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1 Inleiding 
De snel evoluerende technieken voor koeling van atomaire gassen, zoals laserkoeling en 

verdampingskoeling, hebben het mogelijk gemaakt de temperatuur van zulke gassen te 

reduceren tot onder het nano-Kelvin niveau. Deze atomen zijn wandvrij opgesloten 

door gebruik te maken van hun wisselwerking met aangelegde magneet- en laservelden. 

Ondanks de lage snelheid van de atomen blijken botsingen van cruciaal belang te zijn in 

deze systemen, zoals onder andere blijkt uit de volgende voorbeelden. 

1.1 Bose-Einstein Condensatie 

Bij enkele isotopen, alle bosonische alkali atomen, blijkt in zo'n atomair gas bij deze ex

treem lage temperaturen een fase-overgang op te treden1
• De fase die men zo realiseert 

staat bekend als een Bose-Einstein-condensaat (BEC). In deze fase bevindt een macro

scopisch gedeelte van de atomen zich in de laagste quanturnmechanische toestand van 

de opsluitende potentiaal. BEC speelt een belangrijke rol in diverse gebieden in de na

tuurkunde. Men neemt bijvoorbeeld aan dat superfluïditeit en supergeleiding een gevolg 

zijn van gecondenseerde (vaak uit fermionen samengestelde) bosonen. Daarnaast pro

beert men de massa van deeltjes uit te leggen als een gevolg van BEC via het Higgs

mechanisme. 

3 

E~n belangrijk voordeel van een ijl atomair gas voor de bestudering van BEC en te

vens de belangrijkste drijfveer voor het ontwikkelen van de koeltechnieken is de eenvou

dige beschrijving van de wisselwerking tussen de bosonen in het atomaire gas. De tem

peratuur is zo laag dat de thermische de Broglie-golflengte veel groter is dan de dracht 

van de wisselwerking tussen de atomen. Daardoor is bij deze temperaturen in veel ge

vallen slechts één parameter voldoende voor de beschrijving van de botsingen: de ver

strooiingslengte a. Klassiek komt deze overeen met de diameter van botsende harde, 

maar verder niet wisselwerkende deel*s. In het algemeen kan a echter negatief worden, 

corresponderend met deeltjes die effectief een aantrekkende kracht op elkaar uitoefenen 

(een positieve a komt neer op afstoting). Ook bij BEC is de verstrooiingslengte van cru

ciaal belang omdat bij een negatieve a een ruimtelijk homogeen condensaat instabiel is: 

energetisch blijkt het gunstiger dat atomen overgaan van het condensaat naar hogere 

quantumtoestanden2
• Daarnaast is voor een effectieve verdampingskoeling een grote 

verstrooiingslengte belangrijk. 

Interessant is dat de verstrooiinglengte afhankelijk kan zijn van het magnetisch veld. 

Het is zelfs mogelijk dat als gevolg van zogenaamde "Feshbach-resonanties"3 de ver

strooiingslengte plotseling van teken wisselt. Dit zou een unieke mogelijkheid bieden om 

de dynamica van het Bose-Einstein-condensaat te bestuderen. 
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1.2 Atoomklokken 

Sommige technieken vereisen het gebruik van zeer nauwkeurige klokken. Zo is voor 

toekomstige ontwikkelingen in datatransmissiemethoden de beschikbaarheid van nauw

keurige klokken noodzakelijk. Naast vele technische toepassingen zijn er natuurlijk ook 

toepassingen in de experimentele natuurkunde. Een belangrijk voorbeeld is dat het met 

nauwkeurige klokken mogelijk is aspecten van de algemene relativiteitstheorie te testen. 

Zo is het misschien mogelijk de door de algemene relativiteitstheorie voorspelde zwaar

tekrachtsgolven te meten. 
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De nauwkeurigste klok die momenteel op uitgebreide schaal gebruikt wordt voor tijd

meting en zelfs voor de definitie van de seconde, is de cesium atoomklok. Een ander 

type atoomklok, die op tijdsschalen tot een uur stabieler is dan de cesiumklok, is de wa

terstof maser. Van beide atoomklokken zijn ondertussen ter verbetering van hun eigen

schappen lage-temperatuur varianten ontwikkeld: in het geval van de H-maser gebaseerd 

op cryogene koeling tot 0.5 Ken in het geval van de cesuimklok gebaseerd op laserkoe

ling. 

De botsingen tussen de atomen in de cesium atoomklok en de waterstof maser blij

ken de nauwkeurigheid en stabiliteit te beperken, zelfs tot aan het absolute nulpunt: de 

gegenereerde frequenties worden verschoven als gevolg van de botsingen, een effect wat 

toeneemt met de dichtheid. Dit leidt tot onnauwkeurigheid en instabiliteit. Er worden 

pogingen ondernomen om de effecten van de botsingen op de nauwkeurigheid en stabi

liteit te modelleren4
, waarbij bij lage temperaturen wederom de verstrooiingslengte een 

belangrijke parameter blijkt. Men hoopt zo methoden te vinden om de invloed van bot

singen terug te dringen. 

1.3 Twee-atomige molekulen 

In het voorgaande is duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om de eigenschappen van 

botsingen van "koude atomen" te voorspellen of te meten. Een tamelijk directe metho

de die met dit doel wordt toegepast, is fotoassociatie van koude atomen. Hiermee kan 

onder gunstig gekozen omstandigheden5 de knopen-struktuur van de golffunctie recht

streeks gemeten worden. 

In dit afstudeerwerk wordt een andere aanpak bekeken: het voorspellen van de eigen

schappen van koude botsingen op basis van de experimentele eigenschappen van zwak 

gebonden twee-atoom systemen, in essentie door bepaalde grootheden te extrapoleren 

van negatieve naar positieve energie E. Het principe is dat het voor het wisselwerkings

preces van de atomen op korte afstand (tot r = r0) weinig uitmaakt welke waarde de 

energie precies heeft. Het wisselwerkingsproces tussen de atomen op korte afstand blijkt 

met slechts een paar parameters samengevat en in rekening gebracht te kunnen worden, 

in essentie via de randvoorwaarde in ro voor de radiële golffunctie (de geaccumuleerde 
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fase-methode~. Alleen van de lange-dracht-wisselwerking (voor r > ro) is de precieze 

vorm belangrijk. 
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We proberen zowel de randvoorwaarde als de lange-dracht-wisselwerking af te leiden 

uit nauwkeurig gemeten bindingsenergieën van zo hoog mogelijke toestanden. Ter bepa

ling van de energie van de stationaire gebonden toestanden zijn diverse meetmethoden 

ontwikkeld, maar altijd wordt het energieverschil bepaald tussen de te meten gebonden 

toestand en een referentie-toestand. In veel gevallen wordt een twee-foton overgang 

toegepast' of zelfs een drie-foton-overgang8
• De afzonderlijke fotonen veroorzaken 

elektronische overgangen in het optische gebied, wat overgangen zijn van of naar toe

standen waarbij één van de atomen zich als het ware in een elektronisch aangeslagen P

toestand bevindt. De uiteindelijke toestand is de toestand waarvan de bindingsenergie 

gemeten moet worden. 

Hoewel alkali-atomen in de elektronische 2S-grond-toestand een relatief eenvoudige 

struktuur hebben, kunnen ze zich nog in diverse toestanden bevinden. Eén van de vrij

heidsgraden is natuurlijk de spin van het elektron, maar ook de kernspin speelt een rol 

als gevolg van hyperfijnwisselwerking tussen elektronspin en kemspin. Onder andere 

deze wisselwerking leidt ertoe dat de spintoestand van twee atomen verandert tijdens een 

botsing: er vindt koppeling plaats tussen de diverse toestanden. Ook bij gebonden mole

kuien speelt deze koppeling een belangrijke rol, naar zal blijken vooral in zwak gebonden 

toestanden. 

1.4 Context van het afstudeerwerk 

Verschillende methoden zijn toegepast om uit gemeten bindingsenergieën de interato

maire wisselwerking te reconstrueren. Een gebruikelijke methode waarmee meestal 

wordt gestart is de RKR-methode (Rydberg-Klein-Rees~. Deze methode maakt gebruik 

van de WKB benadering voor de radiële golffunctie en is uitsluitend toepasbaar op de 

afzonderlijke singlet- en triplet-potentialen. Menging van singlet- en triplet-toestanden 

wordt dus verwaarloosd. De potentiaal wordt vanaf de "bodem" opgebouwd, gebruik 

makend van experimentele energie-afstanden. Wat men feitelijk berekent zijn der

waarden van het binnenste en buitenste klassieke omkeerpunt bij de energieën van de 

gebonden toestanden. De potentiaal zelf wordt hieruit verkregen door interpolatie. 

Als de Schrödinger-vergelijking wordt opgelost met deze potentiaal, zouden de expe

rimentele eigenwaarden idealiter moeten kloppen met de experimentele energie

afstanden. Het is gebleken10 dat er significante discrepanties optreden, te groot om de 

potentiaal zonder meer te kunnen gebruiken om bijv. verstrooiingstengten te berekenen. 

Daarom wordt de RKR-potentiaal soms verder verbeterd met een zgn. IPA (Inverse 

Perturbation Approach, zie Vidal11
; voor een toepassing op de Cs+ Cs singlet-potentiaal, 

zie Weickenmeier~. Zoals de naam aanduidt is deze methode een omgekeerde storings-
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rekening aanpak. Als we een potentiaal V0(r) wijzigen met óV(r) = V(r)- V0(r) is volgens 

eerste orde storingsrekening de verschuiving dEn van een ongestoord niveau E~ gelijk aan 

L\En =('V~jL\V(r)j'l'~), (t.1) 

met 'I'~ de ongestoorde eigen toestand. Inverse storingsrekening komt er in essentie op 

neer dat we dezelfde formule gebruiken om omgekeerd uit de verschillen tussen de theo

retische eigenwaarden E~, behorend bij een benaderde potentiaal V0(r), met de experi

mentele eigenwaarden En, een correctie ó V(r) af te leiden. 

De manier waarop dat feitelijk gaat, is dat ó V(r) geschreven wordt als lineaire combi

natie van een stel geschikte basisfuncties met onbekende coëfficiënten: 

L\V(r) = ~ci~(r). (1.2) 
i 

De vergelijkingen 

L\En(r) = L:ci('1'~~~~'1'~) (1.3) 
i 

vormen dan een lineair stelsel vergelijkingen voor de coëfficiënten ei dat kan worden op

gelost als het aantal termen in (1.2) voldoende klein is, eventueel via een kleinste kwa

draten methode. Overigens zijn experimenteel alleen verschillen van energieniveaus be

kend. Hiervoor gelden soortgelijke lineaire vergelijkingen. 

Het afstudeerwerk betreft het ontwikkelen en toepassen van een nieuwe methode, de 

meerkanaais lP A (MIP A, multichannel ~nverse Perturbation Approach) die een aantal 

voordelen biedt t.o.v. de IPA: 

• Op de eerste plaats kunnen we singlet- en triplet-niveaus samen behandelen. Dit is 

belangrijk omdat het meest onzekere deel van de lange-dracht Hamiltoniaan de ex

change-wisselwerking is (meest eenvoudige vorm ±Ae j, evenredig met het verschil 

van de singlet- en triplet-potentiaal. Een elegante oplossing is een opzet met meer 

kanalen die van het begin af aan singlet- en triplet-deelruimten combineert. 

• We kunnen gebruik maken van de geaccumuleerde fase methode. Deze methode 

komt in essentie neer op het extrapoleren vanuit het hoogste gemeten deel van het 

discrete twee-atoom spectrum door E = 0 naar het laagste deel van het continuüm 

waar koude botsingen op betrekking hebben. De grootheid die als functie van E (en 

l) wordt geëxtrapoleerd is de randvoorwaarde voor aparte singlet- en triplet- radiële 

golffuncties op de rand van een binnengebied. Deze randvoorwaarde is de enige in

formatie die we over het wisselwerkingsproces in het binnengebied nodig hebben. 

Op deze manier wordt het aantal te bepalen parameters belangrijk gereduceerd: we 

moeten uit het gebonden spectrum alleen de randvoorwaarden en de interactie in het 

buitengebied extraheren. 

• We kunnen nu ook experimentele niveaus meenemen waarvoor de koppeling tussen 

singlet- en triplet-niveaus van belang is. Het zal blijken dat dit vooral de niveaus dicht 
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bij het continuüm zijn, en dit zijn juist de niveaus die voor de extrapolatie naar toe

standen met een kleine positieve energie de nauwkeurigste informatie opleveren. 

7 

• De niveaus worden niet langer beschreven t.o.v. de bodem van de potentiaalput zo

als in de RKR en lP A. Dat komt omdat via de lange-dracht-wisselwerking de theo

retische niveaus in de MIPA aanpak gerelateerd zijn aan de drempel van het continu

urn (E = 0). In de feitelijke toepassing van de RKR en IPA is de precieze ligging van 

deze drempel t.o.v. de bodem van de put een groot probleem13
• In ref. 13 is dit pro

bleem bijv. opgelost voor Na2 door middel van een extra meting van de dissociatie 

energte. 

1.5 Opbouw verslag 

De methode wordt als volgt uit de doeken gedaan: 

• In hoofdstuk 2 wordt de theoretische beschrijving gegeven van het twee-atomige 

systeem. 

• In hoofdstuk 3 worden de symmetrie-eigenschappen van de diverse interacties en de 

consequenties daarvan uitgelegd. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft wat er gebeurt op interatomaire afstanden waar de koppeling 

tussen verschillende spin-toestanden verwaarloosbaar is, zoals in het binnengebied. 

• Hoofdstuk 5 legt uit dat belangrijke benaderingen kunnen gemaakt worden voor de 

oplossing in deze "kanalen" indien het golfgetal van de oplossing er groot is. 

• Hoofdstuk 6 geeft weer hoe de oplossingen van de Hamiltoniaan gevonden kunnen 

worden. Ook worden de resultaten van het model voor zwak gebonden gekoppelde 

toestanden qualitatief vergeleken met metingen van gekoppelde toestanden. 

• Hoofdstuk 7 geeft de methode waarmee parameters in de wisselwerking verbeterd 

kunnen worden, ook wanneer er koppeling tussen diverse toestanden plaats vindt 

(MIPA). 

• Hoofdstuk 8 bestaat uit de opbouw van het met behulp van de methode opgestelde 

programma. 

• Hoofdstuk 9 geeft cie.resultaten weer van de methode, toegepast op de twee bosoni

sche kalium-isotopen. Het blijkt dat als gevolg van Feshbach-resonanties de ver

strooiingslengte van teken kan wisselen indien men het magneetveld verandert. 

• Hoofdstuk 10 bestaat uit conclusies. 
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2 De Hamiltoniaan van twee alkali atomen 
In dit hoofdstuk komen de wisselwerkingen aan bod die een belangrijke rol spelen in het 

l 

systeem bestaande uit twee alkali-atomen in de grondtoestand in het lage-temperatuur 

regime. In de eerste paragraaf beperken we ons tot wisselwerkingen binnen één alkali 

atoom. De eigentoestanden van deze wisselwerkingen komen overeen met de één

deeltjes eigentoestanden in de magnetische valkuil. Ook de eigentoestanden van twee 

alkali-atomen op grote afstand kunnen hiermee gevormd worden. In de volgende para

graaf komen de wisselwerkingen tussen de atomen aan bod. 

2.1 Eén-deeltjes Hami/toniaan 

Een alkali-atoom dat zich in de elektronische grondtoestand bevindt heeft één elektron 

in de buitenstes-schil (het valentie-elektron). Dit valentie-elektron (in het vervolg elek

tron genoemd) bezit een spin ~ en in combinatie met de spin van de kern i leidt dit tot 

(2s+l)(2i+l) = 2(2i+l) toestanden waarin het "grondtoestands" alkali-atoom zich kan be

vinden. 

De wisselwerkingen die een opsplitsing tussen deze toestanden kunnen veroorzaken 

zijn de hyperfijn-en de Zeemanwisselwerking. De hyperfijnwisselwerking beschrijft de 

wisselwerking tussen de elektron-spin en kernspin en kan effectief geschreven worden 

als 

V. - .'!JL • - .'!lL{f2 ·2 2}- .'!lL{f21i2 "(" 1) ~} hf - hl § • ! - hl - - ! - § - 2 - - I I + - 4 • (2.1) 

Hierin is 3.tû de hyperfijnkonstante en f= ~+i de totale spin van het atoom. 

De Zeemanwisselwerking beschrijft de wisselwerking van de elektronspin en kernspin 

met een extern aangelegd magneetveld: 

VZecman =(Ys§-Yii)·B. (2.2) 

De gymmagnetische verhoudingen Ys en y1 volgen uit het magnetisch moment van res

pectievelijk de elektronenspin en de kernspin. Merk op dat y1 ongeveer een factor 103 

kleiner is dan Ys· Tevens merken we op dat y5 niet gelijk hoeft te zijn aan de y5 van een 

vrij elektron als gevolg van de wisselwerking van het valentie-elektron met de andere 

elektronen in het atoom. 

2.2 De Hami/toniaan van één atoom 

Nu we de relevante wisselwerkinger:t kennen kunnen we de één-deeltjes eigentoestanden 

uitrekenen. Daartoe ontwikkelen we een willekeurige spin-toestandb_naar een (volledige 

set) basistoestanden. Bij de keuze van deze basistoestanden maken we gebruik van de 

symmetrieën van de beide wisselwerkingen. Zo is de hyperfijnwisselwerking invariant 

onder simultane rotatie van~ en i, en dus ook van hun som f. Dit betekent dat de quan

turngetallen fen mr behouden blijven. De Zeemaninteractie is slechts invariant onder 

afzonderlijke rotaties van i en ~ om de as van het extern aangelegde magneetveld, wat 
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zich per definitie langs de z-as bevindt. Deze interactie behoudt derhalve m., mi (en dus 

ook mr). Twee geschikte bases om één-deel*s eigentoestanden uit te rekenen zijn der

halve lm. mi) (bij een zwak veld) en l(s i) fmr) (bij een sterk veld). 

In het laatste gedeelte van deze paragraaf zullen we de één-deeltjes eigentoestanden uit

rekenen gebruik makend van de l(s i) f mr)-basis. Met behulp van onderstaande algebra 

kunnen we de matrixelementen van de hyperfijnwisselwerking uitwerken. Omdat 

~ · i bestaat uit een inprodukt van ~ die niet op de kernspin i werkt en vice versa, geldt: 

((si)fmFI§· il(si)f' m;) = orr·omrm! ( -)f+i+s {i } f}(~l~ls)(iii!Jii) 
= orr.omrm! { f(f + 1)- s{s+ 1)- i(i +I)} 

waarin we een Wigner 6j rymboor tegenkomen. Voor het gereduceerde matrixelement14 

geldt: 

(JIIIIIJ) = ~J(J + I)(2J + 1) 
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De matrixelementen van de Zeemanwisselwerking kunnen worden uitgeschreven met 

((si) f mr!Azl( si) f' m;) = (-)f-mr ( _ ~f ~ ~~ ) ((si) fi!AII( si) f') 

waarin we het Wigner 3j rymboor tegenkomen. De gereduceerde matrixelementen 

((s i) fl~ll(s i) f) en ((s i) fllill(s i) f) volgen via de samenstelling van f uit ~ en i uit 

( (jl j2) ~w~IIU~ j2) 1 -I)= (U~ j2) J -~IIJJU~ j2) 1) = 1 [u.+b+l)
2 

-J:JIJ
2

-{h-b)
2

J 

((jlj2)JiwJj~ j2)1) =(U~ j2)J!IJ211U~ j2)1) =t[J(J +I)+ jl(jl + 1)-j2(j2 + 1)]~-rl~!~ (2.3) 

(ü j2)J -llljlll(jl j2)J) =((jl j2)~1J211(jl j2)J-1) = -1 [(h+b+l)
2

-J:11J
2

-{h-bt] 

Andere gereduceerde matrixelementen zijn nul, wat onder andere volgt ui~ het vectorka

rakter van ia en het feit dat j 1 niet op 1 werkt en vice versa. 

We kunnen nu de eigentoestanden en -energieën uitrekenen van het gedeelte van de. 

Hamiltoniaan dat op de spin-vrijheidsgraden werkt. Dit is in Figuur 2-1 per waarde van 

de behouden mr gedaan voor een atoom met kernspin i = 7/2, zoals 133Cs. 
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-- +1/2+7/2 ---------- ~ -::::::::- -:::::=- ---------~- --m_ = +4 - :::::::=- -~ - -___- -
"""! - --::::::::::-- - ---- - -~ ------ --::::.- - -----~ -~ ---- -----=::: - :::::::::- - - - - --~-::::~--- - -

--~-:---- --- ---
vhf + vl.ecmm 

f=4 ~ ======- -====- - --- ------
- +1/2-7/2 ------------

1 2 

-112 -7/2 

I11r = -3 --- ---f I-;;;;§§~~===- -
=3 ..,0 =--= - :==:::::::- - - - -----=.:=::::::::::::::::.------

~::::::::::::---=:::::::----_ ~ ~--
~-- --- ---- --111r=+3 --------- -------------- - -=====- - ---

- -- -1/2 +7/2 

Figuur 2-1: De energieën van ee11 atoom met kernspin i= 7/2 alsfunctie van het magneetveldB. Voor 

verschiUemle waarden van de behouden me kan de berekening gescheiden uitgevoerd worden. Elke me 

correspondeert daarom met een ander lijntype. Verder zyn voor B = 0 en B = oo de quantumgetaUen 

weergegeven die daar ook behouden zyn. B is aangegeven in eenheden van liatufrs: bij IBI = 1 is het mag

neetveld even sterk als de hyped!Jnittteractie. 'Yr is veTWaarloosd maar kan ervoor zorgen dat enefl!,ieën 

voor zeer grote magneetvelden elkaar kmisen. Weifen hier ook het bovenste (de hoogste set curven) en 

het onderste (de laagste set curven) manifold. 

2.3 Atomen in de statische magnetische val 

Nadat we de één-atoom toestanden in een magnetisch veld behandeld hebben, willen we 

nu kort ingaan op de vraag in welke van deze toestanden een atoom kan worden gevan- · 

gen in een statische magnetische val. 

Een magnetische val beïnvloedt atomen waarvan de energie afhangt van het magne

tisch veld (zie Figuur 2-1): als gevolg van het inhomogene magnetisch veld zullen de 

atomen een kracht ondervinden. Omdat de atomen relatief langzaam bewegen zal de 

energie een in Figuur 2-1 getekende curve volgen als functie van het magneetveld, en 

dezelfde me behouden. De spin-toestand past zich hierbij adiabatisch aan aan het lokale 

veld. Een uitzondering hierop treedt op waar een andere spin-toestand dezelfde energie 

heeft. Op zo'n plaats kan een overgang naar die toestand plaatsvinden. 

We zullen het principe van een magnetische val demonstreren aan de hand van een 

gas van een isotoop met kernspin i= 7/2, zoals 133Cs. Een voorbeeld van een toestand 

waarin atomen gevangen kunnen worden is delf= 4, me= +4) toestand. Deze atomen 

hebben een lagere energie waar het magneetveld kleiner is. Is er echter een gebied waar 

het magnetisch veld gelijk is aan 0, dan zullen daar overgangen plaatsvinden naar andere 
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spin-toestanden, omdat de energieën van diverse spin-toestanden er gelijk zijn. In een 

niet-lekkende val komen de atomen daarom niet in zo'n gebied. 

In andere toestanden zoeken atomen hoge magneetvelden op, zoals in de 

11 

lf= 4, me= -4) toestand. Het is echter onmogelijk in de vrije ruimte met een statisch 

magneetveld een lokaal maximum in IBI te genereren. Deze atomen kunnen daarom niet 

met een statisch magneetveld opgesloten worden. 

Ook een atoom in de laagste lme= -3) toestand (de lme= -3) toestand in het laagste 

manifold) kan volgens het voorgaande ingevangen worden mits het veld van de val overal 

kleiner blijft dan de waarde B = Bo waar de interne energie van het atoom maximaal is. 

Men zou op grond van het voorgaande de indruk kunnen krijgen dat alle toestanden 

met positieve helling stabiel kunnen worden ingevangen. Dat is inderdaad juist voor zo

ver het de één-deel*s dynamica betreft. In§ 4.3 komen twee-deel*s botsingen tussen 

atomen in een val aan de orde. Dan zal blijken dat sommige één-atoom toestanden door 

botsingen snel ontvolkt raken. De enige toestanden die dan nog in aanmerking komen 

zijn de volledig langs het magneetveld gestrekte spintoestand (voor 133es: lf= 4, me= -4)) 

en de bovenste spin-toestand van het onderste hyperfijnmanifold (voor mes de bespro

ken lme= -3) toestand). 

2.4 Twee deeltjes Hami/toniaan 

Het opstellen van de Hamiltoniaan van twee botsende alkali-atomen is gecompliceerder 

dan bovengenoemde 1-deeltjes Hamiltoniaan omdat we nu ook de relatieve kernbewe

ging mee moeten nemen. Voor het splitsen van de elektronen- en kern-beweging maken 

we gebruik van de Born-Oppenheimer15 benadering. Doordat de elektronen licht zijn 

bewegen ze veel sneller dan de kernen. Dit geeft de mogelijkheid eerst het elektronen

probleem op te lossen bij stilstaande kernen. De van de plaats van de kernen afhankelij

ke elektronen-energie die hieruit volgt wordt vervolgens gebruikt als de potentiaal waar 

de kernen in bewegen. De interacties in het elektronenprobleem leiden zo tot een centrale 

interactie voor de kernen. Behalve dat het mogelijk is het twee-deel~es probleem te re

duceren tot een effectief één-deel*s probleem door slechts de relatieve bewegingen te 

beschrijven wordt de baanbewèging van de kernen hierdoor in essentie één

dimensionaal. 

Voor grote afstand is deze centrale interactie bekend. Dit is de aantrekkende geïndu

ceerde dipool-dipool-wisselwerking, ook wel Van der Waals-wisselwerking genoemd. Op 

kleinere afstand zal de overlap tussen de beide elektron-wolken van de atomen belangrijk 

worden, in het bijzonder tussen de golffuncties van de valentie-elektronen. Nu is het 

belangrijk of de twee elektronspins samen een singlet-toestand of een triplet-toestand 

vormen, oftewel of de totale elektronspin S (~ = ~~ + fu) gelijk is aan 0 of 1. Uit het fer

mion-karakter van de elektronen volgt namelijk dat de totale elektron-golffunctie anti

symmetrisch is onder verwisseling van twee elektronen. De antisymmetrische singlet-
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spin-toestand gaat daarom samen met een energetisch gunstige symmetrische elektron

baan-golffunctie. De energie van een triplet-spin-toestand is om diezelfde reden hoger 

omdat we dan te maken hebben met een antisymmetrische elektron-baan-golffunctie. 

Dit energieverschil tussen singlet- en triplet-toestanden wordt exchange-wisselwerking 

genoemd. Bij nog kleinere interatomaire afstanden zal ook de core van de atomen beïn

vloed worden waardoor er een sterke afstotende kracht ontstaat tussen de atomen. On

danks dat we hier met een veel-elektron-probleem te maken hebben geldt toch dat deze 

afstotende kracht slechts afhankelijk is van de totale elektronspin S. 

Voor het "alkali" -atoom waterstof zijn de singlet- en triplet potentialen inderdaad op 

deze manier exact te berekenen. Voor ingewikkeldere atomen kan men zo hooguit alleen 

de potentialen berekenen op grote interatomaire afstanden. De lange-dracht-potentiaal 

V. ( ) _ C6 C8 C10 ( l)s A -w s r - -7--;a--;w- - e 

is dus redelijk nauwkeurig bekend uit ab-initio berekeningen. De coëfficiënten C6, Cs, C10 

zijn de dispersie-coëfficiënten en de exchange-wisselwerking kan op grote afstand met 

een exponentiële functie Ae·a> beschreven worden. De potentiaal bij kleine interatomaire 

afstanden is zeer gecompliceerd. In principe hebben we hier met een veel deel~es (b.v. 

170 voor 85Rb) probleem te maken. Echter de enige informatie van dit binnengebied die 

relevant is voor de berekeningen van verstrooiingsgrootheden is de geaccumuleerde fase 

van de singlet en triplet-golffunctie bij een zekere straal r0: tot deze interatomaire afstand 

zijn de singlet- en triplet-toestanden ontkoppelt, zoals we zullen zien. Op deze manier 

hebben we alle informatie van het binnengebied van de singlet en triplet-potentialen in 

twee parameters bevat, een singletfase (<J>s) en een tripletfase (cpr). 

De toestand van het twee-atomige systeem wordt (in het massamiddelpuntssysteem) 

volledig gegeven door een spinorgolffunctie lJ'(r). Immers, de elektronen-beweging bevat 

geen onafuankelijke vrijheidsgraden door de Born-Oppenheimer benadering. Verder 

heeft het hoek-gedeelte van de relatieve baanbeweging van de kernen in ons geval een 

vaste combinatie van f., mt quantumgetallen. Verschillende termen in de Hamilton

operator veroorzaken overgangen naar andere toestanden. Zo veroorzaakt de kinetische 

energie operator "overgangen" naar andere plaatsen r, en de hyperfijn-wisselwerking 

overgangen naar andere spin-toestanden. In deze representatie is de Schrödingervergelij~ 

kingeen tweede orde gekoppelde differentiaalvergelijking met afgeleiden naar de intera

tomaire afstand, voor details zie re~6 of re~'-

2.5 De Hami/toniaan voor de kernbeweging 

De Hamiltoniaan in het probleem H'I' = ElJ' waarmee de relatieve kern-beweging be

schreven wordt, bestaat uit vier relevante termen: 

• De kinetische energie: 

(2.4) 
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Hierin is J.1 de gereduceerde massa van de atomen. Zoals we zullen zien veroorzaakt 

de laatste term de zogenaamde centrifugaalbarrière. Deze term iJ~llen we beschouwen als 

een van f tifbankelijke term in de centrale wissebverking. 

• De centrale wisselwerking. Deze bestaat uit twee termen 

0 De centrale wisselwerking als gevolg van de elektronenenergie. Ze is afhankelijk 

van de totale spin van de elektronen. 

0 De Coulomb-wisselwerking tussen de kernen. 

De totale centrale wisselwerking krijgt zo de volgende vorm: 
I 

Vc = LPs V5(r) (2.5) 
S=O 

waarin Ps de projectieoperator is van de elektronen-spin-ruimte op resp. de singlet

en triplet-deelruimte. 

4000 

3000 --Singlet 

2000 
------ Triplet 

1000 

VSIT 0 
... __ ----

(K) 
-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

-5000 

0 5 10 15 

R (a0) 

Figuur 2-2: De singlet- en triplet-potentiaal van twee 133Cs-atomen. 

• De hyperfijnwisselwerking: 

V. L 2 ahf,u. 
- -I·S hf - a=l "2 -a -a 

- """'2 ahf,u {r2 . (. l)h2 .J.h2} 
- L..Ja=l 2tl2 -a - 1a 1a + - 4 

20 

(2.6) 

Aangezien we slechts systemen zullen bekijken met twee identieke atomen, zal aan 

i1 =hen bovendien aan 3.M,1 = aw;2 voldaan zijn. Belangrijk is dat deze wisselwerking 

met behulp van de totale kernspin ! = i1 + h en de totale spin .E = f1 + fi = ! + ~ ge

splitst kan worden in een onder verwisseling van de beide elektron- of kern-spins 

symmetrisch en antisymmetrisch gedeelte: 

Vhf =V~+ V~=:~ {t -~2 -t} + ;~ (~~- ~xl1- !2). (2.7) 

• De Zeemanwisselwerking: 
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(2.8) 

Ook hierbij is het belangrijk dat we met identieke atomen te maken hebben, zodat 

het magnetisch moment van de twee elektronen-spins en de twee kern-spins gelijk is. 

2. 6 Identieke atomen 

Indien de twee atomen identiek zijn volgt uit het niet-onderscheidbaar zijn van de deel

tjes17, dat de golffunctie of symmetrisch of antisymmetrisch onder verwisseling van de 

atomen is: symmetrisch bij bosonen en antisymmetrisch bij fermionen. De symmetrie 

van de baangolffunctie hangt samen met het relatieve baan-impulsmoment .e van de be

weging: de baangolffunctie is symmetrisch bij een even .een antisymmetrisch bij een on

even .f.. Omdat de totale golffunctie symmetrisch is bij bosonen is bij even .ede spin

golffunctie X daarom symmetrisch, en antisymmetrisch indien .e oneven is. 
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3 De symmetrie van de Hamiltoniaan 

3.,1 Ontkoppeling relatief baan- en spin-impulsmoment 

In het vorige hoofdstuk is de Hamiltoniaan van twee gondtoestands alkali-atomen opge

steld. Hierin zijn de hoék-baan-vrijheidsgraden en de spin-vrijheidsgraden volledig ont

koppeld. We kunnen dus de symmetrie van beide delen onafhankelijk van elkaar bedis

cussiëren. 

Het baangedeelte van de Hamiltoniaan is invariant onder drie-dimensionale rotaties. 

Dientengevolge is .k behouden, zijnfen mt goede quanturngetallen en is er volledige 

ontaarding naar m1• 

Voor I! = 0 is ook het spindeel van de Hamiltoniaan invariant onder drie

dimensionale rotaties. Dus I is behouden, Fen mF zijn goede quanturngetallen en er is 

volledige ontaarding naar mF. Voor I! * 0 blijft van de drie-dimensionale rotatie

symmetriegroep slechts een twee-dimensionale rotatie-subgroep over, bestaande uit 

draaiingen om het };!-veld. Dientengevolge is alleen de component Fz van I langs B be

houden, mF is nog steeds een goed quanturngetal maar F niet meer: de Zeemanwissel

werking koppelt verschillende waarden van F. Verderwordt de ontaarding naar mF op

geheven. We kunnen de oplossingen dus klassificeren naar R, mF en eventueelF (bij 

B=O). 

3.2 (Ont)koppeling tussen toestanden 

De Hamiltoniaan H(r) zonder de kinetische energie-term (2.4) stelt voor elke afzonderlij

ker een operator in de ruimte van spintoestanden voor. We kunnen deze gebruiken om 

de koppeling tussen spin-toestanden te bestuderen aan de hand van de matrixelemen

ten <xiH(r)IX'). 

In bepaalde moleculaire toestanden hangt de spin-toestand! niet af van de interato

maire afstand r. Deze spin-toestanden zijn ontkoppeld van andere spin-toestanden 

doordat de matrixelementen (XIH(r)IX' )voor aller gelijk aan nul zijn: er vinden geen 

overgangen plaats naar andere toestanden X', behalve als gevolg van de kinetische ener

gie-operator. 

We kunnen zelf bepalen in welke basis Xi we de koppeling bestuderen. Het is altijd 

mogelijk deze basis r-afhankelijk te kiezen en zodanig dat alle matrixelementen 

(Xi(r)IH(r)IXj(r)) (i* j) voor ee11 bepaalde i11teratomaire ajsta11d r gelijk aan nul zijn. Er vinden 

tussen deze adiabatische spin-toestanden op deze interatomaire afstand geen overgangen 

plaats, veroorzaakt door de kinetische energie-operator. De diagonale matrixelementen 

(Xi(r)IH(r)IXi(r))zijn per definitie de adiabatische potentialen op deze afstand. Adiabati

sche potentialen kruisen elkaar meestal niet. Indien de potentiaal van twee (niet

adiabatische) toestanden elkaar kruisen, zoals in Figuur 3-1, heeft een koppeling tussen 
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deze twee toestanden het effect dat de adiabatische potentialen elkaar ontwijken. Overi

gens treden er ook vaak juist geen koppelingen op als gevolg van selectieregels die uit

drukken dat bepaalde koppelingen onmogelijk zijn. 

-· -2 

r-+ 

-2 

~ 

adiabatisch ~ 

-· niet -adiabatisch 

Figuur 3-1: Twee diagotzaalelementetz(XiiH(r)I.X)kmisen elkaar. Een koppelitzg tussen de twee toe

standen zorgt erooor dat de adiabatische potentialen(Xi (r)IH(r)IXi (r)), die cornsponderen met de adi

abatische spin-toestanden, elkaar ontwijken. 

Indien een spin-toestand! onafhankelijk van r ontkoppeld is van andere spin

toestanden vereenvoudigt de vorm van de oplossing tot 'l'(r)X. De afstandsafhankelijk

heid van de exchangewisselwerking gecombineerd met Vhï- veroorzaakt dat dit soort toe

standen niet veel voorkomt: Vhï- zorgt zoals we zullen zien voor een koppeling tussen 

singlet- en triplettoestanden terwijl deeltjes in singlet- en triplettoestanden door de ex

change-wisselwerking een verschillende potentiaal ondergaan. 

3.3 De Hami/toniaan in singlet-triplet-basis 

Toestanden in de spinruimte worden uitgedrukt in basistoestanden. Vaak kiest men deze 

basistoestanden zodanig dat ze eigentoestanden zijn van diverse spin-operatoren zoals 

,S2
, Sz, 12, lz. f1

2, .E2, Fz, etc ... , zodat S, Dls, I, m~, f~, F, mF, etc ... goede quanturngetallen 

zijn. Indien men bijvoorbeeld koppelingseffecten tussen singlet- en triplet wil bestuderen 

kan men ervoor zorgen dat tenminste S en I goede quanturngetallen voor de basistoe

standen zijn. De basistoestanden zouden dan gekarakteriseeerd kunnen worden als 

IS D1s I m1). In dit geval kan men de (anti-)symmetrie van de basistoestand meteen aflezen 

uit de som van de totale elektron-spinS en de totale kern-spin I: Even betekent anti

symmetrisch en oneven symmetrisch. Omdat toestanden met verschillende ms of m1 ge

koppeld worden door de hyperfijninteractie, kan het nuttig zijn singlet,- of triplettoestan

den te combineren tot eigentoestanden j(S I) F mF) van .E2 en Fz. Indien er geen magne

tisch veld aanwezig is, is namelijk naast mF ook F een goed quanturngetal en is er ontaar-
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ding naar mf. Laten we eens per term kijken hoe we in deze basis de Hamiltoniaan kun

nen uitschrijven: 

• De kinetische energie. Omdat de kinetische energie niet op de spin-vrijheidsgraden 

werkt is deze term diagonaal en gelijk voor alle diagonaalelementen 

((S I) F mFIHI(S I) F mF). 

• De centrale wisselwerking. Deze term draagt slechts bij aan de diagonaalelementen 

van de Hamiltoniaan, en wel verschillend voor singlet en triplet-toestanden. 

• De hyperfijnwisselwerking. Deze term kan worden uitgeschreven met behulp van de 

volgende algebra: 

((SI)FmF~~ · i~I(S'I')F' m~) = öFF'ömFmf (-t+I+s' {r. } ~'}(si~~IIS')(IIIi~III'), 
waarin de gereduceerde matrixelementenen ((s1 s2) Sll~ll(sl s2) S') en 

((h h) lllkll(h h) l')met behulp van (2.3) volgen uit de samenstelling van S en I uit res

pectivelijk ~J, ~ en i~, h. 
Ook Vh[ kan men op deze manier uitschrijven: 

((si)FmFI(~ -~)·(i~ -i2)i(S'I')F'm~)= 

öFF'ömFmf (-Y+I+s' {~ ~ ~'}( {sll~lls')- {sll~lls') )( {IIIi~llr)- {IIIi2llr)). 
Vhi- levert geen bijdrage tussen twee onder verwisseling van de elektron-spins 

(anti-)symmetrische toestanden. Hetzelfde geldt met betrekking tot de kern

spins. Vh[ koppelt daarom niet tussen toestanden waarvoor S of I hetzelfde zijn. 

Nemen we ook het vectorkarakter van~~ -~en !1 - h mee dan volgt dat Vh[ slechts 

een bijdrage levert tussen toestanden waarvoor S en I met 1 verschillen. 

• De Zeemanwisselwerking. Deze kan met behulp van de volgende algebra worden 

uitgeschreven: 

({si)FmFIAJS'I')F'm~) = (-r-mF(_ ~F I 
0 

waarin wederom de gereduceerde matrixelementen ((S I) FIISII(S I) F') en 

((S I) FIIIJI(S I) F') via (2.3) volgen uit de samenstelling van .E uit S en I. 

Als laatste punt merken we op dat Vlif en VZ=nan, in tegenstelling tot Vh[ beide slechts toe

standen met dezelfde S en I koppelen. Ook zijn de matrixelementen van deze wisselwer

kingen niet afhankelijk van de kernspins h = h waaruit I is opgebouwd. 
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3.4 Singlet en triplet-toestanden 

Zonder de Vh( -term zijn de singlet- en triplet-toestanden ontkoppeld. We kunnen dan de 

spin-ruimte opsplitsen in een singlet- en triplet-deelruimte, waarbij de Hamiltoniaan bin

nen deze deelruimten bestaat uit de kinetische energie-operator, Vh{ + VZeem811 en resp. de 

singlet- of triplet-potentiaal. De singlet- en triplet-potentialen zijn evenredig met de een

heidsoperator in de spin-rui~ten waar ze betrekking op hebben. Omdat de potentialen 

daarom diagonaal zijn in iedere basis in hun spin-ruimten èn omdat de dynamica van het 

spin-systeem niet afhangt van de interatomaire afstand, is de spin-dynamica niet gekop

peld met de baanbeweging. De eigentoestanden van de Hamiltoniaan van het spin

systeem, Vh{ + VZeem811 , zijn daarom volledig ontkoppeld. Dit zijn de spin-toestanden van 

de ontkoppelde singlet- en triplet-spintoestanden. Er zijn dan twee van elkaar onafhan

kelijke bijdragen aan de energie van het twee-atomige systeem: 

• De energie van de baan beweging. Dit zijn de energieën Es of ET van de modes 

(eigentoestanden) in de singlet- of triplet-potentiaal. 

• De energie van het spin-systeem. Dit zijn de eigenwaarden van Vhf- + VZeem811 • Voor de 

bijbehorende eigentoestanden zijnS, I en mF goede quantumgetallen. 

Dit leidt tot typische clusters van triplet-toestanden met intern dezelfde onderlinge ener

gieafstand als de eigenwaarden van Vh{ + VZeem811 • In zo'n cluster komen diverse triplets 

IS, I) voor, waarbinnen de combinatie van de kern-spin en de elektron-spin verschillende 

·toestanden op kan leveren (tot een maximaal aantal van drie) met een verschillende spin

energie Vh{ +V Zeem111 . 

Zonder magneetveld is F een goed quanturngetal en treedt er ontaarding naar mF op . 

. I~ Figuur 3-2 zijn hiervoor alle singlets en triplets uitgezet die optreden bij i 1 = h = 7/2. 
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lspin-golffunctie symmetrisch ,r (1, 7) 

11, 1) 

(1, 3) _/I 

(1, 5) _/I 

(1, 0) 

(1, 0) • • • • • • • • (0, 3) - - - - - (0, 5) (0, 7) 

(1,4) ..../ 

(1,6) ~ 

Figuur 3-2: De energieën van het spin-rystee111 voor identieke bosonen 111et kernspin ia = 7/2 bij even en 

oneven baango!lfuncties zonder 111agnetisch veld. Alleen toestanden 111et deze![ de F worden straks 

doorVMgekoppeld. Bij ieder singlet en triplet (dat uit drie toestanden kan bestaat) ifjn de quan

tu111getallen (S, I) aangegeven; alleen toestanden binnen een singlet of triplet worden zo111eteen door het 

n;agnetisch veld gekoppeld. 

Een magnetisch veld heft de ontaarding naar mF op en koppelt spin-toestanden met een 

verschillend F-quantumgetal. Toestanden met verschillendeS en I worden echter niet 

door de Zeemanwisselwerking gekoppeld, zodat de koppeling alleen plaatsvindt binnen 

een triplet (S = 1, 1). Daarnaast zijn ook de diagonaalelementen van de Zeemanwissel

werking ongelijk aan 0. 

Ter berekening van de spin-energieën bij een bepaalde mF wordt de betreffende 

deelruimte opgespannen met basistoestanden I(S I) F mF), die natuurlijk allemaal voldoen 

aan F ~ lmFI- Per mF (verschillende plaa*s) en per triplet (verschillende lijntypen) zijn zo 

de spin-energieën van de stationaire toestanden als functie van het magnetisch veld be

rekend in Figuur 3-3. 

De singlet-toestanden worden slechts opgesplitst als gevolg van het zeer zwakke 

magnetisch moment van de kemspin. Dit is niet uitgewerkt. De opsplitsing als gevolg 

van hyperfijnkoppeling is soms wèl meetbaar. 
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2 4 6 

(1, 7) 

-4 

Figuur 3-3: PermFis weetgegeven de energie E in eenheden vanancvan de toestanden in de tripletten 

(S = 1, I) als functie van het magnetisch veld B voor een even-f botsing. Alleen de tripletten !(jjn weer

gegeven die voor kunnen komen bij bosonische kernen met kerspin ia ::; 7/2. Door deplaaijes te spiegelen 

ten opifchte van de E-as krijgt n1e11 deplaaijes voor de negatieve waarde11 van mF. B is uitgedrukt in 

eenheden van h3M/ys, zodat bij IBI = 1 de hypetfijninteractie en de Zeemaninteractie even sterk ~jn. 

Bij kleinere kernspins h = h kunnen de hoogste totale kernspins I niet bereikt worden, 

zodat bepaalde singlets en triplets niet voorkomen. Hoewel de energie-schaal en mag

neetveld-schaal kan verschillen vertonen ze echter hetzelfde gedrag omdat de matrixele

menten van de symmetrische wisselwerking en de Zeemanwisselwerking dezelfde struc

tuur hebben. In het bijzonder zijn in Figuur 3-3 de triplets te vinden voor systemen met 
39K en 411(, die beide een kernspin i= 3/2 hebben en in hoofdstuk 9 aan de orde komen. 

3.5 Antisymmetrische hyperfijnkoppeling 

Volgens de tweede orde storingsrekening moet voor een effectieve koppeling tussen 

twee toestanden 'V en 'V' als gevolg van een term V in de Harniltoniaan het matrixele

ment 

( \j/IVI\j/') = J \jl * (r) · V(r) · \j/ 1 (r )dr (3.1) 

voldoende groot zijn. Uit het antisymmetrische karakter van Vh'f volgt dat singlet- en tri

plettoestanden alleen gekoppeld worden indien de verschillen in S en I beiden gelijk aan 
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1 zijn. Ook levert de integratie in een bepaald gebied [r~, r2] alleen een grote bijdrage in

dien de golflengten van de singlet- en triplet-toestand overeenstemmen: verschillen in 

potentiaaldiepten en dus golflengten hebben als gevolg dat bijdragen elkaar compense

ren, waardoor de overlap tussen de golffuncties in de singlet- en triplet-toestanden klein 

zal zijn. Voor vier verschillende soorten molekuultoestanden kan men nu de effecten 

van Vhl- beschrijven. 

• Sterkgebonden toesta11den. Voor deze toestanden is overal waar de golffunctie groot is 

het verschil in triplet- en singlet-potentialen (de exchange-wisselwerking) zo groot 

dat de koppeling zeer klein is. Ze zal alleen observeerbaar zijn indien toevallig een 

singlet- en een triplet-niveau vrijwel exact dezelfde energie hebben. 

• Zwak gebonden toestanden. De golffuncties van deze toestanden strekken zich uit tot op 

grote interatomaire afstand. Doordat de exchange-wisselwerking daar klein is zal er 

een sterke koppeling plaatsvinden tussen singlet- en triplet-toestanden. Waar sto

ringsrekening geldig is, bij een zwakke hyperfijnwisselwerking, zullen de (bijna) ont

aarde singletniveau's hierdoor opsplitsen volgens een karakteristiek patroon. 

• Toestanden met een kleine positieve mergie achter een hoge brede (centrifugaal-) barrière. De kleine 

waarschijnlijkheid dat ze door de barrière tunnelen heeft als gevolg dat ze qua gedrag 

sterk lijken op zwak gebonden toestanden. 

• Niet gebonden toestanden. Storingsrekening is in principe niet van toepassing op deze 

toestanden. 

3.6 De spin-Hami/toniaan 

3.6.1 Singlettoestanden en tripletclusters 

Hoe verandert een cluster triplet-toestanden nu indien een singlet-cluster ongeveer de

zelfde energie heeft als gevolg van de koppeling door Vh{ ? Een interessante basis om dit 

probleem op te lossen bestaat uit de oplossingen die we kunnen berekenen zonder V hl- ! 

Dit zijn de zuivere singlet- en triplet-toestanden met de onderling onafhankelijke baan

en spin-dynamica, zodat de golffunctie geschreven kan worden als 'V(r)X. We maken 

dankbaar gebruik van het feit dat de Harniltoniaan zonder Vh{ diagonaal is en Vh{ juist 

geen diagonaalelementen heeft in deze basis. De matrixelementen van de Hamiltoniaan 

in deze basis bestaan daarom uit: 

• Diagonaalelementen: Vh{ levert geen bijdrage levert tussen twee singlet- of triplet

toestanden. Deze diagonaalelementen bestaan daarom uit de energie van de baanbe-
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weging, d.w.z. de energie Esrr van de modes in de singlet- of triplet-toestand, plus de 
. . 

spm-energte: 

Es/T + (xlv:C + V Zeeman I~) 
• Niet-diagonaalelementen: Vh"r koppelt alleen tussen singlet- en triplet-niveaus: 

('I'~~~·)= J 'I';'I'Tdr(xlv~lx') =: 3(!lv~l!') 
waarin 8- de overlap is tussen de singlet en triplet-baangolffuncties. De overlap tussen 

singlet- en triplet-niveaus kan gespecificeerd worden per paar dat gevormd wordt 

door een singlet-kluster en een triplet-kluster, omdat de baangolffunctie gelijk is bin

nen een singlet- of tripletkluster. 

De nieuwe bindingsenergieën met antisymmetrische hyperfijnkoppeling vinden we nu in 

principe door deze Hamiltoniaan te diagonaliseren. We zullen dan echter oo~ vele sing

let- en triplet-toestanden in het continuüm mee moeten nemen. Op de volgende alinea 

na zal in dit verslag verder niet op deze aanpak worden ingegaan. In plaats daarvan 

wordt de Schrödingervergelijking, als gekoppelde differentiaalvergelijking, rechtstreeks 

opgelost. 

Voor diep gelegen niveaus kan men storingsrekening toepassen: de antisymmetrische 

hyperfijnkoppeling zal er meestal veel kleiner zijn dan de afstand tussen een singlet- en 

een tripletcluster, zodat ze nauwelijk effect heeft. Slechts indien een singlet- en een tri

pletcluster er bijna dezelfde bindingsenergie hebben, moet men beide clusters samen 

meenemen in de effectieve Hamiltoniaan: andere niveaus hebben geen effect als gevolg 

van de grote energieafstand. Slecht twee parameters zijn voor deze twee clusters van be

lang: de overlap 3 en het energieverschil tussen het singlet- en het tripletcluster 

(Es-ET )/anr. 
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---- Es-ET = -0.44 K 

--Es-ET= 0.00 K 
0.8 · · · · · · · Es-ET = 0.44 K 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0~--~----~~----~------~----~~----~----~ 

-60 -20 0 

Figuur 3-4: De overlap 3- van singlet- e11 triplet-go!ffuncties met bijna deze![ de energie E voor een twee

alomig molekuul bestaande uit kalium-atomm in een f = 0 toestand. Het grootste gedeelte van de go!f

functies van gebonden toestanden vlak bij het continuüm bevindt ~eh in een groot gebied waar de exchan

gewisselwerking zeer klein is zodat het golfgetal er gelijk is; omdat de go!ffuncties in het buitengebied aan 

deif!fde randvoorwaarde moeten voldoen hebben de singlet- en tripletgo!ffuncties bij deze!fde energie in dit 

gebied deze!fde fase, zodat 3- naar 1 nadert. Een klein verschil in energie gaat gepaard men een verschil

lend golfgetal en zal in dit gebied dus voor uitdoving zorgen zodat 3- sterk inzakt. Voor lagere toestan

den ifjn de gebieden waar de amplitude van de go!ffunctie significant is lang niet zo uitgestrekt, zodat 

verschillen in het golfgetal als gevolg van verschillen in de bindingsenergie, vergeleken met het verschil ten 

gevolge van de exchange-wisselwerking, niet tot zo sterke effecten leiden. 

We kunnen nu voor diverse waarden van 3- het cluster niveaus bekijken als functie van 

de afstand tussen de singlet- en tripletniveaus (Es- ET)/Cl!ü (bij constante 3-). Een interes

sante limiet is 3- =1, waarbij de singlet-baan-golffunctie en de triplet-baan-golffunctie 

identiek zijn. Voor B = 0 zijn in Figuur 3-5 voor alle waarden van F de clusters weergege

ven voor 3- = l en 3- = 0 .l. 
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Figuur 3-5: Voor & = 1 (a) ett 0.1 (b) per F de wederifjdse verstoring van em triplet-kluster e11 een 

sitJglet-kluster als functie van Es - ET voorem even-.e toestand zonder magneetveld van een twee-alomig 

molekuul bestaande uit identieke bosonen met kernspin ia= 7/2. Alleen voor F = 0, 2, 4 en 6 is er 

daadwerkelijk een singlet-niveau aanweifg, ife Figuur 3-2. 
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De verschillende singlet-niveaus splitsen op als gevolg van de koppeling met de triplet

niveaus. Met tweede orde storingsrekening kan men deze verschuiving uitrekenen. In

dien het verschil tussen de singlet-niveaus en de triplet-niveaus veel groter is dan de af

stand tussen de triplet-niveaus reduceert de verschuiving van een singlet-toestand 

(S=O, I) tot een simpele formule: 

AE-"'("'slv~I"'T)("'Tiv~l\lfs) -~"'( lv.-1 )( lv.-1 )-- ~ E _ E "" Es-Er ~ X.s hf XT XT hf X.s -
T S T T 

29 

4(E:~t)h4 L (omm~l(~ -~J·(it-i2)11m;rm~)(1m;rm~l(~ -~)·(!~ -i2)1oolm1)= 
m5I'mj 

4(~~~)hl (1mii(it-LYIImi) = 4(::~~) [ 2(it(it + 1) + i2(i2 + 1))-1(1 + 1)] 
waarin de spintoestanden X zijn weergegeven in de IS ms I m1) basis. Deze verschuiving is 

niet afhankelijk van hetmagneetveld B. 

3.6.2 De adiabatische potentiaal 

De adiabatische spin-toestanden vindt men door de lokale wisselwerkings-Hamiltoniaan 

te diagonaliseren. Deze bevat de termen Vc, Vht-, V Zeeman en Vhr. In de basis waarin 

Vc + Vht- +V zeeman diagonaal is, levert dit als diagonaalelementen 

VS/T +(!IV~+ V Zeeman I!) 
en als niet-diagonaalelementen 

Deze Hamiltoniaan is dus equivalent aan de Hamiltoniaan voor twee elkaar storende 

singlet- en tripletclusters met 3- = 1! Men kan in het linkerdeel (ET> Es) van Figuur 3-Sa 

direct zien hoe in de adiabatische basis twee adiabatische potentialen elkaar afstoten als 

functie van de exchange-energie. Vanuit dit oogpunt bekeken is de wederzijdse ontwij

king van de adiabatische potentialen pas halverwege waar de exchangewisselwerking mi

nimaal (0) is, dat wil zeggen op r = oo. Nu "begrijpen" we ook meteen de ontaarding in 

het midden van Figuur 3-Sa: voor beide losse atomen kan het spin-impulsmoment fa 
twee waarden aannemen (fa = ia ± sa), die dankzij de hyperfijnwisselwerking een ver

schillende energie hebben. Deze toestanden zijn op grote interatomaire afstanden ont

koppeld, maar worden op kleinere afstanden sterk gekoppeld door de exchange

wisselwerking. 
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Aangezien de exchangewisselwerking op grote afstand exponentieel verloopt als 

functie van de interatomaire afstand geeft Figuur 3-Sa toch een enigszins vertekend 

beeld: bepalend voor het al dan niet volgen van adiabatische potentialen is o.a. hoe snel 

de adiabatische toestanden veranderen als functie van de interatomaire afstand. Een ex

ponentieel verloop van de exchange-wisselwerking als functie van de interatomaire af

stand levert voor de verschillende waarden van F Figuur 3-6 op. 

F=8 
F=6 
F=4 
F=2 

----- ~-~~~:~~==~---------------
----~~ ~~~~ ------ ---=::------_;:: ::::--- - --- F=l/31517 

S=l 

-10 

-15 3br 

Figuur 3-6: De adiabatische potentialen (minus de triplet-potentiaal) als functie van r voor een even-f 

botsing zonder magneetveld voor identieke bosonen met kernspin ia = 7/2. In het midden van de figuur 

ifj11 de exchange- en de hype'.ftjnwisselwerking even groot (V T - V s = 3.!u); per eenheid naar links neemt 

de exchange met een factor e toe. Toestanden met verschillende F ifjn met verschillende lijntypen weerge

geven. 

Hoe de spin-toestand verandert bij het passeren van het koppelingsgebied hangt af van 

de kinetische energie bij het koppelingsgebied. Bij een lage kinetische energie volgt de 

spin-toestand een lokale adiabatische toestand. Bij een hoge kinetische energie daarente

gen is er geen tijd om de spin-toestand te laten veranderen. Bij normale vermeden krui

singen, zoals in Figuur 3-5, is een adiabatische toestand aan de ene kant van de kruising 

ook een adiabatische toestand aan de andere kant van de kruising. Doordat in ons geval 

de wederzijdse ontwijking van de twee adiabatische potentialen eigenlijk pas halverwege 

is, kan het zijn dat een adiabatische toestand aan de ene kant van de kruising aan de an

dere kant van de kruising een coherente superpositie is van meerdere adiabatische toe

standen. In dit geval zijn de toestanden niet te beschrijven zonder meerdere spin

toestanden te gebruiken. 
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Onder bepaalde omstandigheden hoeft een grote overlap van singlet- en triplet-' 

golffunctie in het buitengebied niet samen te gaan met gekoppeld gedrag in de zin dat de 

begin- en eindtoestand van een botsing verschillend kunnen zijn: het is mogelijk dat de 

spin-toestand verandert als functie van de interatomaire afstand, maar dat de spin

toestand zich na de botsing toch weer in de begin-toestand bevindt. 

Adiabatisch gedrag is hier een voorbeeld van. De spin-toestand van het molekuul 

volgt dan tijdens het doorlopen van het koppelingsgebied een lokale adiabatische spin

toestand. Dit gedrag komt vooral voor indien de kinetische energie laag is in het koppe

lingsgebied. Tweede orde storingsrekening zoals toegepast in de vorige alinea's kan niet 

gebruikt worden om dit gedrag goed te beschrijven. 

Een ander voorbeeld wordt gebruikt in de magnetische val. Stel dat het systeem in de 

begintoestand zich in de energetisch laagste spin-toestand bevindt van de spin

toestanden die onderling gekoppeld zijn. Bij een botsing met lage kinetische energie 

moet de eind-toestand dan gelijk zijn aan de begintoestand, omdat er geen energie be

schikbaar is voor het verschil in spin-energie. Dit voorbeeld zal uitgewerkt worden in 

§4.3. 
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4 Kanalen 
De grote exchange-wisselwerking voor kleine interatomaire afstanden heeft tot gevolg 

dat daar nauwelijks hyperfijnkoppeling door Vhr zal plaatsvinden tussen singlet- en triplet

toestanden. We zullen zien dat er voor een geschikte keuze van eenr-onafhankelijke ba

sis geen enkele koppeling tussen de spin-toestanden is en dat bovendien de spin

dynamica ontkoppeld is van de baan-beweging. \Y./e spreken dan van kanalen die ontkop

peld zijn tot een bepaalde afstand r0• In zo'n kanaal is er een zekere. reguliere oplossing 

die voldoet aan de randvoorwaarde dat de oplossing nul moet zijn in de oorsprong. Als 

alternatieve randvoorwaarde kunnen we nu eisen dat oplossingen van de gekoppelde 

Schrödingervergelijking in r0 aansluiten aan de reguliere oplossingen in de kanalen. 

De reguliere oplossing in ro hangt slechts af van de singlet- of triplet-potentiaal 

(inclusief centrifugaalterm) op kleinere interatomaire afstanden en de energie die be

schikbaar is voor de baanbeweging. Bovendien blijkt de aansluitconditie in ro met een 

eenvoudige formule goed te beschrijven. 

4.1 De singlet- en triplet-kanalen 

Op kleine interatomaire afstanden is het effect van Vhf-, de koppeling tussen singlet- en 

triplet-toestanden, verwaarloosbaar omdat de exchange-wisselwerking er zo groot is. We 

kunnen dan de spin-ruimte opsplitsen in een singlet- en triplet-deelruimte, waarbij de 

Hamiltoniaan binnen deze deelruimten bestaat uit de kinetische energie-operator, 

Vhl- +V Zeeman en resp. de singlet.,- of triplet-potentiaal. De singlet- en triplet-potentiaal zijn 

evenredig met de eenheidsoperator in de spin-ruimten waar ze betrekking op hebben. 

Omdat de potentialen daarom diagonaal zijn in iedere basis in hun spin-ruimten èn om

dat de dynamica van het spin-systeem niet afhangt van de interatomaire afstand, is de 

spin-dynamica niet gekoppeld met de baanbeweging. De eigentoestanden van de Ha

miltoniaan van het spin-systeem, Vhl- +V Zeeman, zijn daarom volledig ontkoppeld. Dit zijn 

de spin-toestanden van de ontkoppelde singlet- en triplet-kanalen. 

Indien we de kinetische energie E- V op een bepaalde interatomaire afstand r0 speci

ficeren ligt daarmee met behulp van de singlet- of triplet-potentiaal voor alle r de kineti

sche energie vast. Dit is niet afhankelijk van de spin-energie van het spin-systeem, die in 

E èn V= V51T + Vh"r +V Zeeman meegenomen is. Met de lokale kinetische energie, en derhal

ve het lokale golfgetal, kan hiermee de reguliere oplossing vanaf de oorsprong voorgezet 

worden: de logaritmische afgeleide A van de reguliere oplossing op een interatomaire 

afstand ro hangt alleen af van de singlet- of triplet-potentiaal in het binnengebied. We 

hebben nu twee relaties tussen de kinetische energie en de golffunctie in r0: één voor de 

singlet-potentiaal en één voor de triplet-potentiaal in het binnengebied. 
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4.2 De hyperfijnkanalen 

Op grote interatomaire afstanden wordt de exchange-wisselwerking verwaarloosbaar. 

Daardoor is de potentiaal wederom evenredig met de eenheidsoperator, maar nu in de 

totale spin-ruimte. De eigentoestanden van de Hamiltoniaan Vhf + VZeeman van het spin

systeem, zijn daarom ontkoppeld en vormen de kanalen. Deze Hamiltoniaan is gelijk aan 

de som van de Hamiltoniaan van twee losse atomen. Produkten van atomaire eigentoe

standen, (de hyperfijntoestanden) zijn dan ook eigentoestanden van deze Hamiltoniaan. 

We moeten deze oplossingsruimte echter beperken. Ten eerste omdat we apart oplos

singen met verschillende mF = m11 + mn bekijken. De tweede eis in belangrijker: omdat de 

atomen identieke deel*s zijn, moeten, afhankelijk van het bosonische dan wel fermioni

schekarakter van de atomen en het relatieve baanimpulsmoment van de beweging, de 

spin-toestanden ge(anti)symmetriseerd worden. Zo vinden we de spin-toestanden van de 

hyperfijnkanalen. Zonder magneetveld kan de spin-energie in deze kanalen maximaal 

drie waarden aannemen, omdat de spin-energie van losse atomen dan maximaal twee 

waarden kent: de energie voor fa = ia + ~ toestanden en die voor fa = ia - ~ toestanden. 

Wanneer de kinetische energie in deze kanalen negatief wordt voor grote afstanden, 

zal alleen de reguliere oplossing niet exploderen. Voor deze kinetische energieën kan zo 

een relatie tussen de kinetische energie en de golffunctie in een bepaald punt gedefini

eerd worden, die bepaald wordt door de potentiaal in het buitengebied. Indien de kineti

sche energie in een van de kanalen echter positief blijft zijn er geen oplossingen meer die 

exploderen. De totale energie is dan hoger dan de energie van de laagste hyperfijntoe

stand, en we zijn in het continuüm terechtgekomen. 

4.3 Botsingen in een statische magnetische val 

Botsingen in een magnetische val kunnen ervoor zorgen dat de spin-toestand van ato

men verandert. Dit zijn inelastische botsingen, in tegenstelling tot de elastische botsingen 

waarbij de spin-toestand voor en na de botsingen gelijk is. Indien de totale spin-energie 

van atomen na de botsing kleiner is, zullen atomen een zodanige snelheid kunnen heb

ben dat ze uit de val ontsnappen. Als ze niet ontsnappen warmen niet ontsnappende 

atomen het gas onvermijdelijk op. Bij laag-energetische botsingen kan de totale spin

energie niet toenemen omdat daar geen energie voor beschikbaar is: alleen exotherme 

inelastische botsingen kunnen plaatsvinden. In de volgende gevallen kunnen er hierdoor 

geen overgangen plaatsvinden naar andere toestanden: 

• Botsingen tussen atomen in delf= 4, mr= +4) toestand. Omdat mF = m11 + m12 = 8 

behouden is, geldt ook na de botsing dat beide mr's hun maximale waarde van 4 heb

ben. 

• Botsingen tussen atomen in de lmr = -3) toestand in het laagste manifold. Uit het be- · 

houd van mF volgt dat de volgende typen overgangen plaats kunnen vinden: 
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0 Een overgangwaarbij de atomen zich na de botsing beide in een lmr= -3) toe

stand bevinden. Deze toestanden kunnen zich in het laagste manifold of in het 

hoogste manifold bevinden. Een overgang naar het hoogste manifold kost ener

gie en vindt dus niet plaats, en zonder zo'n overgang is de botsing elastisch. 

0 Een inelastische overgang waarbij één atoom zich na de botsing in de 

lf= 4, mr= -4) toestand en het andere atoom in een lmr= -2) toestand bevindt. 

Zelfs als de lmr = -2) toestand zich in het laagste hyperfijnmanifold bevindt kost 

de overgang naar delf= 4, mr= -4) toestand zoveel energie dat zo'n botsing en

doterm is, en vindt dus niet plaats. 

Ook indien de atomen zich in de lmr= -3) toestand bevinden kunnen er bij lage tem

peratuur dus slechts elastische botsingen plaatsvinden. Wel zoeken atomen in deze 

toestand voor velden B > B0 hoge magneetvelden op, zodat ze op deze manier uit 

een trap kunnen ontsnappen (zie § 2.3). 

Wanneer de atomen zich in andere toestanden bevinden, kunnen er zich wèl in inelasti

sche botsingen voordoen. Daarom worden alleen beide bovenstaande toestanden ge

bruikt om atomen op te sluiten. Hierbij moet aangetekend worden dat de veel zwakkere, 

in dit verhaal niet meegenomen, magnetische dipool-dipool interactie ook bij deze toe

standen overgangen naar andere toestanden kan veroorzaken18
• 

De kinetische energie van de atomen is vaak zo laag, dat er slechts botsingen plaatsvin

den met baanimpulsmoment f = 0. Om te bepalen ofBEC mogelijk is zouden we de 

verstrooiingslengte van bovenstaande toestanden willen bepalen: 

• Twee atomen in delf= 4. mr= +4) toestand botsen. In de mF = 8 toestand van het 

twee-atoom systeem is de spin-dynamica onafhankelijk van de baanbeweging. 

(Omdat mF = 8, is F gelijk aan de maximale waarde 8. Volgens Figuur 3-2 zijn er voor 

deze F geen singlet-niveaus zodat Vhf-niet van belang is.) De spin-toestand is de zui

vere triplettoestand IS= 1, I= 7, F = 8, mr= +8). De relatieve baanbeweging in deze 

toestand wordt slechts bepaald door de centrale interactie voor triplettoestanden, de 

tripletpotentiaal. 

In Figuur 2-2 staat de triplet-potentiaal tussen twee 133Cs-atomen afgebeeld. In 

Figuur 4-1 is de golffunctie voor de relatieve beweging weergegeven van twee ato

men die onder invloed van deze potentiaal botsen met een zeer lage kinetische ener

gie. Bovendien is de golffunctie weergegeven van twee harde, maar verder niet wis

selwerkende deeltjes met een diameter a= 58.7 ao en dezelfde kinetische energie en 

massa als de atomen. De golffunctie voor dit "harde bollen" -systeem is gelijk 

aansin[k(r-a)]. 
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Figuur 4-1: De go!ffunctie voor de relatieve beweging van twee 133Cs atomen met zeer hge kinetische 

enetgie. Bij deze lage enezy,ieën is op grote t(stand de go!ffunctie gelijk aan de go!ffunctie van twee harde 

bollen met diameter a = 5 8. 7 ao. 

Voor deze lage energieën is de golffunctie van deze twee systemen asymptotisch ge

lijk. De betreffende diameter a wordt de verstrooiingslengte genoemd. De verstrooi

ingslengte hangt rechtstreeks samen met de fase van de golffunctie op grote afstand, 

die weer samenhangt met het faseverschil tussen de "ingaande" golf en de 

«uitgaande" golf. 

In dit systeem, waarin de spin-dynamica en de baanbeweging elkaar niet beïnvloeden, 

heeft het magnetisch veld, dat slechts op het spin-systeem werkt, geen invloed op de 

verstrooiingslengte. 

• Twee atomen in de lmr = -3) toestand in het laagste hyperfijnmanifold botsen. Omdat 

er ook voor het twee-atomaire systeem in deze toestand slechts één ingangs- en één 

uitgangskanaal is, kan men uit de fase van de golffunctie in dit kanaal op grote af

stand de verstrooiingslengte bepalen. Voor dit gekoppelde systeem is de verstrooi

ingslengte wel afhankelijk van het magneetveld. Merk op dat zonder magneetveld de 

waarde van de behouden F gelijk is aan 6 bij deze botsing. 
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5 De WKB-fase en een toepassing 

In§ 5.1 zullen we dit concept behandelen. In§ 5.2 komt een toepassing aan de orde. 

5.1 De WKB-fase 

Vaak zal de golffunctie in een groot gedeelte van een singlet- of triplet-kanaal een oscille

rend gedrag vertonen, zodat hij veel sterker van de interatomaire afstand afhangt dan de 

potentiaal. In zo'n gedeelte is een golffunctie in goede benadering van de volgende 

WKB-vorm 

sin(J k dr) sin( cp) 
\lf=A Jk =A Jk (5.1) 

waarink = .J2JJ/h2[E-V-Il 2 /2JJr2f{R+l)] het lokale golfgetal encp=fkdr de \VKB-fase is. In 

§ 4.1 is uiteengezet dat we niet de volledige informatie over de singlet- en triplet

potentialen in het binnengebied r < r0 nodig hebben, maar slechts de logaritmische afge

leide A(E, f) van de radiële singlet- of tripletgolffuncties in afhankelijkheid van E en f. 

Het blijkt voordelen te hebben om in plaats van A de WKB-fase van de radiële golf

functie in r0 te gebruiken. Waar wij nu in geïnteresseerd zijn is de functie cp(E, f), met de 

bedoeling die als randvoorwaarde voor de Schrödingervergelijking in het buitengebied 

r > fo te gebruiken. Het zal blijken dat de E, f afhankelijkheid van cp, in tegenstelling tot 

die van A, met slechts een paar enkele termen in de Taylor-ontwikkeling beschreven kan 

worden: de coëfficiënten van enkele termen in de Taylor-ontwikkeling naarEen f(f+l). 

Merk op dat de Schrödingervergelijking termen evenredig metEen met f(f+l) bevat. 

Dit zijn dus de natuurlijke ontwikkelings-parameters. Uit de definitie van de WKB-fase is 

duidelijk hoe cp verandert bij een kleine verandering van E, fen V(r) (r < r0): 

I J
ro a~( E-V- 2: 2t(l+I)) 

Ö<p = 2k dr. ro 
(5.2) 

Met de introductie van de WKB-fase is de invloed van de gehele potentiaallinks van 

ro geïntegreerd tot een functie, die slechts afhangt van de bewegingsenergie en het 

baanimpulsmoment. Aan de andere kant is de invloed van een potentiaal gecorreleerd 

aan de kans dat een deeltje er aanwezig is. De volgende verbanden zijn daarom niet ver

bazend en zullen, met extra correctietermen, ook blijken te gelden indien de WKB

benadering niet gemaakt kan worden: 
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ro ro 

2!._ = J...Ldr ~ J sinl(<p(r)) dr = IAI-2( I ) 
0.!l!.E 2k k \jl \jl r<ro 

al 
ro ro 

- _2!._ = J...L...Ldr- J sinl(<p(r)) I dr -IAI-2 (wi...Liw) 
éll(l+l) 2k r 2 

- k ,2 - r 2 r<ro 

(5.3) 

Overigens is li ~gelijk aan de halve klassieke verblijfstijd in het gebied r < ro van een 

deel* dat in het kanaal terugstuitert. De twee grootheden in (5.3) hangen in de WKB

benadering, waar het golfgetal k groot is, niet sterk van E of f(f+ 1) af. Interatomaire af

standen r waar de WKB-benadering niet geldig is, bijvoorbeeld bij de klassieke omkeer

punten waar k nul wordt, kunnen veroorzaken dat er sterkere fluctuaties in de WKB-fase 

optreden. Een van de klassieke omkeerpunten waar we op kleine atomaire afstanden 

mee te maken hebben wordt veroorzaakt door de sterke afstotende kracht van de ato

men op korte afstand. Voor licht- en niet gebonden toestanden is deze kracht echter zo 

plotseling en groot, dat we in essentie praten over een harde wand, die geen fluctuaties 

aan de fase toevoegt. Formule (5.3) zal zeer nuttig blijken bij het toepassen van storings

rekening, waar matrixelementen als (\lfl\lf)r<ro een zeer belangrijke rol blijken te spelen. 

Voor verdere referentie vermelden we hier ook expliciet hoe een kleine modificatie in 

de potentiaal in het binnengebied de fase zal veranderen: 

(5.4) 

5.2 Een vereenvoudigd model voor de gebonden niveaus 

We zullen nu een vereenvoudigd model voor gebonden toestanden introduceren dat be

vorderlijk is voor het inzicht. Het maakt geen deel uit van de nieuwe inverse storingsre

kening methode, die in het kader van dit afstudeerwerk ontwikkeld is (daarvoor gaat de 

vereenvoudiging te ver). Het model is gebaseerd op het gebruik van de WKB-fase, maar 

nu zowel in het binnengebied als het buitengebied. Dit laatste kan natuurlijk alleen als we 

ook in het buitengebied met een ontkoppeld kanaal te maken hebben. We zullen dit rea

liseren door r0 te leggen waar de adiabatische potentialen elkaar ontwijken. We nemen 

dan ontkoppelde singlet/triplet kanalen voor r < ro en ontkoppelde hyperfijnkanalen 

voor r >ro-De ontkoppelde singlet/triplet/hyperfijn-kanalen hebben ontkoppelde baan

en spin-dynamica, zodat de fase in een singlet/triplet/hyperfijn-kanaal slechts afhangt 

van de singlet/triplet/hyperfijnpotentiaal en de energie die beschikbaar is voor de baan

beweging. Als gevolg van verschillen in spin-energie zijn de singlet/triplet/hyperfijn

fasen ten opzichte van elkaar verschoven als functie van de totale energie E. Per definitie 

nemen de fasen van de kanalen in het binnengebied en het buitengebied toe bij nadering 

van dit punt ro. Voor een hypothetisch molekuul zonder magneetveld bestaande uit 

identieke bosonen, kernspin 7/2, f = 0 en F = 6 (zie Figuur 3-2) zijn in. de Figuren 5-1 en 

5-2 uitgezet als functie van de totale et~ergie: 
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• m1t-<ps; waarin <ps de fase is in het singletkanaaL 

• m7t-<p-r; waarin <p-r de fase is in het tripletkanalen. Er is een verschil tussen de spine

nergie van de I= 7 en I= 5 kanalen zodat de twee lijnen ten opzichte van elkaar in 

horizontale richting getransleerd zijn. 
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• <(>H; <J>H is de fase in de hyperfijnkanalen in het buitengebied. Er is een verschil tussen 

de spin-energie van de hyperfijnkanalen zodat de twee lijnen ten opzichte van elkaar 

in horizonale richting getransleerd zijn. Voor te hoge energie openen de kanalen zich 

zodat de fase niet meer is gedefinieerd. Verder stijgt~, die sterk gecorreleerd is aan 

('VI'V)r<ro, sterk nabij het continuüm, omdat het klassieke omkeerpunt snel naar 

rechts opschuift. 

We gaan nu verder uit van de adiabatische benadering, zodat de spin-toestand slechts 

één adiabatische potentiaalcurve blijft volgen. In Figuur 3-6 is te zien wèlke spin

toestanden in elkaar overgaan waar de adiabatische potentialen elkaar ontwijken (rond 

r0). We moeten ons wel realiseren dat de potentialen waar we mee werken gelijk zijn aan 

de zuivere singlet/triplet/hyperfijn-potentialen plus de spin-energieën. Deze sluiten niet 

continu op elkaar aan, zoals de echte adiabatische potentialen in Figuur 3-6. Er treedt nu 

een gebonden toestand op indien de totale fase gelijk is aan het vibratiequantumgetal m 

maal1t. De punten waar dit het geval is, zijn aangegeven in de figuren. 

-50 -40 

Figuur 5-1: De fasen nabij het continuüm. De bovenste 6 bindi1Jgsenergieën iffn aangegeven voor het 

geval dat de overgang tussen de twee typen kanalen adiabatisch is. 
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Figuur 5-2: De fasen voor dieper gelegen toestanden. Doordat de go!ffunctie in het buitengebied klein is, 

is de tffitmzd tussen twee niveaus met een tripletkarakter voor r < r0 bijna 6~ ahf, zoals verwacht wordt 

i!J11der hypetjijnkoppeling doorVt:.r. 

De energie-afstanden binnen een tripletcluster worden blijkbaar afhankelijk van de bin

dingsenergie van de toestand, maar blijven onafhankelijk van de singlet-fase. Het ener

gieverschil tussen twee toestanden die voor r < r0 een tripletkarakter hebben wordt ver

oorzaakt door het verschil in spinenergie in de triplet-kanalen èn in de hyperfijnkanalen. 

Met hetzelfde argument volgt dat toestanden die links een singlet-karakter hebben met 

verschillende F niet opsplitsen (Pas op: alleen F = 6 was in bovenstaande figuur weerge

geven). Deze opsplitsing is er in werkelijkheid wel, zoals te zien is in Figuur 3-6. In deze 

figuur is te zien dat er in werkelijkheid een klein verschil is tussen adiabatische potentia

len van de singlet-niveaus, ondanks dat er noch in de (asymptotische) singlet-kanalen 

noch in de hyperfijnkanalen een verschil is in de spin-energie. Dat we geen verschil heb

ben gevonden komt doordat we de spin-energie van de kanalen tot aan het aankno

pingspunt constant hebben gehouden. 

In feite vindt er koppeling tussen alle kanalen plaats. Voor dieper gelegen toestanden 

liggen de energieën waar de singlet- en triplet-fase ((>H kruisen vaak relatief ver uit elkaar 

ten opzichte van ~- Veel niveaus zullen daardoor toch relatief zuivere singlet- of triplet

toestanden zijn. Dit geldt niet voor hoger gelegen niveaus, waar alle toestanden veel 

dichter op elkaar liggen. 

Om exact uit te rekenen waar de bindingsenergieën precies liggen, moet men de fasen 

uitrekenen aan beide zijden van het koppelingsgebied en tussen deze punten de gekop

pelde Schrödingervergelijking toepassen. In § 6.3 zal blijken dat berekeningen voor 133Cs 
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en experimentele gegevens over 85Rb laten zien dat heel andere toestanden koppelen dan 

op grond van de adiabatische benadering verwacht zou worden. 
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6 Gebonden toestanden 

6.1 Het oplossen van de Schrödingervergelijking 

De tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking voor het twee-atoom systeem is te her

formuleren als een stelsel van gekoppelde radiële tweede orde differentiaal-vergelijkingen 

met koppelingen tussen verschillende spintoestanden van de vorm 

!1

1 w = ~~ (w- E!)w (6.1) 

waarin Wij(r) = Vij(r) +öij h1/21-1r 1 f(f + 1). N.B: we zullen W..- El voor het gemak vaak 

schrijven als W..- E. Bij vaste energie is, zonder randvoorwaarden op te leggen, het aantal 

onafhankelijke oplossingen van een differentiaalvergelijking die de koppeling tussen n 

toestanden beschrijft gelijk aan 2n. We dienen echter te eisen 'dat de radiële functies in 

alle kanalen naar 0 gaan in de oorsprong (gevolg van het afsplitsen van een factor 1/r in 

de totale golffunctie). Als randvoorwaarde eisen we verder dat in kanalen die gesloten 

zijn (een kanaal is gesloten bij een zekere waarde van de totale energie, als asymptotisch 

voor r 4 oo de kinetische energie negatief is) de radiële golffunctie voor groter niet ex

plodeert. Hiermee is het aantallineair onafhankelijke oplossingen gereduceerd van 2n tot 

2n - (n + aantal gesloten kanalen) .. Bij de energie waarbij er open kanalen zijn is er dus min

stens één oplossing: we bevinden ons in het continuüm. Indien de energie zo laag is dat 

alle kanalen gesloten zijn zal er slechts bij discrete (bi11di11gJ-)energieën een gebo11de11 toe

stand mogelijk zijn. 

Natuurlijk kunnen er zich ook discrete oplossingen in het continuüm bevinden indien 

er geen koppeling plaats vindt tussen continuüm-toestanden en een gebonden toestand 

bij dezelfde totale energie. Indien dit gebrek aan koppeling samenhangt met het niet 

aanwezig zijn van een magneetveld, kunnen er zo rnalekuien ontstaan (in zo'n discrete 

toestand) die men gecontroleerd uiteen kan laten vallen door een magneetveld aan te 

leggen. 

Voor het vinden van oplossingen die aan alle randvoorwaarden voldoen gaat men vaak 

als volgt te werk. Men genereert twee sets van lineair onafhankelijke oplossingen waarvan 

de één voldoet aan de randvoorwaarden in de oorsprong en de andere aan de eis van 

regulariteit in de gesloten. kanalen voor grote r. Als alle kanalen gesloten zijn, het geval 

waartoe we ons bijna uitsluitend beperken, zijn er in elke set dus n oplossingen. Men kan 

de ie oplossing genereren door (bij kleine resp. grote r) te starten in het ie kanaal en de 

golffunctie + de eerste afgeleide in de rest van de kanalen op nul te stellen. Dit 

••opstarten" gebeurt het handigst indien men daar gebruik maakt van de adiabatische 

(ontkoppelde) basis. Om aan de randvoorwaarden te voldoen start men behalve in een 

ontkoppeld gebied ook nog ver in het verboden gebied: de oplossingen die men wil 
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vermijden, de in de richting van het verboden gebied stijgende oplossing, dempen van

zelf uit tijdens het integreren naar het middengebied. (Zie Figuur 6-1.) 

_, -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 

Figuur 6-1: Het opstarten va11 de go!ffu11ctie in een verbodm gebied, waar de ki11etische energie mgatief is 

(e11 hier ook constant) met het normale gebied rechts. We starten steeds horizontaal op, maar steeds ver

der het verboden gebied in. De go!ffunctie convergeert aan de rechterkant naar de oplossing die, naar links 

voortgezet, niet explodeert. 

De twee sets oplossingen integreert men na het opstarten beide naar het midden toe, 

waar gekeken wordt of door middel van lineair combineren uit beide sets dezelfde niet 

triviale oplossing is samen te stellen: 
n n 

L \j/L(r)c~ = 'P(r) = L \j/R(r)c~ 
-1 -1 

(6.2) 
i=1 i=1 

Indien zo'n oplossing mogelijk is zijn de oplossingen in de beide sets samen blijkbaar 

afhankelijk. Omgekeerd, indien de oplossingen afhankelijk zijn, bestaan er coëfficiënten, 

niet allemaal gelijk aan nul, die aan (6.2) voldoen. Aangezien de sets intern onafhankelijk 

zijn is de totale golffunctie 'P ongelijk aan de triviale oplossing. 

Twee oplossingen van een tweede orde differentiaalvergelijking zijn identiek indien ze 

op twee punten gelijk zijn: 

\j/L(r1)ÇL = \j/R(r1)ÇR} [ L( )-1 R( ) L( )-1 R( )] R 
\j/L(r

2
)çL = \VR(r

2
)çR => \jl Ij \jl f1 - \jl r2 \jl r2 ç = Q (6.3) 

waarin de oplossingen per set als kolommen van een vierkante matrix geschreven zijn. 

Indien de determinant van de matrix die opgebouwd is uit de oplossingen in de twee 

punten gelijk aan nul is, bestaat er een niet-triviale oplossing ç_R waarmee de golffunctie 'P 

bekend is. Overigens moet men niet vergeten ~L en 'I'R in dezelfde basis uit te drukken. 

We kunnen het telkens genereren van oplossingen voor steeds weer nieuwe "probeer"

energieën vermijden door gebruik te maken van de eis dat in ieder kanaal de oplossing 

aan moet sluiten aan de reguliere oplossing in dit kanaal. Als randvoorwaarde voor het 

binnengebied kan daarom ook de WKB-fase in de kanalen gebruikt worden. Dit levert 

bovendien als voordeel op dat de potentiaal in het binnengebied niet bekend hoeft te 



Hoofdstuk 6 Gebonden toestanden 

zijn: de effecten van de singlet-potentiaal en de triplet-potentiaal in het binnengebied 

worden verdisconteerd in twee eenvoudige functies, de singlet- en triplet-fasen. 

6.2 Numerieke integratie 

Het integreren van de differentiaalvergelijking langs de r-as wordt numeriek met stap

grootte h uitgevoerd. De tweede afgeleide wordt standaard benaderd met een centrale 

afgeleide, zodat de volgende differentievergelijking verkregen wordt: 
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\lli-1 - 2\lli +\lli+l =h2 !~(wi -E)\IIi (6.4) 

waarin de index i het radiële punt aanduidt. We blijken echter enkele orden nauwkeuriger 

te werken indien we de volgende substitutie uitvoeren in (6.4) 19
: 

\11 ~ q~ = (1- ~; !~ (w- E))\11 

w-E~(I+ ~; !~(w-E)Xw-E) 
(6.5) 

Ook het aan Î opleggen van de WKB-fase kan tot op hoge orde uitgevoerd worden. 

6.3 Een voorbeeld 

Als voorbeeld rekenen we de gebonden toestanden uit van twee Cs-atomen zonder 

magneetveld bij f = 0 en F = 6, de hoogste F waarbij er koppeling tussen toestanden 

plaatsvindt. Voor F = 6 vindt er koppeling plaats tussen drie basistoestanden. De drem

pel van het continuüm ligt bij -4~ élhf doordat de onderste hyperfijnkanalen f1 = fz = 3 er 

openen. Voor de singlet- en tripletpotentialen worden "redelijke" keuzen gemaakt over 

het volledige interval 0 < r < oo. 

In Figuur 6-2 staat het bovenste deel van het spectrum uit (de exacte niveaus). De ge

arceerde band stelt het begindeel van het continuüm voor. Voor sterk gebonden toe

standen is de golffunctie verwaarloosbaar op de grotere interatomaire afstanden waar de 

hyperfijnkoppeling tussen singlet- en triplet-toestanden plaatsvindt. Bij deze energieën 

vinden we dan ook twee triplet-series, die kloppen met de energieën ET + v:r voor 

S = l, I= 7, resp. S = 1, I= 5 (apart weergegeven met overeenkomstige lijnen), met de 

spin-energie als onderlinge afstand. Daarnaast zijn de singlet-toestanden te onderschei

den met iets grotere niveau-afstanden omdat de klassieke doorlooptijd door de singlet

potentiaal tussen het binnenste en buitenste omkeerpunt iets korter is (potentiaal die

per). 
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r continuüm 

fl 

exacte 
bindings
energieën 

Er+ Vt/voor 
=1, 1=7 s 
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Figuur 6-2: De exact uitgerekende bindingsenergieën zonder magneetveld met f = 0, F = 6 niveaus voor 

twee Zwak gebonden 133Cs-atomen voor redelijke mode/parameters. Bij lage energie is de antirymmetri

sche hyperfijnkoppeling verwaarloosbaar e11 worden S en I goede quantumgetallen. De singlet- en triplet

series ifjn bij lage energie dan ook duidelijk onderscheidbaar. Het blijkt echter mogelijk de series tot aan 

het continuüm te kunnen volgen. 

Bij hogere energie vindt er wel koppeling plaats tussen de diverse toestanden, maar toch 

blijken we de series te kunnen blijven onderscheiden tot aan het continuüm. Opvallend 

.is dat de triplet-serie die bij lage energiedeS = 1, I= 7 toestanden beschrijft, zich tegen 

het continuüm aan gedraagt als een zuiver triplet-niveau: de onderlinge energieafstanden 

binnen de serie en zelfs de afstand tot het continuüm zijn gelijk. Ook hangen de bin

dingsenergieën vrijwel niet van de singlet-potentiaal en singlet-fase in het binnengebied 

af. De plaats van het continuüm wordt bepaald door de energie van het laagste hyper

fijnkanaal, waarvan de spin-toestand met F = 6 echter geen zuivere triplet-toestand is. De 

toestand is echter wel bijna triplet: per atoom zijn de elektron-spin en de kern-spin 

maximaal tegengesteld (fa. is minimaal). Daarnaast hebben f1 en ti bijna dezelfde richting, 

omdat .E vrij groot is. De elektron-spins moeten daarom ook bijna dezelfde richting 

hebben. Indien de spin-:-dynamica in het koppelingsgebied volledig adiabatisch zou zijn, 

gaat volgens Figuur 3-6 het laagste hyperfijnkanaal over in de singlet-toestand. Toestan

den in dit "adiabatische kanaal" zouden niet worden beïnvloed door de triplet-fase en 

triplet-potentiaal in het binnengebied, in tegenstelling tot wat we hier vinden. 
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Figuur 6-3 laat enkele zeer recente resultaten zien van metingen door de groep van Prof. 

Heinzen in Austin, Texas. Het betreft een 2-foton overgang met twee lasers van ver

schillende frequentie, waarbij één laser vervolgens een optische overgang induceert tij

dens de botsing van twee koude grondtoestand 85Rb atomen met volledig langs een 

magneetveld gestrekte spins (F = 6, mF = +6) naar een discreet gebonden (Rb + Rb*, één 

atoom bevindt zich niet meer in de grondtoestand) niveau en de andere laser een over

gang naar een gebonden (Rb+ R~) niveau dicht bij het continuüm bij een voor ons 

verwaarloosbaar veld. In de figuur is E = 0 en het continuüm weergegeven. Omdat elk 

laser-foton mF met hoogstens 1 kan veranderen kan de laagstgenoemde (Rb+ Rb) toe

stand alleen mF-waarden ~ +4 hebben. F kan dus alleen 4, 5 of 6 zijn. De F = 4, 5, 6 toe

standen voor 85Rb2 zijn equivalent aan de F = 6, 7, 8 toestanden bij 133Cs2• We verwach

ten dan ook twee identieke triplet-series voor de F = 5 en F = 6 toestanden die onderling 

3 3.tu verschoven zijn ten gevolge van Vb"r. Inderdaad is het mogelijk om dez series te on

derscheiden in het gemeten 85Rb2 spectrum. Ook kunnen we uit de hoogste gemeten 

triplet-toestand een verstrooiingslengte afleiden, die consistent blijkt te zijn met een re

cent gemeten waarde5
• De overige gemeten niveaus kennen we toe aan F = 4. Eén van de 

series is al te herkennen aan de onderlinge afstand en de afstand tot het continuüm ... Het 

is de bedoeling om met de in dit afstudeerwerk ontworpen methode deze metingen te 

gaan gebruiken. 
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E=O 

Figuur 6-3: Gemete11 bimiingse11ergieën bij venvaarloosbaar magneetveld voor de F = 4, F = 5 en F = 6 

niveaus voor twee i}Vak gebonden 85Rb -atomen. 
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7 Inverse storingsrekening 

7.1 Inleiding 

In hoogstuk 1 is reeds het doel van dit afstudeerwerk aan de orde geweest: het ontwik

kelen van een IPA methode waarin koppeling tussen singlet- en triplet-toestanden wordt 

meegenomen en bovendien gewerkt wordt met singlet- en triplet-geaccumuleerde fasen. 

De uitgangsformules (1.1), (1.3) en (1.2) van de IPA kunnen zonder meer overgeno

men worden in het meer-kanaalgeval: 

~En = ('I'~~~ Vl'l'~), 
~V= P8~V8 (r) + PT~VT(r), 
~ Vs,ir) = Lci.siT(.siT(r), 

~En= LLCi,SIT(\j/:IPsfi.s(r)+ PTfi.ir)l'l':). 
i SIT 

(7.1) • 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.4) is opnieuw een stelsel inhomogene lineaire vergelijkingen, waaruit de coëfficiënten 

Ci.srr kunnen worden opgelost. Er zijn echter toch enkele complicaties die moeten wor

den opgelost: 

• Het betreft in essentie het introduceren van een matrix-structuur in de IPA aanpak. 

In numerieke termen: het combineren van twee afzonderlijke ingewikkelde gebon

den-toestands- en !PA-programma's in één programma. 

• Voorzover de potentiaal-correcties zich ook uitstrekken tot in het binnengebied 

r < r0 willen we ze met een wijziging van de randvoorwaarden op de radiële golffunc

ties in rekening brengen: via correcties op de singlet- en triplet-fasen. 

• (7.1) is eigenlijk niet de vergelijking die in eerste instantie uit storingsrekening volgt. 

In eerste instantie vinden we de vergelijking 

~En ( \j/~ I \j/~) = ( \j/~~~ V(r)l'l'~) · (7.5) 

Als we niet expliciet met de golffunctie in het binnengebied rekenen is het deel 

('V~I'V~)r<ro van de normerings-integraal('V~I'V~)niet bekend. Deze moeilijkheid be

staat zelfs in het geval dat ó V alleen ergens in het buitengebied ongelijk 0 is. 

• Vs(r) en VT(r) zijn continue functies van r. Voorzover een wijziging van deze poten

tialen in het buitengebied een eindige waarde heeft in r0 heeft dit consequenties voor 

de potentialen in het binnengebied, dus in principe voor de singlet- en triplet-fasen. 

We proberen nu stapsgewijs tot een oplossing voor deze complicaties te komen. 
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7.2 Gekoppelde inverse storingsrekening zonder WKB-fase 

We beginnen met de afleiding van (J.S) via een tussenstap van enkele vergelijkingen die 

we verderop nodig hebben. We schrijven de Schrödinger-vergelijking voor de onge

stoorde potentiaal in een of andere basis: 
al o 21! (~~,.o E) o 0 -ä;'l\j/n +ï;l ~ - \jin= · (7.6) 

En we willen de verschuiving ~En weten als gevolg van een modificatie ~y van yo (~W 
van Y1) in de potentiaalmatrix: 

- :: \jl n + !~ ( W + ~V - En - ~n )w n = 0 . (J.1) 

Indien men op iedere afstand r het inproduct van (J.6) met de nieuwe golffunctie~n en 

van~~ met (J.1) neemt, ze van elkaar aftrekt en de hermiticiteit van Y (en Y:l) gebruikt 

krijgt men 

- .Ê...(wo . .Ê...\jl - .2..\j/o . \11 ) + ~ . 2~ (~Y- ~E ) \11 = 0. àr -n àr_0 àr-n -n --n h - n -n (J.B) 

Zowel de potentiaal-matrix als de eigenfuncties zijn reëel. Na integreren over het hele 

gebied waar de golffunctie significant is en vervolgens ~n gelijk stellen aan~~, krijgen we 

onmiddelijk de uitgangs-vergelijking voor de gekoppelde IPA zonder WKB-fase: 

( \j/~ ~~Y- ~En I \j/~) = J \jl~ • ( ~Y- ~En)\j/~ dr = 0. (J.9) 

7.3 Gekoppelde inverse storingsrekening met WKB-fase(1) 

Zoals boven opgemerkt, is de eerste-orde verschuiving van de bindingsenergie niet uit te 

rekenen met (J.9) als we gebruik willen maken van radiële fasen, zelfs als de potentiaal 

alleen in het buitengebied veranderd wordt en aan ~Y(ro) = 0 voldaan wordt. Indien we 

gebruik maken van de WKB-fase als randvoorwaarde, hebben we echter, onder andere 

omdat we de potentiaal in het binnengebied niet goed kennen, niet de beschikking over 

de golffunctie in het binnengebied. Deze is eigenlijk nodig om de coëfficiënt van de t.E 

term in (J.9) uit te rekenen, m.a.w. de normeringsintegraal in het binnengebied. 

Essentieel voor onze aanpak is dat we naast elkaar als onafhankelijke parameters in

troduceren: a) de fase-parameters cpsrr(E), met hun E-afhankelijkheid in het energiegebied 

dat we bekijken, b) de coëfficiënten c;,srr in (J.3) en (JA) voor functies f;,srr die eventueel 

ongelijk aan 0 mogen zijn in r0• 

We maken hierbij gebruik van het feit dat dezelfde <psrr(E) afhankelijkheid in een be

perktE-interval verkregen kan worden met een oneindige set van keuzen van de poten

tialen in het binnengebied. Binnen die set kunnen we altijd een potentiaal Vsrr(r) kiezen 

die continu aansluit bij de (gewijzigde) potentiaal in het buitengebied. Overigens hebben 

we de i-afhankelijkheid van cpsrr achterwege gelaten omdat deze geen rol speelt binnen 

de storingsrekening. 
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In het binnengebied voldoet de reguliere oplossing aan de WKB-conditie. We kunnen 

nu de golffunctie in het buitengebied in totaal een willekeurige normering geven en per 

kanaal a (a omvat o.a. het quanturngetal S = 0, 1) met de goede fase in r0 laten aansluiten 

aan de WKB-golffunctie. Ook de waarde van de golffunctie is continu te maken door 

een geschikte keuze van de coëfficiënten Aa. van de WKB-golffuncties. Met behulp van 

(5.3) is de normering van de golffunctie in het binnengebied zo bekend: 

I 0 I 0) ....., ""'IA 12 ~ 
\ \jl n \jl n r<ro "" ~ 11 il~Ek (7.10) 

waarin gesommeerd is over de diverse kanalen. Daarmee zijn de lineaire vergelijkingen 

(7.4) te formuleren die volgen uit een verandering van de potentialen in het buitengebied 

zonder verandering van q>srr(E). 

We hebben echter ook lineaire vergelijkingen nodig waarmee we de eerste-orde ver

anderingen ~q>srr(E) in de fasen kunnen uitrekenen. Dit zijn de vergelijkingen die de 

energie-verschuivingen ~ uitdrukken in de veranderingen van de fasen bij gelijkblijven

de potentialen in het buitengebied. Dit probleem is voor één ontkoppeld kanaal al op

gelost met (5.4), die aangeeft met wat voor modificatie van de potentiaal in het binnen

gebied de verandering van de fase correspondeert. Natuurlijk weten we met behulp van 

(7.9) ook welke verandering in bindingsenergie zo'n verandering van de potentiaal te

weeg brengt. Zo vinden we 

-:LIAJ Ó~a ~('l'~~v~~) =l1En('1'~1'1':) 
C1 ~ r<~ 

(7.11) 

Het r < ro deel van deze laatste normerings-integraal kunnen we weer in de fasen uit

drukken met door middel van (7.10). 

Via (7.10) en (7.11) hebben we het complete stelsellineaire vergdingen te pakken die 

het mogelijk maken gekoppelde inverse-storingsrekening uit te voeren. In het bijzonder 

kunnen we alle matrix-elementen en normeringsintegralen berekenen die in deze verge

lijkingen voorkomen. 

7.4 Gekoppelde inverse storingsrekening met WKB-fase(2) 

De voorgaande formules (7.10) en (7.11) suggereren door hun algemene vorm dat ze 

niet alleen geldig zijn als in het binnengebied aan de WKB-conditie voldaan is. In de ver

gelijkingen komen namelijk geen speciale potentialen en golffuncties in het binnengebied 

meer voor. Hele categorieën golffuncties in het binnengebied geven dezelfde normering 

en hele categorieën modificaties van de potentialen in het binnengebied komen overeen 

met dezelfde verandering van de fase. 

Inderdaad is de WKB-conditie niet van essentieel belang. Inderdaad is een algemene

re formulering mogelijk, die vermoedelijk gerelateerd is aan de mathematische theorie 

van de storing van randvoorwaarden in lineaire randvoorwaarde-problemen20
• De feite

lijke aanpak verschilt in zoverre dat toch heel essentieel van de gunstige eigenschappen 

van de fasen <psrr in de kanalen wordt gebruik gemaakt. 
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Bij het berekenen van bindings-energieën wordt niet de potentiaal over het hele ge

bied gebruikt, maar slechts van de potentiaal in het buitengebied en de relatie tussen de 

WKB-fase en de kinetische energie, die we als randvoorwaarde kunnen beschouwen. 

Dus moeten ook de verschuivingen als gevolg van veranderingen van de potentiaal in 

het buitengebied of randvoorwaarden volledig uit de golffunctie, de potentiaal in het 

buitengebied en de randvoorwaarden zijn af te leiden. Het blijkt dat het probleem exact 

is op te lossen door terug te gaan naar (7.8). Indien we de integratie noodgedwongen 

beperken tot het interval (r0, oo) zien we dat de eerste term in (7.8) niet wegvalt: de loga

rithmische afgeleide Aa van een component a van ~n in ro heeft een andere waarde dan 

· die van~~, hetzij doordat de gemodificeerde potentiaal in het binnengebied anders is, 

hetzij doordat de energie veranderd is. We vinden dus na integratie en het vervolgens 

gelijk stellen van ~n en~~: 

0 = ( \j/~1~ V- ~Enlw~) =-L:( w~Jro)Y ~Aa + J w> (~V- ~En)'V~ dr (7.12) 
a 

Gezien de voordelen van het gebruik van fasen boven logaritmische afgeleiden is het 

gunstig bij elke A een fase <p te definiëren. We doen dat via 

- ·h - J~E-w( - {JE-W I 
A - Ijl - tancp 2JE-W (7.13) 

ro 

voor elk van de ontkoppelde kanalen in r0, metW =V+ 11 2 12~U2 f{f + 1). Deze definitie van 

de WKB-fase komt overeen met de fase in een WKB-golffunctie (5.1). maar is voor al

gemenere golffuncties bruikbaar. 

Uit (7.12) volgt opnieuw een set lineaire vergelijkingen voor de energie

verschuivingen en enerzijds kleine veranderingen van de fasen en anderzijds kleine ver

anderingen van de potentialen in het buitengebied. Als de fasen worden veranderd in 

(7.12) is t:J.Y.. = 0, terwijlt:J.Aa direct via (7.13) kan worden uitgedrukt in l:!.<pa en t:J.En met 

Wa =constant. Als de potentialen in het buitengebied worden veranderd bij gelijke fasen 

wordt t:J.Y.. gegeven door (7.2) en (7.3), terwijlt:J.Aa via (7.13) kan worden uitgedrukt in 

llWa(ro) = llVa(ro), l:!.Wa'(ro) = l:!.Va'(ro) en l:J.Er,. We nemen dus mee dat de relatie tussen de 

logaritmische afgeleide en de fase verandert als de potentiaal wordt gemodificeerd in r0• 

7.5 Enkele aspecten van de numerieke aanpak 

7.5.1 Eindige radiële stapgrootte 

Bij de eerste toepassingen van de nieuwe methode is gebleken dat de coëfficiënten in de 

lineaire vergelijkingen voor de l:!.En verschuivingen vrijwel exact goed moeten zijn, wil de 

aanpak succesvol zijn. Daarom gaan we hier om te beginnen na hoe die coëfficiënten 

kunnen worden uitgerekend met behulp van een set gekoppelde differentie

vergelijkingen met eindige stapgrootte h i.p.v. de oorspronkelijke gekoppelde differen

tiaalvergelijking. 
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We blijken op de differentievergelijking dezelfde bewerkingen toe te kunnen passen 

als op de Schrödingervergelijking. Het equivalent van (7.8) wordt dan (de index n voor 

het gemak weglatend om dubbele indice te vermijden) 
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- ~~ : 2 ( \11~. ( \11 i-1 - 2 \11 i + \11 i+J- ( \11~.~ - 2 \11~ + \II~+J. \11 J + \11> L\ V\11 i 

= L\E \jf . \11 
(7.14) 

___, _, 

Bij sommatie van deze vergelijking (in plaats van integratie) krijgen we het equivalent van 

(7.12): 

0 = ( \11°1A V- AEI\11°) = -L ( "'~ ( ro) r Ma + h ± \11~ • ( L\ V- AE)\11~ 
a i=l 

(7.15) 

metri = r0 + i h. Hierbij hebben we als gediscretiseerde definitie van de logaritmische af

geleide in ro gebruikt: 

A = IVt-IVo 
hll'o • 

7.5.2 Oplossen lineaire vergelijkingen 

(7.16) 

In het voorgaande is duidelijk gemaakt hoe we de coëfficiënten in de lineaire vergelijkin

gen die de verschuivingen óE voor M gebonden toestanden (als vector) uitdrukken in de 

veranderingen C vandeN parameters in de fase- en potentiaalfuncties (als vector): 
L\E = MC. (7.17) 

Als gevolg van een correctie C in de parameters zullen de niveaus dus MC verschuiven. 

C wordt nu zo gekozen dat de resterende foutenkwadratensom S in de energieniveaus zo 

klein mogelijk is. Behalve dat we de optimale parameterset zo snel kunnen vinden, weten 

we ook hoe snel de foutenkwadratensom stijgt als functie van de parameters, zodat we 

de fouten in de parameters en in de fase- en potentiaal-functies kunnen geven; de vari

antiematrix die informatie over de fouten in de parameters bevat wordt gegeven door 

m~n {MTMr
1 

(7.18) 

waarin S de minimale waarde van de foutenkwadratensom voorstelt. De diagonaalele

menten van deze matrix bevatten de varianties in de parameters, de niet

diagonaalelementen de covarianties tussen de parameters. 

Indien er zo veel gecorrigeerd moet worden dat de verschuivingen van de niveaus 

niet meer lineair in de parameters zijn, zal men een bij een stap gevonden C met een 

factor zodanig moeten verkleinen dat de verschuivingen wellineair zijn waardoor de 

kwadratensom ook daadwerkelijk afneemt. Als gevolg van niet-lineariteit zal men hier

door enkele malen de positie en matrixelementen van de energieniveaus moeten bepalen. 

Het is van groot belang dat de matrixelementen M zeer nauwkeurig goed zijn: fouten in 

de matrixelementen sturen de parameters niet naar een minimum. Het is zelfs mogelijk 

dat hierdo<?r, hoe ver men C ook verkleint, de k.-wadratenfoutensom groeit met het aantal 

stappen. Dit gevaar dreigt vooral als de effecten van de diverse parameters voor onge

veer dezelfde verschuiving van de energieniveaus zorgen. De matrixelementen moet men 
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dan ook zodanig berekenen dat ze overeenkomen met het gebruikte numerieke schema. 

Het is dan mogelijk te bereiken dat gemaakte benaderingen in het numerieke schema 

geen invloed hebben op de convergentie van de inverse storingsrekening. 
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8 Het programma 

Het MIPA-programma tracht de singlet- en triplet-potentialen te reconstrueren door de 

berekende en experimentele bindingsenergieën met elkaar in overeenstemming te bren

gen. Het programma heeft de volgende struktuur: 

1. Het verzamelen van de spin-toestanden. 

2. Het vinden van de ontkoppelde kanalen. 

3. De potentiaalmatrix uitrekenen in de hyperfijnbasis behorende bij de kanalen op 

grote interatomaire afstanden. 

4. Het uitrekenen van gebonden toestanden. 

5. De storingsrekening. 

De details zijn per onderdeel als volgt: 

8.1 Het verzamelen van de spin-toestanden 

Het programma berekent apart de gebonden niveaus voor verschillende waarden van de 

behouden mF, relatief baanimpulsmoment f en magneetveld B. We beginnen met het 

opspannen van een basis in de spin-ruimte. Hiertoe nemen we alle mogelijke produkt

combinaties van bijvoorbeeld de atomaire toestanden lf1 m11)lf2 m0 ). Omdat we ons be

perken tot één waarde van de behouden mF worden de toestanden met m 11 + m 0 'i' mF 

vervolgens geschrapt. Ook de waarde van f bepaald op welke manier de spin-ruimte 

moet worden ingeperkt omdat het molekuul bestaat uit identieke bosonen (§ 2.6). De 

totale golffunctie, bestaande uit de baan- en spin-golffunctie, moet daarom symmetrisch · 

zijn. Hieruit volgt dat de spin-toestand onder gezamelijke verwisseling van de beide kern

en elektronspins symmetrisch is indien het relatief baanimpulsmoment f even is en anti

symmetrisch voor f oneven. Iedere basistoestand in de spin-ruimte wordt daarom ge

symmetriseerd of geantisymmetriseerd, waarna triviale en dubbele toestanden worden 

verwijderd uit de basisset. 

8.2 Het vinden van de ontkoppelde kanalen 

Op kleine en grote interatomaire afstanden vindt .er tussen bepaalde spin-toestanden 

geen koppeling plaats, zodat een bepaalde keuze van kanalen de potentiaal-matrix diago

naal maakt. Met behulp van de opgestelde basis kunnen de spin-toestanden en de spin

energieën van deze kanalen berekend worden. Zo is op grote interatomaire afstand de 

exchange-wisselwerking verwaarloosbaar ten opzichte van de hyperfijninteractie, zodat 

de spin-hamiltoniaan er bestaat uit Vhf+ VZeerrwt.. Deze diagonaliseren levert de hyperfijn

basis op waarin er op grote interatomaire afstand bij het gespecificeerde magneetveld 
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geen koppeling tussen verschillende basistoestanden plaatsvind. Anderzijds is op kleine 

interatomaire afstanden de antisymmetrische hyperfijnkoppeling verwaarloosbaar ten 

opzichte van de exchange-interactie. Diagonalisering van de hamiltonaan 

54 

Vc + Vhl- +V Zeeman levert een in singlet- en triplet-toestanden te scheiden set. Bovendien is 

dan de potentiële energie (als gevolg van Vc + Vht- +V Zeeman) van deze toestanden in het 

binnengebied bekend, die van belang zal zijn bij het toepassen van de WKB- fase als · 

randvoorwaarde. 

8.3 Het opstellen van de potentiaalmatrix 

De uit te voeren integratie van de Schrödingervergelijking wordt uitgevoerd tussen de 

rand van het binnengebied op interatomaire afstand r0 en een grote interatomaire af

stand rmax. Deze twee afstanden worden bepaald door het te berekenen energiebereik: 

aan de ene kant strekt een eventuele zeer zwak gebonden toestand zich uit tot op zeer 

grote internucleaire afstand, terwijl de golffunctie in rmax verwaarloosbaar moet zijn. An

derzijds zal voor steeds sterker gebonden toestanden de in roop te leggen WKB-fase een 

steeds ingewikkelder structuur krijgen als functie van E en f als r0 te groot is. Voor niet te 

sterk gebonden toestanden wordt de struktuur van de WKB-fase weer eenvoudiger op 

kleinere interatomaire afstanden, zodat het nuttig kari zijn r0 te verkleinen. Nadeel hier

van is dat de potentialen in een groter gebied beschreven moeten worden, waarvoor 

mogelijk extra parameters nodig zijn. 

Op een equidistant rooster op dit interval met stapgrootte h wordt vervolgens de 

potentiaalmatrix V uitgerekend in de hyperfijnbasis waarin ontkoppeling van kanalen op 

grote interatomaire afstand plaatsvindt. Tevens wordt op het rooster de matrix rechts 

van het~ teken in (6.5) uitgerekend voor E = 0, omdat hiermee dezelfde matrix voor 

E :~; 0 snel te berekenen is. 

8.4 Het uitrekenen van de gebonden toestanden 

Er worden twee sets opgesteld met onafuankelijke oplossingen. Aangezien we slechts 

gebonden niveaus berekenen zijn alle kanalen op grote interatomaire afstanden gesloten 

(of gescheiden van het continuüm door een voldoende brede en hoge centrifugaalbarrië

re). Door in ieder kanaal apart in rmax te starten wordt de volledige set onafuankelijke 

oplossingen gegenereerd; door de geslotenheid van de kanalen is het niet belangrijk hoe 

er opgestart wordt (hoewel men moet vermijden slechts alleen de exploderende oplos

sing te genereren). Het opstarten wordt gevolgd door numerieke integratie tot r0• Daarna 

wordt de tweede onafuankelijke set gegenereerd door per kanaal in r0 op te starten met 

behulp van de singlet- of de triplet-fase. De logaritmische afgeleide wordt dan in het be

treffende kanaal in overeenstemming gebracht met de \XTKB-fase via (7.13). Hierbij 

wordt de fase beschouwt als functie van de kinetische energie E - V in r0, zodat hier de 

uitgerekende potentiële energie Vc + Vht- +V Zeeman in het kanaal nodig is. 
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De bindingsenergieën worden vervolgens bepaald door te kijken waar de determinant 

van de matrix in (6.3) nul wordt als functie van de energie E. Een eventuele multipliciteit 

van het nulpunt geeft de mate van ontaarding aan van een toestand. Bij een oneven (in 

het bijzonder een enkelvoudige) multipliciteit vindt er een tekenwisseling plaats in de 

determinant. Indien we op zoek zijn naar niet-ontaarde gebonden toestanden is het vol

doende te bekijken waar de determinant van teken wisselt en of er dan ook daadwerkelijk 

een nuldoorgang plaatsvindt (het komt voor dat de determinant in absolute waarde naar 

oneindig groeit, van teken wisselt, en weer afneemt als functie van de energie). Op het 

nulpunt van de det(;!rminant geeft de eigenvector bij eigenwaarde 0 van de determinant 

direct hoe uit de set onafhankelijke oplossingen in het rechtergebied de uiteindelijke golf

functie~~ gevormd moet worden. 

8.5 Toepassing storingsrekening. 

Met behulp van~~ en (7.12) kan de matrix M samengesteld worden. Door de gevonden 

bindings-energieën te vergelijken met de experimentele energieën kan met deze matrix 

de optimale parameterset gevonden worden (indien de verschuivingen lineair zijn in de 

modelparameters), zoals uitgelegd is in § 7.5.2. De methode geeft tevens de minimale 

kwadratensom die zou moeten gelden bij toepassing van de nieuwe parameterset en de 

variantie (fouten) in de parameters. Indien nodig worden de modificaties in de parame

ters die bij deze stap worden gesuggereerd door de inverse storings-rekening met een 

zodanige factor gereduceerd dat de verschuivingen wel lineair zijn in de modelparame

ters. Hierna worden zo nodig de bindings-energieën en golffuncties weer uitgerekend. 
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9 Feshbachresonanties in kalium 
De spin-energie van de bovenste toestand van het onderste hyperfijnmanifold bij een 

bosonisch alkali-atoom varieert met het magnetisch veld. De energie waar het continu

urn begint, overeenkomend met botsingen tussen atomen met lage kinetische energie in 

deze toestand, varieert daarom ook met het magnetisch veld. Ook de bindingsenergieën 

van gebonden toestanden variëren in het algemeen met het magneetveld. Het kan dus 

gebeuren dat de energie van een gebonden toestand de energie van de drempel van het 

continuüm kruist. Dit leidt tot zogenaamde Feshbach-resonanties die de verstrooiings

Iengte sterk kunnen beïnvloeden: het teken kan bijvoorbeeld wisselen doordat de ver

strooiingslengte door nul gaat of tot oneindig oploopt, van teken wisselt en weer af

neemt. Zo'n tekenwisseling is van groot belang omdat zich daardoor interessante moge

lijkheden aanbieden om een effectief repulsieve wisselwerking van atomen via een kleine 

verandering van het veld te veranderen in een effectief attractieve wisselwerking. Daar

mee kan een stabiel Bose-Einstein condensaat veranderd worden in een instabiel en om

gekeerd21. 

Vanwege deze fascinerende mogelijkheid zijn expermentele groepen de laatste jaren 

naarstig op zoek naar zo'n Feshbach resonantie. De groep van Wieman en Cornell heeft 

er bijvoorbeeld uitgebreid naar gezocht in 87Rb + 87Rb, maar zonder succes. Onze groep 

heeft er ook naar gezocht, op basis van de geaccumuleerde fase-methode, in 7Li + 7Li en 
23Na + 23Na22

• Er werden inderdaad Feshbach-resonanties voorspeld, echter bij een te 

sterk veld (B > Bo) om de atomen te kunnen vangen in een statische magnetische val. 

De opgave die we ons stelden bij de eerste toepassing van onze MIP A-methode, was 

na te gaan of voor 39K en 41K wel bij B < Bo Feshbachresonanties verwacht worden23
• 

Met behulp'van de in dit werk gepresenteerde inverse storingsrekening is dan ook de 

lange-dracht-wisselwerking tussen twee 39K-atomen (kernspin i= 3/2) gereconstrueerd. 

Op grond van een simpele massa-schaling is daarmee ook de wisselwerking tussen twee 
41K-atomen (ook kernspin i= 3/2) bekend. 

Met deze lange-dracht-wisselwerking is de verstrooiingslengte uitgerekend voor de 

spin-toestanden waarin de atomen opgesloten kunnen worden met behulp van een sta

tisch magneetveld. Het blijkt dat de verstrooiingslengte voor een botsing van twee ato

men die zich in de volledig gestrekte toestand lmr = 2) bevinden negatief is voor 39K, 

maar positief is voor 41K en natuurlijk onafuankelijk van het magneetveld. In de lmr= -!)

toestand in het onderste hyperfijnmanifold blijken er voor beide isotopen Feshbachre

sonanties op te treden als functie van het magneetveld, zelfs beneden het maximale 

magneetveld (Bo) waar de atomen nog opgesloten kunnen worden. 
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9.1 Reconstructie potentiaal 

De singlet- en triplet-potentiaal buiten r0 = 16 ao blijkt goed genoeg beschreven te kun

nen worden door een functie van de vorm 

(S = 0,1). (9.1) 

De singlet- en triplet-fase worden voor gebonden toestanden met klassieke omkeerpun

ten groter dan 17 ao beide beschreven door een functie van de volgende vorm: 

<p(E,f) = <p0 +<pEE+ <p!.lf(f + 1) + <pE2E2 

+ <p(!.l)l[f(f + l)r + <p!.lEEf(f + 1) 
(9.2) 

Als men de singlet- en triplet-fasefunctie bepaalt met behulp van singlet- en triplet

potentialen in het binnengebied, blijkt dat kleine fouten in de potentiaal in het binnen

gebied vooral <po beïnvloeden en in veel mindere mate de variaties naarfen E. We zullen 

het algoritme derhalve alleen <po laten wijzigen. De overige coëfficiënten in (9.2) worden 

in het geval van <ps berekend met een singlet-potentiaal die door Amiot et al. verkregen is 

uit door henzelf gemeten niveausafstanden door een RKR-methode toe te passen, ge

volgd door een ontkoppelde IPA-methode24
• In het geval van <p-r worden ze berekend 

met een triplet-potentiaal die door Li et al25 is verkregen uit door henzelf via een 3-foton 

overgang gemeten niveau-afstanden door een RKR-methode. 

In het buitengebied worden als startwaarden voor de dispersie-parameters Cn de 

waarden gekozen die Marinescu, Sadeghpour en Dalgano26 hebben berekend uit de 

elektrische polariseerbaarheid van kalium-atomen. Ook voor de exchange-parameters A, 

a worden berekende waarden gekozen als startwaarden27
• 

De hyperfijnwisselwerking in de 39K-atomen is zo klein dat er geen opsplitsing van de 

bindings-energieën als gevolg van hyperfijnwisselwerking gemeten is. Ook bij de bereke

ning van de bindings-energieën nemen wij effecten van de hyperfijnwisselwerking 

(koppeling tussen singlet- en tripletkanalen en opsplitsing van triplet-toestanden) niet 

mee. We zijn er in geslaagd onze inverse-storingsrekening methode toe te passen. Be

langrijk is dat we hiervoor slechts gegevens nodig hebben over de verschillen in binding

senergieverschillen van toestanden: we passen de diverse parameters zo aan dat gemeten 

en berekende energieverschillen met elkaar in overeenstemming zijn. Bij juiste parame

ters geeft de methode dan toch de absolute bindingsenergieën ten opzichte van het conti

nuüm! 

De effecten van de dispersiecoëfficienten Cs en C10 op de gekozen toestanden met 

omkeerpunten groter dan 17 ao bleken te klein te zijn om ze aan de hand van deze toe

standen te bepalen. Daarom worden deze waarden binnen de onzekerheidsintervallen, 

zoals die gegeven zijn door Marinescu et al. gehouden. Het bleek mogèlijk het onzeker

heidsinterval van C6 te beperken tot (3960 ± 40) a. u. wat volledig binnen het onzeker

heidsinterval van Marinescu ligt en vier maal kleiner is. Ook de parameters in de ex-



Hoofdstuk 9 Feshbachresonanties in kalium 58 

change-wisselwerking zijn bepaald: a= (0.845 ± 0.015) ao·1 en A= (2.75 ± 0.25) 10-6 exp(-a 

20 ao) a.u., niet ver de de door Magnier gegeven waarden. 

De centrale wisselwerking is onafhankelijk van het isotoop van een element. Om ook 

de eigenschappen van het systeem bestaande uit twee 41K-atomen te bepalen, zijn slechts 

de fasen in r0 nodig. Deze zijn gemakkelijk af te leiden uit de fasen voor 39K: in het bin

nengebied, waar de \VKB-benadering geldt, zijn de opgelopen fasen <p=f kdr evenredig 

met de wortel van de gereduceerde massa van de atomen. 

9.2 Feshbach resonanties: resultaten 

Met behulp van de gevonden fasen en potentiaal-parameters kunnen we nu de koude 

botsingen van twee 39K atomen en van 41 K atomen doorrekenen. De resultaten voor de 

verstrooiingslente a van atomen in de lmF = -1) toestand van het onderste hyperfijnmani

fold zijn weergegeven in Figuur 9-ta voor twee extreme keuzen van de fase- en poten

tiaal-parameters overeenkomend met de foutengrenzen (getrokken en onderbroken cur

ven). In het ene extreme geval (getrokken lijn) zien we drie resonanties, waarvan één 

voor B < B0• In het andere extreme geval (onderbroken lijn) voorspellen we ook een 

B < Bo resonantie. 

Om de herkomst van deze resonanties te begrijpen zijn in Figuur 9-tb de berekende 

hoogste gebonden 39K2 toestanden weergegeven zonder antisymmetrische hyperfijnkop

peling voor dezelfde parametersets. Feshbachresonanties zijn te verwachten waar een 

gebonden singlet- of triplet-toestand de drempel van het continuüm (gestippelde curve) 

kruist. De bovengenoemde eerste B < B0 resonantie komt van de kruising met het v = 25, 

S = 1, I= 3 niveau, de tweede van de kruising met het v = 25, S = 1, I= 1 niveau. Omdat 

het hierbij om kruisingen met twee verschillende niveaus gaat is het mogelijk dat tussen 

de extreme gevallen in geen enkele B < B0 resonantie optreedt. Dit blijkt inderdaad vol

gens de berekening van de verstrooiingslengte met ruwweg 20~ kans het geval te zijn. 

Wel is er altijd een tekenwisseling te verwachten t.g.v. een 0- of ±oo-doorgang en dit is op 

zichzelf al voldoende voor de in het begin van dit hoofdstuk genoemde toepassing. We 

zullen aan de overige resonanties, bij B > Bo, geen verdere aandacht schenken. 

In Figuur 9-2a/b zijn soortgelijke resultaten voor 41K + 41K weegegeven. Hier is de 

kans op een B < Bo Feshbach-resonantie volgens onze berekeningen zelfs 100%. De 

kruisingen van de drempel van het continuüm voor de twee extreme potentialen vinden 

plaats met één gebonden niveau: het v = 26, S = 1, I= 1 niveau. Dit niveau snijdt volgens 

Figuur 9-2b niet met de drempel van het continuüm maar het wordt, als Vhi- aan de Ha

miltoniaan wordt toegevoegd, afgestoten door het v = 87, S = 0, I= 2 niveau er net bo

ven. Daardoor ontstaan in beide extreme gevallen snijpunten. 

Merk op dat de niveaus dicht bij het continuüm voor 41K2 een wat hoger vibratie

quanturngetal v hebben dan voor 39K 2• Dit komt doordat bij een wat grotere massa de 
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niveaus afdalen in de potentiaalput. De vaak gedefinieerde (fractionele) waarde v0 van v 

bij dissociatie is redelijk nauwkeurig evenredig met de wortel uit de massa. 

We concluderen dat de 39K en 41K isotopen vermodelijk de eerste isotopen zijn waar

voor Feshbach-resonantie liggen in het interessante veldbereik B < B0. Kalium is als 

atoom verder interessant omdat er ook een fermionischisotoop 4°K bestaat met een 

voldoende lange levensduur (1.28 109 jaar) die ook voor quanturn-degeneratie experi

menten beschikbaar is. In principe zouden ook in één val een bosonische en een fermi..: 

onische quanturngedegenereerde toestand naast elkaar kunnen bestaan. De wisselwer

kingseigenschappen voor alle betrokken paren ultrakoude atomen kunnen wij met onze 

resultaten berekenen. 

500~--~--~------~----~ 

(b) 

o~--~~-+-------7-r------~ 
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Figuur 9-1 a: Resultaten voor de verstrooiingslengte a(B) van de lmF = -1) toestand van het onderste 

f?ypetjijnmanifold voor 35K + 35K bij twee extreme keuzm van de parameters, overeenkomend met de 

gevonden foutengrenzen (getrokken en onderbrokm curven). In het ene extreme geval (getrokken lijn) 

treden drie Feshbachresonanties op 1vaarvan één voor B < Bo. in het andere extreme geval (onderbroken 

lijn) treedt ook een resonantie op in het voor invangen in ee11 val interessante gebied. 
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Figuur 9-1 b: Energieën van de drefllpel van het continuüfll (stippellijn) en vat/ gebonden niveaus zonder 

a!Itiryfllmetrische f?ypediJnkoppeling Vb"r voor twee extreme potentialm voor het 39K2 rysteem. Feshbach 

res011anties ifj11 te verwachten waar een gebonden singlet- of triplet-niveau de dretnpel van het continuüm 

kmisL 
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Figuur 9-2b: ALr Figuur 9-1 b, 111aar nu voor 41K + 41K. 
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10 Conclusies 
Er is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee uit zwak gebonden rotatie-vibratie toe

standen van twee grondtoestand alkali-atomen informatie kan worden gehaald om eigen

schappen van koude atoom-atoom-botsingen te kunnen voorspellen: een zogenaamde 

gekoppelde inverse-storingsrekening methode. In het bijzonder kunnen we hiernee de 

verstrooiingslengte voorspellen voor botsingen tussen atomen in verschillende spintoe

standen, eventueel als functie van het magneetveld. Deze resultaten zijn o.a. van belang 

voor de statische en dynamische eigenschappen van het condensaat in Bose-Einstein 

experimenten. 

Als ingrediënt van de methode is een model ontwikkeld om de eigenschappen van 

zwak gebonden atomen te beschrijven. In het model wordt de nadruk gelegd op de inte

ratomaire wisselwerking op middellange en lange afstand. Dit enerzijds omdat zowel de 

niet-gebonden toestanden (d.w.z. botsende atomen) als de zwak gebonden toestanden 

sterk beïnvloed worden door de wisselwerking op deze afstanden. Anderszijds omdat er 

op middellange afstanden koppeling plaatsvindt tussen de diverse (elektron/kern) spin

toestanden. 

De effecten van de singlet- en triplet-potentialen op korte afstand worden vervangen 

door een randvoorwaarde, op te leggen aan de golffuncties in de daar ontkoppelde ka

nalen. Deze randvoorwaarde representeert het gedrag van de reguliere oplossing in deze 

kanalen en is afhankelijk van de energie die beschikbaar is voor de baanbeweging en van 

het relatieve baanimpulsmoment. In eerste instantie zou men de reguliere oplossing wil

len beschrijven in termen van de logaritmische afgeleide. Deze is echter behept met sin

gulariteiten, zodat een rechtstreekse beschrijving met een paar parameters te moeilijk is. 

We kunnen echter de logaritmische afgeleide beschouwen als functie van de WKB-fase, 

die zich wèl netjes gedraagt. Met slechts een paar parameters zijn de effecten van de 

singlet- en triplet-potentialen in het binnengebied op zwak gebonden toestanden en la

ge-energie continuüm toestanden te beschrijven. 

Er is een rekenprogramma ontworpen waarmee de gekoppelde inverse

storingsrekening kan worden toegepast. Een eerste toepassing heeft plaatsgevonden op 

een 39K2 spectrum met als resultaat waarden van de singlet/triplet fase-parameters. 

Hiermee zijn de eerste, in een magnetische val waarneembare Feshbachresonanties voor

speld in een di-alkali systeem. 
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