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Blz. 11,111 

Blz. 60 

In de samenvatting is de term 11 F-spingolven11 blijven staan, terwijl in de 

rest van het verslag deze golven 11Electronische spingolven11 genoemd 

worden. 

Vergelijking (V.25) moet als volgt zijn: 

Blz. 61 Vergelijking (V.26) moet als volgt zijn: 

-+-V'M=I --+ + ·M - M aJ z kT ... ( 1 nm~ lJ i nmfl3 ( J J ) 
at m r z sp 2T

1 
6kT z 3kT + - + -

Blz. 68 Spinstroom door de wand moet nul zijn, niet de afgeleide daarvan. Dat 

wil zeggen dat er moet staan: 
11 

••• reflecteren dan is de spinstroom door de wand nul: I ·fi = 0 met ... 11 
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Samenvatting 

Dit afstudeerwerk is een eerste verkenning van de mogelijkheid om spingolven 

waar te nemen met een waterstof-maser. Het maakt deel uit van een onderzoeksproject 

dat is opgestart in samenwerking met de experimentele groep van Dr. R. Walsworth van 

het Harvard/Smithsonian Astrophysical Institute (Cambridge, USA). Spingolven zijn zich 

in een atomair gas (bijv. waterstof) voortplantende (richtings)verstoringen van de spins 

ten opzichte van een bepaalde voorkeursrichting. Nucleaire-spingolven tussen de a en b 

hyperfijn niveaus van atomair waterstof in sterke magneetvelden zijn al waargenomen in 

1984 met behulp van NMR-technieken. De vraag is of het mogelijk is zowel deze 

nucleaire spingolven als ook de nog niet waargenomen F-spingolven, in de literatuur 

vaak aangeduid als electronische spingolven, waar te nemen in/met een sub-Keivin 

H-maser. 

Het gas in de H-maser is een Knudsengas (maximale dichtheid 1013 atomen/cm3
) en 

alle theorieën over spingolven behandelen gassen waarvan de transport eigenschappen 

hydrodynamisch beschreven kunnen worden. Toch zijn nucleaire spingolven ook al 

gemeten in een Knudsengas, maar er is nog geen goede theorie voor dit verschijnsel. In 

dit afstudeerwerk is daarom voornamelijk gekeken naar de fysische processen die ten 

grondslag liggen aan spingolven en de fysica van het spin-transport in een Knudsengas. 

Tevens zijn de vergelijkingen voor F-spingolven opgesteld. 

De drijvende kracht achter de spingolven is een rotatie van de transversale 

component van de spins van twee botsende deeltjes rond de som van beide spins ten 

gevolge van interferentie tussen twee waarschijnlijkheids-amplituden, die optreedt ten 

gevolge van de ononderscheidbaarheid van de atomen, het zogenaamde "Identieke Spin 

Rotatie" (ISR) effect. De sterkte van dit effect wordt bij lage temperaturen (T<lK) 

voornamelijk beschreven door de quanturn-mechanische werkzame doorsnede 'rex( fwd). 

Uitgaande van een quanturn-mechanische Boltzmann-vergelijking waarin de 

exchange interactie ten gevolge van het identiek zijn van deeltjes is meegenomen, 
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kunnen de vergelijkingen voor de tijdontwikkeling van de spindichtheids-matrix op elke 

plaats in het gas worden opgesteld. In deze vergelijking komt de spinstroom voor die 

ontstaat door een gradiënt in de spindichtheid en waarvoor de tijdontwikkeling eveneens 

volgt uit de Boltzmann-vergelijking. In de dynamische vergelijking voor de spinstroom 

blijkt de ISR-term ervoor te zorgen dat de gradiënt van de spindichtheid niet volledig te 

niet wordt gedaan en daardoor ontstaat de spingolf. 

De gebruikte quantum-Boltzmann vergelijking is zo algemeen dat zowel de (reeds 

bekende) vergelijkingen voor nucleaire spingolven eruit volgen als de vergelijkingen 

voor F-spingolven. Ook zouden op dezelfde manier de vergelijkingen voor de tijdontwik

keling van de eventuele spingolf-modes in (laser)gekoelde gassen van alkali-atomen 

gevonden kunnen worden. 

Ten aanzien van spingolven in een Knudsengas is duidelijk geworden dat de 

klassieke vrije weglengte geen rekening houdt met spinrotaties en dat spingolven 

mogelijk zijn als a) de quanturn vrije weglengte voor spinrotatie maar klein genoeg is 

ten opzichte van de afstand waarover de spinrichting wezenlijk verandert en b) de (extra) 

demping van de spingolven door gas-wand botsingen beperkt blijft. 
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Hoofdstuk I 

Inleiding 

De aanleiding van dit afstudeerproject is een vraag van Dr. Walsworth, verbonden 

aan de universiteit van Harvard, één van de pioniers op het gebied van de cryogene 

waterstof-maser: 

is het mogelijk spingolven waar te nemen met een aangepaste waterstof

maser'? 

Tijdens deze afstudeerperiode is enig voorbereidend werk gedaan voor het beantwoorden 

van deze vraag. Omdat het experimenteel erg moeilijk is om in de H-maser dichtheden 

hoger dan 1013 atomen/cm3 te halen was het essentieel om de aandacht te richten op het 

nog nauwelijks bestudeerde verschijnsel van spingolven in het Knudsen-regime. De 

hoofd-aandacht is gericht geweest op het begrijpen van dit verschijnsel en het opstellen 

van de dynamische vergelijkingen hiervoor. Zijdelings is ook enige aandacht gegaan naar 

de (cryogene) H-maser. Tijdens dit afstudeerwerk ontstond het idee dat het mogelijk 

moet zijn om spingolven en daarmee verwante verschijnselen te detecteren in (laser)ge

koelde alkali-gassen die met de in dit afstudeerwerk beschreven methode theoretisch te 

beschrijven zijn. Dit idee wordt verder uitgewerkt in het laatste hoofdstuk (discussie). 

1.1 Wat is een spingolf 

Spingolven zijn een algemeen bekend verschijnsel in de gecondenseerde materie, 

met name in magnetische vaste stoffen. De overlap van de golffuncties van twee 

electrenen op naburige roosterpunten zorgt voor een sterke exchange-wisselwerking. De 

exchange-interactie die zijn oorsprong vindt in het Pauli-verbod zorgt ervoor dat de 
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tijdontwikkeling van de golffunctie voor twee electronen met parallelle spins anders is 

dan van voor twee tegengestelde spins. Als alle spins gelijk gericht zijn en eentje wordt 

er uit het lood gebracht dan zal deze ene spin ten opzichte van zijn buren zowel een 

parallelle als een tegengestelde component hebben. Dit heeft tot gevolg dat deze spins nu 

ook een anti-parallel deel voelen en zelf ook uit het lood komen te staan. Deze versto

ring van spinrichtingen kan zich als een golf voortplanten, de zogenaamde spingolf. 

Merk op dat voor het ontstaan van een spingolf er in het medium een zekere symmetrie

breking moet zijn, alle spins zijn bijvoorbeeld gericht langs de z-as. Verder is het de 

exchange-wisselwerking, die op een fundamenteler niveau beschreven kan worden door 

het (anti)symmetriseren van de golffunctie voor identieke deeltjes, die de drijvende 

kracht is achter de spingolf. In het geval van een magnetische vaste stof is het de grote 

overlap tussen de golffunties van electronen van naburige roosterpunten en de daarmee 

samenhangende sterke exchange-interactie die de drijvende kracht is voor de spingolven. 

Het verrassende was nu dat het ook mogelijk bleek spingolven in een verdund gas 

waar te nemen. In dat geval zitten de atomen (en de bijbehorende spins) gemiddeld 

zover van elkaar dat elk atoom slechts een zeer kleine fractie van de tijd een exchange

interactie voelt. Alleen tijdens een botsing zijn de atomen even dicht genoeg bij elkaar 

om de exchange-interactie merkbaar te laten zijn en dit blijkt genoeg te zijn om onder 

zekere voorwaarden een spingolf te laten ontstaan. Deze tijdelijke exchange-interactie 

kan geschreven worden als een effectief veld dat de spingolf aandrijft [1 ]. In een atomair 

waterstof gas zijn spingolven mogelijk waarbij twee verschillende hyperfijn niveaus een 

rol spelen en het mechanisme blijkt een draaiing van de transversale spincomponent 

gedurende een botsing te zijn, zoals in hoofdstuk 11 beschreven zal worden. 

1.2 De hyperfijn structuur van atomair waterstof 

Voor atomair waterstof H dat bestaat uit één proton met magnetische moment flp en 

één electron met magnetisch moment fte (gyromagnetische verhouding yP respectievelijk 

Ye) wordt de Hamiltoniaan in een extern magneetveld B gegeven door 

ahf~-
Hhr= -~·1 + (yeSz- Yplz)·B 

r? 

waarin ahr het energieverschil tussen het boven en onder niveau is bij B=O en S en Ï 
respectievelijk de electron- en protonspin vectoren zijn. In een basis, in Dirac notatie 

gegeven als lms, m1), vindt men dan voor de vier verschillende mogelijkheden voor 
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S=~ en 1=~: ld)=l1,1), 11)=11,-1), 12)=1-1,1), lb)=l-1,-1) de energieën 

ahf 
(b1Hhflb)=4- (p,e -t-Lp) ·B 

a 
(diHhrld)= : + (p,e -t-Lp) ·B en 

(1.1) 

(
11)) 

Hhf 12) = 
2 (11)) 

- ahf_r" +t-L )·B 12) 
4 \l""e p 

Diagonaliseren van de matrix in (1.1) door op een nieuwe basis a,b,c,d over te gaan met 

la)= -sin911)+cos912) , lc)=cos911)+sin912) en tan29 = ahf ::::: 0·05 , met B in 
2(JL + 1-L ) ·B B 

Tesla, geeft dan voor de energieën van de a en c toestanden: e P 

a a 
(a lH la)=-~- hf 

hf 4 2sin29 

(ciH Ie)=- ahf + ahf 
hf 4 2sin29 

Deze vier energieën staan als functie van B uitgezet in afbeelding 1.1. 

Spingolven "tussen de a-b hyperfijn-niveaus" bij hoge magneetvelden ZIJn al 

waargenomen in 1984 door Johnson et 

al [2]. Bij hoge B-velden is de electron

spin volledig gepolariseerd en verschil

len de a en b-toestand alleen in de rich

ting van de protonspin (respectievelijk 

spin up en down). Daarom wordt in het 

geval van a-b spingolven ook wel ge

sproken over nucleaire spingolven. Spin

golven tussen de a-c hyperfijn niveaus 

bij lage B-velden kunnen niet duidelijk 

geclassificeerd worden als electronische 

of nucleaire spingolven. Deze spingolven 

zullen, omdat dat in de literatuur gebrui

kelijk is, in het vervolg electronische 

spingolven genoemd worden, alhoewel 

dit dus eigenlijk niet (geheel) correct is. 

70ES:]'"' 50 

~~:~ :i 
~~.0 ~ 

.JO .10 .... 

~· -7.0 -140 

2.00 

0 2 8 10 

50 1.00 

SZ' .:: 
.§. 0 +-----""-------------+ 0.00 ~ 
~ ~ 

-1.00 

-100 ~~~~-,~~--~--~~ -~00 

0.00 0.02 0.04 0.06 
B [Tesla] 

0.08 0.10 

afbeelding 1.1: Hyperfijn energieën van atomair waterstof 
als functie van B. 
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1.3 De waterstof maser 

De kamertemperatuur waterstof-maser is een van de meest stabiele bestaande 

frequentie bronnen. De frequentie stabiliteit bedraagt typisch 1 op 1015 bij meettijden tot 

enkele uren. In 1979 merkten Crampton, Phillips en Klepner [3] op dat de stabiliteit nog 

aanmerkelijk verbeterd zou kunnen worden met een sub-Keivin H-maser. Volgens 

verdere analyses [4] en [5] zou een verbetering van de frequentie stabiliteit bereikt 

kunnen worden van twee à drie grootte-orden. Berekeningen van Verhaar et al. [6] 

waarin de hyperfijn opsplitsing tussen de niveaus tijdens botsingen wordt meegenomen 

laten echter zien dat dat te optimistisch was. Eén grootte-orde verbetering is wel bereikt. 

De waterstof maser werkt normaal op de a-c hyperfijn overgang (8F=1, 8mF=0) 

van atomair waterstof bij kleine B-velden. Deze overgang bevindt zich in het microgolf 

gebied bij ongeveer 1421 MHz en wordt gekozen omdat ze in eerste orde onafhankelijk 

van B is. Het is echter ook mogelijk om een waterstof maser op een andere hyperfijn 

overgang te bedrijven. 

Het idee van Ron Walsworth was nu om de zeer grote gevoeligheid van de 

waterstof maser te gebruiken om electronische spingolven te detecteren. Nucleaire 

spingolven in atomair waterstof zijn redelijk makkelijk te detecteren met Nuclear 

Magnetic Resonance (NMR) technieken, maar het is nog niemand gelukt om de a-c 

spingolven aan te tonen. Misschien dat dit wel zou kunnen lukken door gebruik te 

maken van de extreme gevoeligheid van de waterstof maser. Eventueel zou na de bouw 

van een "surface state" H-maser, waarin de waterstof atomen zich op een oppervlak van 

superfluïde helium bevinden en dus een twee dimensionaal gas vormen, ook gekeken 

kunnen worden of er twee 

dimensionale spingolven tus

sen de a-b of a-c niveaus ku 

nnen worden waargenomen. 

Verder zou een maser die 

werkt op de a-b hyperfijn 

overgang gebruikt kunnen 

worden om verdere metingen 

te doen aan nucleaire spingol

ven, door gebruik te maken 

van de hoge gevoeligheid van 

de maser, en dan vooral in 

regime van de Knudsen gas

sen. 

a,b,c,d G 
!Zitt;.~ 

souree state 
selecter 

storage 
bulb 

cavity 

afbeelding 1.2: Schematische voorstelling van een waterstof maser experi
ment. 
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Hoofdstuk 11 

Fysische achtergrond 
van a-b nucleaire 
spingolven 

Als de thermische De Broglie golflengte Àth van de atomen groter is dan de dracht 

van de potentiaal (voor (electron)spin gepolariseerd atomair waterstof kan de dracht 

gekarakteriseerd worden door de triplet verstrooiingslengte ar) dan naderen de atomen 

tijdens een botsing elkaar binnen een golflengte en moet de botsing quanturn mechanisch 

behandeld worden. Men heeft dan te maken met een zogenaamd quantum-gas. In dit 

hoofdstuk wordt de botsing tussen twee H-atomen beschreven met behulp van golfpak

ketten. Daarbij zal de afleiding gevolgd worden zoals die voor het eerst door Lhuillier en 

Laloë gegeven is in [7]. De nadruk zal vooral liggen op het begrijpen van de fysische 

processen die ten grondslag liggen aan de verschillende termen in het verstrooide 

golfpakket en het zogenaamde "Identical Spin Rotation" effect dat uiteindelijk de basis 

vormt voor het ontstaan van spingolven. 

11.1 : Golfpakket beschrijving 

Uitganspunt in deze beschrijving zijn twee identieke atomen waarvan de electron

spin volledig gepolariseerd is zodat de enige interne vrijheidsgraad de nucleaire spin is. 
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De atomen krijgen de labels 1 en 2 zodat de bijdrage van de fysisch identieke atomen 

aan de verschillende interferentie termen en de werking van de symmetrisatie operatoren 

gevolgd kan worden. 

De externe variabelen (impuls) van deze twee atomen worden beschreven met een 

golfpakket u(k) in de impulsruimte. De gemengde spintoestanden waarin de beide 

atomen zich bevinden worden aangegeven met de spindichtheids-operatoren (of matrices) 

p
1 

en p
2

• Voor één atoom kan de toestand ontwikkeld worden naar een volledige basis 

die in Dirac notatie gegeven wordt als: l:k, X±), waarin X:t de eigenvectoren van de Sz
operator zijn (spin up en down). In het massa-middelpuntssysteem van de botsing zijn de 

twee relatieve impulsen even groot maar tegengesteld gericht zodat er geen extra 

vrijheidsgraad nodig is voor de impuls van het tweede atoom. Een basis voor het twee 

deeltjes systeem wordt daarom gegeven door: 11: k, X± ; 2: -k, X±). In de rest van dit 

hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van dichtheicts-operatoren die uitgelegd worden in 

appendix I. De enige correlatie tussen de atomen is die ten gevolge van het Pauli verbod. 

Andere correlaties worden dus niet meegenomen, het zogenaamde moleculaire chaos 

principe. 

Als de atomen 1 en 2 in de spintoestand p1 (1) respectievelijk p
2
(2) zitten dan 

wordt de dichtheicts-operator in het massa-middelpuntssysteem voor de botsing gegeven 

door 

De bovenindex "od" wordt gebruikt om aan te geven dat de atomen in dit geval als 

onderscheidbaar beschouwd worden. Voor identieke deeltjes moet (11.1) gesymmetriseerd 

worden met behulp van de symmetrisatie operator P 12 die de atomen 1 en 2 verwisselt. 

Daarbij worden zowel de spintoestanden als de richting van de relatieve impulsen 

verwisseld, zodat men voor de gesymmetriseerde initiële dichtheicts-operator vindt: 

(11.2) 

Hier verwijst het bovenindex "id" naar het feit dat deze operator betrekking heeft op 

identieke deeltjes en e is + 1 voor bosonen, zoals waterstof atomen, en -1 voor fermio

nen. Men is nu geïnteresseerd in de spin-dichtheidsmatrix na een botsing. 
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11.2 : Spin-dichtheidsmatrix na de botsing 

De overgang van de asymptotische golffunctie voor de botsing naar de uitgaande 

asymptoot lang na de botsing wordt gegeven door de "scattering" operator S. De twee 

deeltjes dichtheicts-operator lang na de botsing wordt dan gegeven door Sa:~itS t. Aange

zien de S en P 12-operatoren cammuteren kunnen ze verwisseld worden zodat de 

verwisselings-operatoren alleen nog werken op de basisfuncties waartussen de totale 

operator is gesandwiched. Door nu een partiële trace te nemen over alle vrijheidsgraden 

die niet van belang zijn is het mogelijk om de spin-dichtheidsmatrix Pr te vinden van de 

atomen die in de ruimtehoek nf terecht komen: 

(miPr(Or)lm') = _! E J d 3kf x 
2m" (\ (11.3) 

( - -I odt ~- - ) X l:kf' Xm ;2: -kf' Xm" [I +sP12]SainitS [I +sP12] l:kf' Xm• ;2: -kf' Xm" 

Hierin moet dus de trace over de spin-dichtheidsmatrix van atoom 2 worden genomen 

als atoom 1 in de ruimtehoek Qr terecht komt of over de matrix van atoom 1 als atoom 

2 in Qr terecht komt. In een zeer goede benadering is de S-operator alleen afhankelijk 

van de externe variabelen (impulsen) omdat de wisselwerking bijna geheel bepaald wordt 

door de electronen en deze zijn in een pure triplet toestand bij electronspin gepolariseerd 

waterstof. De definitie S(kf-ki)=(l:kf;2:-kf !Sil:ki;2:-ki) zal in het vervolg als 

een verkorte notatie gebruikt worden. Door de symmetrisatie operatoren in (11.3) uit te 

schrijven worden vier verschillende termen gevonden die in operator vorm weergegeven 

kunnen worden als 

Pr(Or) =A(Or)Pl + B(Or) P2 +EC(Or)P2Pl +EC *(Or) P1P2 (11.4) 

waarbij opgemerkt moet worden dat de p1p2 en p2p1 producten gewone matrixproducten 

zijn, in tegenstelling tot de directe producten in vergelijking (11.1). De spin-dichtheicts

matrix is altijd een (vorm van) product(en) van twee golffuncties zodat de verschillende 

bijdragen in (11.4) gezien kunnen worden als het product van twee interfererende 

golffuncties. Deze producten kunnen als volgt beschreven worden. 

De eerste term A(Or), die uit het Ixl stuk ontstaat, is de zelf interferentie van de 

golffunctie van atoom 1 verstrooid in de ruimtehoek Qr· De tweede term B (Of), die 

afkomstig is van het P 12xP 12 stuk, is de zelf interferentie van de golffunctie van deeltje 2 

verstrooid in dezelfde ruimtehoek. Omdat de totale impuls een behouden grootheid is is 

de kans op dit proces even groot als de kans dat deeltje 1 in precies de tegengestelde 

richting, -Qr, verdwijnt, zodat B(Or)=A(-Or)· Deze beide processen zijn in 

afbeelding 11.1 en afbeelding 11.2 weergeven. 

7----



Spingolven in atomair waterstof gas 

... 
2: p ,-kj 

2 
..................... ":: .................. . 

afbeelding Il.1: Verstrooiing van atoom 1 in spin-toe

stand PI in de richting n,. 

A(Qr) en B(Qr) worden gegeven door 

spingolf mechanisme 

.· ························'············-----········ 

2: p' k. 
1 I 

afbeelding Il.2: Verstrooiing van atoom 2 in spin-toe
stand p2 in de richting 0 1, atoom 1 vliegt weg in de -01 
richting. 

A(!lr)= J d 3krJ d 3kiu(ki)S(kr-ki) J d 3k/u *(k/)S *(ke-k/) 
ilr 

B(Dr)= J d 3krJ d 3ki u(k)S( -kr-ki)J d 3k/ u *(k/ )S *(-ke-k/) 
nr 

Aangezien de operatoren p1 and p2 hermitisch zijn is dit deel van Pr ook hermitisch, 

omdat A(Qr) en B(Qr) zelf-interferentie termen zijn en daardoor reeël. Uit afbeelding II.l 

is duidelijk dat dit verstrooiingsproces de spintoestand p1 in de ruimtehoek Qr terecht 

laat komen zodat de bijdrage van deze term tot Pr evenredig is met p1• De verstrooiing 

over een hoek n-8 beschreven door de B (Or) term geeft op dezelfde manier een 

bijdrage evenredig met p2• 

De twee bijdragen evenredig met de C en c·-factor zijn interferentie termen tussen 

deze twee processen waarbij C gegeven wordt door 

C(!lr)= Jd 3krfd 3ki u(k)S(-kr-ki)Jd 3k/u *(k/)S*(kr-k/) 
'lr 

(11.5) 

De twee operatoren p1p2 en p2p1 zijn afzonderlijk niet hermitisch. Omdat de twee 

coëfficiënten ervoor elkaars complex geconjungeerde zijn kan (II.4) door over te gaan op 

de som (anti-commutator) en het verschil (commutator) van beide termen geschreven 

worden als 

waarin CR en C1 respectievelijk het reeële en het imaginaire deel van C zijn. De anti

commutator en i maal de commutator zijn wel hermitisch zodat ook Pr hermitisch is 

zoals hij moet zijn. De C-termen (lxP12 en vice versa) beschrijven de interferentie tussen 

de golven die onder een hoek 8 en n-8 zijn verstrooid, zoals gezien kan worden in 
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afbeelding II.3 en afbeelding II.4. 

····· ··--· ··-······_-.-: .. ......... ·---- .... . x 
1: p

1 
, k 1 

spingolf mechanisme 

afbeelding l/.3: Interferentie van de golven verstrooid over een /zoek 8 en 'TT'-8, waarvan de bijdrage evenredig is met 

PzP2· 

2: p2 ,-k I 

afbeelding l/.4: Interferentie van de golven verstrooid over een hoek 'TT'-8 en 8, waarvan de bijdrage evenredig is met 

P2PI· 

Als men niet kijkt naar de spin-toestand van de atomen (spoor nemen over spin van 

uitkomend deeltje in Qr) dan levert de commutator geen bijdrage omdat het spoor van 

een commutator nul is. Het totaal aantal verstrooide deeltjes in een bepaalde ruimtehoek 

wordt dus alleen beïnvloed door de anti-commutator en niet door de commutator. De 

commutator heeft dus alleen invloed op de interne (spin)toestand van de atomen. 
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11.3 : Identieke spin rotatie effect 

In afbeelding 11.5 zijn de quantisatie-assen i 1 en i 2 voor twee spins te zien die 

bijna samenvallen. Langs deze richtingen 

staan aanvankelijk de twee spins "up", 

dat wil zeggen dat s1 ·i 1 = +.!. n en 
1 2 A 

Sz ·i2 = +2 n. De richtingsvectoren i 1 en 

i
2 

worden in de xyz-basis in bolcoördi

naten gegeven door el ' cpl respec

tievelijk 82 , cp2. Door over te gaan op 

een nieuw assenstelsel x'y'z' waarbij de 

z'-as de bisectrice van de hoek tussen de 

twee quantisatie-assen is en de x'-as 

langs de projectie van Î
1 

op het x'y'-vlak 

genomen wordt kan dit probleem ver

eenvoudigd worden tot twee quantisatie

assen met de bolhoeken: 81=8, cp 1=0 en 

82=8, cp2=n. In dit assenstelsel worden de 

z 

afbeelding II.5: Overgang op een nieuwe basis voor twee 

bijna gelijkgerichte spins. 

dichtheidsmatrices voor de spins 1 en 2 in een spin up en down basis langs z' gegeven 

door 

_ 1 (1 +cos(} sinlJ l 
p1 - 2 sinlJ 1-coslJ 

1 (1 + coslJ - sinlJ l 
Pz = 2 -sinlJ 1-coslJ 

(11.7) 

en de dichtheidsmatrix voor een spin up toestand langs een willekeurige as in de richting 

e, cp door 

_ 1 (1 + coslJ sinlJ e -iq>l 
p --

9'q> 2 sinlJ e iq> 1 - coslJ 
(11.8) 

De bijdragen van de CR en C1 termen in (11.6) worden in dit geval voor kleine hoek 
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8, waarbij om de vergelijking met formule (11.7) te maken sommige cosinus termen zijn 

blijven staan, gelijk aan 

[Pl' p2L = cos9 

1 
2 

(oos~+l oos~-1) ~ 

(is~29 -is:20) ~ 

(
1 +cos9 0 ) 

0 1-cos9 

(
0 -i9) 
i9 0 

(11.9) 

Uit deze matrices blijkt duidelijk dat de anti-commutator alleen het spoor van Pr 

verandert en dus alleen het totaal aantal verstrooide deeltjes. De commutator verandert 

echter de fase cp van de uiteindelijke spintoestand (niet diagonaal elementen) die 

beschreven wordt door Pr, zie (11.8). Het transversale gedeelte van de spin van deeltje 1 

wordt dus tijdens de botsing geroteerd over een hoek -E·29 ·C1 (Oe) rond de z'-as. 

Aangezien de totale nucleaire spin tijdens de botsing behouden is, omdat de interactie 

(Hamiltoniaan) niet van de nucleaire spin afhangt, roteren de beide spins dus om hun 

som die langs de z'-as gericht is. Lhuillier en Laloë noemen deze rotatie het "Identieke 

Spin Rotatie" effect, in het vervolg afgekort tot !SR-effect. 

11.4 : Verstrooiing in voorwaartse richting en onder een hoek 

De S-matrix kan opgesplitst worden in twee delen waarvan het eerste deel het 

gedeelte van de invallende golf weergeeft dat geen interactie heeft gehad en het tweede 

deel verstrooiing beschrijft met de verstrooiings-matrix T: 

S (kr-ki) =8 (kc-ki) -277'i ;k. 8(kr-ki)·T(kr-ki) 
I 

(11.10) 

In deze formule staat k voor de lengte van de vector k. De eerste delta-functie in (11.10) 

representeert het gedeelte dat geen interactie heeft gehad zodat de uitkomende golfvector 

kr gelijk is aan de invallende ki. De tweede term in (11.10) beschrijft de verstrooiing 

van een invallend atoom met golfvector ki zodat de golfvector na de botsing gegeven 

wordt door kf. De delta-functie beschrijft energie behoud gedurende de botsing. 

De verschillende A en C-termen in (11.6) bevatten allemaal het product van twee 

S-operatoren die uitgeschreven met behulp van (11.10) dus vier termen opleveren: 

A(Or) =Ao(Or)+ ArwiOr) + AC:,d(Or) + Ascat(Or) 

C(Or) =Co(Or) +CrwiOr) + CC:i -Or) +Cscat(Or) 

Hier zijn Ao en C0 afkomstig van de eerste delta-functies in (11.10) en zoals door 

Lhuillier en Laloë wordt duidelijk gemaakt is C0 nul als de (richting van de) impulsen 
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van de botsende atomen goed bekend is zodat in het golfpakket u (k) de tegengestelde 

k-waarden niet of nauwelijks bijdragen: 

Ao is alleen ongelijk aan nul als Qr en Qi , de ruimtehoek waarin de impulsen van het 

golfpakket van atoom 1 zich bevinden, elkaar overlappen en als Qr de ruimtehoek Qi 

omvat ( Oi cOf) dan geldt Ao=l. A0 geeft dus aan wat men in Qr zou verwachten als er 

geen interactie zou zijn en de overige termen vormen de correctie daarop ten gevolge 

van de interactie. 

De coëfficiënten Acwd en Crwd worden gegeven door 

Ook deze coëfficiënten zijn alleen ongelijk aan nul als Qr en Qi elkaar overlappen omdat 

één van de twee interferentiepaden geen interactie heeft gehad. Op het eerste gezicht 

lijkt het vreemd dat cr:,ct bijdraagt in de -Qr richting. Dit is te begrijpen door afbeel

ding 11.6 (Arwd) en afbeelding 11.7 (Crwd) te vergelijken. 
...... ...... 

{~~--- P1 x {....:Q;.....,-------P1 

afbeelding Il.6: Zelf interferentie termen in de voorwaartse richting (A-termen). 

De voorwaartse richting is gedefinieerd als de richting van atoom 1 voor de botsing. De 

Acwd term beschrijft de interferentie tussen de golf die ongehinderd door is gegaan en de 

golf doorgaand in de voorwaartse richting die echter in intensiteit gereduceerd is doordat 

een gedeelte van de golf verstrooid is in andere richtingen. De fysische achtergrond van 

de Afwd en Ar:,d term is hetzelfde en de som van deze twee leidt uiteindelijk tot een 
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term die het verlies van deeltjes met spin p 1 in de voorwaartse richting door verstrooiing 

beschrijft. In afbeelding 11.6 is ook te zien dat er een grote bijdrage is in de -Qr richting 

(achterwaarts) maar dan evenredig met p2 , deze term komt te voorschijn als men de 

achterwaartse richting bekijkt. 

afbeelding IJ. 7: Interferentie in de voorwaartse richting. C'fwd draagt niet bij in de voorwaartse richting omdat er geen 
tegengestelde k waarden in het golfpakket voorkomen. 

Crwd is de interferentie tussen de onverstrooide golf <5(kr,kJ in spintoestand p 1 in de 

voorwaartse richting en de teruggestrooide golf T (kr, -ki) in spintoestand p2• In de 

cr:,d(fir) term zijn echter p1 en p2 verwisseld zonder dat de daarbij behorende voor

waartse richting ook omgekeerd is. Deze term zou de interferentie tussen het onver

strooide deel van het golfpakket van atoom 2 dat in de Qcrichting gaat en de in de Qc 

richting verstrooide golf van atoom 1 beschrijven. Deze bijdrage is echter alleen te 

vinden in de voorwaartse richting van atoom 2, dus in de achterwaartse richting van 

atoom 1. De bijdrage van cr:,d ( <5( -kpk) x T(kf'ki) ) is dus inderdaad in de achter

waartse (-Qr) richting, zoals in de tweede afbeelding in afbeelding 11.7 te zien is. Voor 

de c·-term in (11.4) zijn p1 en p2 van rol verwisseld en is het precies omgekeerd. 

Voor de spin-dichtheids-operator in de voorwaartse richting ( fif=>fii, JfirJ<4'7T ) 
wordt dan uiteindelijk gevonden 

p r( fwd) - Ao · p 1 = [A ( fwd) +A * ( fwd)] · p 1 + € CR ( fwd) · [ p 1' p2 L + 

-i€C1 ( fwd) ·[ pl' p2]_ -

s~,.." { . 2 - - • 2 - -Pr(fwd)-p 1=- '};lk <pi· 2t ImT(ki+-ki)·p 1+t €1mT(-ki+-k)·[pl'p2L+ 

-i €ReT(-ki+-ki)·[pl' P2L} (11.14) 

In deze formule kunnen de imaginaire delen van de T-operator die de vermindering van 

de inkomende flux cp; beschrijven geschreven worden als totale werkzame doorsneden 
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door gebruik te maken van het optisch theorema (totale flux is behouden zodat alles wat 

uit de doorgaande bundel verdwenen is verstrooid moet zijn) waarmee de totale 

werkzame doorsnede aT(k) gekoppeld wordt aan de differentiele werkzame doorsnede 

a(O) = aaI an. De eerste term die afkomstig is van de ~d-termen is de totale werkzame 

doorsnede voor rechtstreekse verstrooiing. De tweede term is de exchange term en deze 

doet alleen mee als de deeltjes ononderscheidbaar zijn, de bijbehorende werkzame 

doorsnede wordt aex( fwd) genoemd. De laatste term is ook een exchange term. Hij 

beschrijft het eerder uitgelegde !SR-effect in de voorwaartse richting, bevat het reële 

deel van de T-operator en heeft geen invloed op het aantal verstrooide deeltjes. De 

bijbehorende "quantum mechanische werkzame doorsnede" is Tex( fwd), hoe groter deze 

werkzame doorsnede is hoe sterker de spinrotatie in de doorgaande golf. De volgende 

werkzame doorsneden spelen een rol in de theorie van spingolven: 

16~JL - ----'--·lmT(ki+-ki) (de totale werkzame doorsnede) 
r,2k 

16~JL ·ImT( -ië.+-k.) 
n2k I I 

16~JL · ReT ( -ië.+-k.) 
n2k I I 

In de achterwaartse richting vindt men uit symmetrie overwegingen dezelfde spin

dichtheidsmatrix als in (11.14) maar dan met p1 en p2 verwisseld. 

Voor het gedeelte van het golfpakket dat verstrooid is worden de coëfficiënten Ä..cat 

en cscat gegeven door 

Voor het verstrooide deel van de flux kunnen dan op dezelfde manier differentiële 

werkzame doorsneden gedefinieerd worden. In een kleine ruimtehoek öQr die geen 

overlap heeft met Q; wordt de uiteindelijke dichtheicis-operator gegeven door 

Pr(<SO.r) =<50.r'{Ascat(<50.f) P1 + Ascat( -<SO.r) Pz +eCscat(<SO.f) PzP1 +eC~t(<SO.f) P1 Pz 
-Pr(<SO.f) =<50.f· <pi { a(O) pl +a( 7T-O) Pz + eaex(O) [ Pl' Pz L +ÏETex(O) [ pl' Pz ]_ } (11.16) 
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a(O) = 16·77\1,2 ·I T (kr+-k.) 12 n4 I 

aex(O) -iTex(O) = 16~:JL2 ·T( -kf+-ki) ·T *(kr+-k) 

waarin B de hoek is tussen de invallende en uitgaande golfvector. Zoals al eerder gezegd 

koppelt het optisch theorema de differentiële werkzame doorsneden in (11.16) aan de 

totale werkzame doorsneden in (11.14): 

aT(k) = J d 2kr a(O) 
4'7T 

aex(fwd)= J d2kf aex(O) 
4'7T 

0 = f d 2fèf Tex(O) 
4'7T 

Omdat de "quanturn werkzame doorsneden" Tex( fwd) en Tex(O) alleen invloed hebben 

op de interne variabelen worden zij niet gekoppeld door het optische theorema. 

11.5 : Werkzame doorsneden in de limiet voor T---')>0 

Voor lage temperaturen is de snelheid van de atomen laag zodat ook het product 

van de impact parameter en de relatieve impuls klein is, wat wil zeggen dat het 

impulsmoment klein is zodat alleen s-golf verstrooiing (impulsmoment f=O) meedoet. 

De T-operator kan uitgedrukt worden in partiële golven (sommatie over impulsmoment 

quantisatie getal f) via de partiële fase verschuivingen Öe en de bolfuncties Yem: 

Tk(kr-ki) =-~ L e iBt(k)sin8e(k)·Ye*m(kr)·Yem(k) 
7TJLk em 

waarin öe(k) de fase verschuiving is voor impulsmoment quanturngetal .e en k = k /k. 

Voor lage temperaturen is de eerste fase verschuiving öo(k) evenredig met de grootte van 

de impuls k en een verstrooiingslengte aT die een maat is voor het bereik van de 

wisselwerkings-potentiaal, in het geval van electronspin gepolariseerd atomair waterstof 

de waterstof-waterstof triplet potentiaal: 80(k) =- k·aT. In de limiet voor T--+0 en dus 
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k-0 vindt men dan voor de verschillende (differentiële) werkzame doorsneden 

aT(k) -aex(fwd) ~41r(~)' 2 
-+41raT 

a(O) -aex(O) ~(~)' 2 
-+aT 

(11.19) 

Tex(O) ~(~)\ -+0 

TeX(fwd) 80 
r:::::47T- -+ 00 

k2 

Het gedrag van de a-werkzame doorsneden bij lage temperaturen is gemakkelijk te 

verklaren door te kijken naar de onderliggende processen. In het geval van s-golf 

verstrooiing, de verstrooier is veel kleiner dan de golflengte, is de strooikans in alle 

richtingen even groot (bolsymmetrisch). Dit betekent dat de differentiële werkzame 

doorsneden onafhankelijk worden van de strooihoek 8 en dat ze evenredig worden met 

een bepaald oppervlak, de strooilengte aT in het kwadraat. De totale werkzame doorsne

den zijn nu simpel gelijk aan 4n (totale ruimtehoek) maal de differentiële werkzame 

doorsneden. 

Het gedrag van de "quantum" 't-werkzame doorsneden kan als volgt worden 

verklaard. Atomair waterstof is een (samengesteld) boson en voor twee botsende 

electronspin gepolariseerde waterstof atomen is de totale electronspin S één. De totale 

nucleaire spin kan echter nog elke quantisatie richting hebben en is daarom een lineaire 

combinatie van singlet (1=0) en triplet (1=1, m1=-1,0,1) toestanden. Het Pauli-verbod eist 

echter dat de totale golffunctie van de twee atomen voor bosonen symmetrisch is onder 

verwisseling van beide atomen. Dit betekent dat voor de singlet en triplet toestand 

verschillende eisen aan het relatieve impulsmoment quanturngetal e gesteld zijn: 

1=0, S=1 => e moet oneven zijn, 

1=1, S=1 => e moet even zijn. 

Het !SR-effect vindt nu zijn oorsprong in het feit dat het singlet en het triplet deel van 

de golffunctie verschillende kansen hebben om onder een hoek 8 te verstrooien en op 

die manier verandert de fase van de triplet en singlet delen van de verstrooide golf in die 

richting, wat neerkomt op een richtingsverandering van de protonspin. Als echter alleen 

s-golf verstrooiing kan optreden dan kan alleen de triplet toestand nog verstrooien (dit is 

tevens de verklaring voor de vergrote vrije weglengte van een gas gepolariseerde 

fermionen [8]). In de verstrooide golf komt dus alleen nog de triplet toestand voor, maar 

16----



Spingolven in atomair waterstof gas spingolf mechanisme 

voor een pure triplet toestand zijn beide spins precies langs de z-as gericht (tot op eerste 

orde in 8) zodat de transversale 

component nul is. Het !SR-effect 

kan dus pas optreden als zowel s

golf (t'=O) als p-golf (t'=1) ver

strooiing meedoen. Voor alleen 

t'=O is er geen spinrotatie en dus is 

Tex(O) nul. In de limiet voor T -o, 
dat wil zeggen met alleen s-golf 

verstrooiing, is het !SR-effect nog 

wel mogelijk als het ontstaat door 

interferentie van een over 180° 

verstrooide s-golf met de onver

strooide doorgaande golf (deze 

beide golven interfereren dank zij 

de ononderscheidbaarbeid van de 

atomen). Met een optisch theorema 

achtige beschouwing [9] is in te 

zien dat het interval van de strooi

hoek rond 180° waarover de ver

~ 
verstrooide 
bolgolf 

~· 

invallende 
vlakke golf 

afbeelding /1.8: interferentie tussen verstrooide bolgolf en vlakke 
golf 

strooide golf constructief interfereert met de doorgaande golf evenredig is met de 

golflengte (zie afbeelding 11.8) en deze gaat naar oo voor T-0. Dat is in essentie de 

reden waarom Tex( fwd) naar oo gaat. 
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Hoofdstuk 111 

Quanturn Boltzmann 
vergelijking 

In dit hoofdstuk zal de afleiding van de quanturn Boltzmann-vergelijking uit de 

tijdontwikkeling van de dichtheidsmatrix worden afgeleid. Daarvoor zal de essentie van 

de afleidingen zoals die voorkomen in het verslag van Theo Trommelen [10] en het 

verslag van Harry Noteborn [11] kort worden herhaald. De daar gevonden quanturn 

Boltzmann-vergelijking zal namelijk als basis dienen voor de rest van het verslag. 

111.1 : Klassieke Boltzmann-vergelijking 

De klassieke Boltzmann-vergelijking beschrijft de tijdontwikkeling van een één

deeltjes verdelingsfunctie f (f, p, t), die de kans geeft om een deeltje in een infinitesi

maal volume elementje rond het punt (f,p) in de faseruimte aan te treffen: 

(~+ _Ë__È_+ F~)·f(f,p, t) =lro11 [f(f,p, t)] 
at maf ap 

Het linkerlid beschrijf de verandering in f (f, p, t) ten gevolge van het transport van 

deeltjes uit de omliggende volume elementen en de versnelling ten gevolge van de 

kracht P. Voor het gemak zal het argument t van f(f,p,t) in het vervolg worden 

weggelaten. De fysische achtergrond van de gradiënt-term a I ar is het feit dat transport 

vanuit naburige volume elementen alleen maar zichtbaar is als f verschillend is in deze 

volumetjes omdat anders het transport vanuit deze volumetjes f niet kan veranderen. Het 

18---



Spingolven in atomair waterstof gas quanturn Boltzmatm-vergelijking 

rechterlid beschrijft de veranderingen van f ten gevolge van elastische botsingen die 

deeltjes in ('+'-term in (111.1)) het zes-dimensionale volume element Af A p rond het punt 

(f,p) terecht laten komen of eruit ('-'-term) doen vliegen, de zogenaamde botsings

integraal: 

(111.1) 

Hierin is p de gereduceerde massa, b de impact parameter, o de differentiële werkzame 

doorsnede (symmetrisch in (q' ,q)), en q (q') 

de relatieve impuls voor (na) de botsing, zie 

ook afbeelding 111.1. Icon is dus zelf weer een 

functionaal van de verdelingsfunctie f omdat 

de kans op een bepaalde botsing met impulsen 

p
1 , p2 evenredig is met de kans om deeltjes 

met die impulsen aan te treffen, dus met het 

product f (f, p1) ·f (f, p2). 

De klassieke Boltzmann-vergelijking 

bevat alleen maar elastische botsingen van een 

verzameling identieke klassieke deeltjes. Wil afbeelding /1/.1: Botsingsparameters. 

men ook de discrete interne toestanden en 

daarmee de mogelijkheid op inelastische botsingen beschrijven dan zal men de botsingen 

quanturn mechanisch moeten beschrijven. Als het gas voldoende verdund is, geen 

degeneratie, dan verwacht men geen verschil in de transport term voor de klassieke of 

quanturn mechanische Boltzmann-vergelijking. Het zal later blijken dat men in de 

quanturn Boltzmann-vergelijking voor de vrije beweging van de deeltjes (P 2/ 2m deel in 

Hamiltoniaan) met behulp van de Wigner transformatie de klassieke transport term 

terugvindt. Deze aanpak komt er in het vervolg dus op neer dat de translatiebeweging 

tussen de botsingen klassiek wordt behandeld (mag vanwege "-th<n-113, geen degeneratie) 

en gedurende de botsingen quanturn mechanisch (moet vanwege "-th>r0 = dracht interac

tie). 

111.2: Uitgangspunten van de quanturn mechanische Boltzmann
vergelijking 

Uitgangspunt is een Hamiltoniaan voor de totale energie van een systeem van N 

deeltjes waarbij alleen de één-deeltjes energieën en de potentiële energieën tussen twee 

willekeurige deeltjes worden meegenomen. Alle wisselwerkingen tussen drie of meer 
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deeltjes en een één deeltjes potentiaal (uitwendige kracht) worden dus niet meegenomen. 

Verder wordt aangenomen dat de N deeltjes in een volume Q=U zitten met periodieke 

randvoorwaarden zodat in eerste instantie de impulsen discreet zijn. In een later stadium 

wordt dan de limiet voor Q-+oo genomen waarbij de dichtheid n = N 1 n constant blijft 

(thermodynamische limiet). In het tweede quantisatie formalisme wordt deze Hamiltoni

aan dan gegeven door: 

H = :E hkl aJ a1 +.!. :E V kl,k'l' aJ a1t ak, a1, 
k 2 kl,k'l' 

waarin aJ en ak respectievelijk creatie en annihilatie operatoren voor een deeltje met 

impuls pk en interne toestand I" zijn. De index k staat voor de combinatie van impuls en 

interne toestand, K alleen voor de interne toestand. De eerste term is de één-deeltjes 
.... 2/ Hamiltoniaan met eigenwaarden Ek =Pk 2m +e1x' de som van de kinetische en interne 

energie. De tweede term is de wisselwerkings-energie tussen alle deeltjes paren (i=l..N, 

j=l..N 1\ j;•d) en de Y2 corrigeert de dubbeltelling van de paren, bijvoorbeeld (1,2) en 

(2,1). In deze term is Vk~k·r het niet gesymmetriseerde matrix element van de wisselwer

kingpotentiaal V(1,2): V kl,k'l' = (lh(l)$1(2) j\'(1,2) J$ k'(l)ljlr(2)). 

111.3 : Tijdontwikkeling partiële dichtheidsmatrices 

In het Heisenberg beeld wordt de tijdontwikkeling van de creatie en annihilatie 

operatoren gegeven door de commutator met H te nemen: 

. dam 
tn-=[a H] dt m' 

. da~ [ t ] fn-= a H dt m' 
(111.2) 

Uit de totale (Liouville, von Neumann) dichtheidsoperator p voor het systeem van N 

deeltjes kunnen nu gereduceerde dichtheidsmatrices f(n) afgeleid worden, waarin n het 

aantal deeltjes weergeeft: 

(kiF (l)lk') = Fk~~ = Sp( ak p aJ.) 

(kliF (2)1k'l') =Fk~~'I' = Sp( aka1 p ak~an 

Deze dichtheidsmatrices geven de kans om een groep van n deeltjes in een bepaalde 

toestand aan te treffen. Met deze n-deeltjes dichtheidsmatrices kan dan de verwachtings

waarde voor een u-deeltjes operator, bijvoorbeeld energie van 1 deeltje Hsp of wisselwer

kings-energie tussen twee deeltjes V(1,2), berekend worden met: 
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(Hsp )=(~aJhk1 a1 )=Sp(Hsp · p) =Tr(h ·F<1>) 

(V(1,2)) = (.!. 'E aJ a/ vk1 k'I' a1, ak,) =Sp(V(l,2) · p) =.!.Tr(v·F Cl)) 
2 kl,k'I' ' 2 

waarin Sp staat voor het nemen van het spoor van de operator in de totale N-deeltjes 

toestands-ruimte en Tr staat voor het spoor van de matrix in de 1-, 2-, ... deeltjes 

toestandsruimte. Omdat de partiële dichtheidsmatrices bestaan uit creatie en annihilatie 

operatoren en p in het Heisenberg beeld tijd onafhankelijk is, wordt hun tijdontwikkeling 

bepaald door (111.2) zodat men voor de tijdontwikkeling van de eerste partiële dicht

heictsmatrix F1
) vindt: 

. aFS> _ ~( (1) (1) ) ~ ( (2) (2) ) ln-- -L..- hkmFml - Fkm hml + .L..- Vki,mnFmn,li- Fki,mn vmn,Ii 
at m 1,mn 

(111.3) 

In het rechterlid staat de matrix F2
) zodat (111.3) geen gesloten vergelijking is. Als 

men de dynamische vergelijking voor p:n) zou op stellen dan vindt men steeds in het 

rechterlid een term met p(n+l). Dit staat bekend als de BBGKY-hiërarchie. Om een 

gesloten vergelijking voor p:t) te vinden zal deze hiërarchie dus moeten worden afgebro

ken. 

111.4 : Factoriseren van FC2
) in FC1

) termen 

De kans om een deeltjespaar in een bepaalde toestand (l:pk,IK ; 2:j51,IÀ) te vinden 

is niet gelijk aan het product van de kansen om deeltje 1 in de toestand (pk,IK) en 

deeltje 2 in de toestand (Pl'IÄ) aan te treffen. De deeltjes voelen immers de wisselwer

kings-potentiaal V(1,2) die correlaties in de beide toestanden teweeg brengt. Bovendien 

moet er ook nog rekening gehouden worden met het feit dat de deeltjes identiek zijn. De 

dichtheidsmatrix F2
) kan dus niet gefactoriseerd worden in het product van twee P:1>'s. 

De eerste correlatie kan nu in rekening gebracht worden door ervan uit te gaan dat 

de deeltjes lang voor ze elkaar naderden ongecorreleerd waren. De M0ller-golf-operator 

Q geeft het verband tussen de asymptotische golffuncties voor (en na) een botsing en de 

werkelijke toestand ten tijde van de botsing (t=O). Met behulp van deze operator kan de 

gecorreleerde toestand in de F2>-matrix terug gerekend worden naar de ongecorreleerde 

1-deeltjes toestanden lang voor de botsing die beschreven worden met een product van 

P:1>-matrices. De tweede correlatie wordt meegenomen door het product van de p:t)_ 

matrices te symmetriseren. Op deze manier wordt (111.3) dan uiteindelijk een gesloten 
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vergelijking voor identieke deeltjes, waarbij de M121ller-golf-operatoren en de potentiaal V 

omgezet zijn naar de gebruikelijkere transitie-operatoren T: 

. dF~1) _ '\'{ (1) (1) ) r- r (2.0) (2.0) t ) 
l'h--- ":1, hki Fu - Fki hu +. LJ \T ki,mn F mn,li- Fki,mn T mn,li + 

dt 1 1,mn 

.+ L {'8(AE)' ·Tki,m'n'Fá~~mn T;n,n} 
1,mn,m'n' 

(111.4) 

en F (2,0) _ F (1)p (1) ·F (1)p (1) 
kl,mn- km In +€ kn lm 

De 'ö(~E)'wordt pas een echte delta functie van de energie in de thermodynamische 

limiet voor Q---+oo. 

Door de Wigner-transformatie te gebruiken voor de impulsafhankelijkheid van de 

dichtheidsmatrices krijgt men een analogon met de klassieke verdelingsfunctie. De 

essentie van deze stap is dat plaats en impuls die eigenlijk incompatibele variabelen zijn, 

toch in de klassieke limiet samen gehanteerd kunnen worden in de verdelingsfunctie. De 

dichtheidsmatrices F1
) gaan dan over in een interne toestand-matrix die een functie is 

van de plaats en de snelheid: F~1)=(pk,IK\F(1)\PPIÀ)--. FKÀ(f,v). De kinetische 

energie in de eerste term van (III.4) (!-deeltjes Hamiltoniaan: P2 
/2m) gaat door de 

Wigner transformatie over in de transport-term van de klassieke Boltzmann-vergelijking. 

Verder kan de symmetrisatie van de dichtheidsmatrices overgebracht worden naar de 

transitie-operatoren die dan betrekking hebben op botsingen van identieke deeltjes. 

Uiteindelijk wordt dan de quanturn mechanische Boltzmann-vergelijking gevonden: 

aFaf3(r,v,t) .- _ 
at + v Vr F af3(f, v, t) - Isp + Icou (111.5) 

waarin I.P alle andere 1-deeltje Hamilton termen bevat en waarin de botsingsterm lcou 

gegeven wordt door: 

10011 = -f(27Tn)3 L J d 3u{Ta>.o~tvCvr,vr)F 1113(f,v, t)Fv>.(f,ü, t) + 
ÀJLY 

- F >.v(f, ü, t)F a!J.(f, v, t)T13*>.o~tv(vr, vr) }+ (111.6) 

Hierin zijn v en u de snelheden van de twee botsende deeltjes voor de botsing en 

worden relatieve snelheden aangegeven met de onderindex "r". De relatieve en massa

middelpuntssnelheid V worden vastgelegd door: 

vr=v-u V=1(v+u) 

v/=v'-ü' V'=~(v'+ü')=V 
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Verder worden nog de volgende definities gebruikt: 

T (-_,)Tod(-_,) Tod(- _,) 
aÀ,JJ-V Vr,Vr = aÀ,JJ-V Vr,Vr +f aÀ,VJL Vr,-Vr 

en T=T.S(AE) , 

zodat het boson/fermion karakter van de atomen in de T -operatoren verdisconteerd is, en 

waarin T te ontwikkelen is in partiële golf bijdragen waarbij meteen overgegaan wordt 

op de verstrooiings-matrix S: 

T.1,.,(V,,V,') = E {(S ""-I)! .... +e( -l)'(S ""- I)!1,,.}· 
2 2~ Y,m(9,)Y,-.,(9,') 

em 'TT'"- V r- r r 

Hierin is aangenomen dat alleen centrale interacties een rol spelen zodat e behouden is. 

111.5 : Linearisatie rond Maxwell-Boltzmann verdeling 

Met de aanname dat in het gas de afwijkingen van de Maxwell-Boltzmann 

snelheidsverdeling klein en lineair in de snelheid zijn, een aanname die in hoofdstuk 

VI.5 verdedigd zal worden, kan de spindichtheidsmatrix benaderd worden door 

E(f, v, t) =n ·fMs(v)( M(f, t) + ~!(f, t)·v) (111.7) 

waarin 

M een 

fMB (V) = 1T -3/2 a-3 e -(;i)' , a=~ de Maxwell-Bo ltzmann snelheidsverdeling is, 

spinmatrix is en r een ruimtelijke vector met spinmatrices t (i=x, y, z) als 

componenten (in het geval van waterstof 4x4 spinmatrices vanwege de 4 interne toestan

den a,b,c,d). M is dus de spindichtheidsmatrix ter plaatse f en is geen functie van de 

snelheid meer. r beschrijft het transport van spindichtheid en is dus een vector in 

ruimtelijke coördinaten (x,y,z) en een matrix voor de spindichtheid. r kan ontwikkeld 

worden naar de o. spinmatrices, biJ' voorbeeld J = 'E J ·a , waarin J voor elke K een 
K - K K K 

gewone ruimtelijke vector is. Dit wordt duidelijk ~ls gekeken wordt naar de verwach-

tingswaarde voor één bepaalde spin-component oi (42 4x4 hermitische en orthogonale 

gegeneraliseerde Pauli spin matrices voor waterstof) en de verwachtingswaarde voor de 
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stroom van die spincomponent in de richting j: 

Sp(qif) nfd\r fMB(v)Tr(qi·M) 

(ai)= Sp(E) = nfd3vfMB(v)Tr(M) =Mi 

Sp(Q:.v.E) ;;Jd3v fMB(v)Tr(qi·vj L J:kvk) 

(u, V;)= sp(~) = n J d 'v fMB(V) Tr;~; 
= ~ ~~cSjkTr(qi·(~Y,~,)J=~i\ 

quantum Boltzmann-vergelijking 

Hier staat het symbool 'Sp' voor het gemiddelde over de snelheidsverdeling en het 

nemen van het spoor over een spinruimte, wat wordt aangeduid met het symbool 'Tr'. 

Zowel M (Tr M=1) als fMB(v) zijn op 1 genormeerd (fd 3v fMB(v)=l). 
Het product van twee F's dat in Icon voorkomt wordt ook gelineariseerd in v en er 

wordt meteen overgegaan op massa-middelpunts (relatieve) snelheden. Daarbij worden 

de steeds voorkomende parameters f en t voor het schrijfgemak weggelaten: 

F ~.(v) ·F vv'(ü) =F ~·CV+ .!.vr) ·F vv'CV- .!.vr) = 

2 2m "'' JL { 

2 

m 

2 

j "'' 1 m j "'' 1 }(111.8) n fMB\ V )fMB(vr) M~.Mvv'+ kTM~. vv•"\ V -îvr)+ kT ~·\V +îvr)Mvv' 

Hierbij is het product van de Maxwell-Boltzmann verdelingen van de twee absolute 

snelheden omgezet naar verdelingen voor de relatieve en totale snelheid, zie appendix 11. 

Men is nu geïnteresseerd in de tijdontwikkeling van Ma~ en J af3. Daarvoor moet 

vergelijking (111.5) over de snelheid, respectievelijk v maal de snelheidsverdeling 

geïntegreerd worden. Dit levert dan de volgende dynamische vergelijkingen op voor M 

en I: 

aMa/3 + Vr .j af3 = _! fd \r Icon (111.9) 
at n 

aJaf3+_!fd 3v v®v·VF =_!fd 3v vl at n r af3 n coll 

ll (111.10) 

kTVM 
m af3 

Vergelijking (111.9) heeft de vorm van een behoudswet, waarbij J kennelijk een spin

stroom voorstelt, aangevuld met een bronterm in het rechterlid die de productie van de 

betrokken spintoestanden door botsingen ter plaatse beschrijft. Vergelijking (111.10) is 

een dynamische vergelijking voor de spinstroom, die kennelijk zijn oorsprong vindt in 
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zowel een gradiënt in de spinverdeling als een bronterm ten gevolge van botsingen. 

Opgemerkt moet worden dat de rechterleden van (111.9) en (111.10) zowel lineaire 

als kwadratische termen in de T -matrix elementen bevatten. In de quanturn limiet (À,h>r0 

= dracht interactie) overheersen de lineaire termen. Deze komen overeen met de 

overheersende Tex( fwd) bijdrage uit §11.5 

111.6 : Uitwerking spindichtheids-vergelijking 

In deze paragraaf zal vergelijking (111.9) worden uitgewerkt m.b.v. vergelijking 

(111.6) door alle integraties uit te voeren waarbij uiteindelijk alleen een thermische 

middeling over (een sommatie van) S-matrix elementen blijft staan. 

Als eerste worden de twee termen lineair in de T-operatoren uitgewerkt (TFF-FFf). 

Omdat integratie over de Maxwell-Boltzmann verdeling voor alle termen met oneven 

machten van v of V erin nul oplevert blijft alleen de MxM-term uit (111.8) over: 

~Jd 3v (TFF-FFf term)= in(2;n)3
Lfd 3vfd 3u f~~(V)f~8(vr)x 
i..p,v 

x{Ta>..,p./vr, vr) ·M.ui3Mv>..- M>..v MaJ.L·TJ3*>..,p.vCvr, vr)} 

De twee integraties J d 3v J d 3u kunnen vervangen worden door J d 3V J d ZV r J v r2 dv r 
waarmee de integratie over de totale snelheid V gewoon 1 oplevert. De T-matrix 

elementen worden nu vervangen door S-matrix elementen en daarbij wordt meteen de 

hoek integratie over v r uitgevoerd met behulp van de relatie voor bolfuncties 
4

7T L Ye*m(O,<p)Yem(O,<p) =1. Door over te gaan op de gesymmetriseerde basis-
(2f + 1) m -~ 

functies {af3}=[2(1+8aJ3)] 2 ·(Ja{3)+€(-l)eV3a)), aangegeven met accolades, kan het 

symmetrische S-matrix element geschreven worden als 

± (af3 + E (-/f3a1S Jy8 +€ (-)e8y) =J(l +8aJ3) (1 +8y8) ·SfaJ3},{yB} 

Hiermee wordt dan voor de lineaire T -termen gevonden: 

mrh z "L L (2e + 1) 
J.L2 

i..p,v e 
J<1 +~.,) (1 +~ "') -M,.,M,,( v~' (S '- I)<•>l.V.•l )+ 

+ J<1 +~~1)(1 +~"') -M" M".( v~' (S'- l)~>l.V.•l) 
(111.11) 

waarin het thermisch gemiddelde gedefinieerd is als (A(v/)) = J d ~r' f~8(v/ )A(v/). 
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De tweede term, kwadratisch in T (TFFf), laat zich op dezelfde manier uitwerken. 

Alleen moet hier de integraal over v r' nog omgeschreven worden naar een integratie over 

de kinetische energie zodat over de delta-functie in de T -factor geïntegreerd kan 

worden. Dit gaat als volgt: Jd 3vr[d3v/= Jdv/V/ 2 Jd(%JLVr2 } vr Jd~/ Jd~r· Na de 

integraties wordt dan uiteindelijk voor de TFFf-term gevonden: JL 

ll7T'l=? 
-

2 
• L Mw,Mvv' J(l +8aÀ)(l +813À)(l +8JLV)(l +8p.'v') X 

2JL Àp.v,JL'v' 

x~ (2f + 1) ( v:' {S'- I lta>l.!i<•l ·{S'- I )~>l.ll<'•'l) 
(111.12) 

111.6a : Vereenvoudiging van de botsingsterm 

De botsingsterm laat zich nog aanzienlijk vereenvoudigen door de sommatie in 

(111.11) en (111.12) uit te werken. Als het product in (111.12) uitgeschreven wordt dan 

worden alle termen lineair in S, terwijl er weer terug gegaan is naar de notatie voor niet 

gesymmetriseerde toestanden, gegeven door 

De I-matrix elementen zijn niets anders dan inproducten van basis-toestanden en zijn dus 

gewoon Kronecker-deltas van de indices: Ia{3,ys=8ay8f38• Hiermee kan een gedeelte van 

de sommatie uitgevoerd worden. Door in de sommatie over de tweede I-term de indices 

p~v en p'~v' te verwisselen waaronder het product van de M's invariant is, wordt er 

uiteindelijk voor de lineaire S-termen gevonden: 

Dit is echter precies het tegengestelde van de termen lineair in S in de TFF-FFf term 

(111.11) zodat de lineaire S-termen in de hele vergelijking tegen elkaar wegvallen. Op 

dezelfde manier kan men laten zien dat de termen lineair in s· tegen elkaar wegvallen. 

De constante termen (alle I-matrix elementen) laten zich samenvatten tot één 

grotere sommatie. De constante termen in (111.11) laten zich namelijk als volgt uitbreiden 

(op wat constante voorfactoren na) door een extra sommatie met een Kronecker-delta toe 
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te voegen, waarbij in de tweede term de indices p en v van een accent zijn voorzien: 

-A= L MJ.113MvÀ {IaÀ,.uv +€( -)elaÀ,vp.} =- L MWJ.,Mvv•(IaÀ,.uv +€( -)elaÀ,vp.}·<Sp.'f3<5v1À. 
Äp.v Àp.v,.u'v' 

n 

l{3À,.u'v' 

-B = L MÀv' Map.' {I{3À,.u'v'+€(-/I{3À,v'p.'} =-L MWJ..Mvv•(If3À,.u'v'+€(-/If3À,v'p.' }·<SvÀ <Sp.a 
Àp.'v' À.p.'v',.uv 

De constante termen in de TFFf-term laten zich in dezelfde vorm schrijven als 

C = ~ L MWL, Mvv' {IaÀ,.uv +€ (-)elaÀ.,vp.} ·(I{3À,.u'v' +€ (-)elf3À,v'p.'} 
À.p.v,.u'v' 

n 
laÀ,.uv 

Door nu de producten van de I-termen in A en B uit te schrijven en in het product 

lil, , , ·I , p en v en p' en v' te verwisselen ( M , M , is daarvoor invariant) levert 
p"-JL v aAJLV WJ. vv 

de som van A en B precies -2C op. Alle constante termen zijn dus precies gelijk aan -C 

Er resten nu alleen nog de ss·-termen uit (111.12) maar deze hebben qua indices 

precies dezelfde vorm als de resterende constante termen zodat de hele dynamische 

vergelijking voor Ma~ (111. 9), in gesymmetriseerde twee deeltjes basis toestanden, 

uiteindelijk vereenvoudigt tot 

aM 13 - 1 n7Tr? 
--;f-+'Vr a13=lsp+--2 L MWJ.,Mvv'·J(l+<SaJ(l+<S13J(l+<SJLJ(l+<SJL,V') X 

2p., Äp.v,.u'v' (111.13) 

x 7<21 
+ 

1
) ( v~' (s !•>J,V.•l S ~>J,!1NJ- I!•>l.V.• J I{Jl>J,V.VJ)) 

Uit de at1eiding vloeit ook nog de nevenvoorwaarde sll +s +s =s +s , +s , voort, omdat 
pJLVaJL V 

zowel S als s· betrekking hebben op dezelfde begin en eindsnelheden (coherente 

toestand). 

111.7 : Uitwerking spinstroom-vergelijking 

In deze paragraaf zal de botsingsintegraal van de dynamische Ja~ vergelijking 

(111.10) worden uitgewerkt. Deze vergelijking is een stuk complexer omdat door de extra 

vermenigvuldiging met v meer integraties over de Maxwell-Boltzmann snelheidsverde

ling ongelijk aan nul worden. In de botsingsterm voor de Ma/3 vergelijking bleef alleen 

de MxM-term uit (111.8) staan omdat de J xM termen wegvallen doordat de integratie 

over de Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling met een oneven macht van de snelheid 
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nul oplevert. In het geval van de spinstroom vergelijking komt er echter een extra factor 

v in vergelijking (111.8) terecht. In eerste instantie zullen alle partiële golven ( t'=0,1,2, ... ) 

worden meegenomen. Pas in een later stadium zal er van uit worden gegaan dat de 

temperatuur zo laag is dat alleen s-golf ( t'=O) verstrooiing nog meedoet, dan is namelijk 

snel te zien welke termen verwaarloosd zijn als deze aanname gemaakt wordt. 

In de spinstroom vergelijking is het equivalent van vergelijking (I11.8) 

v·F JIIL.(v) ·F vv'(ü) =(V+ ~vr )·F JIIL.(V + ~vr) ·Fvv'CV -~vr) =n 
2f~~(V) f~a(vr) x 

( 
.. ...., 1 } { ~ r\1 1 ~ - 1 } (111.14) 

X v+-zvr · MJIIL.Mvv'+ ~MJIIL,Jv/\.v - 2vr)+ ~JJIIL,·(V+-zvr)Mvv' 

In dit geval valt bij integratie over V en vr dus alleen de MxM term weg en leveren de 

JxM termen wel iets op. Dit betekent dus dat de botsingsterm voor de spinstroom J af3 

afhankelijk is van ! zelf en niet alleen van M. 

Als eerste zullen de termen lineair in T (TFF-FFf) worden uitgewerkt (zie vergelij

king (111.6)). In deze termen komt elke keer het Maxwell-Boltzmann gemiddelde over 

het directe product v ®V of v ®Ü voor. Dit tensor product laat zich meteen splitsen in een 

tensor product van relatieve en massa-middelpuntssnelheid 

v ®v = f'\T + .!.v ) ®{'\' ± .!.v ) = v ® v ± .!. v ®v + .!.v ® v ± .!.v ®v 
1 \.Y zr \.Y zr 2 r zr 4r r (111.15) 

waarin het + teken geldt als v
1 

gelijk is aan v is en het min teken als v1 gelijk is aan 

ü. De tweede en derde term leveren bij integratie over f~~ (V) direct nul op omdat alle 

overige factoren in de integraal niet van V afhangen en f~~ (V) even is in V. De eerste 

term levert omdat alle overige factoren niet van V afhangen een extra factor kT /m op 
t 

ten opzichte van de botsingsterm in 111.8. In deze factor is m1 tweemaal de atomaire 

massa omdat de Maxwell-Boltzmann verdeling voor de totale snelheid V betrekking 

heeft op de massa van de twee botsende deeltjes samen. De uiteindelijke uitkomst van 

§111.8 kan dan dus rechtstreeks worden overgenomen door MiJ13MvÄ en MÄvMaJL te 

vervangen door respectievelijk : (MiJ13JvÄ+JiJI3MvÄ) en: (MÄvJaJL+JÄvMaJ waarin 

de extra factor kT /m , de gemfddelde massa-middelpunt~snelheid in het kwadraat 
t 

(evenredig met de gemiddelde kinetische energie van het massa-middelpunt) gedeeltelijk 

wegvalt tegen de factoren m /kT voor de JxM termen in (111.14). Het resultaat voor dit 
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deel is dus 

ll7T;2 L L (2f+ 1)~ J(l +8aÀ)(l +8~LV) ·(MIJ/3J VÀ +I IJ/3MvÀ)·(vl I (Se- I\aÀ},{p.v} )+ 
J.L J..p,v e mt r 

+J(l + Sp,l (1 + 8 "') ·(M,, J .". + J" M.,.)·( v~' (S'- I){.>l.W, l) 

2 
V x vxvy vxvz 

De overgebleven laatste term in (111.15) bevat de tensor v ®V= vlx 
2 

r r vy vlz 

vzvx vzvy v2 
z 

die gesplitst kan worden in drie tensoren die elk transformeren onder draaiingen als de 

bolfuncties Yem bij één bepaalde f: 

als Y00 : het inproduct (vr,vr) =v?, het spoor van de tensor 

als y lnt : het uitproduct vr x vr = 0' het anti-symmetrische deel van de tensor en 

I Y . d . h s - i j 1 ~ 2 .. _ as 2m • e symmetnsc e tensor ij-vr vr - 3oijvr , l,j-x,y,z. 
De tensor vr ®Vr heeft betrekking op ruimtelijke coördinaten (x,y ,z), echter de T-operato

ren hebben betrekking op spin-vrijheidsgraden en die kunnen samen met de energie

afhankelijkheid (snelheid) van de factoren (scalair) nooit een ruimtelijke voorkeursrich

ting definiëren. Dit betekent dat de totale term alleen een scalair (Y00) karakter kan 

hebben. Dus bij middeling over f~8 (vr) levert alleen het inproduct (dat zijn de 

vr~i =1v? , i=x,y,z termen van de tensor) een bijdrage, de rest is gemiddeld over de 

Maxwell-Boltzmann verdeling nul (vxvy, etc.). In feite betekent dit dat de T-operatoren 

die op de spin vrijheidsgraden werken qua baanbeweging ruimtelijk isotroop zijn, dat wil 

zeggen de ruimtelijke vrijheidsgraden (bijvoorbeeld vx en vy) niet koppelen. En omdat 

men ervan uit gegaan is dat de ruimtelijke snelheden een Maxwell-Boltzmann snelheicts

verdeling hebben en dat de richtingen x, y en z dus onafhankelijk zijn, levert de 

middeling over de snelheidsverdeling voor het product van twee verschillende richtingen 

nul op. 

De overgebleven inproduct term levert een factor J:...vr2 op en uitvoeren van de 
3 

hoekintegraties over de bolfuncties in de T-operatoren levert, net zoals in §111.8, een 

29---



Spingolven in atomair waterstof gas quantum Boltzmann-vergelijking 

factor (U+ l) op zodat van de termen met de tensor erin uiteindelijk overblijft: 
47T 

n'7Tr? ·:L L (2e + 1) .~ {- .j(l +Sa,.)(l +SJLv) ·(MJII3J v>. -J J113Mv,.)(v/ (Se- I){aJ.}.{JLv} )+} 
J.L

2 
ÀJLv e lZkT +j(1+8J3>.)(1+8JLv)·(M,.vJaJL-JÀvM<rJL)(v/(Se-I)~J3J.}.{JLv}) 

In het kwadratische TxT* stuk blijven na splitsing in relatieve en massa-middel

puntssnelheid in (III.15) met v1 =v/ alleen maar de kinetische energie van het massa

middelpunts term CV ®V) en de tensor vr®v/ over. De kinetische term geeft weer 

aanleiding tot een factor kT/ 2m en de hoekafhankelijkheid kan met behulp van de 

orthogonaliteit van de bolfuncties voor (ruimte)hoek-integraties uitgewerkt worden. In 

het product van de twee T-operatoren komt namelijk de volgende integraal over het 

product van bolfuncties voor: 

E fd ~r YemCvr) Ye~m.Cvr) f d ~/Ye'm'(v/) Ye*m(v/) = E s;e.8~m' = E(2t' + 1) 
em,e'm' em,e'm' e 

De integratie over de grootte van de relatieve snelheid v. die overblijft kan omgezet 

worden in een integratie over de relatieve kinetis~he energie Jv/ 2 dv/JJ..L-1 vrd(~J..LVr2 ) 
waarmee de delta-functie over de energie in de T factor uitgeïntegreerd wordt. Deze 

term resulteert dus uiteindelijk in een botsingsbijdrage die veel lijkt op de uitkomst van 

de kwadratische T-term voor de Ma/3 vergelijking, alleen moet de MPIL,Mvv' term 

vervangen worden door de symmetrische uitdrukking ~(M J ,+J ,M .): m PIL vv fJIL vv 

(111.16) 
em,e'm' 

De sommatie over m van het product van een bolfunctie met zijn complex toegevoegde 

met verschillende argumenten is gelijk aan het Legendre-polynoom van de cosinus van 

de ingesloten hoek w (Edmonds [12] vgl. 4.6.6): 

Pe(cosw) =~EY;m(O, <p )Yem(O', <p') 
2t'+l m 
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waarin w gegeven wordt door cosw =sin9sin9'cos(<p-<p')+cos9cos9', zoals volgt uit het 

inproduct in bolcoördinaten van de argumenten van de bolfuncties. Het inproduct van de 

twee richtingsvectoren is echter ook gelijk aan de cosinus van de ingesloten hoek w. 

Hiermee kan (111.16) met behulp van de notatie x=(vr,v/)=cosw geschreven worden 

als 

vr2• E xPe(x)Pe.(x) 
et' 

De hoek-integraties over de richtingsvectoren vr en v/ kunnen nu, omdat het inproduct 

invariant is onder gelijktijdige rotatie van de beide vectoren, dusdanig gedraaid worden 

dat de richting vr langs de positieve z-as ligt. De integratie over 8' voor de bolhoeken 

van v r' is dan precies een integratie over de ingesloten hoek w tussen beide 

richtingsvectoren 
2'7T '!T '!T 1 

f d ZVr f d ZVr' =47T· f d<p f sin w dw = -8~ f d(cos w) =8~ f dx 
0 0 0 -1 

Met behulp van de recursie-relatie xPe(x) =-e-Pe_1(x) + ~Pe 1(x) voor Legendre-zt+l 2t+1 + 
polynomen (Edmonds [12] vgl. 2.5.20) kan (111.16) samen met de hoek integraties 

uitgerekend worden: 

1 

v;· :E 8~ (2e + 1) (2e' + 1) J xPe(x)Pe.(x) dx 
e,e• 16~ -1 

1 

=1v?·I: (2e' + 1) f e·Pe_1(x)Pe.(x)+(e+ 1)·Pe+1(x)Pe.(x) dx 
e,e· _1 

(111.17) 

=vr
2"L (e·«Se-1,e'+(e+1)·«5e+1,e')=.!.vr

2"L (e+e'+1)·~ee'I 
e,e• 2 e,e• 

Hierin is gebruik gemaakt van de orthogonaliteit van de Legendre-polynomen: 
1 u 
f Pk(x)Pe(x)dx=~ Met behulp van (111.17) kan nu ook de tensor-term van de 
-1 2k+ 1 
TFFT-term uitgewerkt worden en ook hier kan de integratie over de grootte van de 

snelheid vr uitgewerkt worden met de delta-functie van de energie. Voor de tensor term 

in de TFFf term resulteert dit dan in 
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In al deze formules wordt het thermisch gemiddelde berekend over vr', waarbij in deze 

laatste formule vr berekend kan worden m.b.v. het energieverschil in de spintoestanden 

(totale energie is behouden). 

111.7 a : Vereenvoudiging van de botsingsterm 

De totale J af3 vergelijking wordt dus 

aJaf3 kbT _ 
--+-VM =I+ at mra{3sp 

(111.18) 

n7T~2E L (2C+1)E!_ v(1+8a}.)(1+8JLV)·(MJJ13JvÀ+JJJ13Mv}.)·(v1r'(Se-l){aÀ},{p.v})+ + 
J.L Àp.v e mt 

+ v'(l +813 }. )(1 +8p.v) ·(M}.) ap. +Ï }.v Map.}·( v:' (Se- l)~aÀ},{JLv}) 

+ ll7T~ 2 L L (2C + 1) ·~{-v'(l +8a}.)(1 +8JLJ ·(MJJI3J vÀ -J JJ13Mv}.}(v/(S e_ l){aÀ},{JLv} )+}+ 
J.L Àp.v e 

12kT +v'(1+813 }.)(1+8p.v)·(M}.vj'ap.-JÀvM<l'IL}(v/(Se-I)~}.},{JLv}) 

+ n7T~
2 

• L L (2f + 1) E!_ (MPILJ vv' +J' PIL'Mvv' }v'(l +8aÀ)(1 +813}.)(1 +8p.v )(1 +8p.'v') X 
4L }.p.v.p.'v' e mt 

X ( :' (Se- I }{aÀ},{p.v} ·(Se- I }~À},{JL'v'}) + 

- ll7T~
2 

• L ~ (MPI<Jvv' -J PIL'Mvv' }v'(l +8aÀ)(1 +813}.)(1 +8p.v )(1 +8p.'v') X 
2J,L Àp.v.p.'v' 12kT 
XL (C+ 1 )(vr·(S e_ l}{aÀ},{p.v} ·(S t+1_1}~{3À},{JL'v'} + (S t+l_ l}{aÀ},{JLv} ·(Se- I}~À},{JL'v'}) 

e 

In deze vergelijking hebben de eerste en de derde term (alle termen met thermisch 

middelen over v 1 met factor 1 /v 1 ) dezelfde structuur als de termen voor de M_/l 
r r ...,.., 

vergelijking, op een factor m j m =.!. na. Deze termen laten zich dan ook op dezelfde 
t 2 

manier vereenvoudigen. De sommatie in de eerste term kan worden uitgebreid met de 
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indices 1i en v' door het opnemen van twee Kronecker-delta's. Alle termen lineair in S 

en s· blijken dan weg te vallen tegen de lineaire termen in de derde term. Ook hier zijn 

de I-termen in de eerste term precies minus tweemaal de I-termen in de derde term zodat 

deze twee termen samen met de ss*-termen uit de derde term vereenvoudigen tot de 

volgende sommatie: 

n7Tn2 
-2 L {MJI~LJvv' +J WL'Mvv' )'y/(1 +<SaÀ)(l +<S/3À)(l +<SJLV)(l +<S~t'v') X 

4p. ÀJLV,JJ-'v' 

X 7(U + 1 )( v~' (st•>J.V.•l SûuJ,VNJ- II•M.V.•ll{.B>J,lJ''•'l)) 

Vanaf nu zal de extra aanname gemaakt worden dat de temperatuur zo laag is dat 

alleen s-golf verstrooiing nog van belang is, dat wil zeggen dat alleen de t'=O term in de 

vergelijkingen nog wordt meegenomen. Neemt men voor electronspin gepolariseerd 

waterstof aan dat de dracht van de exchange-interactie ongeveer 10a0 (Bohr-straal) is 

(voor onderlinge afstanden groter dan 10a0 is er bijna geen verschil meer tussen de 

triplet en singlet-potentiaal en wordt de interactie dus spin-onafhankelijk) en de atomen 

een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling hebben dan begint de t'=i term mee te doen 

als de atomen een gemiddelde relatieve snelheid hebben die volgt uit de vergelijking van 

het klassieke impulsmoment met het gequantiseerde quanturn-mechanische impulsmo

ment: 
- 1 b ." ·v ~ (i+ -) ·n max r- th 2 

waarin bmax de maximale impact-parameter is die afgeschat wordt met 10 ·a0 en fl de 

gereduceerde massa is. Invullen van de gegevens voor atomair waterstof en i=1 geeft 

dan dat alleen s-golf verstrooiing van belang is als vth=a<3.6·102 mis· Dit komt 

overeen met de eis dat de temperatuur voldoet aan T <3.9 K. 

Als alleen s-golf verstrooiing meegenomen wordt dan verdwijnt het !SR-effect voor 

atomen die onder een hoek verstrooid worden, de werkzame doorsnede 'Tex( 8) uit 

hoofdstuk 11 wordt nul. Echter in de voorwaartse richting is altijd interferentie mogelijk 

tussen de onverstrooide invallende golf (in een vlakke golf komen alle t'-waarden voor) 

en de achterwaarts verstrooide t'=O bolgolf. Het !SR-effect is dus altijd mogelijk in 

voorwaartse richting. Voor alleen t'=O vervalt de laatste term in (111.18) dan in zijn 
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(111.19) 
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Hoofdstuk IV 

Nucleaire a-b spingolven 

In dit hoofdstuk worden de dynamische vergelijkingen die in het vorige hoofdstuk 

beschreven zijn uitgewerkt voor spingolven in een gas van atomair waterstof tussen de 

hyperfijn niveaus a en b in een sterk magneetveld. Dit probleem is al eerder behandeld 

door Lhuillier en Lalöe en later met een meer gedegen afleiding van de Quantum

Boltzmann vergelijking door Vianney Koelman. Ter controle van de hier gebruikte 

schrijfwijze met S-matrix elementen voor de Quantum-Boltzmann vergelijking zal hier 

dit probleem nog een keer uitgewerkt worden. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen de 

gevonden resultaten vergeleken worden met die van Vianney Koelman [13] en Lhuillier 

en Lalöe [14]. In sterke magneetvelden is de hyperfijn koppeling bijna helemaal 

verbroken en verschillen de a en b hyperfijn niveaus alleen in de richting van de 

nucleaire spin en daarom worden dit soort spingolven aangeduid als nucleaire spingol

ven. In tegenstelling tot de situatie voor nucleaire a-b spingolven zal de behandeling van 

electronische spingolven tussen de a en c hyperfijn niveaus (vaak aangeduid als 

electronische spingolven) in het volgende hoofdstuk verschillen van de theorie van 

Lhuillier en Laloë. 
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IV.l : Gesymmetriseerde twee deeltjes basistoestanden 

De zestien symmetrische en anti-symmetrische twee deeltjes basistoestanden {a~} 

zijn lineaire combinaties van de zestien basisfuncties !Sms Im1) waarin S het quanturn

getal van de samengestelde electronspins is en I dat van de samengestelde protonspins. 

Zowel S als I kunnen 1, de triplet toestanden, of 0, de singlet toestand, zijn, afhankelijk 

van hoe de electronspins (protonspins) van de twee waterstof atomen optellen. De 

transformatie van de basis {a~} naar de basis iS m5 I m1) is weergegeven in Tabel I. 

Hierin is de hoek e afhankelijk van de verhouding tussen het eigen magnetische 

Tabel I: basistransformatie van basis {a~} naar basis !Sms Im1). 

symmetrisch 

( dd) = ( 1 1 1 1) 

{f(cd+dc) ( cosO sinO) ( 1 1 1 0) 
ad + da = -sinO cosO · 1 0 1 1 

cos20 sin20 .!.sin20 -.!.sin20 
cc 2 2 

bd+db 

ff ff [111-1] 0 0 
12 1-1 1 1 

= . 1 0 1 0 ac+ca 
-{fsin20 {fsin20 {fcos20 -{fcos20 

12 0 0 0 0 

a a sin20 cos20 -.!.sin20 .!.sin20 
2 2 

{f(bc+cb) ( cosO 
ah +ba = -sinO 

sin0){101-1) 
cosO 1-1 1 0 

(bb)=( 1-1 1-1) 

anti -symmetrisch 

fi.(cd -de) ( cosO sinO) ( 1 1 0 0) 
V 2 ad - da = -sinO cosO · 0 0 1 1 

fi(bd-dbl=[ {f lf]·( 1 0 0 0) 
V 2 ac-ca -{f {f 0 0 1 0 

fi(bc-cb)=( C<?sO sinO )·( 0 0 1-1) 
V 2 ab -ba smO -cosO 1-1 0 0 

m -2 p-

m -1 p-

m -0 p-

mp=-1 

mp=-2 

m =-1 F 
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hyperfijn veld B0 (dat de electronspin voelt van de kern) en het externe veld B die 

gekarakteriseerd kan worden met de parameter E = ~ ~ 0·
05069 met B in Tesla: 

2B 2B 

B =--a_hf __ 
0 2(j.Le + J.L ) 

. () ~ 1-cos20 sm = 
2 

1 

2t 

1 

1 
2€ 

1 

ff(1+ :€) 

lf(1- :€) 
Bij hoge B-velden is het energieverschil tussen de laag-veldzoekers (a en b) en de 

hoog-veldzoekers ( c en d) ten opzichte van de thermische energie zo groot geworden dat 

de populatie van de c en d niveaus verwaarloosd mag worden (Boltzmannfactor), zie het 

subkader in atbeelding 1.1. De 4x4 dichtheidsmatrix voor één waterstof atoom vereen

voudigt dan tot een 2x2 matrix voor de nucleaire spin (I=Yz ). 

Als magnetische-dipool interacties verwaarloosd worden dan geldt de selectie regel 

ömF=Ü CF =S + f). De vier mogelijke twee deeltjes basistoestanden { aa }, {bb }, { ab L en 

{ ab} _ liggen in verschillende multipiets met gemeenschappelijke mF en worden door de 

interactie niet gekoppeld. Bovendien is voor sterke magneetvelden (in experimenten 

gedaan aan Cornell University 7-8 Tesla [2]) de hoek 8 bijna nul zodat sin8 nul is. De 

vier toestanden zijn dan zuivere electronische triplet-toestanden, namelijk 

{aa}=\1-111), {bb}=\1-11-1), {abL=11-11 0), {ab}_=\1-1 0 0), die alleen 

verschillen in hun waarde van I en m1, zodat de enige vrijheidsgraad inderdaad alleen de 

protonspin is. Er kunnen dus tijdens een botsing geen overgangen optreden tussen de 

verschillende toestanden, er zijn alleen elastische botsingen mogelijk en de nucleaire spin 

is behouden tijdens een botsing, zoals te verwachten was omdat de protonspin niet 

voorkomt in de interactie Hamiltoniaan. 
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IV.2 : Tijdontwikkeling M-matrix 

Om de tijdontwikkeling van de M-matrix te berekenen moet de botsingsterm voor 

de M-matrix uitgewerkt worden. In vergelijking (111.13) komt de volgende term met S

matrix elementen voor: S {ai..},{J.t.v} ·Sw;..},{J.t.lvl}. Voor het matrix element Maa ( a~=aa) kan 

de sommatie over de indices in (III.13) uitgewerkt worden door alle mogelijke combina

ties van de indices in te vullen die beperkt worden door de eis dat € + € =€ I+ € I 
JL \1 JL \1 

(beperkt vv') en de bovenstaande selectieregel ~mF=O (bepaalt /...). Alleen de volgende 

vv', À combinaties zijn mogelijk voor de vier mogelijke 1111' (aa, ab, ba, bb) combinaties: 

1: J.li.L'=aa, vv'=aa- À=a- oc(SS*-l 2 ){aa},{aa} 
2: J.li.L' =aa , vv' =bb -voor alle À S-matrix-element=O 
3: J.li.L' =bb , vv' =aa -voor alle À S-matrix-element=O 
4: J.li.L 1 =bb , vv' =bb -voor alle À S-matrix-element=O 
5: J.li.L'=ab, vv'=ba- À=b- oc(-)e(SS*-l 2 ){ab},{ab} 

6: J.li.L'=ba, vv'=ab- À=b- oc(-)e(SS*-l 2 ){ab},{ab} 

In de laatste kolom staat de vorm van de factor waarover de thermische middeling in 

(111.13) uitgevoerd moet worden. Omdat alle S-matrix elementen gewoon de (electroni

sche) triplet fase verschuivingen zijn S =e li~' zijn de S-matrix elementen onafhankelijk 

van de indices die immers betrekking hebben op de nucleaire spin oriëntatie. Er geldt 

dus dat SS*=l zodat de gehele botsingsterm voor Maa nul is. Dit resultaat is vanzelfspre

kend: een verandering van Maa zou een verandering van de bezetting van de a-toestand 

door botsingen impliceren, wat in strijd zou zijn met het behoud van mF. Hetzelfde geldt 

uit symmetriegronden voor het Mbb element zodat alleen de coherentie term Mab =Mb: 

nog uitgewerkt moet worden. Invullen van a~=ab en À=a levert een factor van de vorm: 

S {aa},{J.t.v} ·S{~a},{J.t.lvl} zodat de enige mogelijke combinaties voor de indices 1111' en vv' 

zijn: 1: J.li.L 1 =aa , vv' =ab V 2: J.li.L' =ab , vv' =aa. Immers overgangen tussen de 

verschillende basisfuncties zijn niet mogelijk zodat alle S-matrix elementen voor twee 

verschillende basisfuncties nul zijn. Hierbij moet men wel in de gaten houden dat de 

basisfuncties { ab} en {ba} hetzelfde zijn en hoogstens in teken (-)e verschillen. Voor 

À=b zijn de enige mogelijkheden: 3: J.li.L' =ab , vv' =bb V 4: J.li.L' =bb , vv' =ab. 

Deze vier mogelijkheden geven dan een thermische middeling over de volgende factoren 

van S-matrix elementen: 

1: S {aa},{aa} ·S{~a},{ab}- l{ba},{ab} - (-)e (SS* -1) =0 

2: S{aa},{aa} ·S<~a},{ba}- l{ba},{ba} - (SS* -1) =0 

3: S {ab},{ab} ·S {~b},{bb}- l{ab},{ab} - (SS * -1) =0 

4: S {ab},{ba} ·S{~b},{bb}- l{ab},{ba} - (-)e (SS * -1) = 0 
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De gehele botsingsterm voor de M-matrix is dus nul. 

Uiteindelijk wordt de tijdontwikkeling van Ma~ dus gegeven door: 

aMa/3 _ T 
--+V'J_a=O , a,f3 E {a,b} at r'o/ 

nucleaire spingolven 

een simpele heboudswet voor de nucleaire spindichtheid zonder bronterm. In de tijdont

wikkeling voor de spinstroom Ï zal echter wel een bronterm te voorschijn komen. 

IV .3 : Tijdontwikkeling J -matrix 

Om een gesloten vergelijking voor de M-matrix te krijgen moet dus de botsings

term voor de tijdontwikkeling van de J -matrix ,vergelijking (111.19) uitgewerkt worden. 

De eerste term in de J-botsingsterm heeft precies dezelfde afhankelijkheid van de S

matrix elementen als de M-botsingsterm en deze term is dus ook voor de spinstroom 

vergelijking nul. 

De tweede term heeft voor het J
33

-element alleen maar de mogelijke indices A.=b en 

,uv=ab,ba omdat voor andere mogelijke overgangen {,uv}-+{ ab} alleen overgangen 

vanuit de veel hoger in energie gelegen c en d niveaus mogelijk zijn. Voor A.=a en p=v 

verdwijnt de voorfactor (MJ-JM) en voor p-.t-v zijn geen overgangen binnen hetzelfde mF 

multiplet mogelijk zonder dat de veel hoger in energie gelegen c en d niveaus mee gaan 

doen. Met de verkorte notatie Q{a/3},{p.v} = (v/ (Se- I ){af3},{Jl.v}) en het weer even 

meenemen van de sommatie over e (om afwijkingen van alleen f=O snel te kunnen 

bekijken) wordt de botsingsterm voor het Jaa-matrix-element 

-::~;<u+ 1) (Ma Jbb -J uMbb)·(Q{",}.{W} +Q;",l.l"'l )+ 

{Mb) ab -JbaMab )·(Q{ab},{ba} -Q~ab},{ba}) 
(IV.l) 

De botsingsterm voor Jbb wordt gevonden door alle a en b indices m (IV.l) te 

verwisselen: 

-;~:~ ;(u+ 1 )(MbbJ u-J bb Ma) ·(Qlbal.lbal + o;bal.lbal )+ 

{MabJ ba -J abMba)·(Q{ba},{ab}- Q~ba},{ab}) 

De verwisselde indices in de Q-termen kunnen weer teruggedraaid worden. Bij het 

verwisselen van de twee indices 1-t en v in {,uv} komt er een factor (-)e voor te staan, 

maar als zowel de indices ,uv en KA in {,uv},{KA.} verwisseld worden een factor (-)u=+l. 
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Omdat de voorfactor voor het Jbb-matrix element alleen van teken verschilt is de 

botsingsterm dus precies tegengesteld aan die voor Jaa-matrix element. 

Er wordt nu overgestapt op een fysisch meer inzichtelijke vorm van de spinmatri

ces. Het spoor van de matrix (MT""Mbb+Maa, JT=Jbb +Jaa) geeft namelijk het totale aantal 

deeltjes. In de hier gekozen vorm (111.7) van de dichtheidsmatrix is er een factor n, de 

dichtheid, afgesplitst. De afhankelijkheid in n van de plaats f wordt echter in de factor 

MT gestopt. Indien het gas niet homogeen verdeeld is, bijvoorbeeld in een magnetische 

trap, is MT dus plaats afhankelijk en hoeft het spoor van de dichtmatrix niet meer gelijk 

aan 1 te zijn. Het verschil tussen de twee diagonaal elementen (Mz=Mbb-Maa , 

Jz=Jbb-Jaa) is een maat voor de polarisatie in de gekozen quantisatie richting (meestal 

de z-as). De niet diagonaal elementen hebben echter geen klassieke betekenis maar zijn 

een maat voor de coherentie van de a en b toestanden, dat wil zeggen bepalen de 

spinrichting in het vlak loodrecht op de quantisatie-as. In de maser fysica wordt meestal 

overgegaan op de lineaire combinatie, Sx ±iSY die aangeduid worden met S+ respectieve

lijk S_. In feite komt deze transformatie er op neer dat de 2x2 spindichtheidsmatrices 

geschreven worden als een lineaire combinatie van de Pauli-spinmatrices: 

M = .!_ (MT· I+ M ·a + M ·a + M ·a ) , zie ook appendix I, en net zo voor de Ï matrix. - 2 zz -- ++ 
Hierin geeft MT de lokale dichtheid weer en is Mz een maat voor de polarisatie. M+ en 

M_ geven de mate van coherentie aan. 

Voor de stroom van het totale aantal deeltjes JT is de botsingsterm dus nul, wat te 

verwachten was omdat door botsingen het totale aantal deeltjes niet verandert, en voor 

het populatieverschil J z is de botsingsterm twee maal zo groot. 

In de tweede term van (III.19) komen voor het Jab-element de S-matrix elementen 

S{aÀ},{Jl.v} en S{~À},{Jl.v} voor. Het S-element kan voor À.=a alleen maar voor even e 
optreden omdat voor bosonen de totale toestand symmetrisch moet zijn en de { aa} 

spintoestand symmetrisch is, zodat de baantoestand dat ook moet zijn. Hetzelfde geldt 

voor het s· -element voor À=b. Omdat de vier twee deeltjes spintoestanden niet met 

elkaar koppelen volgt dat voor de eerste term voor À.=a moet gelden dat p:v=aa en in de 

tweede term dat p:v=bb voor À.=b. Dit levert dan voor even e twee termen op in de Jab 

botsingsterm: 

-nm'7T)} E (2e + 1) (MabJ aa -J abMaa)( V/ (s{~}.{aa} -1))-
6j.L 2kT e even (IV.2) 

(MbbJ ab -J bbMab )( vr' (sf;b},{bb} -1)) 

Voor S {aÀ},{Jl.v} kan 1cv alleen gelijk zijn aan ab of ba als À.=b, hetzelfde geldt ook voor 

S{~À},{Jl.v} als À.=a. Voor p:v=ba kunnen de p:v indices verwisseld worden door een extra 
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factor (-)1 toe te voegen en de voorfactor verschilt voor ,uv= ba precies van teken van 

die voor ,uv=ab. Samengenomen krijgt men dan de volgende term: 

-nm7Tt? 1:(2f + 1) (MabJbb -J abMbb)( vr' (sfab} {ab} -1) )·(1- (-1)e) 
12p.ZkT e ' 

De laatste factor tussen haakjes is echter nul voor even e en 2 voor oneven e. De 

sommatie over e kan dus vervangen worden door een sommatie over alleen oneven e. 
Voor de s· term kan precies dezelfde redenering gevolgd worden zodat er in de 

botsingsterm twee termen voor oneven e terecht komen: 

-nm7T);2 I: (2f + 1)(MabJbb -JabMbb)(v/ (st:.b},{ab} -1) )-
6p.ZkT e odd 

{Ma) ab -J aaMab )(v/ (st~}.{ab} -1)) 

Door over te gaan op de som en het verschil van de beide termen voor even e in 

(IV.2) kan deze term geschreven worden als: 

- nm7Tt,Z L (2f + 1)( -Mab~ bb -J aa)+J ab(Mbb- Maa) )·(V/ (staa},{aa} -Slb~}.{bb}) )+ 
12p,2kT e even 

{Mab~ bb +J aa) -J ab(Mbb + Maa) )·(v/ (staa},{aa} +S~~}.{bb}-2)) 

Het voordeel van deze schrijfwijze is dat in deze vorm onmiddellijk de Pauli-spinma

trices te herkennen zijn en dat de som en het verschil van de S-matrix elementen 

geschreven kunnen worden als respectievelijk het reële en i maal het imaginaire deel van 

S = e 2i~, omdat de S-matrix elementen immers onafhankelijk zijn van hun indices. 

IV.4 : a-b spingolf vergelijking 

Door over te gaan op het totale aantal deeltjes MT = Mbb + Maa, J T = J bb + J aa en het 

bezettingsverschil Mz = Mbb- Maa, J z = J bb- J aa en de notatie M. voor Mab en J _ = J ab 
kunnen de volledige dynamische vergelijkingen voor de spinpolarisatie M en de 

spinstroom I in de fysisch meer inzichtelijke basis gegeven worden. Bij dusdanig lage 

temperaturen dat alleen de f=O termen meedoen worden de dynamische spingolf 

vergelijkingen zonder de Isp term dus gegeven door 
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aMT -r --+\/ T=O 
at 

aMz -r 
--+\/ z=O 

at 
aM _

1 ---+\/ =0 at -

voor de spindichtheid en voor de spinstroom 

aJT kT-
-+-"VM =0 at m T 

~z + ~ VMz=2ifl·~_M, -MJ,)-K·(MTJz-MzJT) 

aJ kT-
at- +m "VM_ = iO·(MJz -J_Mz)-K·~_MT-M_IT) 

(IV.3) 

(IV.4) 

Hierin hebben Q en K beide de dimensie van een frequentie en worden gegeven door 

!1= nm7Tr? (v llmSo) 
6p,2kT r 

K = nm7T'h2 (v I (Re S o - 1 ) ) 
6p,2kT r 

Invullen van de thermische middeling in bolcoördinaten (alleen de grootte van v 1 is van 
r 

belang) en het invullen van de faseverschuiving 8~k) voor S0 geeft dan: 

nm7T'h2 J'TT' 2J'TT' Joo v 12 ( v 12) . ..o !1= 
2 

• sin6d6 dep 7T-312a-1vr' ~exp __ r_ ·lme 2w(k)dv/ 
6p, kT 0 0 0 a al 

met a=~ 2kT. Met de thermische De Broglie golflengte gegeven door Àlh = ~ 2."..", en 
v 1 p, mkT 

x= _r_ wordt dit 
a 

,.. 4nm.".''n
2 ~ 2kT -3/2 Joo 3 -x 2 

• ,.., t-O(k) d ~.~~= · --·7T · x e sm.w x 
6(%m )\T %m o 

= 
2'::J. ·[ (2x)'e -•' sm[s'( •f") }cos[sn( •f") ]dx 

In dezelfde vorm wordt K gegeven door: 
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IV .5 : Fysische betekenis 
vergelijking 

spindichtheid 

nucleaire spingolven 

en spinstroom 

Vergelijking (IV.3) voor de spindichtheidsmatrix M is precies de vergelijking voor 

het transport van een behouden grootheid door een gas of vloeistof. Er staat dat de 

verandering van de grootheid M in een willekeurig volume elementje alleen kan 

plaatsvinden door transport uit omliggende elementen en dan alleen nog maar als deze 

grootheid in de omliggende volumetjes verschillend is van de huidige waarde in het 

bekeken volumetje. Het feit dat M niet op zichzelf kan veranderen is een direct gevolg 

van het feit dat alle interacties tussen atomen onafhankelijk zijn van de nucleaire spin en 

dat dus de nucleaire spin behouden is. Merk op dat natuurlijk niet de verwachtingswaar

de van de nucleaire spin van elk van de botsende atomen afzonderlijk behouden is. De 

M-matrix heeft namelijk betrekking op de over de atomen gemiddelde spin-observabelen 

en omdat de totale nucleaire spin bij een botsing behouden blijft verandert de M-matrix 

dus niet. 

De eerste vergelijking in (IV.4) beschrijft het transport van het totale aantal deeltjes 

door het gas. Aangezien botsingen het aantal deeltjes niet kan veranderen (molecuul 

vorming kan niet optreden in twee deeltjes botsingen) is ook het aantal deeltjes een 

behouden grootheid. In de volgende paragraaf zal uitgebreider worden ingegaan op de 

vraag onder welke voorwaarden de vergelijkingen voor het totale aantal deeltjes MT en 

JT verdwijnen. 

De volgende twee vergelijkingen in (IV.4) (J_ en Jz) hebben betrekking op de 

spinrichting. Een stroom van spins is alleen zichtbaar als hun (gemiddelde) richting 

afwijkt van de omliggende spins, dus als er een gradiënt is in de polarisatie M. De 

drijvende kracht voor de spinstroom is dus de random thermische beweging van de 

deeltjes die in het geval van een gradiënt toch een gemiddelde stroom opleveren. Als de 

botsingsterm (rechterlid) nul zou zijn dan is het effect van de spinstroom om de gradiënt 

(door het random mengen van gas) van de spinrichting te niet te doen, de spinstroom is 

dan namelijk precies tegengesteld aan de gradiënt en zorgt er dus voor dat de gradiënt 
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steeds kleiner wordt totdat beide nul geworden zijn. Echter het !SR-effect zorgt in de 

botsingsterm (het imaginaire deel) ervoor dat er zich bij de spinstroom eert afwijkende 

situatie voordoet. Stel dat voor twee naburige volume-elementjes in het éne een 

(gemiddelde) x-component van de spin aanwezig is en in het andere niet. Er ontstaat dan 

een spinstroom van deeltjes met een spincomponent in de x-richting naar het andere 

volurnetje toe, maar door !SR-botsingen onderweg verandert deze x-component gedeelte

lijk in een y-component zodat de spinstroom niet meer helemaal in staat is de gradiënt in 

de x-component te niet te doen (dit staat bekend als de reactieve component van een 

stroom). Er ontstaat echter tegelijkertijd een gradiënt voor de y-component van de spin 

en op die manier ontstaat er een zich voortplantende golf, de spingolf. De reactieve 

component is de imaginaire term in de botsingterm die in een eerste orde differentiaal 

vergelijking dus aanleiding geeft tot oscillatorisch gedrag waarvan de sterkte bepaald 

wordt door de parameter Q. Dit effect is te vergelijken met de Ë X B drift in een plasma 

[15] of het optreden van randplasmanen in een 2-dimensionaal electronengas in een B

veld [16]. In die gevallen is het de gradiënt in de ladingsdichtheid (het Ë-veld) die een 

stroom opwekt die deze gradiënt te niet wil doen. Door het B-veld worden de bewegen

de ladingsdragers in de stroom echter afgebogen zodat ze nog maar gedeeltelijk in staat 

zijn de gradiënt te niet te doen, namelijk evenredig met J · Ë, de component van de 

stroom parallel aan de gradiënt. Ook de wet van Buys-Ballot is een vorm van stroming 

met een reactieve component. In het laatste geval heeft het luchtdruk-verschil in twee 

gebieden een luchtstroom (wind) ten gevolg die onder invloed van de rotatie van de 

aarde (schijnkrachten) afgebogen wordt en daardoor niet in staat is het luchtdruk-verschil 

(volledig) te niet te doen. Er ontstaan dan, de op sateliet-foto's zichtbare, prachtig 

gevormde spiraalvormige luchtstromingen rond depressies. In al deze gevallen wordt de 

reactieve component beschreven door een uitproduct term ( Ë X B voor electrische 

stromen, de coriolis-schijnkracht w X v in de wet van Buys-Ballot) en ook bij spingol

ven is de Q-term te schrijven als het uitproduct (in de spinruimte) M X I. Het is dus 

niet zo dat de deeltjes in de spinstroom worden afgebogen maar de interne spin

variabelen van de deeltjes worden gedraaid. 

Er is echter nog een ander botsings-effect. Zouden er geen botsingen optreden dan 

zal de spinstroom oneindig lang blijven bestaan omdat de deeltjes die de spinstroom 

dragen niet zullen stoppen in het volume elementje waar ze de gradiënt probeerden te 

neutraliseren maar gewoon hun weg zullen blijven vervolgen. Door botsingen echter 

worden de deeltjes afgebogen en verandert hun snelheid en het gas relaxeert naar een 

Maxwell-Boltzmann verdeling toe. Als het een dicht gas betreft (hydrodynamisch 

regime, korte vrije weglengte) dan heerst er op elke plaats (lokaal) een Maxwell-
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Boltzmann evenwicht. In dat geval zal de spinstroom op elk moment heel snel relaxeren 

naar de evenwiehts spinstroom die bepaald wordt door de spindichtheids-gradiënt. De 

botsingen die voor dit evenwicht zorgen hebben betrekking op de externe vrijheidsgraden 

(plaats en impuls) en zijn dus de a-werkzame doorsneden uit hoofdstuk I. Deze 

botsingen worden beschreven door de reële term in de rechterleden van (IV.4). Als de 

parameter K groot is dan relaxeert de spinstroom zeer snel naar evenwicht ( aJ /at kan 

dan nul gesteld worden). De botsingen die deeltjes uit de spinstroom doen "verdwijnen" 

doen ook het reactieve effect van de !SR-botsingen te niet en de kwaliteitsfactor van de 

spingolven (aantal oscillaties voordat de golf-amplitude tot 1 / e is afgenomen) wordt 

dan ook bepaald door de verhouding van Q tot K. In de analogie met electrische 

stromen komt deze term overeen met de demping beschreven door J · Ë 

IV.6 : Vergelijking met de resultaten van Vianney Koelman en 
Lhuillier & Lalöe 

De hier gevonden formules voor Q en K komen precies overeen met de resultaten 

van Vianney Koelman ([13] §4.3 vgl. 14 en 15). Dit is niet zo verrassend omdat 

Vianney uitgaat van dezelfde Quantum-Boltzmann vergelijking (alleen de hoek-integra

ties worden langer meegenomen) als in dit verslag gebruikt wordt. De parameter Q heeft 

direct te maken met het thermisch gemiddelde van de 'Tex( fwd) quanturn mechanische 

werkzame doorsnede omdat beide afstammen van het reële deel van de T-operator. De 

parameter K heeft op dezelfde manier te maken met het thermisch gemiddelde van de 

aex( fwd) werkzame doorsnede, die de verzwakking van de spinstroom in de voorwaart

se richting beschrijft, omdat beide kwadratisch zijn in T-operatoren (via optisch theore

ma). De verhouding van Q en K is dan een maat voor de spingolf kwaliteitsfactor, de 

parameter 11 in het artikel van Lhuillier & Laloë. 

Als men echter de spingolf vergelijkingen bekijkt dan blijken zowel bij Vianney als 

bij Lhuillier & Laloë alle termen met J T niet voor te komen. De reden hiervoor is dat 

zowel Vianney als Lhuillier ervan uitgaan dat het gas homogeen in de ruimte verdeeld 

is. Zij nemen voor de spinstroom Ï een spoorloze matrix aan, dat wil zeggen een matrix 

van de vorm E l-a. en een spindichtheidsmatrix M van de vorm .!. (I+ E M. -a
1
.). 

, I I - 2 . I 
l=z,+,- l=Z,+,-

Lhuillier geeft hiervoor het argument dat de gradiënt van M spoorloos is als het gas 

homogeen verdeeld is en neemt daarom ook l spoorloos. Ook in de hier gegeven 

afleiding kan men laten zien dat als het gas homogeen verdeeld is JT nul is. Immers 

vergelijking (IV.4) voor J T bevat geen bronterm omdat botsingen het aantal deeltjes niet 

kunnen veranderen. Voor een homogeen gas is de gradiënt van MT nul zodat men vindt 
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dat aJ I at= 0. Dus is J T constant, wat betekent dat het gas als geheel met één bepaalde 

snelheid in één richting stroomt, of nul is (gas staat stil). Omdat men niet geïnteresseerd 

is in de stroming van het gas als geheel (kan weggetransformeerd worden door in 

meebewegend assenstelsel te werken) vallen de termen met JT dus ook in de hier 

afgeleide dynamische spinstroom-vergelijkingen weg. 

De inhomogeniteit van het gas kan echter van belang zijn voor lasergekoelde 

alkali-atomen gevangen in een trap (dichtheidsprofiel ten gevolge van plaatsafhankelijk

heid potentiële energie) of voor een wolk van koude Cs-atomen in een atomaire fontein 

die vaak een Gaussvormig dichtheidsprofiel heeft. De waarneembaarheid van spingolven 

in deze gevallen is nog een open vraag. 
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Hoofdstuk V 

Electronische spingolven 
tussen de a en c hyper
fijn niveaus 

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat de gebruikte quantum-Boltzmann 

vergelijking in staat is om de eerder gegeven beschrijvingen van a-b nucleaire spingol

ven te reproduceren, met een uitbreiding naar het inhomogene geval die essentieel is 

voor het beschrijven van (nog niet waargenomen) spingolven in koude alkali-gassen, 

zowel in een trap als in een atomaire fontein. Omdat deze Boltzmann vergelijking veel 

algemener van opzet is kunnen met dezelfde methode ook de dynamische vergelijkingen 

voor spingolven tussen de a en c niveaus van atomair waterstof gevonden worden. Deze 

vergelijkingen zijn echter een stuk gecompliceerder omdat de interactie Hamiltoniaan nu 

wel afhankelijk is van de spintoestanden. Ondanks dat de interactie Hamiltoniaan nog 

steeds alleen afhankelijk is van de electronische spintoestand blijkt uit Tabel I dat de 

verschillende betrokken hyperfijn niveaus lineaire combinaties zijn van electronische 

singlet en triplet toestanden die op een andere manier wisselwerken. De S-matrix 

elementen zijn dus nu niet meer zuiver diagonaal, hangen wel af van de indices en 

tijdens een botsing kan de spintoestand van de deeltjes veranderen. 

Zoals in de discussie uitgebreider aan de orde zal komen, is een nieuwe mogelijk

heid voor experimenteel onderzoek, die in dit afstudeerwerk naar voren is gekomen, de 
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mogelijke waarneembaarheid van spingolven in (laser)gekoelde gassen van alkali

atomen. In dat geval moet gedacht worden aan .electronische spingolven gezien de 

zwakke magneetvelden die in dat vakgebied gebruikelijk zijn. Hoewel de nu volgende 

behandeling zich beperkt tot zulke spingolven bij zwakke B-velden in atomair waterstof, 

mag verwacht worden dat de resultaten toch ook enige indruk zullen geven van de te 

verwachten situatie in het geval van alkali-gassen. 

In dit hoofdstuk zullen de vergelijking voor a-c electronische spingolven bij zeer 

zwakke B-velden ten opzichte van 8 0 en bij dusdanig lage temperaturen dat alleen t'=O 

moet worden meegenomen, worden afgeleid. Er is één gelukkige bijkomstigheid: bij B=O 

blijkt de basistoestand { ac} + de enige zuivere electronische triplet toestand in het 

multiplet mp=O te zijn, de andere toestanden in dit multiplet zijn combinaties van singlet 

en triplet toestanden. De interactie kan dus de { ac L -toestand bij een botsing niet 

omzetten in een andere spintoestand en voor deze toestand treden dus alleen elastische 

botsingen op. In het vervolg zullen in eerste instantie ook hogere t'-waarden in de 

berekening blijven staan. 

Omdat nu wel inelastische botsingen mogelijk zijn en de spintoestand niet 

behouden is zal gewerkt moeten worden met de volledige 4x4 matrices voor atomair 

waterstof. Ook zal de bronterm in de Ma,B vergelijking niet meer gelijk aan nul zijn. 

Zelfs als in de beginsituatie de b en d niveaus onbezet zijn dan nog kan de matrix niet 

gereduceerd worden tot de 2x2 matrix van een fictief spin Y2 systeem omdat deeltjes in 

de a en c niveaus kunnen verdwijnen naar de b en d niveaus. Wel wordt er in het 

vervolg van uit gegaan dat er alleen coherentie is tussen de a en c niveaus, dat wil 

zeggen dat alleen de niet diagonaal elementen Mac = MC: en J' ac = J' C:. ongelijk aan nul 

zijn. 

V.l : Tijdontwikkeling M matrix 

Uitwerken van de sommatie in vergelijking (111.13) voor het Mac element met behulp van 

de nevenvoorwaarde e +e ,+e ,=e +e +e geeft de volgende mogelijke 
ap. V CJLV 

combinaties 

voor f.lll' en vv': 

1: f.lll'=ac => v=v', zodat de botsingsterm de volgende vorm krijgt: 

n ·Mac· E Mvv J(l +8aÀ)(l +8cÀ)(l +8av)(l +8cJ x 
À,v 

X~ (2f + 1) ( .;~; (s{•>J,{"J ·S{:>J.{o.J- I{•>J.{a,J ·I{o>J.{o.J)) 
(V.l) 
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2: f.lll'=aa ==> vv'=ac, met een botsingsterm 

n ·MaaMac·EJ(1 +8aÀ) (1 +8cÀ)·{ïx 
À 

X ~ (2f + 
1) ( ;,z:; (s (û}, (u} ·S (:,_}, (w} - I(al}, (u} • I(d}, (oo})) 

3: fll.i=cc ==> vv'=ac, met dezelfde botsingsterm als hierboven, alleen de index { aa} 

wordt {ca}, { ac} wordt {cc} en natuurlijk verandert Maa in Mee· 

4: f.lll'=bb ==> vv'=ac, met de volgende botsingsterm : 

n ·MbbMac·EJ(l +8aÀ) (1 +8cÀ)X 
À 

x ~(U + 
1
) ( ;,z:; (s (ûl, (bal • S (:> 1, (ho 1 - It•>l. (bal· I (o>l. (hol)) 

5: fll.i=dd ==> vv'=ac, met dezelfde botsingsterm als hierboven, alleen de index {ba} 

wordt { da}, {bc} wordt {de} en Mbb wordt Mdd· 

Hierbij zijn de fll.i en vv' combinaties uiteraard beperkt tot die combinaties waarvoor de 

M-matrix-elementen ongelijk aan 0 zijn. De termen 2 tot en met 5 zijn in één sommatie 

samen te vatten door een extra sommatie over de index fi=a,b,c,d op te nemen. Dit leidt 

dan tot de volgende sommatie: 

n ·Mac · ~ MWL J(l +8d) (1 +8cÀ) (1 +8ap-) (1 +8'ft) X 

x :E cze + 1) ( 1r'h
2 

( * ) ) e 2p,2v r' s {aÀ},{p.a} ·S{CÀ},{p.c}- I{aÀ},{p.a}. I{CÀ},{p.c} 

(V.2) 

en dit is precies dezelfde vergelijking als (V.1) met alleen v door fl vervangen en de 

twee beginkanaal-indices in de ss· factor omgedraaid. Deze indices kunnen verwisseld 

worden waarbij er twee maal een factor ( -1 )e , dus gewoon + 1, voor komt te staan. De 

totale vergelijking voor het Mac element wordt dus gevonden door (V.1) en (V.2) op te 

tellen: 

oMac + Vr·J ac =Isp +n ·Mac· E Mvv JC1 +8aJ (1 +8CÀ)(1 +8aJ (1 +8cv)·Gac,v-+À (V.3) 
Ot À,v 

waarin de "rate constant" gedefinieerd is door: 

G = E 2f + 1 S ·S * -I ·I ( ~~ ) a{3,v-+À- e ( ) 2p,2v/ ( {aÀ},{av} {/3Ä},{/3v} {aÄ},{av} {f3À},{/3v}) 

De vergelijking (V.3) beschrijft ook de frequentie verschuiving in de ac-maser, zie 

Vianney's proefschrift [13] §3.3 vgl 9. Gac,v-+Ä laat zich splitsen in een even en oneven 

e deel en dan kan met Tabel I meteen bepaald worden voor welke À en v de S-matrix 
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elementen ongelijk aan nul zijn. Worden namelijk magnetische dipool interacties 

verwaarloosd dan moet gelden ~mF=O waarmee een extra eis aan de indices is opgelegd. 

Voor het even deel moeten de spintoestanden {a~} voor en na de botsing symme

trisch zijn. Voor vergelijking (V.3) volgt hieruit dat {cv} en { av} symmetrisch moeten 

zijn (bovenste deel Tabel I) en met ~mF=O volgt hieruit dat voor elke v (=a,b,c of d) 

alleen A=v mogelijk is. Echter de basisfuncties {ad} en {cd} zijn zuivere electronische 

triplet toestanden zodat SS*=l en deze termen vallen dus weg, zodat de sommatie 

beperkt wordt tot v=a,c. Voor het oneven deel moeten de toestanden anti-symmetrisch 

zijn en dat is niet mogelijk voor v=a ( { aa} kan niet) en voor v=c ( {cc} kan niet) zodat 

alleen v=b,d overblijft en daarvoor zijn alleen de combinaties met A=v mogelijk. 

Hiermee wordt de Mac vergelijking dan uiteindelijk: 

aM ac - J 't"' e even 't"' e octct 
--+Vr· ac=Isp+n·Mac· L.J 2Mvv'Gac,v-+v+n·Mac· L.J Mvv'Gac,v-+v (V.4) 

at V =a,c V =b,d 

De vergelijkingen voor het M •• en Mee element kunnen op dezelfde manier worden 

aangepakt. In het vervolg wordt verondersteld dat de matrix elementen Mbb en Mdd nul 

zijn. Deze veronderstelling komt erop neer dat uitgaande van een beginsituatie waarin 

deze elementen echt nul zijn de aangroei van de populaties in deze niveaus vanuit de a 

en c toestanden in vergelijking met de levensduur van de spingolfmodes (of de tijdsduur 

van de aanwezigheid van de atomen in het te meten volume, bijvoorbeeld in een maser) 

zo klein is dat deze matrix elementen gedurende het gehele experiment heel klein blijven 

en dat daarom hun botsingsbijdrage verwaarloosd mag worden. 

Voor het M •• element zijn er dan vier mogelijke Jlf.l combinaties die samen met de 

nevenvoorwaarde E I+ E I= E + E de volgende botsingstermen op leveren: 
JL V JL V 

1: lflt'=aa ==> v=v' met in de botsingsterm de factor S{aÀ},{av} ·S{:À},{av} -~Àv· Voor 

even e moet dan een symmetrische { av} overgaan naar een { a"J...} in hetzelfde 

multiplet en de enige combinaties zijn die waarvoor geldt A=v. Echter { ab L, { ac L 
en { adL zijn zuivere triplet toestanden zodat deze termen wegvallen. Voor oneven 

e kan v=a niet omdat er geen anti-symmetrische toestand { aa} mogelijk is en voor 

v=c moet gelden dat A=v. In de botsingsterm komt dus de factor 

S {av},{av} ·S{:v},{av} -1 te staan, die via unitariteit van de S-matrix kan worden 

uitgedrukt in gewone "rate constanten" gedefinieerd door: 

leven ( 2 2 ) odd 7TÎ1 • 
Ga{3-+y8 = L 2p,2 I s{y8},{af3} ·S{y8},{af3} 

1 even V 
odd r 

(V.5) 

Unitariteit van de S-matrix is het wiskundige gevolg van deeltjes-behoud tijdens 

botsingen. Alle deeltjes die niet elastisch botsen, dus waarvan de spintoestand 
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veranderd is, moeten in de andere kanalen terecht gekomen zijn. Voor even e en 

v=a betekent unitariteit in dit geval dat 

S {aa},{aal ·Staa},{aa} = 1-S {bd},{aa} ·S<~ct},{aa}- S {cc},{aa} ·S<:Cl,{aa} en voor oneven e en 

v=c kan de factor S{ac},{ac} ·S<:Cl.{ac} -1 omgeschreven worden met behulp van 

S {ac},{ac} ·S {:C},{ac} = 1-S {bd},{ac} ·S{~d},{ac}. Het resultaat is uiteindelijk de volgende 

botsingsterm: 

M l =-2M2 (Ge even+Ge even)-.!.M M Ge odd 
aa 11,1 aa aa-+cc aa-+bd 2 aa cc ac-+bd 

2: flll'=cc ~ v=v' met in de botsingsterm de factor S{a.\},{cv} ·S{:.\},{cv}- I{
2
a.\},{cv}. Voor 

v=a volgt dan À=c. Voor even e levert dit nul op (zuivere triplet toestand), voor 

oneven e kan gebruik gemaakt worden van unitariteit en komt er een term met 

a!:~~. Voor v=c moet gelden dat À=a. In dit geval is alleen f=even mogelijk en 

komt er een term met a!_:v:. Dit deel van de botsingsterm levert dus het volgen

de op: 

M. l 2 M 2 Ge even 1 M M Ge odd 
aa = cc cc-+aa -- cc aa ac-+bd o11,2 2 

3: Jlll'=ac ~ vv'=ca en alleen À=c mogelijk. Er komt een botsingsterm met daarin een 

factor IMacj(-l)e(IS{ac},{ac}i-1). Voor even e levert dit 0 op en voor oneven e 
k h l . . . . d . d k . d Ge odd H an et resu taat VIa umtante1t wor en mtge ru t m e ra te constante ac-+bd. et 

resultaat is 

M l -11M i2G e ooct aa 11,3 - 2 ac ac-+bd 

4: Jlll'=ca => vv'=ac en À=c en analoog aan 3 wordt hiervoor gevonden: 

M l _11M i2Ge ooct aa 11,4 - 2 ac ac-+bd 

De botsingsterm voor het Mee-element is snel gevonden omdat daarvoor in de boven

staande afleiding alleen de indices a en c verwisseld moeten worden. 

Er wordt nu weer overgegaan op de basis die gebaseerd is op de Pauli-spinmatrices 

voor een spin ~ systeem. De totale vergelijkingen voor de M-matrix voor de a-c 

electronische spingolven worden dan: 

aMT - J I 2 (M2 Ge even M2 Ge even (M M IM j)Ge odd) ~ + 'Vr. T= sp- D. cc cc-+bd + aa aa-+bd + cc aa- r·-ac ac-+bd (V.6) 

aM 
__ z +V . J =I _ 2n {M 2 (2 Ge even+ Ge even) _ M 2 (2 Ge even + Ge even)} at r Z sp cc cc-+aa cc-bd aa aa-+cc aa-+bd (V.7) 
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in combinatie met (V.4). De betekenis van bovenstaande formules is duidelijk. De 

vergelijking voor MT beschrijft het verlies van deeltjes in de a en c hyperfijn niveaus 

door botsingen. In de eerste term botsen twee deeltjes in de c-toestand (kans daarop is 

evenredig met M!) en gaan beide verloren (daarom de factor 2) in de b en d toestan

den. In de tweede term is hetzelfde aan de hand maar nu voor atomen in de a toestand. 

De laatste term beschrijft het verlies door botsingen van deeltjes in de a en c toestand, 

de kans hierop wordt blijkbaar overschat door MccM •• en moet gecorrigeerd worden voor 

de deeltjes die in de coherente ac-toestand zitten. 

Dat de correctie inderdaad met een min-teken voorkomt kan ook rechtstreeks 

bewezen worden door over te gaan op een basis waarin de matrix M diagonaal is. Op de 

basis a,c wordt de dichtheidsmatrix M gegeven door 

(
Mee Mcal M = 

-a,c Mac Maa 
(V.S) 

Aangezien (V.8) hermitisch is zijn er twee reële eigenwaarden en op een basis van de 

eigenvectoren ë, a wordt M diagonaal. De eigenvectoren ë, a volgen uit een rotatie van 

de basisvectoren c en a, 

(~)=r-=t :u(~) (V.9) 

en in deze basis wordt M dan gegeven door de diagonaal matrix 

M __ = cc 
(
M-- 0 l 

-a,c 0 Mää 

De laatste term in (V.6) beschrijft botsingen tussen een deeltje in de a en één in de c

toestand die naar de {bd} toestand overgaan, deze overgangswaarschijnlijkheid is in de 

basis { ë' a} evenredig met 

(V.lO) 

Het product MëëMää is gewoon het product van de eigenwaarden (is de determinant) 

van de matrix M- _ en dus ook gelijk aan de determinant van de matrix M , zodat 
~c ~c 

(V.lO) geschreven kan worden als 

-(Mee Maa -1 Mac i}·~ {bd}, {iië} i 
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Het matrix element moet nu nog met behulp van (V.9) worden getransformeerd naar de 

basis a,c. Uitwerken van de basistoestand {ac} geeft dan: 

J(äc} > =l~·(ac+€( -/ca)) 

~~·[{a 2 -c ')· s~O ·(1 +<( -1)'}+ ac·(cos'f -<( -1)'sin'f )-ca ·(sin'f -<( -1)' cos'f) ]) 

Dit levert dan voor s=+ 1 en oneven e op: 

( {bd }IS e oddJ(äc}) =( {bd }IS e oddl~·(ac-ca)) =( {bd }IS e oddl{ac}) 

Is e odd f IS e odd f - {bd},{äë} = {bd},{ac} 

In Vianney's proefschrift, §3.3, is dus het teken in vergelijking (9) voor de term IPacf 
fout. 

De vergelijking voor Mz heeft precies dezelfde vorm en betekenis, alleen komen er 

h. Ge even Ge even b" E k · k d ter nog twee termen met cc-.aa en aa-cc IJ. en atoom an Immers oo van e c 

naar de a toestand overgaan of vice versa. Dit zal het totale aantal deeltjes in de a en c 

toestand niet veranderen, maar wel de polarisatie Mz doen afnemen (toenemen). De term 

die botsingen tussen atomen in de a en c toestand beschrijft heeft geen invloed op de Mz 

term omdat ze alleen allebei kunnen verdwijnen uit deze toestanden en daardoor 

verandert het verschil Mcc-Maa niet. 

De losse matrix elementen in de rechterleden van (V.6) en (V.7) moeten nog omge

schreven worden naar de combinaties MT, Mz en M"', maar dat gaat eenvoudig met de 

substituties Mcc=Î(MT+Mz) en Maa=Î(MT-Mz)· Dit levert dan de volgende, fysisch 

minder inzichtelijke, vergelijkingen op voor de M-matrix: 
aM _ 

1 ---+V'· =I +n·M ·fa.1MT+a.2M) at r- sp -\ z 

met 

a1 = L (2f + 1) ( 
2

'7T'h {S {ac},{ac} ·S{~}.{cc} + S {aa},{aa} ·S tac},{ac}- 2)) 
e even 2p,k 

(V.ll) 

a 2 = :E (2f + 1) (
2

'7T'h (S{ac},{ac} ·S{~}.{cc} -S{aa},{aa} ·S{:C},{ac} )) 
e even 2p,k 

waarin de e indices bij de S-matrix elementen voor het gemak zijn weggelaten. 
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aMz - j { ( 2 2) } -a1+Vr· z=lsp-n a3 MT+Mz +a4~Mz 

met 

a 3 = E (2f + 1) ( ~~kn { S {aa},{cc} ·S{:a_},{cc}- S {cc},{aa} ·S{~}.{aa} + 
e even ~ 

+ ~ (S {bd},{cc} ·S {~d},{cc}- S {bd},{aa} ·S {~d},{aa})}) (V.l2) 

a4 = L..- (2t' + 1) -- S {aa},{cc}. {aa},{cc} + S {cc},{aa} ·S {cc},{aal + '{'"' (27Tn { s * * 
e even L.p_k 

+ ~ (s {bd},{cc} ·S {~d},{cc} + S {bd},{aa} ·S {~d},{aa})}) 
en als alleen de t'=O termen worden meegenomen 

aMT - J { ( 2 2) } -a;-+ Vr· T=lsp -n as MT+ Mz +a6MTMz 

met 

as= ~ ( ~; (S {bd},{cc} ·S {~d},{cc} + S {bd},{aa} ·S {~d},{aa})) (V.l3) 

a6 = ~ ( ~~ (S {bd},{cc} ·S {~d},{cc}- S {bd},{aa} ·S {~d},{aa})) 

V.2: Tijdontwikkeling J-Matrix 

De eerste term in de botsingsintegraal voor de spinstroom vergelijking (111.19) heeft 

dezelfde vorm als de botsingsterm van de spindichtheidsvergelijking (111.13) als in deze 

laatste vergelijking de factor M , M , vervangen wordt door de factor 
Jli.L vv 

E!_·(M J ,+J .M .). Alleen de tweede term in de botsingsintegraal (sommatie E) mt Jli.L vv Jli.L vv . Àp.v 

moet dus nog apart worden uitgewerkt. Uitwerken van de J ac botsingsterm geeft de 

volgende mogelijkheden. 

Voor À=c krijgt men de volgende twee termen: 

-L (MJ.LCJ vc -J p.c:Mvc)·(S- l){ac},{J.Lv} ·J1 +Sp.v + 
J.LV 

+ L (Me) ap. -J cv Map.)·(S *- l){cc},{J.Lv} )2( 1 + 8 p.v) 
(V.14) 

J.LV 

Voor de eerste term kan IN alleen gelijk zijn ac of ca, omdat de {act toestanden binnen 

hetzelfde multiplet alleen naar zichzelf kunnen overgaan (of naar de {bd} toestand voor 

oneven t' die echter in de voorfactor matrix elementen (M en J) opleveren die nul zijn). 

De eerste term levert voor JN=ac een uitdrukking op met daarin de factor 
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(V.15) 

en voor JN=Ca verschilt de voorfactor alleen van teken en komt er bij de verwisseling 

van de fl en v index in het S-matrix element een factor (-l)e te voorschijn. Optellen van 

deze twee termen geeft dan een factor (1- ( -1)e) =2·8~d dus gelijk aan 2 als e oneven is 

en 0 voor even e. Blijkbaar doen alleen de oneven e termen mee in de botsingen tussen 

twee atomen in de ac-toestand. Dit moet ook wel omdat voor even e er geen verande

ring van spintoestand kan optreden zodat de botsing geen invloed heeft op de spintoe

standen. De tweede term van (V.14) kan alleen voor even e iets opleveren omdat de 

{cc} toestand niet voor oneven e bestaat. Voor JN=ac of ca is het s· -matrix element nul 

zodat alleen de mogelijkheden JN=Cc en JN=aa overblijven. Deze term krijgt dus de 

volgende vorm (waarbij niet essentiële factoren voor het gemak zijn weggelaten): 

(V.16) 

Voor À=a komt er een term van de vorm: 

L {Ma)' ap. -J' av Map.} ·(S *- l){ca},{p.v} "J1 +8JL" + 
JL\1 

-L {M~J va -J' ~Mva}·(S- l){aa},{JLv} "J2( 1 +8JL") 
(V.17) 

jL\1 

De eerste term hierin gaat net zoals de eerste term in (V.14) waarbij dus alleen JN=ac of 

ca iets oplevert en deze twee mogelijkheden bij elkaar opgeteld weer de factor 2·8~d 
opleveren zodat deze term alleen bijdraagt voor oneven e. Ook de tweede term gaat op 

precies dezelfde manier als in (V.14). Deze term levert alleen iets op voor even e en 

voor JN=aa en JN=Cc. Van de sommatie in vergelijking (V.17) blijven dan uiteindelijk de 

volgende twee termen over: 

(V.18) 

(V.19) 

De vergelijkingen (V.15), (V.16), (V.18) en (V.l9) laten zich omschrijven naar een vorm 

die meer overeenkomt met de vergelijkingen voor het a-b geval, door over te gaan op de 

som en het verschil van de verschillende S-matrix elementen. Op deze manier kunnen de 

eerste termen van (V.16) en (V.19), met alle constanten erbij, geschreven worden als: 
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nm ~ 
--· LJ (2f+l)· 
12kT e even 

Dezelfde truc wordt ook toegepast op de tweede termen van (V.16) en (V.19) die dan 

geschreven kunnen worden als 

nm ~ 
--· LJ (2f+l)· 
12kT e even 

Ook de oneven e termen in (V.15) en (V.18) worden op deze manier herschreven en 

komen dan in de volgende vorm te staan 

nm ~ 
-· LJ (2f+l)· 
6kT e odd 

Voor het J aa element kunnen op dezelfde manier als hierboven voor het J ac 

element de mogelijke waarden van de indices À, p en v bepaald worden. Als men in 

vergelijking (III.19) aB=aa invult dan komen er twee S-matrix elementen met voorfactor 

van de vorm (M~J.B.JvÀ -J~J.B.MvÀ)S{~À},{Jl.v} en (Map.JÀv -Jap.MÀv)S{~~},{Jl.v} te staan. Voor 

À=a zijn alleen nog even f-waarden mogelijk en in het mF=O multiplet zijn dan pv=cc, 

aa of ac mogelijk. Voor p=v valt echter de voorfactor weg en omdat de {acL-toestand 

niet gekoppeld is aan de andere toestanden binnen dit multiplet is de hele sommatie nul 

voor À=a. Voor À=c zijn zowel even als oneven e mogelijk maar moet gelden dat pv=ac 

of ca. Voor even en oneven e en invullen van pv=ac komt er dan een som te staan van 

het S-matrix element S{ac},{ac} met zijn complex geconjungeerde met dezelfde voorfac

tor. Deze som laat zich dus schrijven als het reële deel van het S-matrix element, zodat 

de gehele sommatie voor alle e en pv=ac oplevert: 

(V.20) 
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Voor flV=Ca komt er het verschil van het S-matrix element stac},{ca} met zijn complex 

geconjungeerde te staan. Deze som laat zich dus schrijven als het imaginaire deel van 

het S-matrix element waarbij de laatste twee indices nog verwisseld kunnen worden door 

een factor ( -1 )e toe te voegen. Hiermee wordt deze term dan: 

--·E(2f+l)·(-1/ Mca ac- caMac 'Î' lmS{ac}{ac} nm ( J J ) ( 2'7T''h2v/ e ) 
6kT e ~2 • 

(V.21) 

De botsingsterm voor het J cc element wordt snel gevonden door in bovenstaande 

formules voor het J aa element de index a door c en vice versa te vervangen. De factoren 

met de M en J matrix elementen in (V.20) en (V.21) blijken dan precies van teken te 

veranderen terwijl de S-matrix elementen invariant voor deze verwisseling zijn. Dit deel 

van de botsingsterm voor het J cc element is dus precies tegengesteld aan dat voor het 

J aa element. 

Nu de gehele botsingsterm voor de spinstroom vergelijking bekend is wordt er 

weer overgegaan op de beschrijving in termen van de Pauli spin-matrices aT az en a,.. 

Bovendien wordt ervan uitgegaan dat de temperatuur zo laag is dat alleen de f=O termen 

meedoen. De vergelijking voor J_ wordt in deze basis dan 

aJ kT- n 
~ +m 'VrM_ =Isp + 2 ·{at (M)T+J_MT)+a2(M_Jz +J_Mz) }+ 

nm . 
6kT '{t!ll~-Mz -M_Jz)-~~-MT-M_JT)}+ 

(V.22) 

nm 
6kT '{i!l2~+Mz-M)z)-Kz~+MT-M)T)} 

waarin a 1 en a 2 al in vergelijking (V.ll) zijn gedefinieerd en Q 1, K1, Q 2 en K2 gegeven 

worden door 

- ( 2'7T''h2v r' ( * ) ) 
Kt=- ~2 • S{cc},{ccl +S{aa},{aa} -2 
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. _ (27Tn2vr' ( * )) 1!12 = Zp.,2 . S {cc},{aa}- S {aa},{cc} 

Omdat het tweede deel van de botsingsterm voor het J cc element precies tegengesteld is 

aan die voor het J aa element (V.20) en (V.21) is het deel van de botsingsterm voor Jz 
twee keer zo groot als voor J cc alleen. De vergelijking voor J z wordt dan 

~' + ~ V,M,=I."- ~ ·{a,(MTJT+ M,J,)+a4(MTJ, + M,q )+ 

:~ '{2i!13(M)_ -J_M.}-~(MTJz -JTMz}} 

(V.23) 

Voor de JT term valt het hele tweede deel van de botsingsterm weg en blijft alleen het 

stuk staan dat ook al gevonden was voor de MT vergelijking: 

aJT kT- n 
at+ m \7rMT=lsp --r{as(MTJT+ MzJz)+a6(MTJz + MzJT}} (V.24) 

V.3: Fysische betekenis van de spinstroom vergelijking 

De eerste term in (V.22) beschrijft net zoals vergelijking (V.ll) een frequentie 

verschuiving en verbreding van de hyperfijn frequentie tengevolge van botsingen met 

andere deeltjes. De eerste termen in de vergelijkingen (V.23) en (V.24) met de a

constanten erin beschrijven het verlies aan spinstroom ten gevolge van botsingen tussen 

twee deeltjes die dan in de b en ct-toestanden terecht komen of voor J van de c naar de z 

a-toestand (of omgekeerd) gaan, net zoals dit het geval was in de vergelijking voor de 

Mz en MT matrix elementen. De termen met iQ erin beschrijven rotaties van de spin

stroom, de reactieve component, zoals die beschreven zijn in hoofdstuk IV.S en alle K-
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termen beschrijven de demping (te niet doen van de gradiënt), tengevolge van onderlinge 

"harde" botsingen. De term "hard" wordt hier gebruikt om onderscheid te maken met 

botsingen die alleen invloed hebben op de interne toestand, het ISR-effect. Deze laatste 

botsingen worden beschreven door de ,;-werkzame doorsneden, terwijl de harde botsin

gen die de (richting van) impuls van de botsende deeltjes veranderen beschreven worden 

door de a-werkzame doorsneden. Bovenstaande betekenis van de iQ en K-termen is niet 

geheel correct omdat de Q-termen nog een reeël deel bevatten en de K-termen nog een 

een imaginair deel, pas in het geval van de zogenaamde "Degenerate Internal States"

benadering (DIS) die in d~ volgende paragraaf aan de orde komt, blijken de iQ's geheel 

imaginair en de K's geheel reeël te zijn. In het geval van a-c electronische spingolven 

zijn er meer Q en K termen omdat er ook meer vrijheidsgraden zijn. In een artikel van 

Bouchaud en Lhuillier [17] worden de drie mogelijke spinrotaties opgevat als een 

electron-spinrotatie, een nucleaire-spinrotatie en een rotatie van de atomaire spin F als 

geheel. Bouchaud en Lhuillier maken echter gebruik van teveel vereenvoudigingen in 

hun model zoals in de volgende paragraaf uit de doeken zal worden gedaan. 

V.4: Vergelijking met resultaten van Bouchaud en Lhuillier 

In het artikel van Bouchaud en Lhuillier wordt het botsingsprobleem van twee 

waterstof atomen op een onhandige manier aangepakt door de botsing als een vier 

deeltjes botsing, de twee electronen en de twee protonen, te behandelen. De totale 

golffunctie voor deze vier deeltjes moet dan (anti-)symmetrisch zijn in verwisseling van 

twee identieke deeltjes. Daarbij wordt de aanname gemaakt dat de hyperfijn energie van 

de botsende waterstof atomen verwaarloosd kan worden ten opzichte van de kinetische 

botsingsenergie, de zogenaamde "Degenerate Internat States" (DIS) benadering. Als de 

DIS-benadering gebruikt wordt dan worden de vergelijkingen uit de vorige paragraaf een 

stuk eenvoudiger. Omdat de { aa} + en de {cc}+ toestand symmetrisch voorkomen in het 

mF=O multiplet zijn de S-matrix elementen waarin de { aa} + of {cc}+ voorkomen aan 

elkaar gelijk, dus bijvoorbeeld s{aa},{bd} D~ s{cc},{bd}. Als de DIS benadering niet gebruikt 

wordt dan geldt dit soort gelijkheid niet langer. Hoewel de DIS-benadering bij de 

gewoonlijk geselecteerde temperatuur voor de cryogene H-maser (0.52K) redelijk goed 

opgaat, is het de bedoeling van Walsworth de experimenten ook uit te voeren bij lagere 

temperatuur. Men komt dan in een regime waar het 2D waterstofgas geadsorbeerd aan 

het superfluïde helium oppervlak een rol gaat spelen [18] en uiteindelijk in het regime 

van de oppervlakte-maser. Het waarnemen van de oppervlakte spingolven, voorspeld 

door Koelman et al. [19], zou dan tot de mogelijkheden behoren. Met het oog op deze 

lagere temperaturen is het zinvol geen gebruik te maken van de DIS-benadering. 
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Overigens laten berekeningen zien dat bijvoorbeeld in het geval van Na en Cs de DIS

benadering een veel slechtere benadering is dan voor H. Als de DIS-benadering wel 

wordt toegepast dan blijken de hier gevonden Q's inderdaad puur de imaginaire delen 

van enkele S-matrix elementen te zijn en de K's zijn dan reeël. 

Bouchaud & Lhuillier gaan er tevens van uit dat de overgangen naar de b en ct
toestand zo langzaam gaan dat alle deeltjes gedurende het experiment in de a of c

toestand blijven zitten. Alle termen die dus verlies van deeltjes naar de {bd}-toestand 

beschijven ( G {a,B}-+{bd}) verdwijnen dan uit de vergelijkingen. Verder gaan ze, net zoals 

in het geval van a-b spingolven, er weer van uit dat de partiële dichtheden in het gas 

homogeen verdeeld zijn zodat, samen met de hierboven beschreven aanname, MT gelijk 

aan 1 en J T gelijk aan 0 kan worden gesteld. Onder deze aannamen reduceren de 

vergelijking voor de spindichtheid (V.ll) en (V.l2) tot 

aM _ J 
at-+ V· _ =lsp +a1 nM_ +a2nMzM_ 

waarin a 1 nu reeël is en a 2 zuiver imaginair geworden is, er staan respectievelijk de som 

en het verschil van onderling complex toegevoegde producten in deze factoren. Verder is 

a 3 nul geworden omdat de verschillende termen in deze factor in de DIS-benadering 

elkaar precies opheffen. In de laatste twee formules zijn de door Bouchaud en Lhuillier 

[17] gevonden vergelijkingen (2a en 2b) voor z = M_ en X= Mz te herkennen met de 

substituties -Tï1 =a1n, iA=n 2·a2 en T1-
1 :=a4n. Vergelijken van de spinstroom 

vergelijkingen is bijna niet te doen omdat Bouchaud en Lhuillier in hun artikel de 

afleiding van deze vergelijkingen achterwege laten en meteen overgaan op het resultaat 

na een Chapman-Enskog approximatie en de aanname dat er alleen kleine "tipping 

angles" voorkomen, zodat Mz als constant kan worden beschouwd. De vorm van de 

vergelijkingen laat zich echter nog wel vergelijken. Als de Chapman-Enskog procedure 

gebruikt mag worden dan kan de lokale tijdafgeleide in de spinstroomvergelijkingen nul 

gesteld worden. In de DIS-benadering blijken alle Q-termen zuiver imaginair te zijn en 

alle K-termen reeël. Vergelijking (V.22) krijgt dan de volgende vorm: 

(V.25) 
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Hieruit kan J _ in principe worden opgelost door in de term met J .. en M.. gebruik te 

maken van de hermiticiteit van de dichtheidsmatrices. Voor de term met Jz is een 

tweede vergelijking nodig die gehaald kan worden uit (V.23): 

-+-VM=l--+ J+ ·MJ-JM aJz kT- ( 1 nm~ lT inm~ ( T T ) 
at m r z sp 2T

2 
6kT z 3kT .. - .. -

(V.26) 

Voor kleine "tipping angles" zijn M_ en J_ klein ten opzichte van Mz en Jz zodat de 

tweede term in het rechterlid van (V.26) verwaarloosd kan worden. Vergelijking (V.26) 

reduceert dan inderdaad tot vergelijking (Sa) van Bouchaud en Lhuillier en deze 

vergelijking kan dan gesubstitueerd worden in (V.2S). Deze laatste vergelijking krijgt 

dan ongeveer dezelfde vorm als vergelijking (Sb) in Bouchaud omdat Jz vervangen kan 

worden door de gradiënt van M,. 
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Hoofdstuk VI 

Spingolven in een 
hydrodynamisch of 
Knudsen regime 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal het atbreken van de Boltzmann 

hiërarchie met behulp van de Chapman-Enskog methode worden beschreven. Uit deze 

methode blijkt dan te volgen dat alleen afwijkingen lineair in de snelheid van de 

evenwiehts Maxweli-Boltzmann verdeling moeten worden meegenomen om spingolven 

te kunnen beschrijven in het hydrodynamische regime. Daarna zal ingegaan worden op 

metingen die hebben laten zien dat spingolven ook mogelijk zijn in een gas dat zich in 

het Koudsen regime bevindt. Hoewel deze hele discussie betrekking heeft op de 

nucleaire a-b spingolven kan ze ook gehouden worden voor de a-c electronische 

spingolven. 

VI.l : De Chapman-Enskog expansie 

Het transport van bepaalde grootheden in een gas wordt hydrodynamisch genoemd 

als de gemiddelde vrije weglengte !scat veel kleiner is dan de afstanden waarover de 

betrokken grootheid merkbaar verandert, dus als lscat'c:L, waarbij L de gradiënt lengte is. 

Behalve als een verhouding van lengte-schalen kan deze conditie ook gegeven worden 
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als een verhouding van tijdschalen (frequenties) door te delen door de gemiddelde 

thermisch snelheid en dit leidt dan tot de eis dat '"tscatc::T, waarbij ,;scat de gemiddelde tijd 

tussen twee botsingen is en T een typische tijdconstante waarin de betrokken grootheid 

verandert. Voor spingolven is de betrokken grootheid de spinrichting, gegeven door de 

dichtheidsmatrix E. en de lengte-schaal L is een maat voor de afstand waarover de 

spinrichting verandert, dus een afstand van de orde van de golflengte A van de spingolf. 

De quantum-Boltzmann vergelijking voor de spindichtheidsmatrix E. heeft de 

volgende vorm: 

a.e.(r,v,t) __ __ _ 
--at-- +v·VrE.(r ,v, t) =lcou(E.(r,v ,t)) (VI.l) 

De driftterm is van de grootte-orde vth/L"E. terwijl de botsingsterm Icon in (VI.l) van de 

grootte-orde E.j7 = p ·navth = vth/1 . p is. De verhouding tussen de drift- en botsings-
I scat - scat -

term is dus scat/L en in het hydrodynamische regime is deze verhouding veel kleiner 

dan 1 en dan kan de driftterm als een kleine storing opgevat worden. In de Chapman

Enskog methode wordt de oplossing van (VI.l) geschreven als een reeksontwikkeling in 

de parameter lscat/L en daarna wordt (VI.l) opgelost voor alle ordes van deze parame

ter. In de nulde orde valt de driftterm eruit omdat deze sowieso al een factor lscat/L 
bevat. Zonder driftterm wordt de tijdontwikkeling op elke plaats r volledig gegeven 

door de lokale botsingsterm. Elk niet gedegenereerd gas dat aan zichzelf overgelaten 

wordt zal uiteindelijk tot evenwicht komen in een uniforme verdeling met overal gelijke 

temperatuur en met overal dezelfde Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling omdat dan 

het effect van alle botsingen met elkaar in evenwicht is. Omdat nu echter elk volurnetje 

ontkoppeld is van de naburige volumetjes (dit is het effect van het verwaarlozen van de 

driftterm) zal het gas onder invloed van de lokale botsingsterm op elke plaats naar een 

lokaal Maxwell-Boltzmann evenwicht relaxeren. Lhuillier en Laloë [7] laten zien dat dit 

evenwicht voor a-b spingolven bepaald wordt door de lokale waarden van de dichtheid 

n(r), impulsdichtheid P(f), energiedichtheid W(f) en spindichtheid M(f). De 

spindichtheid is behouden omdat botsingen de resultante van de twee betrokken nucleaire 

spins niet kunnen veranderen. Voor a-c electronische spingolven zouden onder invloed 

van botsingen de bezettingsgraden van de a,b,c en d toestanden, in tegenstelling tot het 

a-b geval, relaxeren naar een waarde die bepaald wordt door de lokale temperatuur 

(Boltzmann-factoren). De nulde orde oplossing van de Boltzmann vergelijking (VI.l) is 

dus een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling fMB(f) die afhankelijk is van de plaats 

r en een spindichtheid M(r) die ook alleen plaats afbankelijk is en geschreven kan 

worden als ~(r, v, t) = fMa(f, v) ·E.~(f) met E.~ in de Pauli spinmatrix notatie gegeven 
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als P 0 =![1+a·M(r)]· -s 2 --
De vergelijking voor de eerste orde term wordt dan gegeven door in de driftterm de 

nulde orde oplossing en in de botsingsterm de eerste orde term van de reeksontwikkeling 

in te vullen. Tot op eerste orde kan de oplossing geschreven worden als 

E.(f,v,t)=fMB(f)·[E.~(f)+8E.(r,v)] en de vergelijking voor 8E.(r,v) wordt dan 

! [fMB(f) ·8E.(r, v ,t)] +v· V[fMB(r) ·E.~(r ,t)] = 10011 (fMB(r) ·8E.(r, v ,t)) (VI.2) 

Om vergelijking (VI.2) te kunnen oplossen moet een aanname gemaakt worden over de 

vorm van 8E.(r, v). Omdat de driftterm eerste orde in v is wordt gekozen voor een 

afwijking van de nulde orde Maxwell-Boltzmann verdeling die ook eerste orde in v is, 

de spinstromen. 

Op deze manier laat de hiërarchie van vergelijkingen die uit (VI.l) ontstaat zich in 

het hydrodynamische regime afbreken waarbij alleen afwijkingen van de Maxwell

Boltzmann verdeling die eerste orde in de snelheid zijn over blijven. Dit is precies het 

uitgangspunt voor de vorm van de één-deeltjes partiële dichtheidsmatrix die in hoofdstuk 

III gemaakt is. In het hydrodynamische regime is deze aanname dus tot op termen van 

de tweede orde in 1scat/L na goed. 

VI.2 : Spingolven gemeten in het hydrodynamische regime 

In 1984 zijn aan Cornell University in New York, door Johnson et al. [2], metingen 

gedaan aan nucleaire spingol-

ven in een door een sterk 

magneetveld van 7.7 Tesla 

gepolariseerd waterstofgas. 

Daarbij wordt gebruik ge

maakt van een cilindervormi

ge trilholte (split ring resona

tor) waarin een niet homo

geen magneetveld (orde

grootte Gauss/cm) ervoor 

0 
10 

0 
0 

-10 -5 0 

Frequency / kHz 

zorgt dat de hyperfijn reso- afbeelding Vl.l: Spingolven in het hydrodynamische regime bij drie ver-

nantie frequentie (=-l.040 schillendeB-veld gradiënten, n=3.2 U/6 
atomen/cm

3
, T=245 mK. 

GHz bij 7.7 T) plaats afhankelijk is. Door een korte radio-frequente (RF) electro

magnetische puls in de resonator te sturen kunnen de nucleaire spins uit hun evenwicht 

gebracht worden. De spinrichting wordt als het ware een stukje gekanteld over de 
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zogenaamde "tipping angle" die afhangt van de duur en sterkte van het RF-veld. 

Vervolgens wordt de daardoor geïnduceerde EM-golf gemeten, de "Free Induction 

Decay". Het spectrum van dit vrije inductie verval laat bovenop het brede resonantie

profiel (veroorzaakt door de gradiënt in het magneetveld) scherpe pieken zien die toe te 

schrijven zijn aan de verschillende spingolf modes, zie afbeelding Vl.l. De metingen 

zijn verricht bij een dichtheid van 3.2 ·1016 atomen/cm3 en een temperatuur van 245 mK. 

In dat geval is goed voldaan aan de hydrodynamische conditie omdat de vrije weglengte 

dan ongeveer 1 mm is terwijl het sample een typische afmeting van één cm heeft, zie 

ook Tabel 11. 

Het gemeten spectrum van spingolven wordt goed beschreven door de in hoofdstuk 

IV beschreven spingolf vergelijkingen als daarbij ook de gradiënt in het magneetveld 

wordt meegenomen in de I.P term. Deze metingen bevestigen ook de berekende waarden 

voor p van Lhuillier & Laloë [14] en van Lévy & Ruckenstein [1 ]. 

VI.3 : Spingolven in een Koudsen regime 

De verrassing kwam in 1989 toen in een artikel van Bigelow, Freed & Lee [20] 

verteld werd dat nucleaire spingolven ook gemeten waren in een waterstof sample dat 

zich in het Knudsen regime bevond. In het Knudsen regime is de vrije weglengte groter 

dan de typische afmetingen van het sample zodat de atomen vaker met de wanden zullen 

botsen dan met elkaar. De atomen ondervinden dan bijna geen invloed meer van elkaar. 

Als men dan bedenkt dat spingolven een uiting zijn van onderlinge botsingen tussen de 

waterstof atomen dan lijkt het erg vreemd dat ze ook nog kunnen bestaan in het 

Knudsen regime. Immers atomen die na de RF-puls op een bepaalde plaats een bepaalde 

"tipping angle" gekregen hebben vliegen dwars langs elkaar en botsen dan met de wand 

om weer verder door het gas te vliegen. Dit snelle mixen van de atomen zou elke 

gradiënt in spinrichting te niet doen en daarmee spingolven onmogelijk maken. In het 

artikel van Bigelow, maar ook in dat van een aantal anderen [21] en [22], wordt zonder 

duidelijke argumentatie beweerd dat spingolven in een quanturn-gas altijd mogelijk 

blijven, ook in limiet voor n-+0. Er zijn twee redenen te noemen waarom spingolven 

ook in de Knudsen limiet mogelijk blijven. 

Ten eerste is de definitie van wat een Koudsengas is te beperkt. In het klassieke 

geval kun je in een Koudsengas de botsingen tussen gasatomen onderling verwaarlozen, 

omdat de vrije weglengte veel groter is dan de afmetingen van het gas. Echter de 

drijvende kracht voor de spingolven zit nu juist in de tijdelijke degeneratie die optreedt 

gedurende de botsingen. Maar de werkzame doorsnede die dit proces, het ISR-effect, 

beschrijft heeft geen klassiek analogon en de definitie van de vrije weglengte hoeft dus 
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Tabel 11: Vrije weglengtes voor de Cornell experimenten en de H-maser. 

n T À =~ 2n\
2 

1 =(2e.r ·n·J.. ~- 1 
( 2 r 

Experiment th mkT IBJ\ t locat = Brr !lor ·n 

[ cm-3
] [mK] [ ao] [mm] [mm] 

3 ·1 015 160 82.3 0.72 2.6 

Cornell 5 ·1016 160 82.3 0.43 0.16 

1984 3 ·1 015 700 39.3 1.5 2.6 

5 ·1016 700 39.3 0.91 0.16 

Cornell 
1014 373 53.9 33 79 

1989 

H-maser :s1013 :s500 ~46.5 :s3. 8 ·1 03 ?;7.9·10 3 

niets te zeggen over de sterkte van dit mechanisme. Dit is precies de reden waarom 

spingolven toch nog op kunnen treden in het Knudsen regime. Immers als de tempera

tuur daalt dan gaat de werkzame doorsnede 7'ex( fwd) naar oneindig, terwijl de gewone 

elastische werkzame doorsnede ( o) naar een eindige waarde gaat. De klassieke vrije 

weglengte lscat =(naf1 is gebaseerd op deze eindige klassieke werkzame doorsneden en 

gaat dus naar een constante als de temperatuur daalt en naar oneindig voor n---+0. 

Definieert men een quanturn vrije weglengte via IISR = (n '7'ex( fwd) t1 dan gaat deze juist 

naar nul voor dalende temperatuur en kan voor een willekeurige lage dichtheid klein zijn 

ten opzichte van L, mits de temperatuur voldoende laag is: 

1 
ISR <1 
L 

(VI.3) 

In veel artikelen komt men het argument tegen dat voor de waarneembaarheid van 

spingolven de kwaliteitsfactor f.1 daarvan groter dan 1 moet zijn en in de limiet voor 

T---+0 wordt dit 

lscat n ·aT À tb 
JL=->1- ---

2
->1- Àth>aT 

IISR n ·aT 
(VI.4) 

en de laatste ongelijkheid in (VIA) is tevens de eis dat de atomen elkaar gedurende een 

botsing tot binnen een thermische golflengte naderen, zodat het gas als een quanturn-gas 

moet worden behandeld. Deze auteurs beweren dus ook dat spingolven altijd mogelijk 
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zijn als men met een quanturn-gas te maken heeft. Fysisch gezien geldt de eerste 

ongelijkheid uit (VI.4) alleen in het hydrodynamisch regime en een betere eis is dus de 

ongelijkheid (VI.3). 

Ten tweede is de vrije weglengte een gemiddelde. Er wordt gemiddeld over de 

Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling, dit is echter een verdeling waarin zowel deeltjes 

met een hoge als met een lage snelheid voorkomen. Zo treedt bijvoorbeeld fusie in 

thermo-nucleaire plasma's al bij veel lagere temperaturen op dan op grond van de 

gemiddelde snelheid berekend wordt. De Maxwell-Boltzmann verdeling heeft immers 

een lange hoge snelheidsstaart en de deeltjes in deze staart zijn ook bij lagere temperatu

ren al in staat om de potentiaal-barriëre te overwinnen (tunneling speelt hier trouwens 

ook een rol in). Op dezelfde manier zou in het geval van spingolven het lage snelheids

deel van de verdeling hoofdzakelijk tot de spingolf kunnen bijdragen. Immers de vrije 

weglengte voor een deeltje is omgekeerd evenredig met de werkzame doorsnede en de 

quanturn werkzame doorsnede 'Tex( fwd) neemt toe voor lage relatieve snelheden van de 

botsende deeltjes. Dus voor het lage snelheidsdeel van de Maxwell-Boltzmann verdeling 

is de quanturn vrije weglengte kleiner. Omdat het !SR-effect dat beschreven wordt door 

de Tex( fwd) werkzame doorsnede geen invloed heeft op de externe variabelen (snelheid) 

zal deze interactie de verschillende delen van de snelheidsverdeling ook niet koppelen. 

Ook de invloed van de wanden van het sample is kleiner bij een lagere temperatuur, 

zoals in de discussie uit de doeken zal worden gedaan. De plakkans aan het oppervlak is 

kleiner als een atoom met een lagere snelheid een wand bedekt met superfluïde 4He 

(plakkans s=0.33 ·T, zie [23]) treft en een atoom dat niet aan de wand gaat plakken 

ondervindt een puur elastische (spiegelende) botsing. Bij dit soort spiegelende botsingen 

behoudt het atoom dus ook zijn orginele lage snelheid. 
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VI.4 Kwalitatieve beschrijving van spingolven in het Koudsen 
regime 

Als bovenstaand inzicht in het mechanisme van spingolven m het Knudsenregime 

correct is dan kunnen ook enkele kwalitatieve uitspraken gedaan worden over de vorm 

van de spectra die gevonden kunnen worden (zijn). 

Ten eerste wordt de golflengte van de spingolven bepaald door de wanden van het 

sample. Immers bij reflecterende wanden zijn alleen bepaalde discrete modes mogelijk. 

Dit komt tot uitdrukking in de randvoor-

waarden van de spingolf vergelijking. Als 

de wanden perfect spiegelend reflecteren 

dan is de afgeleide van de spinstroom in de 

richting van de wand nul: V~ ·fi) = 0 met fi 
de normaalvector op de wand. Als l1sR gro-

ter is dan de afmetingen van het sample 

dan is zelfs de laagste spingolf-mode niet 

mogelijk. Als de temperatuur echter ver

laagd wordt dan wordt l1sR kleiner zodat er 

meer modes mogelijk zijn in een sample 

van dezelfde afmeting (kleinere gradiënt

lengte L mogelijk). Men verwacht dan dus 
10000 

meer pieken, behorende bij opeenvolgende afbeelding V/.2: NMR-spectrum in het Knudsen regime, 

modes in het spectrum. Omdat de quanturn n=Id
4 

atomen/cm
3
, T=521 mK. 

...... ~\JkJt ..... I 
r .,. 

10000 15000 20000 25000 
rr.q,..,..cy /liS 

ajbeeldzng V/.3: NMR-spectrum in het Knudsen regime, 

n=lrf4 atomen/cm3
, T=319 mK. 

10000 25000 

afbeelding V/.4: NMR-spectrum in het Knudsen regime, 

n=ld4 atomen/cm3
, T=157 mK. 
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vrije weglengte omgekeerd evenredig is met de dichtheid verwacht je dat bij afnemende 

dichtheid ook het aantal modes minder wordt. 

Tevens neemt de plakkans af als de temperatuur lager is. Omdat nu meer botsingen 

spiegelend zijn verwacht je dat de demping van de spingolf-modes ten gevolge van gas

wand botsingen afneemt (vergelijk de hogere Q van een supergeleidende EM-cavity, 

waar de wanden een hogere reflectie-coëfficiënt hebben). Ook de kwaliteitsfactor fl voor 

spingolven in het (bulk) gas neemt toe als de temperatuur lager wordt. Bij lagere 

temperatuur verwacht je dus meer en scherpere pieken in het spectrum, de breedte van 

een piek is immers een maat voor de demping. 

In het proefschrift van Nick Bigelow [24] staan metingen aan spingolven in het 

Knudsen regime (n=l014 atomen/cm3
) bij drie verschillende temperaturen (T=157 mK, 

319 mK en 521 mK) en deze metingen vertonen inderdaad het gedrag zoals dat 

hierboven beschreven is. In afbeelding Vl.2 tot en met afbeelding VI.4 zijn de spectra 

van deze metingen overgenomen en goed te zien is dat bij lagere temperaturen het aantal 

spingolf pieken toeneemt en dat deze pieken smaller zijn bij lage temperaturen. Wat ook 

opvalt is dat de brede achtergrond piek (het beeld van het inhomogene magneetveld) er 

niet meer is bij deze dichtheid. De reden hiervoor is dat de atomen nu vrij door het hele 

sample-volume bewegen en ze dus de variatie in de hyperfijn frequentie door het 

inhomogene magneetveld uitmiddelen (motional averaging). 

Omdat de golflengte van de modes vastgelegd wordt door de afmetingen en 

geometrie van de sample-ruimte kan er ook iets gezegd worden over de frequentie van 

deze modes. In het proefschrift van Vianney [13], §4.3 laatste vgl. op blz. 107, staat een 

dispersie-relatie voor spingolven: 

-D k 2 kT 
w(k) = 

0 ·(EJ.LP -i) met D =- en 
1 + (J.LP)2 0 mK 

n 
J.L=- . 

K 

Omdat de golflengte vast (k ligt vast door geometrie) en de dichtheid constant is vindt 

men met deze dispersie relatie dat de frequentie van de modes afhankelijk is van de 

temperatuur volgens het volgende verband: 

c ·T 1 c ·T 312 w oe 4 _4 __ 

1 + Cs ·T-l 1f Cs+ T 
(VI.5) 

hierin is de temperatuurafhankelijkheid van de parameter K verwaarloosd omdat deze 

parameter niet meer belangrijk is in het Knudsen regime. Tevens is gebruik gemaakt van 

vgl. (27) uit dezelfde paragraaf uit Vianney's proefschrift die de temperatuur-afhankelijk-
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beid van de parameter 11 bij lage temperaturen geeft. In (VI.S) zijn de frequenties van de 

eerste twee modes voor de drie verschillende temperaturen uitgezet en inderdaad is te 

zien dat de frequentie daalt als de temperatuur daalt. Als voldaan is aan het verband in 

(VI.S) dan moet er een lineair verband zijn tussen w-1·T
3f2 en T. Met deze assen zijn 

de gegevens uitgezet in de inzet in (VI.S). Hoewel het verband redelijk lineair lijkt, is 

het met maar drie meetpunten echter niet mogelijk om aan te geven of de verwachte 

temperatuur-afhankelijkheid klopt. Bo-

vendien is het in dit soort experimenten 

erg moeilijk om de exacte overgangs

frequentie tussen de a en b-niveaus en 

de frequentie van de spingolf-modes ten 

opzichte daarvan, te bepalen, zie [24] 

§6.3, onder andere omdat de spingolf

frequenties (orde 103 Hz) gemeten moe

ten worden op een totale frequentie van 

ongeveer 1 GHz. Daardoor ontstaan er 

(onbekende) systematische fouten in de 

gemeten frequenties en zijn de gemeten 

absolute frequenties geen goede maat 

voor de spingolf-frequenties. 
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afbeelding V/.5: Frequentie van de eerste twee spingolf
modes in het Knudsen regime (n=l014 atomen/cm3

) als 

functie van T. 

VI.5 : Het afbreken van de Boltzmann hiërarchie 

In deze paragraaf wordt teruggekomen op de veronderstelling die gedaan is in 

§111.5. Daar is aangenomen dat ook in het Koudsen regime alleen afwijkingen van de 

Maxwell-Boltzmann verdeling lineair in de snelheid meedoen. Dit komt op er op neer 

dat de reeksontwikkeling naar v van de Boltzmann hiërarchie na de eerste term wordt 

afgebroken. In het hydrodynamisch regime kan deze afkapping onderbouwd worden door 

gebruik te maken van een Chapman-Enskog expansie naar de kleine parameter lscat /L. 

In het Koudsen regime kan dit argument echter niet meer gebruikt worden. Toch wordt 

om twee redenen in dit verslag dezelfde aanname gemaakt. Ten eerste blijkt dat de 

belangrijke lengteschaal niet lscat is maar l1sR zoals in §VI.3 uit de doeken is gedaan en 

zelfs in het Koudsen regime kan en moet l1sR wel degelijk klein zijn ten opzichte van de 

gradiënt lengte L, zodat de hiërarchie toch na de eerste orde kan worden afgebroken. Het 

enige wat dan uit de vergelijkingen verdwenen is is de demping ten gevolge van gas-gas 

botsingen die ervoor zorgen dat het gas altijd naar een (lokale) Maxwell-Boltzmann 

verdeling terugkeert. De vraag is dan meteen of de aanname dat het gas een Maxwell-
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Boltzmann snelheidsverdeling heeft nog wel gerechtvaardigd is. Hier komen echter de 

gas-wand botsingen in het geding. Atomen die zijn blijven kleven aan de wand komen er 

weer vanaf met een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling die de temperatuur van de 

wand heeft. Omdat de plakkans altijd nog (orde) 10% is kan men ervan uit gaan dat het 

gas als geheel dicht bij een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling blijft. De tweede 

reden is meer van praktische aard. Als men ook hogere machten van v wil meenemen in 

de vergelijkingen dan wordt de vergelijking voor de tweede orde al erg complex en 

ondoorzichtig. Daarom wordt in dit verslag ook alleen maar met de eerste orde term 

gewerkt. Bovendien blijkt dat de eerste orde al tot spingolven leidt, zodat het uit 

overwegingen van eenvoud voor de hand ligt om eerst op die manier de experimenten te 

verklaren. 

In de afleiding van de uiteindelijke spingolf dispersie relatie ziet men altijd de 

aanname dat de spinstroom op zeer korte tijdschaal (ten opzichte van de spingolf 

periode) relaxeert naar zijn evenwichtswaarde. Dit is inderdaad het geval als de parame

ter K groot is en in dat geval mag de partiële afgeleide naar de tijd van I nul gesteld 

worden. Dit is correct in het hydrodynamische regime omdat daar gas-gas botsingen de 

spinstroom inderdaad heel snel laten relaxeren. In het Knudsen regime is dit mechanisme 

echter afwezig en daar mag de aangroei (afname) van de spinstroom die door ai/ at 
wordt beschreven niet verwaarloosd worden. Om het stelsel vergelijkingen te kunnen 

oplossen is dan een extra randvoorwaarde nodig: voor spiegelende wanden moet de 

gradiënt van de spinstroom loodrecht op de wand nul zijn. Het blijkt dat ook het kleven 

aan de wand en andere gas-wand interacties in de randvoorwaarden kunnen worden 

opgenomen, zie Meyerovich [25]. 
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Hoofdstuk VII 

Conclusies, discussies en 
aanbevelingen 

Achteraf bezien blijkt het probleem van de spingolf-vergelijkingen in een waterstof

maser niet zo eenvoudig te zijn als aan het begin van deze afstudeerperiode gedacht 

werd. Hierbij speelden twee dingen een rol. 

VII.l : Conclusies 

Ten eerste was er geen duidelijk fysisch inzicht in het mechanisme van spingolven 

in een gas. Heel veel artikelen over spingolven, zoals die van Lévy en Ruckenstein [1] 

gebruiken een quasi-deeltjes model met een moleculair veld. Dit model krijgt men als de 

afwijkingen van de gemiddelde spinrichting als quasi-deeltjes worden behandeld waarvan 

de Hamiltoniaan gegeven wordt door het effect van de overige deeltjes op deze afwij

kende spinrichting, het moleculair veld (De commutator voor het !SR-effect is ook te 

schrijven als een term in een Hamiltoniaan). Het moleculair veld is dus eigenlijk het 

gemiddelde effect van een aantal botsingen tussen atomen. Dit soort artikelen geeft dus 

wel een globale indruk van wat er gebeurt maar de fundamentele fysische gebeurtenissen 

die aan spingolven ten grondslag liggen zijn verdwenen. De artikelen van Lhuillier en 

Laloë [7] en [14] geven nog het beste inzicht in de fysica van spingolven, omdat zij het 

effect van één enkele botsing bekijken. Hun artikelen geven dan ook al een veel beter 

inzicht in wat er eigenlijk gebeurt en ook doen zij redelijk veel moeite om de fysica 
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achter de wiskundige vergelijkingen te verduidelijken. In hoofdstuk 11 van dit verslag is 

de fysica achter dit verhaal nog verder uitgewerkt zodat een duidelijker beeld verkregen 

is van het mechanisme van de nucleaire a-b spingolven. Bovendien zijn er fysische 

verklaringen voor het gedrag van de cross-secties (hoofdstuk 11.5) bij lage temperaturen 

en de herkomst van de verschillende interferentie-termen (vergelijking (11.4) en 

afbeelding 11.1 tot en met afbeelding 11.4) toegevoegd, die in het artikel van Lhuillier en 

Laloë onduidelijk waren of ontbraken. 

Ten tweede is het gelukt om het verschijnsel van spingolven in een Knudsengas, 

waar men op het eerste gezicht zou denken dat spingolven niet mogelijk zijn, beter te 

doorgronden. Het inzicht dat niet de verhouding van de vrije weglengte lscat tot de 

gradiënt-lengte L maar die van de "quantum vrije weglengte" l1sR essentieel is voor het 

kunnen optreden van spingolven en het idee dat het lage snelheidsdeel van de Maxwell

Boltzmann snelheidsverdeling wel eens de belangrijkste bijdrage tot de spingolfmodes 

zou kunnen leveren, zijn nieuw. Voor het eerste punt is echter een fysische nuancering 

op zijn plaats. 

In het hydrodynamische regime is de verhouding l1sR tot lscat namelijk precies de 

verhouding van de drijvende kracht achter de spingolven, gekenschetst in hoofdstuk IV.4 

met de parameter Q, en de demping door botsingen, de parameter K in hoofdstuk IV.4. 

Fysisch gezien is het dus beter om te zeggen dat spingolven mogelijk zijn als het !SR

effect overheerst over de demping die verschillende mechanismen kan hebben. In het 

hydrodynamische regime is het belangrijkste dempingsmechanisme de harde botsingen 

beschreven door de elastische werkzame doorsneden ( o) en de daarmee samenhangende 

lengteschaal lscat· Deze botsingen worden hier hard genoemd om ze te onderscheiden van 

de quanturn-botsingen beschreven door ,;-werkzame doorsneden. In het Koudsen-regime 

dragen deze harde botsingen nog wel bij aan de totale demping maar hebben gas-wand 

botsingen mogelijk meer invloed op de totale demping. Eén van de dempings

mechanismen zou de gedeeltelijke defasering van de coherentie kunnen zijn die optreedt 

als een atoom aan de wand blijft plakken, hieronder zal op dit punt worden teruggeko

men. 

In de meeste experimenten bij lage temperaturen (T<lK) zijn de wanden van het 

sample bezet met een film van superfluïde 4He en het blijkt dat waterstof-atomen 

volkomen elastisch botsen met zo'n laagje en de wand dus werkt als een spiegel [23]. De 

kans dat een waterstof atoom blijft plakken aan een superfluïde 4He-laagje neemt af met 

de temperatuur en wordt gegeven door de zogenaamde plakkans s=0.33 ·T [K], beneden 

500 mK is deze kans dus kleiner dan 20%. Een sample waarvan de wanden bedekt zijn 
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met superfluïde helium geeft dus in hoge mate spiegelende, coherente wandbotsingen en 

werkt net zoals een trilholte voor electromagnetische straling. Daarom is de demping van 

de spingolven in het Knudsen-regime toch klein, ook omdat een waterstof atoom dat 

blijft plakken aan de wand maar heel weinig gedefaseerd wordt. De kern van een atoom 

dat aan de wand plakt ziet een iets andere lokale electronen-dichtheid en krijgt daarom 

een iets andere precessie frequentie dan een atoom in de vrije ruimte. Dit verschil in pre

cessie-frequentie heeft een fase-draaiing van de coherente toestand ten opzichte van de 

vrije atomen tot gevolg en daardoor neemt de coherentie in het gas af. Dit is een 

welbekend effect van de wanden op de stabiliteit en frequentie verschuiving van de 

waterstof maser. Het is echter niet zo dat een atoom dat een tijdje aan de wand heeft 

geplakt volledig incoherent geworden is, de mate van fase-draaiing hangt af van de tijd 

dat het atoom aan de wand gezeten heeft. Wel zal een atoom in een willekeurige richting 

(met een bepaalde kansverdeling) van de wand afvliegen en daarbij een snelheid hebben 

die bepaald wordt door de Maxwell-Boltzmann kansverdeling met de temperatuur van de 

wand. Dit laatste effect zorgt ervoor dat het gas wel globaal een Maxwell-Boltzmann 

snelheidsverdeling blijft hebben en is ook een dempingsmechanisme voor de spingolven. 

In het Knudsen regime is !scat dan ook geen goede lengteschaal meer voor de 

demping maar zal overgegaan moeten worden op een parameter die afhangt van de 

plakkans en de grootte van de defasering. Dit zou bijvoorbeeld de gemiddelde tijd "t5 

tussen twee klevende botsingen kunnen zijn gedeeld door de defaseringshoek per 

plakkende botsing. (11sR kan omgezet worden in een tijdconstante door deling door de 

thermische snelheid). Een ander effect dat in het Knudsen-regime belangrijk wordt zijn 

de randvoorwaarden. Net zoals voor een electromagnetische trilholte alleen maar 

bepaalde modes mogelijk zijn, zullen voor spingolven in een sample met sterk spiegelen

de wanden (voor botsingen) alleen maar bepaalde modes (mogelijke paden) mogelijk zijn 

die vastgelegd worden door de geometrie van het sample. 

Verder is in dit afstudeerwerk gebleken dat de in deze groep ontwikkelde theorie 

voor de quantum-Boltzmann vergelijking van identieke deeltjes de al bekende spingolf

vergelijkingen voor nucleaire spingolven kan reproduceren maar ook gemakkelijk 

gebruikt kan worden om de tijdontwikkeling van de bezettingsgetallen van en coheren

ties tussen willekeurige hyperfijn niveaus te beschrijven. Hiervan is gebruik gemaakt om 

de spingolfvergelijking voor electronische spingolven tussen de F=l, mF=O (c) en F=O 

(a) af te leiden. Daarbij is gebleken dat deze vergelijkingen pas na gebruik van de DIS

benadering, die niet terecht is bij lage temperaturen, reduceren tot de door Bouchaud en 

Lhuillier gevonden vergelijkingen. Dit laatste punt is van belang als men spingolven in 
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koude alkali-gassen wil gaan bestuderen. 

VII.2 : Spingolven in koude alkali-gassen 

Een nieuw idee dat tijdens dit afstudeerwerk naar voren kwam is om te kijken naar 

de mogelijkheden voor het waarnemen van spingolven en aanverwante verschijnselen in 

(laser)gekoelde alkali-gassen. De alkali-atomen (Li, Na, K, Rb, Cs) vertonen in structuur 

een sterke overeenkomst met atomair waterstof. In de alkali-atomen zijn alle binnenste 

electron-schillen volledig gevuld zodat het ene overgebleven electron in de hoogste 

s-orbital zit. Dit ene valentie electron bepaald in hoge mate de interactie-potentiaal 

tijdens botsingen en is ook de enige overgebleven niet gekoppelde spin. De electron-spin 

S koppelt dan met de nucleaire spin I en daaruit ontstaat een multiplet van hyperfijn 

toestanden met de quanturn-getallen F en mpo Het voordeel van de alkali-gassen is echter 

dat ze goed manipuleerbaar zijn met lasers (masers) en magnetische velden, zodat ze 

gekoeld kunnen worden tot zeer lage temperaturen (op dit moment enkele ,uK). De hier 

gebruikte quanturn Boltzmann-vergelijking en de gebruikte methode om de tijdontwikke

ling van de dichtheidsmatrix te beschrijven laat zich wegens de sterke analogie met 

atomair waterstof ook gebruiken voor de dichtheidsmatrix van de alkali-atomen, alleen 

zullen daar in het algemeen overgangen naar meerdere verschillende hyperfijn niveaus 

mogelijk zijn. Echter door de grote manipuleerbaarbeid van de alkali-gassen is het 

experimenteel mogelijk om de hyperfijn toestand van de atomen zeer nauwkeurig te 

selecteren. 

Zo is er bijvoorbeeld het volgende experiment voorstelbaar waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een Cs-fontein. In de Cs-fontein wordt een wolk lasergekoelde Cs

atomen met een laserpuls omhoog gestuwd waarna de atomen onder de invloed van de 

zwaartekracht weer terugvallen. Daarbij passeert de wolk Cs-atomen twee keer een 

cavity, zie afbeelding VII.l. In deze cavity kan dan de spintoestand van de atomen met 

behulp van een RF-puls "gekanteld" worden (het "kantel"-beeld heeft eigenlijk betrek

king op het analoge fictieve spin ~-systeem), als men nu een tweede wolk door de 

cavity omhoog schiet als de eerste wolk met de gekantelde spins weer omlaag aan het 

vallen is kan het effect van botsingen tussen atomen uit deze twee wolken bestudeerd 

worden bij precies gecontroleerde botsingsnelheden (en richtingen), immers de thermi

sche fluctuatie in de snelheden is maar enkele ,uK en de spinrichtingen kunnen volledig 

gecontroleerd worden door sterkte en duur van de aangelegde RF-puls. Metingen aan de 

spinrichting na de botsingen zouden dan bijvoorbeeld informatie kunnen opleveren over 

de quanturn-werkzame doorsneden en indirect over de interactie-potentiaal en diens spin

afhankelijkheid. Grote voordeel van dit soort experimenten is de zeer lage temperatuur 
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waarbij ze uitgevoerd kunnen worden, de nadelige effecten (middeling over snelheden) 

van de thermische snelheidsverdeling zijn dan verdwenen. 

9,2 GHz 
INPUT 

5cm . :. ··: 

:·::::··: .. 

TE102 CAVITY 

afbeelding Vlll: Schematische weergave van de atomaire Cs·fontein. Het verschil in frequentie tussen de twee 
verticale laserbundels bepaalt de verticale snelheid. 
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Ook zijn metingen in een magnetische trap mogelijk waarbij er een inhomogene 

RF-puls door het gas in de trap gestuurd wordt. De inhomogene spinkanteling die daar 

het gevolg van is zal aanleiding geven tot spingolven. Door de lage temperatuur zullen 

dan de quanturn-werkzame doorsneden (die evenredig met de thermische De Broglie 

goltlengte gaan) overheersen en tevens zal door de extreem lage temperatuur alleen s

golf verstrooiing van belang zijn. 

VII.3 : De maser vergelijkingen 

Om te weten te komen of spingolven waar te nemen zijn in een H-maser zullen de 

spingolfvergelijkingen uitgebreid moeten worden met de Maxwell-Bioch vergelijkingen 

die de dynamica van de interactie tussen de atomen en het EM-veld in de trilholte 

beschrijven. Meestal worden de Maxwell-Bioch vergelijkingen, voor de cavity-mode 

gekoppeld aan de één-deeltjes dichtheidsmatrix, afgeleid voor het hele volume van de 

trilholte. Daarbij is dan (impliciet) geïntegreerd over de mode van het EM-veld. Omdat 

bij spingolven de spinrichting plaatsafhankelijk is kan deze integratie niet meer zo 

eenvoudig uitgevoerd worden. Daarom moeten de veldoperatoren die in de afleiding van 

de Maxwell-Bioch vergelijkingen voorkomen ook plaatsafhankelijk worden, zodat er 

plaatsafhankelijke vergelijkingen moeten worden opgelost. 

De interactie tussen het EM-veld en de atomen ( dichtheidsmatrix) komt via de één

deeltjes term Isp in de spingolfvergelijkingen terecht. Alle invloeden van de botsingen 

staan namelijk al in de hier afgeleide spingolf-vergelijkingen. Zo wordt bijvoorbeeld de 

frequentie-verschuiving en lijnverbreding van de H-maser tengevolge van twee deeltjes 

botsingen beschreven door de termen met respectievelijk a 2 en a 1 in vergelijking (V.ll), 

zie ook Vianney [13] §3.3. Extra effecten die nog nooit bekeken zijn kunnen in de 

spinstroom-term, vergelijkingen (V.22) tot en met (V.24), zitten. Zo zit in deze vergelij

kingen onder andere de invloed van spingolven op de werking van de gewone H-maser 

en ook de invloed van de niet homogene verdeling van hyperfijn niveau bezetting ten 

gevolge van het op één plaats naar binnen komen van deeltjes in de "up" toestand. Deze 

processen kunnen misschien de (nog onzekere) discrepantie tussen de voorspelde [6],[26] 

en de gemeten [27]-[31] frequentie-verschuiving van de H-maser verklaren. 

VII.4 : Aanbevelingen 

Wat er nu verder nog moet gebeuren en gedaan kan worden kan opgesplitst worden 
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in drie delen. Ten eerste moet de dynamica van de H-maser in de vergelijkingen 

ondergebracht worden. Hoe dit gedaan moet worden is in §VII.3 beschreven. Daarbij 

moet er wel op gelet worden hoe de maser bedreven wordt. Men kan gebruik maken van 

een actief oscillerende maser waar het opgewekte EM-veld wisselwerkt met de atomen 

en dus de verschillende componenten van de dichtheidsmatrix (coherentie en bezettings

getallen van de hyperfijn niveaus) verandert. Maar de maser kan ook als passieve 

trilholte, dus eigenlijk gewoon als antenne, gebruikt worden. In dat geval moet de 

koppeling tussen de spingolven en de trilholte berekend worden. Dit soort experimenten 

zijn dus qua detectie-methode hetzelfde als de experimenten aan nucleaire spingolven 

gedaan aan de Cornell universiteit [2] en [20]. 

Ten tweede moeten de verschillende parameters in de spingolf-vergelijkingen, 

vergelijkingen (V.ll) tot en met (V.13) en vergelijkingen (V.22) tot en met (V.24), 

uitgerekend worden. Deze parameters zijn over de snelheidsverdeling gemiddelde 

(producten van) S-matrix elementen die met behulp van een "gekoppelde kanalen" 

programma, dat in de vakgroep ontwikkeld is, numeriek uitgerekend kunnen worden. Als 

de waarden van deze parameters berekend zijn dan kan meteen een afschatting gemaakt 

worden hoe goed of slecht de DIS-benadering is bij verschillende temperaturen en welke 

parameters belangrijker zijn dan andere. 

Daarmee komen we dan meteen op het belangrijkste probleem dat nog opgelost 

moet worden: het oplossen van de vergelijkingen. Het grootste probleem hier is dat de 

vergelijkingen in hoge mate niet lineair zijn en dus waarschijnlijk zonder verdere 

aanname niet analytisch zijn op te lossen. Een numerieke oplossing behoort ook tot de 

mogelijkheden. Die methode zou ook gebruikt kunnen worden om de aannames in een 

eventuele analytische oplossing te testen. Vooral spingolven in het Knudsen regime zijn 

toegankelijk voor computer-simulaties. Hier bieden namelijk Monte-Carlo methoden 

goede mogelijkheden. Daarbij moet dan rekening gehouden worden met de kans op een 

botsing tussen twee atomen. De daarbij optredende spinrotatie moet berekend worden en 

voor botsingen met de wanden kan men het deeltje met de plakkans een tijdje aan de 

wand laten plakken of gewoon spiegelend laten reflecteren. Op deze manier kan tevens 

de bovenstaande veronderstelling over het dempingsmechanisme van spingolven in het 

Knudsen regime (defaserende gas-wand botsingen) worden nagegaan. 
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VII.S : Slot conclusie 

Met dit verslag is een basis gelegd voor een opvolger om het theoretische probleem 

van de waarneembaarheid van spingolven in een waterstof-maser verder aan te pakken. 

Dat is ook de reden waarom sommige problemen en afleidingen in dit verslag zoveel 

aandacht krijgen. Daarbij 

is meer fysisch inzicht verkregen in de achtergrond van de processen die aan 

spingolven ten grondslag liggen. 

is meer inzicht verkregen waarom spingolven ook in een Knudsen gas nog kunnen 

optreden. 

zijn de vergelijkingen voor electronische spingolven tussen de a en c hyperfijn 

niveaus van atomair waterstof opgesteld. 
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Appendix 1: Dichtheidsmatrix for atomair waterstof 

In de klassieke statistische mechanica wordt gebruik gemaakt van dichtheidsfunc

ties in de fase-ruimte die de kans aangeven om een deeltje met die bepaalde impuls en 

plaats aan te treffen. In de quanturnmechanica is er een equivalent dat de dichtheidsma

trix heet en waarin alle bekende informatie over het systeem gevat is. 

Atomair waterstof kent vier hyperfijn niveaus en de dichtheidsmatrix (partiële p<t> ) 

voor de interne toestand van een waterstof atoom is dan ook een 4x4 matrix. Hierbij 

geven de diagonaal elementen de relatieve bezettingsgraad van de vier hyperfijn niveaus 

aan en beschrijven de niet diagonaal elementen coherenties tussen deze niveaus. Bij hoge 

B-velden is de electronspin als het ware vastgevroren en is de protonspin (1=12) de enige 

vrijheidsgraad. In dat geval kan volstaan worden met een 2x2 matrix (2 ·I+ 1). Ook als er 

maar twee hyperfijn niveaus bezet zijn en deze niet wisselwerken met de overige 

niveaus, bijvoorbeeld de a-c overgang in de maser, kan volstaan worden met een 2x2 

matrix. Men .spreekt in dit geval wel van een fictief spin 12 systeem omdat het systeem 

effectief beschreven kan worden als bestaande uit deeltjes met spin 12. 

Voor een spin 12 deeltje waarvan de spin in een willekeurige richting, vastgelegd 

door de bolhoeken (8, cp), gequantiseerd is wordt de dichtheidsmatrix in een basis van 

Sz-eigentoestanden X. =(6) , X-=(~) gevonden door eerst de eigenvectoren ~. en ~- van 

de spinoperator SzcosO+SxsinOcosq> +SlinOsinq> uit te rekenen: 

-11 . =±-11 => ~ = 1 ( cos8 sin8( cosq> -isin q> )) ~) 1 ~) (cos-ie -i~ 
2 sinO(cosq>+isinq>) -cos8 2 

• siniei~ 
=(sin-ie -i~ l 

I ~- '(j) 
1-

-cos!e 2 

2 

Zodat de dichtheidsmatrices voor de zuivere spintoestanden ~. en ~- in een x. , x. basis 

gegeven worden door 

= _! (1 + cos(J sin(J e -i<Pl = _!( 1-cos8 -sin8 e -i<Pl 
p+8(j) 2 . I P-8ep 2 . · ' sin8 e lep 1-cos(J · · -sin8 e lep 1 + cos(J 

Deze matrices kunnen ook geschreven worden als een som van Pauli-spinmatrices (waar 

ze uit ontstaan zijn) in de vorm: 

p +,B,<P =~(I +cos(J 'O'z +sin(Jcosq> 'Ox +sin8sinq> ·oy) = Î(l + M 'Q:) 

waarin M de polarisatie-richtingsvector is en ~=(a x, ay, az) een vector van de drie Pauli

spinmatrices is. 
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Appendix 11: De Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling 

Voor een gas in evenwicht moeten de botsingen gemiddeld geen invloed hebben op 

de verdelingsfunctie. Met dit gegeven als uitgangspunt kan men laten zien dat de 

snelheidsverdeling die hieraan voldoet gegeven wordt door de Maxwell-Boltzmann snel

heidsverdeling. Voor deze snelheidsverdeling geldt de zogenaamde "detailed balance" 

conditie die gegeven wordt door: 

feq(k)feq(f) =feq(p)feq(q) voor k+ f =p+q en E(k) + E(f) =E(p)+ E(q) 

Hierin geeft feq(k) de kansdichtheid om een deeltje met impuls k aan te treffen. 

Voor een gas in drie dimensies laat de Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling zich 

in het x,y ,z-assenstelsel schrijven als 

( 
m )312 ( m(v

2
+v

2
+v

2
)] fMB(vx)fMB(vy)fMB(vz)dvxdvydvz= -- ·exp x Y z dvxdvydv 

27TkT 2kT z 

-3; -3 ( V 
2 

) 3 t lzkT =7T 2a ·exp-~ d V ffie a:~---;-

Door over te gaan op bolcoördinaten kan een snelheidsverdeling gevonden worden voor 

de grootte van de snelheid en de bolhoeken 8 en cp: 

~ 2~ ~ 2 ( 2) 
1fMB(8,cp,v)d 3v= 1sin8d8 1 dep 1 7T-

3
12a-1·("!_) ·exp- v 

2 
dv 

o o o a a 

Het product van twee Maxwell-Boltzmann verdelingen voor deeltjes met dezelfde massa 

laat zich op de volgende manier ook schrijven als een Maxwell-Boltzmann verdeling 

voor de totale en relatieve snelheid: 

=(2~ J'lz:kT )"' ·ex{z;~' }exp(-~ ]d'Vd'v, 

=f~CV) ·f~(vr)d 3V d 3vr 

waarin JL =.!.. m de gereduceerde massa is en de totale snelheid V gedefinieerd is door 
2 

V=%(\\+v2 ) en de relatieve snelheid door vr=v1-v2 . In de Maxwell-Boltzmann 

verdeling voor de totale snelheid moet dus ook de massa veranderd worden in de totale 

massa 2m en in die voor de relatieve snelheid in de gereduceerde massa f.L 
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Enkele losse opmerkingen 

Enkele losse opmerkingen moeten hier nog gemaakt worden, het betreft hulp die ik 

tijdens dit afstudeerwerk uit onverwachte hoek gekregen heb. Over de fysische betekenis 

of de betekenis voor fysici van deze opmerkingen moet iedereen zelf maar oordelen: 

Vraag 

Antwoord: 

Vraag 

Vraag 

Vraag 

Antwoord: 

Hoe creëer je een spingolf ? 

Aai een poes een tijdje achter zijn oren en geef hem dan een flinke trap 

over een pas geboende vloer! 

Wat is de benodigde web-dichtheid om een spingolf te kunnen krijgen ? 

Kunnen spinnen met alle (acht) pootjes "up" eigenlijk wellopen/golven ? 

Hoe detecteer je een spingolf ? 

Hard "POEKIE" "POEKIE" roepen, met brokjes rammelen en dan maar 

kijken of er een platgetrapte kat aankomt lopen ! 
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