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Kafka zei dat we het leven tot op 
zekere hoogte leven als in een 
droom-staat. laar Kafka wist in elk 
geval dat die droom niet echt was. Ik 
denk dat vandaag de dag onze dromen 
werkelijkheid zijn en onze 
werkelijkheid dromen. Het verschil 
is nauwelijks meer aan te geven, als 
er nog een verschil is. Er ontstaat 
een wereld zonder transcendentie, 
een wereld die gelooft in iets 
vluchtigs als het beeld, in 
tegenstelling tot iets dat zo 
coherent, solide en religieus is als 
het woord. Het beeld is zo 
oppervlakkig dat, zodra we de wereld 
in die termen gaan uitleggen, we niet 
alleen het woord vernederen maar ook 
wat het betekent om mens te zijn. 

Ilichard lalich 



Samenvatting. 

De relatieve nauwkeurigheid van de huidige bij kamertemperatuur werkende 

cesium atoomklok is ongeveer b.wfw = 10-13, en men verwacht dat dit met de 

huidige opstelling niet verder kan worden verbeterd. Daarom wordt momenteel door 

verschillende experimentele groepen gewerkt aan een nieuwe versie van de cesium 

atoomklok gebaseerd op een atomaire fontein, met cesium atomen die vooraf tot 

zeer lage temperaturen worden afgekoeld m.b.v. laser cooling en trapping. Dit leidt 

tot een verlenging van de waarnemingstijd en dus tot een verbetering van de 

nauwkeurigheid. Vanwege de voor een gunstige signaal-ruis verhouding vereiste 

hoge dichtheden bestaat echter het gevaar dat de nauwkeurigheid door 

spin-exchange botsingen wordt begrensd. Wij hebben deze spin-exchange effecten 

uitga:ande van de quanturn Boltzmann vergelijking met een gekoppelde kanalen 

methode exact berekend, en de werkzame doorsneden voor frequentie verschuiving 

en verbreding zijn in het relevante J.LK-gebied bepaald. 

Tevens is in het kader van het afstudeerwerk een verkennend onderzoek gedaan 

betreffende bepaalde magnetische hyperfijnresonantie experimenten waaruit de 

partiële dichtheden in waterstof-deuterium mengsels kunnen worden afgeleid. De 

theoretische achtergrond kan in hetzelfde kader geplaatst worden als de beschrijving 

van de cesium-klok. 
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Inleiding 1 

.L Inleiding. 

De grootheid tijd is door de eeuwen heen ten opzichte van periodieke 

processen, zoals de stand van de zon en slingerbewegingen, gedefiniëerd. Men heeft 

altijd gezocht naar de meest stabiele periodieke beweging waaraan de tijdmeting 

gekoppeld kan worden. 

Een zeer goede kandidaat is de electramagnetische straling die door atomen 

wordt geabsorbeerd of geëmitteerd bij een overgang tussen twee energie niveau's. De 

meest nauwkeurige klok, de cesium atoomklok, maakt gebruik van overgangen 

tussen twee interne energie niveau's. De frequentie die precies 'past' tussen twee 

bepaalde hyperfijnniveau's in het cesium atoom wordt zodanig gedefiniëerd dat de 

van deze overgangsfrequentie afgeleide internationale tijdstandaard goed aansluit bij 

oude~e tijdsschalen (zoals bijvoorbeeld de verdeling van de gemiddelde dag in 24 

uur!). 

De huidige klok werkt bij kamertemperatuur. In ontwikkeling is echter een 

cesium atoomklok die werkt volgens een nieuw principe. Dit type atoomklok, dat 

werkt in het J,LK-regime, maakt gebruik van het zogenaamde 'atomaire fontein' 

principe [KAS89], waarin de atomen door de zwaartekracht worden afgeremd. 

Hierdoor wordt het Doppier effect dat de atomaire spectraallijn verschuift en 

verbreedt sterk gereduceerd. Bovendien wordt het totale tijdinterval waarin de 

bovengenoemde overgangsfrequentie in een microgolf trilholte kan worden 

waargenomen sterk vergroot · door de lagere atomaire snelheid waardoor de 

nauwkeurigheid van de waarneming sterk wordt verbeterd. 

Een belangrijke bepalende factor voor de nauwkeurigheid van de cesiumklok is 

de signaal-ruis verhouding van het gemeten signaal. Om deze te verbeteren voert 

men het aantal atomen in de atomaire fontein op. Hierdoor ontstaat echter het 

gevaar dat de atomaire frequentie door een ander effect, namelijk door zogenaamde 

'spin-exchange' botsingen, significant gaat verbreden en verschuiven. Tijdens 

spin-exchange botsingen is er sprake van spinomklap: atomen kunnen door de 

botsing van de ene spintoestand in de andere overspringen. Deze botsingsprocessen 

veroorzaken een verschuiving en verbreding van de atomaire lijn, afhankelijk van de 

dichtheid. De experimentatoren willen, indien mogelijk, voor deze 

frequentieverschuivingen corrigeren, om een hogere nauwkeurigheid van de klok te 

bereiken. 



Inleiding 2 

Wij hebben in onze Eindhovense groep in de afgelopen jaren al de nodige 

kennis over spin-exchange botsingen opgebouwd. Het effect van spin-exchange 

botsingen in waterstof-, deuterium- en natriumgassen is al berekend m.b.v. 

verschillende methoden [KOE88,TIE90,TIE91], variërend tussen een nagenoeg 

rigoureuze aanpak (uitgaande van de zogenaamde gekoppelde kanalen vergelijking 

voor het botsingsprobleem) en verschillende benaderende methodes (waarbij 

bepaalde potentiaaltermen verwaarloosd worden). 

Gedurende mijn afstudeeronderzoek is het effect van spin-exchange botsingen. 

op de atomaire frequentie in een cesium atoomklok met de gekoppelde kanalen 

methode nagenoeg exact berekend. De resultaten zijn waar mogelijk steeds 

vergeleken met de benaderende gemodificeerde DIS-methode. Deze methode 

verwaarloost in verschillende ruimtelijke botsingsintervallen bepaalde 

potentiaaltermen, maar is bij niet al te grote hyperfijn opsplitsingen vrij 

nauwkeurig. Zo heeft recent het onderzoek aan natrium [TIE91] nog geleerd dat de 

afwijkingen van de gemodificeerde DIS-methode voor het natrium atoom redelijk 

klein zijn (hoogstens 5%). Onderzocht wordt of deze methode ook geschikt is voor 

het cesium atoom met zijn veel grotere hyperfijnopsplitsing. 

Meer in het kader van het lopende onderzoek in onze groep aan spin-exchange 

effecten in waterstof- en deuterium gassen heb ik aandacht besteed aan de effecten 

van o.a. spin-exchange botsingen in mengsels van atomair waterstof en deuterium. 

De huidige stand van zaken, zowel experimenteel als theoretisch, is geanalyseerd en 

samengevat, met de bedoeling om verder theoretisch onderzoek aan 

waterstof-deuterium mengsels voor te bereiden. 
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2. De Cs-atoomklok volgens het 'atomaire fontein' principe. 

2.1. De conventionele Cs-klok. 

2 .1.1. In lei ding. 

Van oudsher is de eenheid van tijd afgeleid van een periodieke beweging. 

Illustere voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de rotatie van de aarde en een slinger. 

Echter, de klokken die op deze bewegingen zijn gebaseerd, voldoen bij lange na niet 

aan de eisen die bijvoorbeeld in de radioastronomie aan klokken worden gesteld. Dit 

betreft dan de stabiliteit, de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid van de 

gebruikte klok. De huidige beste klokken zijn gebaseerd op de 'interne periodieke 

beweging' van een atoom. Aangezien voor een overgang tussen twee energieniveaus 

pen· q van een atoom geldt dat: 

(2.1) 

is het mogelijk om aan de hand van de overgangsfrequentie v0 de eenheid van tijd te 

definiëren. 

De atomen die hiervoor het meest worden gebruikt zijn de alkali-achtigen en 

waterstof. Hier zal alleen · worden gekeken naar klokken op basis van de 

hyperfijnovergang (F=3,mF-.O) +--+ (F=4,mF=O) van 133Cs in de grondtoestand. 

Deze klokken behoren tot de zogenaamde passieve apparaten: de van belang zijnde 

atomaire overgang wordt door een externe RF-bron afgetast, dit in tegenstelling tot 

de actieve apparaten, waar de RF-straling door de atomen zelf wordt gegenereerd, 

zoals klokken op basis van de waterstofmaser. 

De eerste commerciële Cs-klok is in 1955 ontwikkeld onder leiding van J.R. 

Zacharias [RAM90]. In hetzelfde jaar construeerden L. Essen en V.L. Parry de 

eerste Cs-klok die daadwerkelijk werd gebruikt als een frequentiestandaard 

[RAM90]. Het succes van de op het cesium atoom gebaseerde frequentiestandaard 

blijkt uit het feit dat in 1967 door de Treizième Conférence Générale des Poids et 

Mesures de seconde vastgelegd werd als zijnde de duur van 9.192.631. 770 perioden 

van de straling corresponderend met de bovengenoemde overgang van 133Cs 

[RAM90]. De goede detectiemogelijkheden en de experimenteel gunstige 

overgangsfrequentie maken dat juist cesium voor deze doeleinden wordt gebruikt. 
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2.1.2. Beschrijving van de Cs-klok. 

Zoals al gezegd is de Cs-klok een passieve klok. De Cs-atomen worden als het 

ware als een resonator gebruikt. In een vacuümbuis wordt een bundel Cs-atomen 

afgetast met een door een kwartskristal oscillator aangedreven RF -signaal. De 

frequentie van de oscillator wordt met behulp van terugkoppeling zo afgesteld dat 

het aantal atomen dat tijdens het doorlopen van het apparaat de overgang van de 

hyperfijn toestand 13,0) naar de toestand 14,0) maakt, maximaal is, en dit is juist 

het geval als de frequentie gelijk is aan de overgangsfrequentie. Met deze 

configuratie kan optimaal gebruik worden gemaakt van de eigenschappen van het 

kristal en de Cs-resonator. Het kristal is namelijk over kleine tijdsintervallen 

stabieler dan de resonator, terwijl op langere termijn de situatie juist omgekeerd is. 

De opstelling waarin de Cs-atomen worden afgetast, staat weergegeven in 

Fig. 2.1. De bron zorgt voor een continue stroom 133Cs atomen in de toestand 13,0). 
Van de bron af gerekend, passeert de bundel eerst een sterk magneetveld, vervolgens 

de interactiezone en daarna opnieuw een sterk magneetveld. Afhankelijk of de 

Cs-atomen in de interactiezone de overgang naar de 14,0) toestand maken, komen 

ze op de detector terecht. 

Dit werkt als volgt: het effectief magnetische moment van de atomen in de 

13,0) toestand is voor een sterk magneetveld in eerste orde gelijk aan J.LB. De sterke 

magnetische inductie van de eerste magneet buigt de atomen af in de richting van 

een groter magneetveld (hoog-veld zoekers) afhankelijk van de richting van de 

gradiënt van dit veld. In de volgende regio, de interactiezone, zijn er twee 

experimentele opstellingen gebruikelijk. Bij de enkele oscillatorische veld methode 

van Rabi wordt er over de hele regio een RF-veld aangebracht terwijl bij de 

gescheiden oscillatorische veld methode van Ramsey een RF-puls (?r/2-puls) aan 

het begin en aan het eind van de regio wordt aangelegd. 
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Oven 

c 
Magnet A Magnet 8 

Fig. 2.1: De Cs-resonator. De magneet C dient een zo homogeen mogelijk veld op 

te wekken. Dit veld definieert de quantisatie-as en staat parallel aan het RF-veld dat 

wordt aangelegd. De magneten A en B wekken een sterk veld op. 

Om de quantisatie-as te definiëren en om koppeling met andere hyperfijn niveau's 

te vermijden, wordt een konstant klein magnetisch veld aangelegd ( < 10-5 T) 

parallel aan het RF-veld. Na de interactiezone komt de bundel in een gebied waar 

een zelfde magnetisch veld heerst als net voor de interactiezone. Aangezien het 

effectief magnetisch moment van Cs-atomen in de 14,0) toestand voor een sterk 

magneetveld ongeveer gelijk is aan -113 (electron spin up versus electron spin down) 

zal een atoom dat zich aan het einde van de interactiezone in toestand 14,0) bevindt 

niet op de detector terecht komen. 

De overgangswaarschijnlijkheid is zowel bij Rabi als Ramsey in het ideale 

geval maximaal als de frequentie van het RF -veld gelijk is aan die van de overgang. 

Op deze wijze kan, door het aantal deeltjes dat op de detector komt te 

minimaliseren, de frequentie van de overgang worden bepaald (VAN89]. 

Het succes van de cesium klok is voor een belangrijk deel gebaseerd op de 

voordelen van de gescheiden oscillatorische velden methode, waarvoor Ramsey in 

1989 de Nobelprijs heeft gekregen. Daarom zal in het vervolg uitvoerig op deze 

methode en zijn voordelen ten opzichte van de door Rabi ontwikkelde methode met 

een enkel oscillatorische veld, worden ingegaan. 

Een volledig quanturnmechanische behandeling van de interacties van het 

Cs-atoom met de verschillende (oscillerende) magneetvelden is reeds uitgevoerd in 

(BRE91], maar ik zal waar mogelijk gebruik maken van het fysisch zeer inzichtelijke 

spin-! formalisme. Met behulp van dit formalisme is het namelijk mogelijk, zoals 

bekend [COH77], om relatief eenvoudig zowel kwalitatief als kwantitatief de 
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quanturnmechanische resultaten te reproduceren, voornamelijk met behulp van 

geometrische beschouwingen! 

2.1.3. De interactie van Cs met een RF-veld. 

Zowel de enkele oscillatorische veld methode van Rabi als de gescheiden 

oscillatorische velden methode van Ramsey zijn oorspronkelijk bedoeld om het 

magnetisch moment van atoomkernen te bepalen. Later bleek dat deze methoden 

ook konden worden gebruikt om, zoals hier, een klok te construeren gebaseerd op 

een bepaalde hyperfijnovergang van een atoom. Bij de beschrijving van de interactie 

van het atoom met het RF-veld, kan op een prettige manier gebruik worden 

gemaakt van klassieke beelden. 

. Dat dit mogelijk is, blijkt uit de volgende observaties. De kernspin I van 
133Cs, in de grondtoestand, is gelijk aan ~' en de electronenspin S is gelijk aan !· 
Voor het quanturngetal F, samenhangend met de resultante F =I+ S van het kern

en electronen impulsmoment, geldt derhalve F = 3 of F = 4. Het konstante 

magneetveld B = B0~ in de interactiezone (zo klein dat F nog een goed 

quanturngetal is) splitst volgens het Zeeman effect de niveaus (F,mF) voor vaste F. 

Dit is in Fig. 2.2 weergegeven. Het energieverschil tussen de twee niveaus van 

belang, te weten 13,0) en 14,0), hangt in eerste orde niet van het magneetveld af. 

Dit is de reden waarom juist het energieverschil tussen deze niveaus wordt gebruikt 

om een frequentiestandaard te definiëren. 
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Fig. 2.2: De energie en van de verschillende hyperfijnniveau 's van 133 Cs als functie 

van het magneetveld. Merk op dat het ene~·gieverschil tussen de toestanden 13, 0) en 

14, 0) in eerste orde niet van het magneetveld afhangt. Ehfs is gelijk aan ..f.a. 

Om de gedachten te bepalen wordt het RF-veld verondersteld van de vorm 

B( t) = B 1cos( wt )~ te zijn, dus parallel aan het konstante veld. Deze configuratie 

(lineaire polarisatie) laat slechts overgangen tussen de twee toestanden 14,0) en 

13,0) toe. Dat het RF-veld parallel staat aan het konstante veld is overigens niet 

essentieël. 

De dynamica van de interactie met de magneetvelden kan op grond hiervan worden 

beschreven aan de hand van de ontwikkeling van de coëfficiënten van de twee 

toestanden 14,0) en 13,0). Anders gezegd betekent dit dat in plaats van de totale 

16xl6 dichtheidsmatrix het voldoende is om een 2x2 dichtheidsmatrix te 

beschouwen. Aangezien ook een spin-! systeem wordt beschreven met een 

2x2-dichtheidsmatrix, kan de interactie in het 'echte' systeem op een spin-! systeem 

worden overgezet via de invloed van een zeker fictief magneetveld. Het is met 

behulp van deze analogie dat het interactie-proces in klassieke zin kan worden 

voorgesteld, aangezien de verwachtingswaarde van de spin van een deeltje zich 

klassiek gedraagt, d.w.z. in termen van een precessie om het fictieve magneetveld B 

[COH77]. Verder bevat bij een spin-! deeltje de verwachtingswaarde van de spin 

volledige informatie over de dichtheidsmatrix. Daarom zal de interactie van cesium 
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met het RF -veld worden besproken m.b.v. het spin-! formalisme, en de uitkomsten 

hiervan worden dan vergeleken met de volledig quanturnmechanische behandeling in 

[BRE91]. 

Allereerst is het van belang om de Hamiltoniaan van het probleem (een 

RF-veld dat wordt aangelegd op een 2-niveau systeem) precies te bepalen. De 

Hamiltoniaan H is de som van twee termen: de ongestoorde Hamiltoniaan H0 en de 

Hamiltoniaan W die de interactie met het RF-veld beschrijft: 

H = H0 + W (2.2) 

Uitgedrukt in de basisvectoren I <I>p) = 13,0) en I <I>q) = 14,0) wordt de ongestoorde 

Hamiltoniaan H0 gerepresenteerd door een diagonale matrix die, met een geschikte 

keuze voor de energie oorsprong (halverwege tussen de twee niveau's ), gelijk is aan: 

(2.3) 

In Fig. 2.3 is de ligging van de twee energieniveau's p en q ten opzichte van het 

(gekozen) energie nulpunt schematisch weergegeven. 



De Cs-atoomklok volgens het 'atomaire fontein' principe 9 

r--------.---------- q;riveau 

1i.wo 
0 ------

r--------~'--------- p-niveau 

Fig. 2.3: Ligging van de twee energieniveau's pen q t.o.v. het energie nulpunt. 

De interactie termWis zuiver niet-diagonaal: 

[ 
0 w 12] 

(W) = ' w21 o 
(2.4) 

Om het verband met het fictieve spin-! deeltje te vinden beschouwen we de 

Hamiltoniaan ît van een spin-! deeltje, met een gyromagnetische verhouding 'Y, in 

een willekeurig magneetveld B (met componenten Bx, By, Bz): 

(2.5) 

De matrixrepresentatie van tt verkrijgen we door de matrices die corresponderen 

met de operatoren Sx, Sy en Sz van een spin-! deeltje te substitueren in (2.5): 

(2.6) 
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Deze matrix is exact gelijk aan de hierboven gedefinieerde matrix (H) indien het 

fictieve magneetveld B gelijk is aan: 

(2.7) 

2 2 
By = 'Yli Im H12 = 'Yli Im W 12 (2.8) 

(2.9) 

De absolute waarde I B I van de projectie B van B op het Oxy-vlak is dus gelijk 
.1. .1. 

aan: 

IB I=~ l!!ul 
.1. 1i 'Y 

(2.10) 

We associeren nu de volgende hoeken met de matrices (ft:) en (H): 

!'YB I 
tan (}=-'YB~ 0 :$; (} < 1r (2.11) 

De gyromagnetische verhouding 'Y mag willekeurig gekozen worden. Wanneer we 'Y 

negatief kiezen blijken de hierboven gedefinieerde hoeken (} en ~ eenvoudigweg de 

poolhoeken van de richting van het fictieve magneetveld B te zijn. 

Voor het vervolg definiëren we ook de vectorgrootheid Wprec' gericht langs B, 
A 

d.w.z. Wprec = Wprec B, en met Wprec =-'YB (wprec is positief bij een draaiing rechts 

om de precessie as). 

We kunnen nu het oorspronkelijke 2-niveau systeem vergeten, en de matrix 

(H) beschouwen als de representatie, in de basis van eigenfuncties I+) en 1-) van 

Sz, van de Hamiltoniaan (ft:) van een spin-! deeltje dat in een veld B is geplaatst 

waarvan de componenten gegeven worden door (2. 7), (2.8) en (2.9). Het gedrag van 

de verwachtingswaarde (S) van de spinvector kan nu met klassieke vergelijkingen 

worden beschreven, d.w.z. in termen van een om het momentane magneetveld 
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precederende magnetisatie. 

Deze bespreking van het zogenaamde spin-! formalisme stelt ons nu in staat 

om met de twee matrices (H0) en (W) twee fictieve magneetvelden B0 en b te 

associeren: 

Eq -EP w0 
Boz = 'Y1i. = - Bo = 0 'Y ) J. 

(2.13) 

2 2 
bz = 0, bx =- 'Y1i. Re W12, by = 'Y1i. Im W12 = 0 (2.14) 

wo 
B0 is dus gelijk aan -;y t>.z, en zonder een externe storing W precedeert de fictieve 

spin dus met een hoeksnelheid w0 linksom om de z-as heen. Verder staat b loodrecht 

op de z-as en is evenredig met I W 12 1. Aangezien (H) = (H0) + (W), is het fictieve 

veld B dat geassocieerd is met de totale Hamiltoniaan gelijk aan de vectorsom van 

B0 en b: 

B = B0 + b (2.15) 

De drie magneetvelden B0, ben B zijn afgebeeld in Fig. 2.4. 

z u 

0 

Fig. 2.4: De fictieve magneetvelden. B0 is geassocieerd met H0, b met W, en B = 

B0 + b met de totale Hamiltoniaan H = H0 + W. 

Neem nu aan dat op t=O alle atomen zich in de I ~p) toestand bevinden. Hoe 
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groot is dan de kans P qp dat zij na een zekere tijd t naar toestand I ~q) zijn 

overgegaan? In het fictieve spin beeld kan dit probleem als volgt worden 

geformuleerd: op t=O bevindt de fictieve spin zich in de eigentoestand I+) van Sz, 

en de verwachtingswaarde vanS is dus langs de precessieas gericht; het magneetveld 

b wordt toegevoegd aan B0; wat is nu de waarschijnlijkheid P-+ ( t) dat de spin zich 

op een zekere tijd t in de toestand 1-) bevindt? P qp( t) correspondeert in het fictieve 

spin beeld namelijk precies met P-+ ( t). 

De berekening van P-+ ( t) is erg eenvoudig, omdat de evolutie in de tijd van 

de verwachtingswaarde van de spin reduceert tot een Larmor precessie met een 

hoeksnelheid Wprec =-'YB om B zoals in Fig. 2.5 duidelijk te zien is. 

z 

n 

0 

Fig. 2.5: De geometrische interpretatie van de formule van Rabi in termen van de 

fictieve spin. Door de storing W (gerepresenteert door b} precedeert de spin, in het 

begin georiënteerd in de richting van de positieve z-as, om B heen. Hierdoor is de 

waarschijnlijkheid om -!Tt te vinden bij een meting van zijn Sz component op de z-as 

een oscillerende functie van de tijd. 

Tijdens de precessie blijft de hoek tussen de spinrichting n en de richting u van B 
.. 

constant ( = 0). Op een tijdstip t, wijst de spin in de richting n, onder een hoek a 

met z; de hoek gevormd door de (z, u) en (u, n) vlakken is gelijk aan Wprect· Een 
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bekende formule voor bol-trigonometrie stelt dat: 

cos a= cos2 0 + sin2 0 cos Wprect (2.16) 

Wanneer de spin nu in een richting wijst die een hoek a maakt met z, is de kans om 

hem in de toestand 1-) van Sz aan te treffen gelijk aan sin 2 !a = !(1 - cos a). 
Hieruit volgt tenslotte dat: 

(2.17) 

De storing W van het RF-veld is echter niet constant. maar oscilleert met een 

hoekfrequentie w. De Hamiltoniaan W is namelijk gelijk aan de interactie van het 

echte RF-magneetveld B 1 cos(wt) Cz met de electronenspin Sen kernspin 1: 

(2.18) 

De matrixelementen van (W) zijn dus te berekenen met de in § 3.1.2 af te leiden 

spin-eigen toestanden: 

Nu is g1 « gJ ~ 2 en met b = J.LB Btfh (de zogenaamde Rabifrequentie) wordt de 

interactie Hamiltoniaan gelijk aan: 

[ 

0 
(W) = 

-bhcos wt 0 
(2.21) 

-bhcos wt 

Het fictieve RF-veld b(t) heeft nu volgens (2.14) de volgende componenten: 

2 b 
hx(t) = --;yK Re W 12 = 2-;y cos(wt) (2.22) 

(2.23) 
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(2.24) 

Als we opmerken dat hx( t) te schrijven is als een superpositie van twee roterende 

fictieve magneetvelden: 

hx(t) = ~ ([cos(wt)ex + sin(wt)ey] + [cos(-wt)~ + sin(-wt)ey]) 

(2.25) 

kunnen we de zogenaamde 'rotating wave approximation' toepassen, en het effect op 

de fictieve spin van het met hoeksnelheid w rechtsom om de z-as roterende fictieve 

magneetveld [cos(wt)ex + sin(wt)ey] kan worden verwaarloosd (zie [COH77]). 

Nu kunnen we overgaan op het met een hoeksnelheid -w in het Oxy-vlak 

roterende assenstelsel (x'y'z). De spins 'zien' dan het volgende effectieve veld Be: 

(2.26) 

In dit meedraaiende assenstelsel precedeert de fictieve spin om het totale effectieve 

veld Be heen met een precessiefrequentie Weff =-')'Be: 

(2.27) 

Veronderstel nu dat de frequenties wen w0 aan elkaar gelijk zijn (resonantie). In het 

roterende assenstelsel ziet de fictieve spin dan alleen een veld ~ ~·, waaromheen ze 

gaat precederen. Voor de overgangswaarschijnlijkheid P qp geldt dus (wanneer op 

t=O het atoom in de l~p) toestand zit!): 

p qp = ! (1 - cos bt) (2.28) 

Als er geen sprake is van resonantie (dus als w :f. w0) moet de poolhoek 0 in het 

roterende assenstelsel worden bepaald tussen Be en de z-as: 

b 
0 = arctan( ) w0 - w 0 ~ 0 < 7r, (2.29) 
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en dan geldt voor de overgangswaarschijnlijkheid P qp: 

b2 
Pqp =! sin2 U (1- cos(weff t)) = -- sin2 (! Weff t) 

Weff2 

15 

(2.30) 

Vergelijking (2.30) kunnen we onmiddellijk toepassen om de 

overgangswaarschijnlijkheid P qp te berekenen bij de enkele oscillatorische methode 

van Rabi, zoals we in§ 2.1.4 zullen zien. 

2.1.4. De enkele oscillatorische veld methode van Rabi. 

Bij de methode van Rabi met een enkel oscillerend veld wordt er over de hele 

inte~actiezone een RF-veld aangelegd. Het fictieve spin beeld geeft ons nu direct het 

vereiste fysische inzicht. De fictieve spin zal namelijk gaan precederen om het 

effectieve magneetveld Be dat voor w = w0 samenvalt met het roterende veld 

bf"f ex', zie (2.26). Als de hoek U tussen de z-as en de verwachtingswaarde van de 

fictieve spin verandert van nul in 1r, is er sprake van een overgang van de toestand 

I ~p) naar I ~q), mits de begintoestand I ~p) is. 

De atomen zullen afhankelijk van hun snelheid een bepaalde tijd in het 

RF-veld doorbrengen. Atomen met snelheid v brengen r = ljv (lis de lengte van 

het gebied met het RF-veld) aan tijd door in het RF-veld. De kans P qp dat zij naar 

toestand I ~q) zijn overgegaan wordt dus gegeven door in (2.30) r voor t te 

substitueren en stemt overeen·met de uitdrukking in [BRE91]. 

In Fig. 2.6 is voor een drietal gevallen de overgangswaarschijnlijkheid P qp 

getekend, als functie van llwjb = (w0 - w)jb, namelijk voor br = 1r, br = 1rj2, br = 

7r/3. De situatie voor br = 1r leidt tot een maximum P qp = 1 wanneer w0 = w. De 

frequentiehalfbreedte van de centrale piek is volgens [BRE91] ongeveer gelijk aan 

5/r rad s-1. 
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Fig. 2.6: De overgangswaarschijnlijkheid Pqp voor een bundel met uniforme 
snelheid v bij de methode van Rabi. Voor de curve met de hoogste centrale piek geldt 

dat br = 1r, de curve met de laagste centrale piek geldt indien br = 1r /2 en de derde 

curve geldt wanneer br = 7r/3. 

In het algemeen hebben de atomen in de bundel geen uniforme snelheid. Als de 

snelheidsverdeling van de atomen in de bron een Maxwellse is: 

F = '(li ) ";. e-( vf a.)2 
V V'7fa.3 ' (2.31) 

(met a. = J(2kTfm)) dan zal omdat de ontsnappingskans uit de bron voor de 

atomen evenredig met hun Snelheid iS, de Snelheidsverdeling r V in de bundel gelijk 

zijn aan 
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(2.32) 

Indien deze snelheidsverdeling in rekening wordt gebracht in de 

overgangswaarschijnlijkheid P qp' dan wordt die gelijk aan: 

(p ) = ___E [1- 1 (Werf l)] 
qp Weff2 2 a (2.33) 

In de laatste uitdrukking is de volgende integraal opgenomen: 

(met y = vf a). 
J 00 2 

I(x) = e-y y3 cos(~) dy, 
0 y 

(2.34) 

2.1.5. De gescheiden oscillatorische velden methode van Ramsey. 

Bij de methode van Ramsey met twee gescheiden oscillerende velden wordt 

aan het begin en het einde van de interactiezone een RF-puls gegeven aan de 

atomen. De pulsen zijn met elkaar in fase, er is als het ware sprake van een RF-veld 

over het hele stuk maar dan alleen aan het begin en het eind met een amplitude 

ongelijk aan nul. De interactie van een atoom met deze RF-pulsen, wordt weer 

volledig beschreven door de dynamica van de fictieve spin zoals we hieronder zullen 

zien. 

Beschouw een atoom dat het gebied met de eerste RF-puls betreedt. In het 

fictieve spin beeld zal als w = w0 de fictieve spin om het fictieve magneetveld b 

langs de x'-as gaan draaien. De amplitude van het veld is zo te kiezen, dat de hoek 

(}tussen de fictieve spin en de z-as gedurende de interactie verandert van 0 in 1rj2. 

Aangezien w = w0 is gekozen, zal de fictieve spin, mits het konstante magnetische 

veld homogeen is, gedurende zijn reis van het eerste naar het tweede RF-veld, geen 

faseverschil oplopen ten opzichte van dit tweede veld. Dat wil zeggen dat zij zal 

blijven precederen met dezelfde hoeksnelheid als het roterende assenstelseL Het 

tweede RF-veld heeft dus hetzelfde effect als het eerste en de hoek (}wordt weer met 

1rj2 gewijzigd van 1r/2 in 1r. Dit correspondeert in totaal met de hyperfijn overgang 

13,0) __.. 14,0). 
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Ook nu controleren we de in [BRE91] afgeleide uitdrukking voor P qp met 

behulp van het spin-! formalisme. De methode van Ramsey houdt dus in: eerst 

gedurende een tijdsduur reen RF-veld, dan gedurende een tijd T geen RF- veld, en 

tenslotte het laatste RF-veld, ook weer gedurende r seconden. Definiëer nu eerst 

enkele belangrijke assenstelsels: 

assenstelsel 1 ( xyz): 

assenstelsel 2 (x'y'z): 

het niet draaiend cartesische assenstelseL 

draait t.o.v. assenstelsel1 met hoeksnelheid w 

linksom de z-as. 

assenstelsel 3 (x"y'z"): ontstaat uit assenstelsel 2 door rotatie om de y' -as 

zodanig dat de z"-as langs het effectieve veld is 

gericht. 

Wanneer er een RF -veld op de atomen werkt is het handig de situatie in assenstelsel 

3 te beschouwen, want daarin precedeert de fictieve spin linksom de i"-as met een 

hoeksnelheid Weff. Zonder een RF -veld precedeert de spin in assenstelsel 1 met een 

hoeksnelheid w0 linksom de z-as. 

Om de fictieve spin van het ene naar het andere assenstelsel te transformeren 

zijn enkele coordinaten transformaties noodzakelijk: 

[
cos wt -sin wt 0~] 

R21 = sin wt cos wt 
0 0 

[ 

cos wt sin wt 0] 
R12 = -sin wt cos wt 0 

0 0 1 

[ 
6.w I Weff 0 bI Weffl 

R32 = 0 1 0 
-b lweff 0 11wlweff 

[
6. W I Weff 0 -bI Weffl 

R2 3 = 0 1 0 
bI We ff 0 11wl Weff 

[ 

cos w0T sin w0T 0] 
R~ = -sin w0T cos w0T 0 

0 0 1 

[ 

COS WeffT Sin WeffT 0~] 
R3 = -sig WeffT co~ WeffT 

(v' = R21 v) 

(v = R12 v') 

(v" = R32 v') 

(v' = R23 v") 

(2.35) 
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De matrices Ri en Rá stellen de precessie voor van de verwachtingswaarde van de 

fictieve spin respectievelijk om de z-as in assenstelsell en de z"-as in assenstelsel 3. 

Op t=O bevindt het cesium atoom zich in de grondtoestand 13,0), dus de 

verwachtingswaarde van de fictieve spin is gericht langs de z-as: 

(2.36) 

De fictieve spin ondergaat van t=O tot t=r de invloed van het eerste RF-veld. Dit 

betekent een precessie in assenstelsel 3 linksom de z"-as met hoeksnelheid Weff· Ga 

dus op t=O over naar assenstelsel 3. In dit assenstelsel is de fictieve spin dan gelijk 

aan (S) g = R32 R21 (S) 0. Roteer (S) H nu gedurende een tijdromde z"-as zodat 

(2.37) 

Van t=r tot t=r+T is er geen RF-veld en de fictieve spin roteert dus in assenstelsel 

1 om de z-as. Transformeer (S); dus terug naar assenstelsel 1 en roteer het een 

tijdje T om de z-as: 

(2.38) 

Dan bereikt het atoom op t=r+T het tweede RF-veld, en op t=2r+T is de fictieve 

spin in assenstelsel 3 dus gelijk aan: 

(2.39) 

Merk op dat hier R21( r+T) staat, daar de tweede puls coherent met de eerste is. 

Transformeer (S)2r+T tenslotte nog terug naar assenstelsel1 en we vinden dat: 

(S) 2r+T = Rt2(2r+T) R23 Ra R32 R21(r+T) Ri R12(r) R23 Ra R32 R21(0) (S)o 
(2.40) 

De overgangswaarschijnlijkheid P qp is gelijk aan sin2(!a), met a de hoek tussen de 

z-as en (S) 2r+T" We zien gemakkelijk in dat 

a= arccos (S)z 2r+T (2.41) 
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Pqp = sin2 H arccos (S)z 2r+T} (2.42) 

Vanwege de vele noodzakelijke matrixvermenigvuldigingen is gebruik gemaakt van 

computer algebra om (S) 2r+T te bepalen. Voor enkele verschillende waarden van 

de parameters w, w0, Weff, b, ren T is P qp zo numeriek bepaald en vergeleken met 

de rigoureuze quanturnmechanische oplossing uit [BRE91]: 

4~ ~w 
Pqp = -- sin2 (! Weff t) [cos(! Weff t) cos(! Weff t) --- sin(p,T) sin(! Weff t)]2 

2 
Weff Weff 

(2.43) 

Het eenvoudige, inzichtelijke fictieve spin beeld blijkt dezelfde resultaten op te 

leveren als (2.43)! In [BRE91] is ook rekening gehouden met eventuele variaties in 

de energieën EP en Eq ten gevolge van inhomogeniteiten in het kleine constante 

magnetische veld dat is aangelegd (om de ontaarding op te heffen en de quantisatie 

as te definieren): zij worden verrekend in de grootheid .À = (Eq - Ep)/ft - w) in 

(2.43). 

In Fig. 2. 7 is de overgangswaarschijnlijkheid P qp weergegeven voor het geval 

br = 1rj2. Men noemt de getekende curve ook wel het Ramsey-profiel. 
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Fig. 2. 7: De overgangswaarschijnlijkheid P qp voor een bundel met uniforme 

snelheid v bij de methode van Ramsey, wanneer br gelijk is aan 1rj2. 

Merk op dat de overgangswaarschijnlijkheid maximaal wordt als br = 1rj2. Voor het 

geval I Llwfbl ( 1 (en p,fbl ( 1) kan de overgangswaarschijnlijkheid Pqp worden 

benaderd met: 

Pqp ~ 4 sin2 (! Weff r) cos2 (! Weff r) cos2 (!ÀT) = sin2 (br) cos2 (!ÀT) 
{2.44) 

Aan de hand van {2.44) is direct in te zien dat voor het geval br = 1rj2, de 

frequentiehalfbreedte W van de centrale piek ongeveer gelijk is aan W ~ 1rjT rad s·1• 

De frequentiehalfbreedte wordt dus primair bepaald door de looptijd in het vrije 

precessie deel tussen de RF-pulsen in. Merk verder op dat de frequentiehalfbreedte 

bij de methode van Ramsey circa 0.6 maal die bij de methode van Rabi (met een 

corresponderende looptijd) is. 
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Middeling van deze benadering voor Pqp geeft (met y weer gelijk aan v/a): 

00 

I -y2 • bi >.L 
(P qp) = 2 

0 
y3 e sm2 (ay) cos2 (2ay) dy (2.45) 

Deze laatste relatie kan met behulp van enkele eenvoudige goniometrische 

betrekkingen worden omgezet in 

<
p ) = 1 _ 1I().L + 2bi) _ 1I(>.L - 2bi) _ 1I(2 bi) + 1I(>.i) 

qp 44 a 4 a 2 a 2a (2.46) 

waarin weer de integraal I(x), gedefiniëerd door (2.34), is gebruikt. Vergelijking 

(2.46) geeft net als bij de methode van Rabi de overgangswaarschijnlijkheid bij een 

expériment waarbij een bundel atomen door de meetopstelling wordt gevoerd. 

2.1.6. Eigenschappen van de gescheiden oscillatorische velden methode. 

Bij atoomklokken van het hier beschouwde type, wordt de gescheiden 

oscillatorische velden methode van Ramsey gebruikt. Deze methode heeft namelijk 

een aantal voordelen boven de methode met een enkel oscillatorisch veld. Hier volgt 

nu een inventarisatie van enkele van deze voordelen. 

1. De resonantiepieken zijn bij de gescheiden oscillatorische velden 

methode van Ramsey ongeveer 0.6 maal zo breed als de corresponderende piek bij de 

methode met een enkel RF-veld. Dit is al gebleken bij de bepaling van de 

frequentiehalfbreedte van beide methoden. Men kan de twee methoden vergelijken 

met een optisch experiment waarbij een enkel RF-veld overeenkomt met een enkele 

spleet met een breedte d en een dubbel RF-veld overeenkomt met twee smalle 

spleten op een afstand d. De interferentiepiek bij de enkele spleet zal breder zijn dan 

die bij de dubbele spleet. 

2. Bij de analyse van de methode met een enkel oscillatorisch veld, werd 

aangenomen dat het konstante veld in de interactiezone perfect homogeen was. Als 

dit niet het geval is, kan men de interactie van het oscillatorische veld met het 

atoom opvatten als een aaneenschakeling van interacties met achtereenvolgende 

oscillatorische velden, elk met hun 'eigen' konstante magnetisch veld. De 

overgangskans P qp vertoont dan een moeilijk te ontwarren interferentiepatroon. Bij 
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de analyse van de methode met een dubbel RF-veld daarentegen, zijn eventuele 

inhomogeniteiten van het konstante magnetisch veld tussen de RF-velden wel 

meegenomen. Deze inhomogeniteiten hebben geen invloed op de scherpte van de 

resonantiepiek en geven een af te schatten frequentiedrift. In het spin-! beeld is het 

faseverschil q, dat het precederende atoom oploopt als gevolg van inhomogeniteiten 

ten opzichte van de RF-velden, gelijk aan 

T 
q, = J 0 (w- w0(t)) dt (2.4 7) 

Hierbij is w0( t) = (Eq( t) - Ep( t)) /tL de precessiefrequentie van het atoom op de 

plaats x = vt. De faseverschuiving moet worden gemiddeld en is gelijk aan q, = ( w

(w0)) T. Dit betekent dat als de RF-velden een hoekfrequentie (w0) hebben, het 

tweede veld hetzelfde effect heeft als het eerste veld, vanwege q, = 0. De curve 

P qp( w - w0) schuift ten opzichte van het geval van een perfect homogeen magnetisch 

veld, een stukje naar links of rechts. Hoeveel de curve opschuift, wordt bepaald door 

de Zeeman verschuiving. Deze is voor de betrokken niveaus evenredig met (B0
2). Nu 

kan de (gemiddelde) magnetische inductie (B0) worden bepaald door magnetische 

overgangen met D.mF = ±1 te meten, welke lineair zijn in B. Zo kan de 

Zeemanverschuiving van de overgang 13,0) - 14,0) worden benaderd met 

(2.48) 

Oftewel, er is voor het geval 133Cs een onzekerheid in de Zeemanverschuiving gelijk 

aan 

(2.49) 

met Zlz in s-1 en B0 in Tesla. 

3. De methode met een dubbel oscillerend veld is effectiever bij de hoge 

overgangsfrequentie van 133Cs, omdat dan de golflengte van de straling groter is dan 

de typische lengte van de regio waar de energieniveaus worden bekeken. De lineaire 

afmetingen van het gebied waar het RF-veld werkt zijn bij een dubbel oscillerend 

veld kleiner dan de golflengte te kiezen. Dit is van belang i. v.m. het Dicke-effect. 

Dit laatste komt er in essentie op neer dat een eerste orde Doppier effect wordt 

vermeden omdat bij emissie of absorptie van een foton de terugstoot wordt 

opgenomen door het atoom samen met zijn omgeving. 
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4. Als de beide oscillatorische velden perfect in fase zijn, dan zijn er geen 

eerste orde Doppier verschuivingen. Met het fictieve spin-beeld valt dit onm.iddelijk 

te begrijpen: de precessiefrequentie hangt namelijk niet af van de snelheid van het 

atoom. Als de frequentie van de oscillatorische velden exact gelijk is aan w0 blijft de 

fictieve spin gedurende zijn reis van het eerste naar het tweede oscillatorische veld 

keurig in fase met die velden, onafhankelijk van zijn snelheid. 

5. De gescheiden oscillatorische velden methode kan worden gebruikt om 

energieniveaus van een object te onderzoeken, dat in een gebied zit waar geen 

oscillatorische velden worden toegelaten. Het stuk tussen de oscillatorische velden 

kan immers worden gebruikt om het te onderzoeken object een of ander medium te 

laten doorlopen. Een voorbeeld van een toepassing van deze mogelijkheid, is de 

met~ng van de Larmorfrequentie van neutronen in een gemagnetiseerd stuk ijzer. 

6. Indien de amplitude van de oscillerende velden wordt teruggedraaid, dan 

zullen langzame atomen worden bevoordeeld. Het effect van het oscillerende veld 

hangt namelijk samen met de snelheid volgens r = l/ v. Het bevoordelen van 

langzame atomen maakt de resonantiepiek smaller. Dat dit zo is valt in te zien aan 

de hand van de frequentiehalfbreedte voor een monoenergetische bundel, die gelijk is 

aan 1r/T N v. 

7. Het is met de gescheiden oscillatorische velden methode mogelijk om 

niveaus te onderzoeken die spontaan vervallen. Een opstelling waar de velden op een 

flinke onderlinge afstand staan maakt het mogelijk om de resonantiepiek veel 

scherper te krijgen dan men op grond van de gemiddelde levensduur van het 

bovenniveau en het onzekerheidsprincipe van Heisenberg zou verwachten. Dit komt 

omdat alleen de atomen die de reis van het ene naar het andere veld hebben 

overleefd, een bijdrage leveren aan de resonantiepiek. 

Vanwege de hier boven opgesomde eigenschappen, wordt voor spectroscopie 

aan moleculaire en atoom bundels in het algemeen de gescheiden oscillatorische 

velden methode gebruikt. Er zijn echter omstandigheden, waar de enkele velden 

methode de voorkeur verdient. Zo wordt bijvoorbeeld het effect van het RF-veld 

gegeven door het produkt br ( b is de Ra bi frequentie en r is de tijd dat het te 

onderzoeken systeem het RF -veld ziet). De tijd r is bij een corresponderend 

experiment bij de methode van Rabi typisch langer dan de tijd waarover de 
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RF-pulsen bij de methode van Ramsey hun invloed uitoefenen. Zodoende moet de 

amplitude van het RF-veld bij de methode van Ramsey groter zijn dan bij de 

methode van Rabi. Als nu de gewenste resonantiefrequentie in een gebied zit, 

waarbij de vereiste amplitude niet of moeizaam haalbaar is met de methode van 

Ramsey, hoeft dit geen enkel probleem op te leveren met de methode van Rabi 

[RAM90,VAN89]. 

2.1.7. De nauwkeurigheid van de huidige Cs-klokken. 

De maximale nauwkeurigheid van de atoomklok gebaseerd op een 

hyperfijnovergang van Cs en een resonator zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 is 

waarschijnlijk bereikt. De uiteindelijk overgebleven relatieve onzekerheid in de 

freq~entie is van de orde 10-13. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste 

bijdragen tot deze onzekerheid [VAN89,KAS89]. 

De trilholte fase verschuiving. 

De belangrijkste beperking in de lange termijn nauwkeurigheid van de huidige 

Cs-resonator wordt veroorzaakt door de trilhol te. Het RF -veld in een trilholte zal 

door verliezen aan de wanden van de trilholte niet alleen uit een staande golf 

bestaan maar ook (een kleine) lopende component. Dit leidt tot een eerste orde 

Doppier verschuiving (zie punt 4 in § 2.1.6 en [VAN89, § 5.3.6]). De hierdoor 

veroorzaakte resulterende relatieve onzekerheid bij de huidige Cs-klokken in de 

gemeten resonantiefrequentie is gelijk aan: 

ÖVtri lholte _
13 ---= 0.80xl0 vo 

De tweede orde Dopplerverschuiving. 

(2.50) 

De tweede orde Dopplerverschuiving is een consequentie van de relativistische 

tijddilatatie. De resonantiefrequentie van een individueel atoom verschuift evenredig 

met (vfc) 2 waarbij v de snelheid van het atoom is en c de lichtsnelheid. Het totale 

effect, dat kan worden bepaald door te middelen over de snelheidsverdeling, is 
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negatief: een bewegende klok loopt langzamer. Het uiteindelijke resultaat bij de 

huidige Cs-klok is: 

6vdoppler 
--- = -0.10x1o-13 

vo 
(2.51) 

Dit resultaat wordt bereikt door atomen met een lage snelheid te selecteren (van de 

orde 100 m/s) of door het RF-veld te verkleinen. 

PulZing van nabijgelegen overgangen 

Deze frequentieverschuiving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

overgangen LlF = ±1 en LlmF = 0 en daarvan wel in het bijzonder de 13,1) ~ 14,1) 

en f3,-1) ~ 14,-1) overgangen [VAN89, § 5.6.5]. De grootte van de verschuiving 

hangt af van de specifieke vorm van de Cs-resonator en het konstante B-veld. De 

resulterende verschuiving als gevolg van dit effect is 

6vpulling 
--- = 0.20x 10-13 

vo 

Magnetische inhomogeniteiten 

(2.52) 

De verschuiving, of beter gezegd de onzekerheid daarin, ten gevolge van 

inhomogeniteiten in het konstante magnetisch veld is al besproken bij de 

inventarisatie van de eigenschappen van de methode van Ramsey. De onzekerheid 

bij de huidige klokken ten gevolge van dit fenomeen is: 

6vmagneet . 
--- = 0.03x 10-13 

vo 
(2.53) 
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2.2. De Cs-fontein. 

2.2.1. Inleiding. 

Bij spectroscopische metingen aan atomen in apparaten zoals beschreven in 

paragraaf 2.1.2, wordt, ervan uitgaande dat de methode van Ramsey wordt 

toegepast, de meettijd bepaa1d door de lengte L tussen de RF-velden en de snelheid 

v van de atomen. Zo zal de meettijd T met een bundel cesiumatomen met een 

temperatuur 300 K en L = 5 m ongeveer gelijk zijn aan L/(v) = 2.6x1Q-2 s. Dit 

correspondeert met een frequentiehalfbreedte van het centrale deel van het Ramsey 

profiel van ruwweg 20 Hz. Een manier om de meettijd aanzienlijk te vergroten en zo 

de frequentiehalfbreedte te verkleinen, is door de meting te verrichten in een 

aton;taire fontein met vooraf gekoelde atomen. 

De atomaire fontein is een constructie waarin atomen vanuit een bron omhoog 

worden geschoten. De zwaartekracht zorgt ervoor dat de atomen weer naar beneden 

komen. Het idee van de fontein is overigens niet nieuw: in het begin van de jaren 50 

probeerde Zacharias, tevergeefs, een fontein te maken met een naar boven gerichte 

bundel thermische atomen [KAS89]. De langzame atomen in de bundel werden 

geacht een ballistische route te volgen. Als nu de 7r/2-pulsen worden gegeven terwijl 

de atomen zich rond hun bovenste punt bevinden, zeg in een gebied van het 

bovenste punt tot 10 cm daaronder, dan kan er sprake zijn van een meettijd (tijd 
. 1 

tussen de pulsen) van T = 2(20xl0-2/g)2 ~ 0.3 s, ofwel een frequentiehalfbreedte van 

1.7 Hz. Ter vergelijking: de huidige U.S. tijdstandaard, NBS VI, heeft een 

lijnbreedte van 26 Hz. Deze eigenschap samen met de huidige mogelijkheden om 

atomen op te sluiten in een magnet~ptische val en af te koelen tot extreem lage 

temperaturen, maakt dat de Cs-fontein een serieuze kandidaat is om als resonator 

te dienen voor een Cs-klok. 

2.2.2. De Na-fontein. 

Recent is door de groep van Chu (Stanford University) met een atomaire 

fontein de grondtoestand hyperfijn overgang (F=l,mF=O) --+ (F=2,mF=O) van 

natrium gemeten met een lijnbreedte van 2 Hz [KAS89]. In Fig. 2.8 is de opstelling 

waarmee deze meting is verricht, schematisch weergegeven. 
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Fig. 2.8: De Na-fontein. Uit een voorgekoelde bundel worden Na-atomen in een 

magneta-optische val geladen. Nadat de atomen zijn afgekoeld, worden ze met een 

vertikale laserpuls omhoog geschoten. De atomen volgen een baUistische route. In de 

golfgeleider worden de atomen volgens Ramsey 's methode twee maal met een 

1rj2-puls geconfronteerd. 

Hier volgt een korte beschrijving van het experiment. Met een Na-bundel 

wordt een magneta-optische trap geladen. Na ongeveer 500 J-LS wordt de 

evenwichtssituatie bereikt (er zijn dan ongeveer 5x 107 atomen aanwezig in de trap). 

Op dat moment wordt de stroom door de spoelen die het magnetisch veld van de val 

verzorgen, uitgeschakeld en de atomen worden met drie orthogonale lasers in 

ongeveer 15 ms gekoeld van 1 mK naar 50 J.LK. Gedurende dit proces expandeert het 

kluitje atomen van een bol met een straal van circa 1 mm naar een bol met een 

straal van 2 mm. 

Met een vertikale laserpuls (in resonantie met een optische overgang) worden 

de atomen dan omhoog gestuwd met een gemiddelde snelheid van zo'n 250 cmfs. 
Ter preparatie voor de interactie met de RF-velden, worden de atomen optisch naar 

de F=1 hyperfijntoestand van het grondniveau gepompt. De atomen met een 
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startsnelheid van circa 250 cmfs gaan een RF-golfgeleider binnen (lengte x hoogte x 

breedte = 46 x 11.5 x 11.5 cm) door een gat van 25 cm2, bereiken hun hoogste punt 

en vallen weer naar beneden. In de golfgeleider, waar een konstant magnetisch veld 

heerst van 15 á 20x1o-6 T, ondergaan de atomen twee 11'/2-pulsen (TE 10-mode). 

Ongeveer 450 ms na de vertikale puls komen de atomen dan in de detectiezone waar 

ze resonant worden geïoniseerd vanuit de F=2 hyperfijntoestand. In Fig. 2.9 is het 

waargenomen Ramsey-profiel weergegeven dat met een meettijd T van 125 ms is 

verkregen en de centrale piek van het Ramsey-profiel bij een meettijd van 255 ms. 

De lijnbreedtes zijn respectievelijk 4 en 2 Hz. 

(a) 

70 100 130 160 190 

11 (-1 771 626 000 Hz) 

Fig. 2.9: (a) Het Ramsey-profiel met een meettijd van 125 ms. {b} De centrale 

piek van het Ramsey-profiel met een meettijd van 255 ms. De respectievelijke 

lijnbreedtes zijn 4 en 2 Hz. 

De resultaten van het hier boven beschreven experiment tonen aan dat de 

atomaire fontein nieuwe mogelijkheden geeft voor het verrichten van zeer 

nauwkeurige spectroscopische metingen. Metingen van dit type zijn gaande op de 

Stanford Universiteit (Chu et. al.) en op de Ecole Normale Supérieure in Parijs 

(Cohen-Tannoudji, Dalibard, Aspect et al.). De bereikte temperaturen van de 

Cs-atomen juist voor de fontein-laserpuls is in het Franse experiment 2.5 J.LK, de 

meettijd T ongeveer 0.25 s, de atomaire dichtheid in de trilholte 106 à 107 cm-3 en 

het constante magneetveld ongeveer 10-7 T. In § 2.2.3 zal worden gekeken naar drie 

foutenbronnen die de nauwkeurigheid van de Cs-klok op basis van een atomaire 

fontein zouden kunnen beperken. 
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2.2.3. De nauwkeurigheid van de Cs-fontein als frequentie standaard. 

Het aantal mogelijke foutenbronnen die de nauwkeurigheid kunnen beperken is 

uiteraard zeer groot. Hier zal naar drie van deze bronnen worden gekeken, namelijk 

het tweede orde Doppier effect, inhomogeniteiten in het konstante magnetische veld 

en spin-exchange botsingen. Hierbij is uitgegaan van een Cs-fontein zoals 

gerealiseerd in Parijs. Alleen de verschuivingen die worden veroorzaakt door de 

bovenstaande foutenbronnen worden beschouwd. 

Het tweede orde Dopplereffect 

Bij een meettijd T gelijk aan 0.25 seconde is de snelheid v van de atomen bij 

binn,enkomst van de trilholte van de orde gT/2 ~ 1.25 mfs. De verschuiving in de 

waargenomen resonantiefrequentie als gevolg van het tweede orde Dopplereffect 

wordt dan 

(2.54) 

Hieruit blijkt dat bij de fontein, het tweede orde Dopplereffect een zeer kleine 

verschuiving veroorzaakt, ruwweg drie ordes kleiner dan bij de huidige Cs-klok. 

Magnetische inhomogeniteiten 

De amplitude van de ?r/2-pulsen kan bij een fontein een orde kleiner zijn dan 

bij een bundel atomen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de lange pulstijd r. Bij de 

fontein is deze een orde groter dan bij de methode met een bundel atomen: bij een 

fontein is meer tijd voor de pulsen. Het lage te gebruiken RF-vermogen vermindert 

de pulling van naastgelegen overgangen, zodat er een kleiner konstant B-veld kan 

worden gebruikt. Met een magnetisch veld van 10-7 T is de Zeeman verschuiving 

van de 13,0) ~--+ 14,0) overgang gelijk aan Äv = 0.4 mHz. Een onzekerheid in het 

B-veld van circa 1%, leidt dan tot een relatieve onzekerheid in de gemeten 

overgangsfrequentie van (zie paragraaf 2.1.6) 

b'Vzeeman 

vo 

427x 108 [ (B02) - (B 0) 2] 
--------- = lxl0-15 

vo (2.55) 
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De pulling als gevolg van naast gelegen overgangen geeft in dit geval een relatieve 

onzekerheid van de orde 10-16 [KAS89]. 

Spin-exchange botsingen 

Een potentieel probleem dat de nauwkeurigheid van de Cs-fontein als 

resonator zou kunnen beperken, is het optreden van Cs-Cs spin-exchange botsingen. 

Deze processen zorgen ervoor dat de resonantiefrequentie verschuift en verbreedt. 

Zoals al eerder is opgemerkt, is het voor een verbetering van de signaal-ruis 

verhouding van Cs-fontein klok gunstig om de dichtheid van de atomen op te 

voeren. Met de nu in Parijs experimenteel bereikte dichtheden van 106 à 10 7 cm-3 is 

het waarschijnlijk dat deze verschuiving en verbreding significante waarden gaan 

aannemen. Daarom is het zinvol deze verschuiving en verbreding theoretisch te 

bepalen. Dit wordt in Hfdst. 3 gedaan. 
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3. Frequentie verschuiving en verbreding door spin-exchange 
botsingen. 

3.1. De Hamiltoniaan van het verstrooiingsprobleem voor Cs. 

3.1.1. De interne Hamiltoniaan. 

De totale Hamiltoniaan waarmee wij het botsingsprobleem beschrijven is een 

effectieve Hamiltoniaan in het massamiddelpunt systeem: 

p2 2 
H =- + L Hint+ Vc 

2jt i=1 1 
{3.1) 

Effedief betekent hier dat wij de beschrijving niet geven met een exacte 

uitdrukking, maar met een uitdrukking waarvan gebleken is dat hij voor ons doel 

voldoende nauwkeurige resultaten geeft [EIJ84]. 

We zullen ons beperken tot Cs atomen in de grondtoestand, zodat Vc de 

singlet of triplet potentiaal voorstelt. De effectieve Hamiltoniaan voor de interne 

energie van één atoom heeft de volgende vorm [EIJ84]: 

{3.2) 

De eerste term is de hyperfijn interactie (de zogenaamde Fermi-contactterm). 

Hierin zijn S en I de operatoren voor de totale electronen- respectievelijk kernspin 

en a (de hyperfijnconstante) is gelijk aan i van de hyperfijn opsplitsing van de Cs 

grondtoestand. 

De grootte van de hyperfijnopsplitsing ligt bij B=O T exact vast voor Cs. De 

internationale tijdstandaard wordt namelijk, zoals beschreven in Hfdst. 2, afgeleid 

van Cs-atoomklokken. De overgangsfrequentie tussen het F=3 en het F=4 niveau is 

daarom per definitie exact gelijk aan 9192.631770 MHz bij B=O T [ARI77]. Hieruit 

volgt dat a/kb = 110.2936 mK. 
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De totale electronenspin S van het Cs atoom is ! en de kernspin I is !· 
De tweede term in Hint is de Zeemanenergie -{JI.e + JJ.n) • B met de volgende 

gyromagnetische verhoudingen [VAN89]: 

J.Le( Cs) -1 -1 J.Ln (Cs) -1 -1 
'Ye = = 1.7761lx1011 T S , 'Yn = = 1.910x107 T S (3.3) 

!h ~h 

3.1.2. De eigentoestanden van de interne Hamiltoniaan. 

Wat zijn de symmetrie eigenschappen van de interne Hamiltoniaan? De 

eerste term is een inproduct en als zodanig invariant onder gelijktijdige rotatie van 

S en. I. De totale spin F = S + I van het atoom blijft dus behouden. Dit komt 

overeen met de quanturngetallen F en mF. De Zeeman term is invariant onder 

afzonderlijke rotaties van electronen- en kernspin om de richting van het 

magneetveld zodat de projectie van F op de z-as behouden blijft. Voor de interne 

Hamiltoniaan is mF = ms + m1 dus een goed quanturngetaL 

De eigentoestanden zullen we uitrekenen in de basis {I! ~ msm1) }, wat we 

afkorten tot {I msmi) }. Gerangschikt naar mF geeft dat: 

mF=4 1 1/2 1 /2) 

mF:;::: 3 l-1/2 7/2), 1 1/2 5/2) 

mF=2 l-1/2 5/2), 1 1/2 3/2) 

mF = 1 l-1/2 3/2)' 1 112 1/2) 

mF = 0 l-1/2 1/2)' 1 1/2 -1/2) 

mF =-1 l-1/2 -1/2)' 1 1/2 -3/2) 

mF =-2 l-1/2 -3/2)' 1 1/2 -5/2) 

mF =-3 l-1/2 -5/2), 1 1/2 -7 /2) 

mF=-4 l-1/2 -7 /2) (3.4) 

De symmetrie eigenschappen zorgen ervoor dat het 16-dimensionale eigenwaarde 

probleem opgesplitst kan worden in zeven 2-dimensionale en twee 1-dimensionale 

deelproblemen. Voor de berekening van de eigenwaarden en eigentoestanden 

verwijzen we naar appendix A. 
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Genummerd naar oplopende energie zijn de eigentoestanden: 

B~o 

IF,mF) 
jl6) - 1 112 1 /2) 14, 4) 

115) =cos 03 1 1/2 5/2) +sin 03 l-1/2 7 /2) 14, 3) 
j14) =cos (}2 1 1/2 3/2) + sin 02 l-1/2 5/2) 14, 2) 
jl3) =cos (}1 1 1/2 1/2) +sin 01 l-1/2 3/2) 14, 1) 
112) =cos 00 1 1/2 -1/2) +sin 00 l-1/2 1/2) 14, 0) 

111) = cos (}_1 1 1/2 -3/2) +sin (}_1 l-1/2 -1/2) 14,-1) 
jlO) =cos (}_2 1 1/2 -5/2) +sin 0_2 l-1/2 -3/2) 14,-2) 

19) =cos (}_3 1 112 -7 /2) +sin (}_3 l-1/2 -5/2) 14,-3) 

18) - l-1/2 -7 /2) 14,-4) 

17) =-sin (}_3 1 1/2 -7 /2) +cos (}_3 l-1/2 -5/2) 13,-3) 

16) =-sin 0_2 1 1/2 -5/2) +cos (}_2 l-1/2 -3/2) 13,-2) 

15) =-sin (}_1 1 1/2 -3/2) +cos 0_1 l-1/2 -1/2) 13,-1) 

14) =-sin 00 1 112 -1/2) +cos 00 l-1/2 1/2) 13, 0) 

13) =-sin 01 1 1/2 1/2) +cos 01 l-1/2 3/2) 13, 1) 

12) =-sin 02 1 1/2 3/2) +cos (}2 l-1/2 5/2) 13, 2) 

11) =-sin 03 1 1/2 5/2) +cos (}3 l-1/2 7 /2) 13, 3) (3.5) 

met de bijbehorende energie eigenwaarden: 

Ets = !_a + !nB( 'Ye- 7;n) 
4 

E1s =-_:_a- 3;nhB + (aJ7)/(2sin 203) 
4 

E14 =--=-a- 2;nhB + (a2J3)/(2sin 202) 
4 

E13 
1 

rnhB + (aJ15)/(2sin 201) =- a-
4 

E12 =-_:_a+ 4a/(2sin 200) 
4 

Eu =-_:_a+ rnhB + (aJ15)/(2sin 20_1) 
4 

E1o =--=-a+ 2;nhB + (a2J3)/(2sin 20_2) 
4 

Eg =-_:_a+ 3;nhB + (a/l)/(2sin 20_3) 
4 
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Es = !_a - !fLB(f'e- 7'Yn) 
4 

E7 =-2:_a + 3'YnfLB- (a,J7)/(2sin 20_s) 
4 

Es = -2:_a + 2'YnfLB- (a2v'3)/(2sin 20_2) 
4 

Es =-la+ 'YnfLB- (a,V15)/(2sin 20_1) 

4 
E4 

1 4a/(2sin 200) =- a-
4 

Es 
1 'YnfLB- (av'15)/(2sin 201) =- a-
4 

E2 =-_:_a- 2'YnfLB- (a2v'3)/(2sin 282) 
4 

El =--=-a- 3'YnfLB- (a,J7)/(2sin 20s) 
4 

en de menghoeken (0 < 8 ~ 7r/2): 

tan 20s 

tan 202 
tan 201 

tan 200 

tan 20_1 

tan 20_2 
tan 20_s 

= (a,J7) /(3a + fLB( 'Ye + 'Yn)) 

= (a2v'3)/(2a + fLB( 'Ye + 'Yn)) 

= (a,V15)/( a+ fLB( 'Ye + 'Yn)) 

= ( 4a)/fLB( 'Ye + 'Yn) 
= (a,V15)/(- a+ fLB( 'Ye + 'Yn)) 

= (a2v'3)/( -2a + fLB( 'Ye + 'Yn)) 

= (a,J7) /(-3a + fLB('Ye + 'Yn)) 

De speciale waarden voor B=O zijn: 

Os = 0.361367 

02 = !'Tf 

el = 0.659058 

Oo = t1r 
e_l = 0.911738 

0_2 - !'Tf -s 
e_s = 1.209429 
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(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

In Fig. 2.3 zijn de energiëen van de 16 eigentoestanden reeds uitgezet als functie van 

het aangelegde magneetveld. 
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3.1.3. De centrale wisselwerking Vc. 

De centrale wisselwerking is in feite de effectieve vorm van alle Coulomb 

interacties tussen electrenen en kernen van de twee cesium atomen. Het is 

gebruikelijk om deze wisselwerking te ontbinden in een singlet (S=O) en een triplet 

(S=l) potentiaal: 

1 
Vc(r) = Vo(r) p(O) +V 1(r) p(l) = I:; V S p(S) 

S=O 
(3.9) 

De operatoren p(O) en p(l) projecteren op de singlet (S=O) en triplet (S=l) 

deelruimten, en de potentialen V g(r) zijn de bijbehorende singlet (S=O) en triplet 

(S=l) potentialen. De centrale wisselwerking Vc is niet afhankelijk van de oriëntatie 

van L, S = S1 + S2, 11 en 12. Deze observabelen zijn dus behouden en l, ml, S, ms, I1 

= I2 = ! en mil, mi2 zijn goede quantumgetallen. 

Voor een eenvoudig stel atomen als H+H zijn de potentialen exact uit te 

rekenen. Voor Cs+Cs is dit niet meer mogelijk. In de volgende paragraaf zal kort 

worden ingegaan op de manier waarop de singlet en triplet potentialen worden 

bepaald. 

3.2. Bepaling van de singlet- en triplet potentiaal van Cs. 

3.2.1. Inleiding. 

Voor het expliciet doorrekenen van botsingsprocessen moet men beschikken 

over nauwkeurige benaderingen voor de singlet- en triplet potentiaal. 

De effectieve potentiaal van een twee-atomig molecuul is via een 

WKB-achtige methode, aangevuld met inverse storingsrekening [WEI85], tot dicht 

bij het continuurn afgeleid uit gemeten overgangen tussen het betrokken en andere 

( electronische) niveaus. Met een analytische voortzetting bij grote r (exponentiële 

exchange term + r-6, r-8 . . polarisatietermen) en bij kleine r worden de staarten 

geconstrueerd. Deze potentialen zijn in het algemeen betrouwbaarder dan die 

verkregen uit theoretische berekeningen. Dit kan worden getest door de met die 

potentialen berekende rotatie-vibratie niveaus te vergelijken met die afgeleid uit 

gemeten waarden. In de volgende paragrafen zal uitgebreider worden aangegeven 

hoe de potentialen van de singlet en triplet grondtoestanden zijn bepaald [BRE91]. 



Frequentie verschuiving en verbreding door spin-exchange botsingen 37 

3.2.2. De singlet grondtoestand potentiaal. 

De singlet grondtoestand potentiaal van Cs2 is afgeleid uit zeer nauwkeurige 

experimentele data [WEI85] over circa 3430 overgangen. Deze lijnen beslaan 137 

vibratieniveaus van de singlet grondtoestand. In [WEI85] is uit de gemeten 

spectroscopische termen de potentiaal bepaald in het gebied tot dicht bij het 

continuum. Voor grote r-waarden (r>21.79 a0) is de staart van de potentiaal 

geconstrueerd met behulp van de bekende van der Waals ontwikkeling en een 

exponentiële exchangeterm met theoretisch bepaalde coëfficiënten. De 

geconstrueerde singlet potentiaal blijkt de energieën van de overgangen tussen de 

verschillende vibratieniveaus voortreffelijk (binnen 1 procent) te reproduceren. In 

Fig. 3.1 staat de singlet potentiaal weergegeven. 

-. 
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' 0 

T""" -
as as ... 
c: 
Q) ... 
0 
a. ... 
Q) 
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0') -0.20 L_ _ _l__ _ ____L_ _ __JL__ _ _j___-----'------'-----'-----~ 

c: 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

U'J 
internucleaire afstand r (a0) 

Fig. 3.1: De singlet grondtoestand potentiaal van Cs2 als functie van de 

internucleaire afstand r. 

3.2.3. De triplet grondtoestand potentiaal. 

Er is nog geen uit experimentele data afgeleide grondtoestand triplet 

potentiaal van Cs2 voorhanden. Wel kan uit de singlet potentiaal de polarisatie + 
exchange staart worden overgenomen met als enige modificatie het omkeren van de 
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exchange term. We kiezen er in feite voor om reeds vanaf r = 15.6 a0 de triplet 

potentiaal te kiezen in de vorm 

(3.10) 

omdat in [WEI85] de exchange potentiaal al vanaf die r-waarde is bepaald. Voor r 

< 15.6 a0 is een theoretische triplet potentiaal gebruikt [KRA90]. 

Helaas bleek dat deze theoretische potentiaal en de volgens bovenstaande 

methode verkregen 'staart' niet op elkaar aansluiten. Op grond van de overweging 

dat de 'staart' (immers getoetst aan experimentele gegevens) een betere benadering· 

is voor de triplet potentiaal dan de theoretische, is besloten om het theoretische 

gedeelte aan te passen. Dit is op twee manieren gedaan, resulterend in twee 

varianten van de triplet potentiaal: 

1. Veronderstel dat de afwijking /1 V 1 in de theoretische potentiaal te 

schrijven is als: 

(3.11) 

De vrijheid om de constanten a en {3 te kiezen maakt het mogelijk om de 

theoretische potentiaal continu en differentieerbaar aan te laten sluiten bij de 

'staart'. Bij de zojuist genoemde correctie denken we vooral aan het verkeerd 

meenemen van de bijdragen tot de totale electronen energie afkomstig van de 

binnenste schillen, die niet expliciet in de 'ab initio' berekening zijn meegenomen. 

Het ligt voor de hand dat rond het minimum van de potentiaal de snelle variatie 

van de potentiaal vooral komt van de buitenste electronen omdat die elkaar daar 

gaan overlappen. We veronderstellen dus dat de correctieterm nog pas langzaam 

variëert. Daarom kiezen we daarvoor een lineair verloop. 
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Fig. 3.2: De triplet grondtoestand potentiaal van Cs2 als functie van de 
internucleaire afstand r, berekend volgens methode 1 (zie tekst}. 

2. Afgezien van de singlet potentiaal die hier boven is besproken, is er ook 

een theoretische singlet grondtoestand van Cs2 beschikbaar [KRA90]. Deze is op 

eenzelfde wijze tot stand gekomen als de triplet variant. Veronderstel nu dat bij 

beide berekeningen dezelfde afwijking l:l V optreedt t.g.v. het eerder genoemde niet 

goed meenemen van de binnenschil electronen. Dan zou de theoretische triplet 

potentiaal kunnen worden gecorrigeerd volgens onderstaand schema: 

(3.12) 

Ook de zo geconstrueerde triplet potentiaal blijkt niet goed aan te sluiten bij de 

staart rechts van 15.6 a0• Daarom wordt ook hier een lineaire correctie van de vorm 

(3.11) toegevoegd, waarmee zowel de waarde als de eerste afgeleide continu worden. 
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Fig. 3.3: De triplet grondtoestand potentiaal van Cs2 als functie van de 

internucleaire afstand r, berekend volgens methode 2 (zie tekst). 

Over de nauwkeurigheid van de beide geconstrueerde triplet potentialen kan, 

vanwege het ontbreken van experimentele gegevens, nog niets worden gezegd. In 

hoeverre de berekening van de spin-exchange botsingsprocessen afhangt van de 

specifieke vorm van de triplet potentiaal kan wel al enigzins worden nagegaan door 

beide varianten in de berekeningen te gebruiken. 

3.3. De S-matrix. 

Eén van de meest fundamentele grootheden in de fysica is de S( cattering-) 

operator. Aanvankelijk ingevoerd door Heisenberg voor het beschrijven van 

botsingen, is deze operator gaandeweg een steeds belangrijker rol gaan spelen. In het 

begin van de zestiger jaren is zelfs geprobeerd een 'theorie van alles' te formuleren 

op basis van de analytische eigenschappen van deS-operator. DeS-operator 
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definiëert een afbeelding in de toestandsruimte, die een golfpakket lang vóór een 

botsing afbeeldt op een ver na een botsing. Vanwege de lineariteit van de 

Schrödinger vergelijking kan de S~perator volledig worden gedefiniëerd door eerder 

genoemde afbeelding te specificeren voor de limiet van toestanden met één scherpe 

energie. Dit is in essentie de S-matrix. In dit tijdafhankelijke beeld van stationaire 

toestanden zijn de elementen van de S-matrix in essentie reflectie amplituden. Elk 

daarvan is de coëfficiënt van een uitgaande bolgolf e +ikjr bij een zekere 

eindtoestand ~j voor alle niet-radiële vrijheidsgraden, gegeven een inkomende golf 

e-ikjr bij een begintoestand ~i· Een exacte definitie van de S-matrix volgt in het 

onderstaande. 

Allereerst is het van belang om een basis te definiëren ten opzichte waarvan 

alle golffuncties vastgelegd worden. We nemen een basis { I { a,B})} die het product is 

van twee deeltjes hyperfijn eigentoestanden en een impulsmoment basis {I rlrnl)} 

voor de baanbeweging: 

(3.13) 

Hierin is r de onderlinge afstand en l het relatieve baanimpulsmoment quanturngetal 

van de twee botsende atomen met projectie ml op de z-as. In deze basis is de plaats 

representatie van de verstrooiingstoestand: 

-1 .l A 

(ri'I/J) = E E F lm { a}(r) r 1 Y lm (r) I {a,B}) 
{ a,B} lml l 0

1-J l 
(3.14) 

De aldus gedefinieerde radiële golffuncties F lm i a,B} ( r) kunnen door 

integratie van de radiële Schrödinger vergelijking worden bepaald. Dit is de 

zogenaamde gekoppelde kanalen methode [ST086]. De zo bepaalde oplossing 

F lrnl{ a,B}(r) moet voor r ~ oo wel voldoen aan de juiste fysische randvoorwaarden, 

en dus alleen bestaan uit een inlopende bolgolf in één open kanaal en uitlopende 

bolgolven in, in principe, alle open kanalen, en naar 0 gaan in alle gesloten kanalen. 

Bovendien moeten de functies F lrnl{a.B}(r) naar 0 gaan voor r~o. 

Beschouw nu niet het gedrag van een afzonderlijke set radiële golffuncties 

F lmi a,B}(r) maar van een vierkante matrix ~. De kolommen van ~ representeren 

lineair onafhankelijke oplossingsvectoren. De bijbehorende kolomindex is te 
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interpreteren als een ingangskanaal. Er zijn immers evenveel lineair onafhankelijke 

oplossingen als onafhankelijke begintoestanden llmi a,B}). De rijen van F stellen 

dan de verschillende kanalen I l'mi' { a,B}') voor die bij een bepaald ingangskanaai 

gekoppeld zijn. 

We bepalen nu de S-matrix uit de oplossing E(r). Hiervoor introduceren we 

twee diagonale matrices !(r) en O(r) met op de diagonaal basisoplossingen van de 

Schrödinger vergelijking zonder potentiaal termen. Ze vertonen het juiste 

asymptotische gedrag van inlopende en uitlopende bolgolven: 

Imn(r) =- Ómn .J(Pm/'h) ir h!m (Pm r/'h) 
i 

-i(Pm r/'h -'-m 7r/2) 
J: • e N - U } .;:;._ _____ _ 

r--+oo mn .J(Pm/'h) 
(3.15) 

(3.16) 

Hierin zijn hlm (p) en ht! (p) de welbekende sferische hankel-functies en Pm is de 
i i 

asymptotische relatieve impuls in kanaal m. 

We ontwikkelen nu E(r) en zijn afgeleide E'(r) naar deze matrices via: 

E(r) = !(r)·,a(r) + Q(r)·B(r) 

(3.17) 

F'(r) = f(r)·,a(r) + Q'(r)·!!(r) 

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

integreren dat de coëfficiënt matrices onafhankelijk van r zijn geworden. In die 

situatie geldt blijkbaar dat: 

E(r) = !(r)·,a + Q(r)·B = {!(r) + O(r)·§}·,a, 

en voor deS-matrix geldt dus dat: 

-1 S = B·A , ... = == 

(3.18) 

(3.19) 
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waarmee de S-matrix bepaald is. 

De nu ingevoerde S( cattering) matrix ,§ beschrijft het asymptotische gedrag 

van de golffuncties en is onafhankelijk van r. Nagenoeg alle belangrijke grootheden 

die samenhangen met botsingsprocessen, zoals de frequentie verschuiving en 

verbreding en de overgangssnelheden tussen interne toestanden, kunnen worden 

uitgedrukt in S-matrix elementen. 

De bepaling van de S-matrix m.b.v. verschillende methodes is dus van het 

grootste belang. Voor spin-exchange botsingen tussen cesium atomen in de atomaire 

fontein atoomklok wordt de S-matrix niet alleen exact met behulp van de 

gekoppelde kanalen programma's, maar ook met twee (benaderende) methoden 

berekend: namelijk met de zogenaamde D(egenerate) I(nternal) S(tates)- ofwel 

DIS-benadering (de benadering bestaat uit het verwaarlozen van de hyperfijn 

interactie) en met een veel nauwkeurigere versie hiervan, de gemodificeerde 

DIS-methode. 

3.4. Frequentie verschuiving en verbreding. 

Botsingen tussen cesium atomen, waarbij spin-exchange overgangen kunnen 

optreden, dragen bij tot een verschuiving en verbreding van de atomaire lijn. Bij 

elke botsing verandert namelijk het faseverschil van de coëfficienten in de 

superpositie van coherente toestanden. We bestuderen de situatie waarbij de 

Cs-atomen worden gestimuleerd om straling uit te zenden en te absorberen die juist 

'past' bij een specifieke CJ.H{j overgang. 

Om tot een uitdrukking te komen voor de botsingsverschuiving en 

-verbreding wordt de tijdontwikkeling van de 1-deeltjes spin dichtheidsmatrix 

* bekeken. Het element p af3 hiervan, samen met p {ja = p a{j het enige niet-diagonaal 

element I= 0, beschrijft de coherentie tussen het p = 13,0) en het q = 14,0) niveau. 

Merk op dat we hier en in de rest van dit hoofdstuk de vroegere notatie p en q 

vervangen door a en {3. 
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De spin-€Xchange botsingsbijdrage aan de tijdontwikkeling van p a.{3 is van de 

vorm [KOE88]: 

De zeer belangrijke complexe coëfficienten (G~!:).)therm beschrijven de bijdrage van 

botsingen waarbij een Cs-atoom in de v toestand een overgang maakt naar de ). 

toestand door te botsen met een atoom die in een coherente superpositie is van de a. 

en {3 toestanden. De grootheid (G~!:).)therm is een thermisch gemiddelde: 

(3.21) 

met v = 2
1i, k = hk de relatieve botsingssnelheid. De complexe 'werkzame 
m J.L 

doorsneden' u a. {3, hangen op de volgende manier af vandeS-matrix elementen: 
V-+ A 

(3.22) 

Dus p ~{3 I c = n p a.{3;: (2l+1\; Pvv t .;'((1+8 a.).)(1+8p).)(1+8 a.v)(1+8{3v)) 

7rh l l * 
J.Lk ([S {a.).},{ a.v} S {{3). },{{3v} - 8).v]) therm (3.23) 

De centrale interactie koppelt alleen toestanden met dezelfde z-<omponent 

van de totale spin F = S + I, dus met dezelfde mF-waarde. Van een groot aantal 

S-matrix elementen kunnen we daarom van te voren inzien dat ze nul zijn, en 

Ga. {3, zal dus slechts voor bepaalde v,). combinaties berekend hoeven te worden. 
V-+ A 

Bij cesium beschouwen we de overgangen tussen de hyperfijn niveaus 4 en 12 (de 

hyperfijn eigentoestanden worden in volgorde van oplopende energie genummerd 

van 1 tot 16), dus a.= 4 en {3 = 12. 

D bl ··k · lk , b. t· . a412 a4,12 e e angnJ e vraag IS nu: voor we e v,A com ma 1es IS ).:v = ZMÀ 

ongelijk aan nul? We maken daarvoor gebruik van appendix B waarin de 



Frequentie verschuiving en verbreding door spin-exchange botsingen 45 

( anti)symmetrische 2-deeltjes hyperfijn toestanden naar mF-waarde gerangschikt 

zijn. Met behulp van appendix B valt snel in te zien welke S-matrix elementen 

gelijk aan nul zijn. We onderscheiden de twee gevallen p, = v =À en v f. À: 

* 
G"""" = 7 (2l+1) ;~ [sf4p,},{4p,} sh2p,},{12p,} -1] 

voor p, = 1 t/m 16 m.u.v. p, = 4 en 12, 

* 
GJ-LJ-L- l e~en (2l+1) ;~ [sf4p,},{4p,} sf12p,},{12p,} -1] 

voor p, = 4 en 12, 

* 
GvÀ = 7 (2l+1) ;~ [sf4v},{4À} sh2v},{12À}] 

voor (v,).) = (1,15), (2,14), (3,13), (5,11), (6,10), (7,9), (9,7), 

(10,6), (11,5), (13,3), (14,2), (15,1), 

* 
GvÀ = l e~en (2l+1) ;~ [sf4v},{4À} sf12v},{12À}] 

voor (v,À) = (4,12), (12,4) (3.24) 

Alle S-matrix elementen hebben betrekking op hetzelfde golfgetal k voor het 

ingangskanaal. 

Met behulp van deze definities geldt dat: 
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Definieer nu de volgende grootheden: 

(3.26) 

De cesium atoomklok werkt bij een magneetveld B = 0. Bij B = 0 zijn er 

twee ontaarde energieniveaus: het 9-voudig ontaarde F = 4 niveau en het 7-voudig 

ontaarde F = 3 niveau. De groepentheorie leert dat elke ontaarding terug te voeren 

is op symmetrie-<>peraties die de Hamiltoniaan invariant laten en de ontaarde 

toestanden in lineaire combinaties van elkaar overvoeren. Bij B = 0 is het roteren 

van de totale spin F = S + I om de y-as over een hoek van 180° een toegestane 

symmetrie operatie. De eigenfuncties I F ,mF) gaan dan over in 

(-)(F+mF)IF,-mF). Door deze transformatie toe te passen op de Z-factoren blijkt 

dat z 0 en z 1 in zichzelf overgaan terwijl z 2 gelijk is aan z 7, z3 = z6, z 4 = z5, z8 
= z15' Zg = z14' zlO = z13 en z11 = z12. 

De Z-factoren blijken dus alleen afhankelijk te zijn van de F en de I mF I 

waarde van de betrokken toestanden. Definiëer daarom de volgende complexe 

grootheden: 
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(3.27) 

De onderindices, 3,1 bijvoorbeeld, geven aan dat deze grootheden met name 

afhankelijk zijn van bijvoorbeeld F = 3 en I mF I = 1 eigen toestanden. 

We definiëren de frequentie verschuiving en verbreding (t.g.v. spin-exchange 

botsi~gen) op de volgende wijze: 

p (t) - p (0) e i(wgt + b.Wat,c)t- r at,ct 
4,12 - 4,12 , (3.28) 

waarin wgt de overgangsfrequentie (E12 - E4)/li. is zonder de invloed van botsingen. 

De lijn verschuiving en verbreding wordt dan uiteindelijk (met v>. = Im(Z), VC1 = 

-Re(Z), (vC1)therm = (v)therm u en (v>.)therm = (v)therm X): 

b.wat'c = n ( v)therm {2X3 0 P44 + X3 1 (p33 + P55) + X3 2 (p22 + p66) + , , , 
x3 3 (Pn + Pn) + 2x4 o P12 12 + x4 1 (Pnn + P13 13) + , , , , , , 
x4 2 (P1o 10 + P14 14) + x4 3 (p9 9 + P15 15) + , , , , , , 
x4 4 (Pss + P16 16)}, (3·29) ' , 

rabc = n (v) {2u3 0 P44 + 0:31 (p33 + P55) + u3 2 (p22 + p66) + , , , 
u3 3 (Pn + Pn) + 2u4 o P12 12 + u4 1 (Pnn + P13 13) + , , , , , , 
u 4 2 (p10 10 + P14 14) + u 4 3 (p9 9 + P15 15) + , , , , , , 
u 4 4 (Pgg + P16 16)} (3·30) , , 
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3.5. Berekening van deS-matrix. 

3.5.1. De Degenerate Internal States (DIS)-benadering. 

Het is mogelijk, en zeer wenselijk ter controle, om de S-matrix met 

benaderende methoden te bepalen. Dit levert vaak een fysisch aanschouwelijk en 

kwalitatief beeld van de botsingsprocessen op. Dit in tegenstelling tot de rigoureuze 

maar vaak ook weinig zeggende numerieke resultaten van de gekoppelde kanalen 

programma's. In sommige gevallen kan uit de benaderende uitdrukkingen ook de 

afhankelijkheid van de S-matrix van bepaalde variabelen (zoals bijvoorbeeld het 

magneetveld) expliciet duidelijk worden gemaakt. 

De meest voor de hand liggende benadering is natuurlijk het verwaarlozen 

van ~e hyperfijn opsplitsing gedurende de botsing: de zogenaamde 'adiabatische' 

benadering (in de kernfysische terminologie). Deze benadering is alleen geoorloofd 

wanneer de hyperfijn opsplitsing niet te groot is t.o.v. de kinetische energie. In de 

kernfysica [THI81,DR055,CHA56,SCH74] werd deze adiabatische benadering onder 

meer met succes toegepast op de vibrationele en rotationele excitatie van 

atoomkernen door botsingen met protonen en alfa-deeltjes. Daarbij werden de 

rotatie en vibratie energie opsplitsingen verwaarloosd en men vond als extra 

bewegingsconstanten de vorm parameters van de atoomkern. 

In onze groep is een meer verfijnde benadering, de Degenerate Internal States 

(DIS) benadering in atoomfysisch verband met veel succes toegepast. De 

DIS-benadering wijkt op een subtiele manier af van de adiabatische benadering, 

waardoor bij H-H botsingen zelfs in de T-+0 limiet overeenstemming bleef bestaan 

met de volledig gekoppelde berekeningen. Recent onderzoek aan de relaxatie 

snelheden (G-waarden) van natrium toont echter aan dat in de limiet voor T -+ 0 

de DIS-benadering in dat geval onjuiste resultaten oplevert. De afwijking t.o.v. de 

gekoppelde kanalen G-waarden bedraagt ongeveer een orde grootte, ten dele 

vanwege de grote dracht van de centrale interactie bij natrium. Gelukkig bleek de 

DIS-benadering het kwalitatieve gedrag van de G-waarden (als functie van het 

magneetveld) wél goed te reproduceren. 

Voor cesium botsingen in een extreem gekoelde atoomklok verwachten we 

ook kwantitatieve afwijkingen, maar de hoop bestaat toch dat de resultaten 

kwalitatief juist zullen zijn. In het onderstaande worden de DIS-benadering, en 

vooral de verschillen en overeenkomsten met de adiabatische benadering, besproken. 
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Beschouw hiertoe een willekeurig kanaal ( = hyperfijn eigen toestand) i en een 

kanaal f. In de adiabatische benadering wordt het S-matrixelement Sfi ,voor de 

overgang van het i naar het f kanaal, beschouwd als functie van de asymptotische 

golfgetallen k in de kanalen. De matrixelementen Sfi worden berekend voor gelijke 

golfgetallen IC. Als die waarde van Sfi, met een nader te kiezen IC, als benadering 

gehanteerd wordt, zijn bij lage temperaturen grote fouten te verwachten ten gevolge 

van het drampelgedrag vandeS-matrix elementen [FON66]. 

Dit drempelgedrag wordt beschreven door 

(3.31) 

waarbij 'S"fi(kilkr) een langzaam variërende functie is van ki en kr met een limiet 

ongelijk aan nul wanneer kien/ of kr naar nul gaan. Omdat l behouden blijft in alle 

behandelde botsingsprocessen zijn de i-waarden voor in- en uitgangskanaal gelijk. 

De adiabatische benadering is bij lage temperaturen niet juist omdat de k-waarden 

dan relatief veel kunnen verschillen. Voor een inelastisch element Su zou ki 

bijvoorbeeld bijna 0 kunnen zijn en kr relatief groot. De k-machten zorgen ervoor 

dat veranderingen in Sfi(kilkr) groot zijn wanneerkien kr vervangen worden door IC. 

Tijdens onderzoek in onze groep aan waterstof is gebleken dat een 

adiabatische benadering van 'S"fi(khkr) wél een goede overeenstemming geeft met de 

resultaten van volledige gekoppelde kanalen berekeningen. In de adiabatische 

benadering geldt dat: 

(3.32) 

Een elastisch element Smm gaat zelf niet naar 0 op de drempel, maar naar 1. Analoog 

wordt dan het drempelgedrag vastgelegd voor Smm- 1 en in het algemeen dus voor 

sfi- 6if. 

Er bestaat nog een zekere vrijheid in de keuze van IC. Uit het werk aan 

waterstof blijkt dat een keuze van li.2f2 /211- halverwege li.2fi/2JJ- en li.2f1 /211- een goede 

benadering geeft. 
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De bovenstaande subtielere toepassing van de kernfysische adiabatische 

benadering noemt men de D(egenerate) I(nternal) S(tates) benadering, meestal 

afgekort met DIS-benadering. De S-matrix ziet er in de DIS-benadering dus als 

volgt uit: 

(3.33) 

waarin 

(3.34) 

Het voordeel van deze benadering is dat s[i('k') eenvoudig te berekenen is. 

Omdat alle inwendige toestanden ontaard verondersteld zijn, kan worden 

overgegaan op een nieuwe basis van interne toestanden I SMsiMI), waarvoor de 

verstrooiing eenvoudig is te berekenen, namelijk als een potentiaal 

verstrooiingsprobleem voor de singlet (triplet) interactie dat leidt tot een 

faseverschuiving 8~(1{): 

(3.35) 

In totaal levert dit dan via de projectie operatoren op de singlet en triplet 

deelruim te: 

(3.36) 
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het volgende resultaat: 

l (DIS) l+t 2 -l~ \" 2iól(l;'l 
Sn - ón = (kikr) (:K) L (fl [e 5 AJ -1] Psli) 

s 

(3.37) 

Met deze uitdrukking voor de S-matrix elementen liggen ook de 

frequentieverschuiving en frequentieverbreding vast in de DIS-benadering. Deze 

kunnen gemakkelijk worden bepaald uit de reeds eerder ingevoerde complexe 

Z-factoren. De matrix elementen ( fl PS I i) zijn met behulp van computer algebra 

bepaa.ld. Gebruik is gemaakt van de volgende notatie (zie Fig. 3.4): 

k = golfgetal in het ingangskanaal, 

k> = golfgetal in het uitgangskanaal bij een exotherme 

reactie, 

k < = golfgetal in het uitgangskanaal bij een endotherme 

reactie, 

:K> = :K voor combinatie van ingangs- en uitgangskanaal bij 

een exotherme reactie, 

:K < = :K voor combinatie van ingangs- en uitgangskanaal bij 

een endotherme reactie. 
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Fig. 3.4: De kinetische energie ten opzichte van begin- en eindkanaal en ten 

opzichte van het gemeenschappelijke energieniveau in de DIS-benadering. 

Het resultaat is: 

z3,0 = ! ;~ [cos2Llb'll -i sin2Llh'll -1], 

z3,1 = 2~~ ;~ [((kk<)/(lë~)) 2cos2Llb'll <- 9cos2ilt50 + 

9- (kk<)/(lë~))2], 
z3,2 = ~;~ [cos2Llb'll -1], 

z3 3 = ~~ [cos2Llb'll -1], 
' 

z4,0 = ! ;t [cos2Llb'll +i sin2Llt50 -1], 

z4,1 = 2~~ ;~ [((kk>)/(lë~))2cos2Llh'll >- 5.8cos2Llb'll + 

5.8- ((kk>)/(lë~))2], 
z4,2 = ~;~ [cos2Llb'll -1], 

z4,3 = ~;~ [cos2Llb'll -1], 
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z4,4 = :r:~ [cos2L160 -1], 

waarin de voor de hand liggende notatie 

L11- = ~(k) -la(k), 

L1t5; = ~(i>) -la(i>), 

L1ó~= ~(i<) -la(i<), 
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(3.38) 

(3.39) 

is toegepast en waarin vanwege de extreem lage temperatuur (T~O) alleen de l=O 

bijdrage is meegenomen. Kennelijk is het mogelijk met de DIS-benadering om de 

Z-grootheden uit te drukken in eenvoudig te berekenen faseverschuivingen. 

In de DIS-benadering kunnen we over de Z-factoren met behulp van een 

symmetriebeschouwing nog iets meer zeggen. Zonder de hyperfijn interactie Vhf is 

de Hamiltoniaan van het twee-deeltjes probleem namelijk niet langer meer 

afhankelijk van de kernspin vrijheidsgraden. Een gecombineerde rotatie van de 

kernspins ever 180° om de magneetveld richting is dus een toegestane symmetrie 

operatie. Door deze operatie gaat de 14) toestand over in de toestand i 112) en 112) 

gaat over in i 14). Alle andere toestanden blijven bij deze rotatie (op een 

vermenigvuldigingsfactor ±i na) gelijk aan zichzelf. 

Door deze rotatie wordt het S-matrix element S { 4J.L}, { 4J.L} dus omgezet in 

S {12J.L},{12J.L}' en voor J.L :f 4 en 12 zijn de G J.LJ.L factoren en dus alle Z-factoren in 
(3.38), behalve z 3 Oen z4 0, reëel. Verder gaat het product vanS-matrix elementen 

* ' ' 
S { 44}, { 44} S { 12 4}, l 12 4} bij de hierboven beschreve: rotatie over in 

s{12 12},{12 12} si4 12},{4 14} en s{4 12},{4 12} s{12 12},{12 12} in 

S{12 4},{12 4} S{44},{44}. Dit heeft de volgende konsequentie: z 0 is gelijk aan 

* * 0 12,12 - G44 en omdat S{12 4},{12 4} S{44},{44} - S{44},{44} S{12 4},{12 4} 
natuurlijk zuiver imaginair is, is z0 dit ook. In z 1 komt daarentegen juist de factor 

* * s{12 4},{12 4} s{44},{44} + s{44},{44} s{12 4},{12 4} voor. zl is daarom een 
reële grootheid. Zo zien we dus in dat de reële gedeelten van z3 0 en z4 0 gelijk zijn , , 
en de imaginaire gedeelten tegengesteld van teken. 
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In de DIS-benadering zijn dus van alle A werkzame doorsneden alleen A3 0 ' en A4 0 ongelijk aan nul terwijl alle u's ongelijk aan nul zijn. De DIS-benaderingen 
' voor de werkzame doorsneden A voor frequentieverschuiving en u voor 

frequentieverbreding worden tenslotte: 

-~ ~ 

A3 0 =- sin2.Llt50, A4 0 =- sin2.Llt50 en A3 1 t/m A4 4 zijn 0, 
' 4k2 ' 4k2 ' ' 

~ 

u
3 0 =- [1- cos2.Ll8°], 

' 4k2 

u3,1 = ~~2 : 2 
[((kk<)/(IC~)) 2cos2.Llt50 <- 9cos2.Llt50 + 9-

((kk <)/(IC ~))2], 
3~ 

u =- [1- cos2.Ll80], 
3,2 8k2 

3~ 
u3 3 =- [1- cos2.Llt50], 

' 8k2 
~ 

u =- [1- cos2.Ll80], 
4,0 4k2 

15 ~ 2 
u 4,1 = 512 k

2 
[((kk>)/(IC>))2cos2.Ll8° >- 5.8cos2.Llt50 + 5.8-

. 2 
((kk>)/(IC>))2], 

3~ 
u 4 2 =- [1- cos2.Llt50], 

' 8k2 

3~ 
u 4 3 =- [1- cos2.Llt50], 

' 8k2 

3~ 
u =- [1- cos2t:.80] {3.40) 

4,4 8k2 

3.5.2. De gemodificeerde DIS-benadering. 

Tijdens het recente theoretische onderzoek aan natrium in onze groep is een 

aangepaste DIS-methode met veel succes toegepast voor de bepaling van de interne 

relaxatie snelheden van natrium (de zogenaamde G-waarden). Zoals reeds in de 

vorige paragraaf is vermeld wordt in de T--+ 0 limiet de afwijking van de 
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DIS-benadering erg groot t.o.v. de gekoppelde kanalen G-waarden (ongeveer een 

orde van grootte). De gemodificeerde DIS methode bleek daarentegen G-rates op te 

leveren die hoogstens 5% afwijken van de exacte waarde. Dit is een enorm goede 

prestatie, aangezien deze methode geen gekoppeld stelsel differentiaalvergelijkingen 

oplost en dus veel sneller is dan de gekoppelde kanalen programma's. 

Een ander voordeel van de gemodificeerde DIS-benadering is zijn fysische 

aanschouwelijkheid: het botsingsinterval wordt verdeeld in een binnen- en een 

buitengebied waarop verschillende potentiaaltermen worden meegenomen. De 

potentiaal wordt gesplitst in twee gedeelten: de nulde orde bijdrage v(O) en een 

storing v(l) (die in eerste orde wordt behandeld). 

De S-matrix wordt eerst m.b.v. de nulde orde potentiaal berekend en daarna 

wordt zowel in het binnen- als in het buitengebied nog een eerste orde correctie op 

de S-matrix bepaald. Bij de nulde orde berekening worden in het binnengebied de 

singlet en de triplet potentiaal exact meegenomen, terwijl de hyperfijn interactie 

wordt verwaarloosd. In het buitengebied wordt de exchange interactie verwaarloosd: 

singlet en triplet potentiaal worden gelijk gesteld aan hun gemiddelde, terwijl de 

hyperfijn interactie exact wordt meegenomen. De nulde orde potentiaal ziet er dus 

als volgt uit: 

v(O) = { p(O) 

Vhr + 

Va+ p(l) Vt 

! (V o + V t)(P(O) + p(l)) 

r <ft 
(3.41) 

r > ft 

De nulde orde golffuncties worden zodanig gekozen dat ze continu differentieerbaar 

zijn in het scheidingspunt rt tussen het binnen- en het buitengebied ft· De nulde 

orde benadering s(O) van de S-matrix wordt met behulp van deze golffuncties 

bepaald. 

In het binnengebied wordt verder nog de hyperfijn interactie en in het 

buitengebied de exchange interactie !(V t-V0) in eerste orde behandeld. De storing 

V t op de potentiaal is dus van de vorm: 

(3.42) 
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Bij de berekening van de eerste orde bijdrage aan de S-matrix maken we 

gebruik van de zogenaamde DWBA (Distorted Wave Born Approximation), d.w.z. 

eerste orde storingsrekening in het continuurn [SAT83]. De eerste orde bijdrage van 

v(l) aan de S-matrix in deze benadering volgt nu direct uit de volgende integraal 

vergelijking die eenvoudig is af te leiden uit het exacte geval [SAT83]: 

(3.43) 

waarin ~(r) gelijk is aan de in paragraaf 3.3 geïntroduceerde vierkante 

oplossingsmatrix E( r), voor het verstrooiingspro bleem met alleen v( 0) als interactie 

poten~iaal. De vierkante matrix ~(r) heeft de asymptotische vorm: 

(3.44) 

3.6. Verkennende berekeningen. 

Voor een eerste inzicht en om zekerheid te krijgen over de juistheid van de 

gebruikte methoden en programma's worden in deze paragraaf enkele verkennende 

berekeningen uitgevoerd: 

(a) Het gemodificeerde DIS- en het gekoppelde kanalen programma kunnen 

door enkele eenvoudige ingrepen zodanig gewijzigd worden dat daarmee de mF = -4 

S-matrix van de Na-Na grondtoestand botsing is te berekenen. Een vergelijking met 

de eerdere Na-varianten [KUP90,TIE91] moet overeenstemming geven, en die 

overeenstemming bleek ook te bestaan. 

(b) Door de hyperfijn interactie Vhf in het hele botsingsinterval gelijk aan 

nul te stellen moet zowel het gemodificeerde DIS- als het gekoppelde kanalen 

programma de DIS-uitdrukkingen uit § 3.5.1 voor de frequentie verschuiving en 

verbreding reproduceren. Ook hier bleek aan voldaan te zijn. 
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( c) Het gekoppelde kanalen programma verdeelt het botsingsinterval in een 

binnen- en een buitengebied. In het binnengebied wordt zowel de hyperfijn 

interactie V hf als de centrale interactie V c exact meegenomen, terwijl in het 

buitengebied de exchange interactie wordt verwaarloosd, d.w.z. we vervangen daar 

Vc door ![V0(r) + V1(r)]. We verwachten dus convergentie vandeS-matrix naar de 

exacte uitdrukking wanneer het binnengebied oneindig groot gemaakt wordt. In Fig. 

3.5 zien we dat voor r1 > 26 a0 een verschuiving van het scheidingspunt r1 tussen het 

binnen- en het buitengebied het rëele gedeelte van het S-matrix element 

S { 48}, { 12 8}, dat we in deze paragraaf steeds zullen beschouwen, niet 

noemenswaardig beïnvloedt. 

0.20 .----------------------, 

-ao 
N 
9'- 0.15 -ao 
..; -en 

Q) 

a: 
0.10 r-------=-~=~~--~------j 

0.05 L__ _____ L__ _____ L__ ____ __; 

20 25 30 35 

Fig. 3.5: De invloed van het verschuiven van het scheidingspunt r1 tussen het 

binnen- en het buitengebied op het resultaat van de gekoppelde kanalen berekening. 

Omdat de bijdragen aan de S-matrix in het binnen- en buitengebied met totaal 

verschillende methoden worden berekend is dit een zeer stringente test voor de 

berekeningen. Bij een verschuiving van r1 naar rechts neemt namelijk de bijdrage 

aan de S-matrix van het binnengebied iets toe, en wel precies evenveel als de 

bijdrage van het buitengebied afneemt! De twee verschillende berekeningen geven 

dus hetzelfde resultaat, en dit is een sterke indicatie van de juistheid van de 

berekeningen in het binnen en buitengebied, althans wanneer r1 groter is dan 26 a0. 
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( d) We voeren nu een gereduceerde hyperfijnconstante À a in voor het 

binnengebied, dus voorr-waarden kleiner dan r1. In de gemodificeerde DIS-methode 

wordt namelijk in het buitengebied de hyperfijn opsplitsing exact meegenomen en in 

het binnengebied in 1 e orde in À. Voor À gelijk aan nul moet het resultaat van de 

gekoppelde kanaien berekening naderen tot de som s(O) + S~~~h die volgt uit het 

gemodificeerde DIS-programma. Als we in dit laatste r1 > 28 a0 nemen verwachten 

we dat S~~~h verwaarloosbaar is, zodat S voor À = 0 zou moeten overeenkomen met 

s(o)_ 

Door À nu steeds groter te maken en de resultaten van het gemodificeerde 

DIS-programma te confronteren met de gekoppelde kanalen berekeningen moet 

zichtbaar worden wanneer de eerste orde benadering s~P niet meer geoorloofd is. 

Elk willekeurig S-matrix element is in de gemodificeerde DIS-benadering namelijk 

per definitie gelijk aan: 

S .. - s..C0) + À s..C1) Jl- Jl Jl , (3.45) 

dus lineair in À. De gekoppelde kanalen berekening is daarentegen exact: 

Alle hogere orde bijdragen in À worden dus ook berekend. In Fig. 3.6 is de 

gekoppelde kanalen waarde voor Im S { 48}, { 12 8}, waarin ook de parameter À is 

ingevoerd, vergeleken met de waarden voor Im s{48},{12 8} (O) en 

Im S{48},{12 8} (1) zoals die volgen uit het gemodificeerde DIS-programma. 
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Fig. 3.6: Gedrag van Im 8{48},{12 8} zoals berekend met de gekoppelde kanalen 

methode (getrokken lijn), en zoals berekend met de gemodificeerde DIS-methode 

(stippellijn). 

De numerieke overeenkomst voor waarde en 1 e afgeleide is uitstekend in de limiet 

voor À-+0. Voor À=l blijkt de eerste orde benadering in de hyperfijn interactie 

echter tot significante afwijkingen te leiden (~30%). 

( e) Ook de te berekenen À en u grootheden moeten eenzelfde gedrag 

vertonen als functie van de schaalparameter À: voor kleine waarden van À leveren de 

gemodificeerde DIS - en de gekoppelde kanalen methode gelijke resultaten op, 

terwijl bij grotere waarden van À afwijkingen gaan optreden doordat de eerste orde 

benadering in de hyperfijn interactie niet meer correct is. Een en ander wordt 

duidelijk geïllustreerd door de resultaten in Fig. 3. 7. 
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Fig. 3.7: In Fig. 3.7 a) is de grootheid ).. 9 0 uitgezet tegen de parameter).... De 
' getrokken lijn is het resultaat van de gekoppelde kanalen berekeningen1 de stippeUijn is 

het resultaat van de gemodificeerde DIS-:-berekeningen. In Fig. 3. 7 b) is het gebied 

voor 0 <)... < 0.2 uitvergroot. 
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(f) Een verder inzicht in de geldigheid van de eerste orde benaderingen in 

Vhr voor r < r1 en in Vexch voor r > r1 wordt verkregen door ook in het 

gemodificeerde DIS programma r1 te verschuiven. Als de eerste orde benaderingen 

nauwkeurig zouden zijn, zou verschuiving van r 1 evenmin als in c) van invloed 

mogen zijn. We gaan dit na voor drie gevallen: .À = 0, 0.2 en 1. Als de benaderingen 

nauwkeurig zouden zijn, zou de uitkomst tevens overeen moeten komen met het 

gekoppelde kanalen resultaat. 

We bekijken eerst hoe het reële gedeelte van het S-matrix element 

S{48},{l2 8} verandert als functie van r1• Voor .À = 0 staat het resultaat 

weergegeven in Fig. 3.8. Voor de eenvoud wordt s{48},{l2 8} verkort weergegeven· 

als S. 

c 
til 
~ 0.70 
ei 
CL 
0 
~ 
CD 
Cl 0.35 (IJ 

Q)-
a:b 0.00 

I 
,.... --,.... -0.35 .... -(IJ 

Q) -0.70 

a: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

r1 (a0) 

o Re gco> R S
(l) 

e e EXCH. 6 Re S 

Fig. 3.8: Het gedrag van de verschillende bijdragen aan Re S als functie van het 

scheidingspunt r 1 tussen binnen- en buitengebied. Re s{O} en Re S{1) =Re S{1)hf + 

Re S{1) ex eh zijn de bijdragen van respectievelijk de nulde orde potentiaal y{O) en de 

storing y{l) hierop. In het binnengebied is de hyperfijn interactie uitgeschakeld {A = 

0}, en Re s{1Jhf is dus gelijk aan nul. 

De eerste orde correctie in het binnengebied is natuurlijk nul, de resultaten 
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tonen dit inderdaad aan, en we hebben dus alleen te maken met een eerste orde 

bijdrage van de exchange interactie in het buitengebied. Wanneer rt nu heel groot 

wordt genomen moet S naderen tot de exacte waarde, zoals berekend met de 

gekoppelde kanalen methode (wanneer À = 0 wordt gesteld). Dit blijkt inderdaad 

het geval te zijn voor r t bijvoorbeeld gelijk aan 32 a0• De eerste orde bijdrage 

Re s~;lh van het buitengebied is dan verwaarloosbaar. WanneerIt nu kleiner is dan 

32 a0 neemt de eerste orde bijdrage Re s~!lh toe, terwijl Re g(O) afneemt. De som 

Re g(O) + Re s~!lh blijft echter tot rt ~ 28 a0 gelijk aan de correcte waarde, precies 

zoals de bedoeling is. In Fig. 3.8 zien we bij ft = 24 afwijkingen van de correcte 

waarde. De afwijking is dan nog vrij klein (ongeveer 2%), maar neemt voor kleinere 

rt snel toe. We zien dus dat vanaf It = 28 a0 de exchange interactie in eerste orde 

beha~deld mag worden. 

We maken À nu gelijk aan 0.2, en onderzoeken of ook nu de gemodificeerde 

DIS-methode bij een geschikte keuze van rt de juiste resultaten oplevert. De 

resultaten zijn samengevat in Fig. 3.9. Uitgezet is Im S{48},{l2 8}, waar nodig 

afgekort tot S. 
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Fig. 3.9: Het gedrag van SI s{P en s{O} + s(1Jexch als functie van rt 
voor À= 0.2. 

Geconcludeerd kan worden dat de eerste orde behandeling van de hyperfijn 

interactie in het binnengebied strikt genomen voor geen enkele r 1-waarde meer 

geoorloofd is. De afwijking is echter voor rt ~ 27 a0 slechts 0.4 %, zodat dan een 

verandering van s~P met deze nauwkeurigheid gecompenseerd wordt door een even 

grote, maar tegengestelde verandering van s(O) + s!!lh· Dit is een redelijk sterke 

aanwijzing dat het gemodificeerde DIS-programma bij een kleine hyperfijn 

interactie goed werkt, en dat de afwijkingen bij een grotere hyperfijn interactie toe 

te schrijven zijn aan het niet meer correct zijn van de eerste orde behandeling van 

de hyperfijninteractie. 

Dit in te zien d.m.v. eenzelfde redenering als in c): de bijdragen s~!lh, s~P 
en s(O) worden met verschillende methodes bepaald en het feit dat de totale S voor 

rt ~ 27 a0 binnen 0.4% gelijk is aan de gekoppelde kanalen waarde, en in eerste orde 

constant betekent dus dat rondom r1 = 27 bij een kleine verschuiving van rt de 

afzonderlijke bijdragen elkaar met deze nauwkeurigheid compenseren! 
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We schakelen nu de hyperfijn interactie geheel in (.X = 1). De resultaten zijn 

weergegeven in Fig. 3.10. 
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Fig. 3.10: Het gedrag vans, s!P en s{O} + s(1Jexch als functie van rv wanneer 

de hyperfijn interactie is ingeschakeld {.X = 1}. 

De afwijking van de correcte gekoppelde kanalen waarde wordt nu groot. Voor r1 = 

24 a0 treedt de kleinste afwijking, ongeveer 15 %, op. De gemodificeerde 

DIS-methode, met zijn eerste orde behandeling van de hyperfijn interactie in het 

binnengebied en eerste orde behandeling van de exchange interactie in het 

buitengebied, berekent de S-matrix dus niet met een nauwkeurigheid vergelijkbaar 

met die voor natrium [TIE91]. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit komt door de 

meer dan 5 maal grotere hyperfijn opsplitsing van Cs t.o.v. die voor Na. Dit is 

gebleken in een gekoppelde kanalen berekening voor Na waarin gewerkt werd met 

een vijf à zes keer vergrote opsplitsing. Het blijkt ook uit de berekening van Fig. 3.9 

met een verkleinde opsplitsing voor Cs. 
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3. 7. Eerste resultaten. 

In Fig. 3.11 en 3.12 is de l=O bijdrage aan de werkzame doorsneden voor frequentie 

verschuiving en verbreding weergegeven voor temperaturen tussen 10-s en 10-4 K. 

Fig. 3.11 a) 
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Fig. 3.11 b) 

Fig. 3.11: De l=O bijdrage aan de werkzame doorsneden voor (a) lijnverbreding a 

en {b} frequentie verschuiving À, voor temperaturen tussen de 10-8 en 10-4 K. Gebruik 

is gemaakt van de triplet potentiaal, berekend volgens methode 1 (zie § 9.2.9 en i.h.b. 

Fig. 9.2}. 
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Fig. 3.12 b) 
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Fig 3.12: De l=O bijdrage aan de werkzame doorsneden voor (a) lijnverbreding u en 

{b) frequentie verschuiving À, voor temperaturen tussen de 1 o-8 en 1 o-4 K. Gebruik is 

gemaakt van de triplet potentiáal, berekend volgens methode 2 (zie § 3.2.3 en i.h.b. 

Fig. 3.3}. 

De in deze figuren gepresenteerde À en u grootheden moeten voor een 

praktische toepassing nog worden gemiddeld over een feitelijke snelheidsverdeling. 

Bij de feitelijke nu in uitvoering zijnde fontein-experimenten is de relatieve 

botsingsenergie ongeveer 2 à 3 J.tK. Er is ons momenteel te weinig bekend over de 

snelheidsverdeling, om die middeling zelf uit te voeren. Uit de figuren is echter 

duidelijk dat we de grootteorde van de frequentie verschuiving en lijnverbreding te 

pakken hebben als we de door de betrokken experimentele groepen opgegeven 

temperatuur gelijk stellen aan de energie langs de horizontale as in de hier 

gepresenteerde figuren. Bovengenoemde temperatuur komt overigens overeen met 

een relatieve snelheid van 1.5 à 2 cmfs. 
Voordat de Cs-atomen de eerste RF puls krijgen zijn ze naar het 13,0) 

niveau zijn 'gepompt', en we nemen aan dat ze zich gedurende hun verdere verblijf 
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in de interactie zöne in het { 13,0), 14,0)} 2-niveau systeem bevinden. 

Deze laatste aanname is alleen juist wanneer de typische tijdsschaal Trel 

waarop inelastische overgangen plaatsvinden veel groter is dan de interactietijd T (~ 

0.25 s). Met behulp van de werkzame doorsneden voor hyperfijnovergangen (de 

reeds eerder genoemde G-factoren) is een schatting voor Trel te geven. Omdat we 

uitsluitend geïnteresseerd zijn in de grootte orde van Trel kunnen we gebruik maken 

van het feit dat, o.a. op grond van de ervaring met natrium [TIE91,KUP90), de 

grootte orde van de G-factoren vergelijkbaar is met de G-factoren voor 

frequentieverschuiving en verbreding. Gebruik makend van 1/rrel = G n v, vinden 

we dan dat Trel (met u~ 10-11 cm2, n < 107 cm-3 en v ~ 1.8 cmfs) minstens gelijk is 

aan 103 à 104 s, veel groter dus dan T (~ 0.25 s) 

Om nu tot een eerste afschatting van de frequentie verschuiving ~Wat1c en 

frequentie verbreding r at 1c in een atomaire cesium fontein te komen stellen we dus 

dat alle diagonaalelementen van de totale dichtheidsmatrix p, met uitzondering van 

p 44 en p12 12 , gelijk aan nul zijn, omdat de bezettingen van de niet-coherente 
' niveaus mogen worden verwaarloosd. De tijdevolutie van de dichtheidsmatrix p is 

dan teruggebracht tot de tijdevolutie van de submatrix die wordt opgespannen door 

de 13,0) en 14,0) toestanden, en die wordt volledig beschreven door de precessie van 

de fictieve magnetisatie in de interactie zönes en de veldvrije zöne. De drie 

opeenvolgende zönes RF veld - geen RF veld - RF veld geven drie bijdragen aan de 

totale frequentie verschuiving en verbreding. Deze afzonderlijke bijdragen zijn 

echter evenredig met de tijd doorgebracht in de betrokken zöne [VAN89). Omdat r 

« T betekent dit dat alleen de ·bijdrage van de regio tussen de twee RF pulsen van 

belang is. De fictieve spin is dan reeds door de eerste 'lf/2 puls naar het xy-vlak 

gedraaid, en draait daarin met hoekfrequentie -w0 rond. De bezetting van de 13,0) 

en 14,0) toestanden is dus ruwweg gelijk, zodat p 44 ~ p12 12 ~ !· 
' 

Dit leidt dus tot de volgende afschatting voor de frequentieverschuiving en 

verbreding: 

(3.47) 

(3.48) 
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Bij gebruik van de eerste triplet variant (zie Fig. 3.11 en 3.12) levert dit bij 2.5 J.LK 

de volgende schattingen op: 

(3.49) 

De tweede variant voor de triplet potentiaal, dus berekend volgens methode 2, 

levert echter de volgende waarden op: 

(3.50) 

In de bovenstaande schattingen is alleen de i=O bijdrage gebruikt, omdat bij 

oneven i-waarden z3 0, en dus ook À3 0 en CT3 0, volgens (3.24), (3.26) en (3.27) 
' ' ' gelijk. is aan nul, hierop komen we zo dadelijk terug. De bijdrage van i=2 en hogere 

even i-waarden is bij 2 à 3 J.LK verwaarloosbaar klein. 

Bij de betrokken dichtheden is de lijnverbreding t.g.v. spin-exchange 

botsingen dus volgens (3.49) en (3.50) ongeveer gelijk aan 0.5 mHz. Aangezien de 

totale lijnbreedte in een fontein ongeveer gelijk is aan 1 Hz is de extra bijdrage t.g.v. 

spin-exchange botsingen volledig verwaarloosbaar. Interessanter is de relatieve 

onnauwkeurigheid l.6.wat1c/w01 t.g.v. spin-exchange botsingen. Deze bedraagt voor 

n ~ 107 cm-3 ongeveer 5x1o-15 . Het teken van de verschuiving is nog niet met 

zekerheid aan te geven (triplet variant 1: .6.wat 1cfw0 ~ -1.5x1o-14, triplet variant 2: 

.6.wat1c/ w0 ~ 4.8x 10-15). De relatieve onnauwkeurigheid van de fonteinklok t.g.v. 

spin-exchange botsingen is kleiner dan de relatieve frequentie verschuiving zelf en 

wordt bepaald door de mate waarin de experimentele frequentie er voor kan worden 

gecorrigeerd. Die relatieve onnauwkeurigheid zou dan gelijk zijn aan 

8( .6.wat,c! w0) ~ l0-118n ( 8n in cm -3). Hierin is 8n de onzekerheid in de dichtheid. 

In de limiet voor T-+0 vertonen de i=O bijdragen aan de À en CT grootheden 

een typisch 1/JE gedrag. Dit wordt veroorzaakt door het drempelgedrag van 

S-matrix elementen bij lage energiëen, zoals dat beschreven wordt door (3.31): 

S . k{+! ki+! s - 1 - c k2i+ 1 
ft"' 1 f ' mm- (3.51) 

met C een (complexe) evenredigheidsconstante. Hierdoor is de bijdrage van de 

inelastische processen aan de À en CT grootheden in de T-+0 limiet"' kTl-1 k!i+1, en 

de bijdrage van de elastische processen is evenredig met 
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~2 [(1- Ck2l+1)(1- Ck2l+1)* -1] = ~2 [-(C+C*) k2l+1 + O(k2l+3)] ~ 

~2 [-(C+C *) k2l+1] "' El-!. Endotherme processen komen in de limiet voor T-+0 

niet voor, en voor exotherme reacties geldt dan dat het golfgetal ki voor het 

ingangskanaai naar nul gaat, terwijl kr nadert tot een constante waarde. De bijdrage 

van de exotherme processen is dus in de T-+0 limiet ook evenredig met El-! en we 

verwachten dus voor l=O een typisch 1/../E gedrag. 

Alle À en u grootheden voldoen hier bij 10-8 K binnen 8% aan, met als enige 

uitzondering u3 0, die naar een constante waarde nadert voor lage energiëen. Een 
' inzichtelijke fysische verklaring hiervoor is gezocht, maar nog niet gevonden. Het is 

verder ook opmerkelijk dat u4 2 ~ u4 3 ~ u4 4 en À4 2 ~ À4 3 ~ À4 4 bij l=O tussen 
' ' ' ' ' ' 10-8 en 10-4 K! Het verdient aanbeveling om ook hiervan de fysische oorzaak te 

achterhalen. 

We beschouwen nu de bijdragen van hogere i-waarden aan de werkzame 

doorsneden voor lijnverbreding en frequentie verschuiving. Bij oneven i waarden 

bestaan er geen antisymmetrische {JLJL}- toestanden, zie Appendix B. Daarom zijn de 

bijdragen aan zowel z3 0 als z4 0 voor oneven i-waarden gelijk aan nul. De 
' ' grootheden z3 0 en z4 0 bestaan namelijk uit G-factoren, zie (3.26) en (3.27), die 

' ' zelf weer producten van bepaalde (3.24) S-matrix elementen zijn. Al deze S-matrix 

elementen bevatten een begin enjof eindtoestand van de vorm {JLJL}-, en zijn dus 

gelijk aan nul. 
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In Fig. 3.13 is de l=l bijdrage aan de À en u werkzame doorsneden 

weergegeven. De werkzame doorsneden ..x3 0, ..x4 0, u
3 0 en u 4 0 zijn inderdaad gelijk 

' ' ' ' aan nul. 

1 o-10 .-----------------, 

1 0 ·1 3 '----'-.....C.....Jo.JCJ...U..-.____.__.__. .............. u....___.__._ .......... .........J 

1 o·7 10-8 10-4 

E(K) 

Fig. 3.13 a) 
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Fig 3.13: De i=1 bijdrage aan de werkzame doorsneden voor (a) lijnverbreding u en 

{b} frequentie verschuiving À, voor temperaturen tussen de 10-7 en 10-4 K. Gebruik is 

gemaakt van de triplet potentiaal, berekend volgens methode 2. 

Het JE gedrag dat we in de limiet voor T-+0 verwachten geldt uitstekend, de 

afwijkingen zijn bij 10-7 K maximaal 3%. De i=1 bijdrage is verder ongeveer een 

orde van grootte kleiner dan de i=O bijdrage en alle À en u werkzame doorsneden 

zijn bij 10-5 K maximaal. 

3 
De i=2 bijdragen volgen het te verwachten E2 gedrag voor lage 

botsingsenergiëen uitstekend, de afwijkingen zijn bij 10-4 K al minder dan 10%. 

Aangezien hun bijdrage aan de werkzame doorsneden ongeveer een orde van grootte 

kleiner is dan bij i= 1, en aangezien de gemeenschappelijke piek in de À en u 

werkzame doorsneden naar nog hogere temperaturen is verschoven ziet het er naar 

uit dat we de i-2 bijdrage in goede benadering mogen verwaarlozen. Dit geldt 

natuurlijk in nog veel sterkere mate ook voor de zéér kleine bijdragen van i-waarden 

groter dan 2. 
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4. Spin-exchange botsingen tussen waterstof en deuterium 
atomen: een eerste verkenning. 

4.1. Inleiding. 
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Het belang van theoretisch onderzoek aan botsingen tussen atomair waterstof 

en deuterium wordt duidelijk aangegeven in een recent artikel van Hayden, 

Reynolds en Hardy [HAY91]. Zij beschrijven hierin hoe experimenteel de partiële 

dichtheden van waterstof en deuterium in een mengsel kunnen worden bepaald 

m.b.v. magnetische hyperfijn resonantie op de ~F = 1, ~mF = 0 hyperfijn 

overgang (1420 MHz) van atomair waterstof. Accurate kennis van het verloop van 

de dichtheden als functie van de tijd vergroot de mogelijkheid om 

recombinatieprocessen kwantitatief te onderzoeken, en de parameters die deze 

proéessen bepalen te berekenen. Bijvoorbeeld is het mogelijk het verschijnsel van de 

'inverse-predissociatie' dat al eerder is waargenomen in H + H --+ H2 recombinatie 

ook waar te nemen in H + D --+ HD en D + D --+ D2. 

Uit de magnetische resonantie experimenten worden de longitudinale en 

transversale relaxatietijden T 1 en T 2 bepaald waarmee bepaalde diagonaal- resp. 

niet-diagonaalelementen van de dichtheidsmatrix p van waterstof na een tipping 

puls naar hun evenwichtswaarden teruggaan. Een belangrijk relaxatieproces in 

mengsels van waterstof en deuterium zijn spin-exchange botsingen tussen waterstof 

atomen onderling en waterstof- en deuterium atomen. Uitgaande van de quanturn 

Boltzmann vergelijking [ST086] kan de theoretische afhankelijkheid van de 

relaxatieconstante T 2 (en T 1) van de dichtheden ~ en ~ en van bepaalde 

S-matrix elementen worden bepaald. Door nu de S-matrix van het HD en HH 

verstrooiingsprobleem met behulp van de gekoppelde kanalen programmatuur zeer 

nauwkeurig te bepalen is bij elke temperatuur het verloop in de tijd van de 

dichtheden nH en nD te berekenen uit de gemeten relaxatieconstanten T 1 en T2! 

In [HA Y91] wordt de hyperfijnopsplitsing verwaarloosd bij het berekenen van 

de dichtheden uit de gemeten relaxatietijden (de hyperfijn opsplitsing is namelijk 

klein t.o.v. kbT, T :t: 1K). Uit [REY89] blijkt dat T 1 en T2 dan op een eenvoudige 

wijze uit te drukken zijn in de dichtheden en in de twee 'rate constants' GHH en 

GHD' die geheel door het verstrooiingsprobleem van de twee botsende atomen (de 

subscripts van de rate constants geven aan welke atomen dat zijn) worden 

vastgelegd. 

Ik zal in dit hoofdstuk aangeven waarom de experimentatoren geïnteresseerd 

zijn in zeer nauwkeurige theoretische berekeningen van T 1 en T 2, gebaseerd op de 
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quanturn Boltzmann vergelijking en de gekoppelde kanalen programma's. Voor het 

goede begrip worden eerst de theoretische achtergronden van de in [HA Y91] 

uitgevoerde magnetische resonantie experimenten in § 4.2 besproken, inclusief een 

verhandeling over hoe de dichtheden, wanneer de DIS-benadering wordt toegepast, 

kunnen worden afgeleid uit de gemeten relaxatietijden T1 en T2 met behulp van de 

twee konstanten GHH en GHD (§ 4.2.3). De experimentele resultaten uit 

[HAY91,REY91) zullen daarna in § 4.3 worden besproken, waarna tenslotte in § 4.4 

enkele aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig theoretisch onderzoek aan 

spin-exchange botsingen in waterstof-deuterium mengsels. 

4.2. Theoretische achtergronden van magnetische hyperfijn resonantie. 

4.2.~. Beschrijving met het spin-! formalisme. 

Voor een goed begrip van het artikel van Hayden et al. is het nuttig om het spin-! 

formalisme weer te gebruiken. De spin-! analogie wordt, zoals reeds aan de orde is 

gekomen in Hfdst. 2, gebruikt om de invloed van een willekeurige storing op een 

systeem van twee energieniveaus te bepalen, in concreto van een oscillerend (RF) 

magneetveld op twee hyperfijnniveaus. De frequentie van dit RF magneetveld moet 

resonant zijn tussen de twee hyperfijnniveau's. 

In [HA Y91) wordt een RF oscillerend magneetveld aangelegd dat resonant is 

tussen de a en de c hyperfijntoestand van waterstof (H). Bij zo'n resonant veld is 

het een goede benadering de a en de c hyperfijntoestand van H te beschouwen als 

een geïsoleerd twee niveau systeem, mits via een klein konstant en homogeen bias 

veld B0 (evenwijdig aan de z-as gekozen) b, c en d zijn opgesplitst. In de thermische 

evenwichtssituatie, zonder oscillerend magneetveld, zijn in de representatie van de 

twee eigentoestanden a en c de niet-diagonaalelementen van de dichtheidsmatrix p 

gelijk aan 0 en op de diagonaal staan de kansen dat het systeem in evenwicht zich in 

een van de beide hyperfijntoestanden bevindt. Wanneer het systeem niet in 

evenwicht is kunnen de niet-diagonaal elementen ongelijk aan nul worden. De 

fysische betekenis hiervan is dat het twee niveau systeem zich niet langer meer in 

een van de twee a en ç eigentoestanden bevindt, maar in een gemengde toestand, die 

is opgebouwd uit twee zuivere toestanden, elk gelijk aan een superpositie van a en c. 
De Hamiltoniaan voor het 2-niveau systeem, bestaande uit de a en de c 

toestand inclusief de interactie met een RF-veld B1cos(wt)Cz, blijkt na enkele 

eenvoudige berekeningen exact overeen te komen met de reeds in § 2.1.3 berekende 

Hamiltoniaan die de interactie van de Cs-atomen met het RF-veld beschrijft. Het 
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hele theoretische raamwerk dat in Hfdst. 2 is opgezet mogen we dus ook in dit 

hoofdstuk toepassen! 

Met de fictieve spin is een fictieve magnetisatie 'Y( S) geassociëerd. De 

dichtheidsmatrix van het a-c systeem hangt op de volgende wijze af van de fictieve 

spin [COH77): 

p = !I + k ( S) · u, ( 4.1) 

waarin I de eenheidsmatrix is, (S) de verwachtingswaarde van de fictieve spin en 

waarin u als componenten de Pauli matrices ax, ay en O'z heeft. 

De longitudinale fictieve evenwiehts magnetisatie is nu gelijk aan 

( 4.2) 

waarbij ~ de dichtheid van H atomen in de a-c deelruimte is. Voortaan zullen we 

~ voor de totale H atoom dichtheid en p voor de volledige 4x4 dichtheidsmatrix 

gebruiken, inclusief de b en d toestanden. De bovenstaande uitdrukking voor M0 

blijft dan geldig. 

Voor temperaturen in de buurt van 1 K is de hyperfijnopsplitsing li.w0 = a 

klein ten opzichte van kb T en is de even wiehtsmagnetisatie gelijk aan: 

(4.3) 

Hierbij zijn de b, c en d niveaus uiteraard ontaard verondersteld. 

Het effect van het RF magneetveld op de atomen vinden we door het fictieve 

spin-! deeltje te beschouwen, dat geassociëerd is met elk waterstof atoom. De 'spins' 

zien in het met een hoeksnelheid w van het RF -veld linksom de z-as draaiende 

(x'y'z) assenstelsel een statisch veld b/'Y ex' + (w0-w)/'Y ez, en precederen hier met 

een hoekfrequentie Weff = -../((w0-w) 2 + b2) omheen. We voeren ook nu de 

Rabifrequentie b = tLJ3 Btfli. in en beperken ons verder tot het geval van precieze 

resonantie, dus w = w0• Na een tijdje () / b zijn de spins dan over een hoek () (de 

zogenaamde 'tipping angle') gedraaid. Als nu het RF-veld wordt uitgeschakeld zijn 

de spins stationair in het roterende assenstelseL In het niet roterende assenstelsel is 
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er echter een roterende transversale magnetisatie en we nemen een echte 

magnetisatie waar die langs de z-as is gericht: 

Mz(t) = M0 sinO sinw0t ( 4.4) 

Merk op dat hier nog niet sprake is van relaxatie. 

4.2.2. 'Free induction decay' na een 'tipping puls'; Inleiding. 

In het bovenstaande zijn met behulp van het spin-! formalisme de 

belangrijkste vergelijkingen die gebruikt worden bij hyperfijn resonantie afgeleid. 

Het is duidelijk in te zien via de selectieregel D.MF = 0 voor een a-c overgang dat 

voo~ longitudinale resonantie alleen de component van het RF magneetveld parallel 

aan het bias veld van belang is. Zoals hiervoor al duidelijk is gemaakt kan 

longitudinale resonantie bij een twee niveau systeem worden afgebeeld op standaard 

spin-! resonantie. 

De fictieve spins worden gedraaid door het RF magneetveld gedurende een 

tijdsduur r in te schakelen. In het algemeen wil je dat r < T 2 (de relaxatietijd van 

de roterende transversale magnetisatie, zie vervolg), zodat relaxatie verwaarloosd 

kan worden tijdens de 'tipping puls'. Na de puls precederen en relaxeren de spins, in 

het echte systeem is er sprake van een oscillerende en relaxerende magnetisatie 

parallel aan het bias veld. Deze magnetisatie wordt waargenomen als een plotselinge 

spanningspuls in de apparatuur waarmee de RF magneetvelden worden gegenereerd. 

Bij spin systemen die voldoen aan de zogenaamde Bloch vergelijkingen 

[ABR62] neemt de magnetisatie exponentiëel af in de tijd. Aangezien de spins 

precederen en relaxeren in de afwezigheid van een magneetveld wordt het signaal 

een free induction decay (FID) genoemd, zie Fig. 4.1. 
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Verloop van de FID op verschillende tijdstippen na de dissociatie. 
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In Fig. 4.1 zijn enkele FID signalen, gemeten bij recente experimenten [REY91] van 

Hayden, Reynolds en Hardy, weergegeven. De achtereenvolgende FID signalen 

corresponderen met verschillende tijdsintervallen tussen de aanvankelijke ontleding 

en de 1rj2 tipping puls. Uit de FID amplitude wordt nH afgeleid en uit de 

omhullende, na correctie voor de stralingsdemping, nD. Het is van groot belang te 

onderzoeken door welke mechanismen de FID wordt veroorzaakt. Alleen de 

mechanismen die van belang zijn in de experimenten zoals die beschreven worden in 

[HA Y91] zal ik bespreken; spin-€xchange botsingen in § 4.2.3 en 'radiation 

damping' in § 4.2.4. 

4.2.3. 'Free induction decay' door spin-€xchange botsingen. 

Een belangrijk mechanisme is de relaxatie door spin-€xchange botsingen 

tussen waterstof atomen onderling en tussen waterstof en deuterium atomen. Eerst 

zal kwalitatief worden aangegeven hoe botsingen tussen atomen een exponentiële 

afname van de oscillerende magnetisatie na een 'tipping puls' kunnen veroorzaken. 
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We maken hiervoor weer dankbaar gebruik van het spin-! formalisme. Een 

oscillerende magnetisatie in de z-richting correspondeert namelijk in het fictieve 

spin beeld met een oscillerende transversale component van de fictieve spinvector, 

dus met een (Sx) en een (Sy) component. Dit correspondeert volgens (4.1) met 

niet--diagonaalelementen in de dichtheidsmatrix p. Een exponentiële afname van de 

niet--diagonaalelementen veroorzaakt eenzelfde exponentiële afname van de 

transverslJ.le componenten van de verwachtingswaarde van de fictieve spinvector en 

dit heeft weer eenzelfde exponentiële afname van de oscillerende magnetisatie in de 

z-richting tot gevolg. Zo blijkt dus (kwalitatief) m.b.v. de spin-! analogie dat de 

niet--diagonaalelementen van p de grootte van de echte oscillerende longitudinalè 

magnetisatie na een 'tipping puls' bepalen. Wanneer de niet--diagonaalelementen 

exponentiëel met een bepaalde tijdsconstante T2 afnemen neemt de FID met 

een~elfde tijdsconstante T 2 af. 

De diagonaalelementen van p bepalen op hun beurt de grootte van (Sz). 
Wanneer die naar hun evenwichtswaarden toe relaxeren met een zekere 

tijdsconstante T 1 relaxeert de longitudinale fictieve magnetisatie naar zijn 

evenwichtswaarde met eenzelfde tijdconstante T 1. Dit alles wordt geïllustreerd door 

Fig. 4.2. 
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Fig. 4.2: Invloed van een tipping puls (} op de fictieve magnetisatie M (t.o.v. het 

roterende assenstelsel (x'y'z}}. De transversale component My' van de fictieve 

magnetisatie M neemt na de tipping puls met een tijdsconstante T2 af tot nul, terwijl 
de longitudinale component Mz met een tijdsconstante T1 teruggaat naar zijn 

evenwichtswaarde M0. 

Door spin-exchange botsingen van waterstof atomen met andere atomen 

verandert de dichtheidsmatrix van waterstof, waardoor de FID ook verandert. Het 

effect van de H-H spin exchange botsingen op de a-c overgang is dat zowel de 

diagonaal- (met een relaxatietijd T 1) als de niet-diagonaalelementen (met een 

relaxatietijd T2) van de H atoom dichtheidsmatrix hun evenwichtswaarden weer 

aannemen. 

De longitudinale en transversale relaxatietijden T 1 en T 2 zijn bij verwaarlozing 

van de hyperfijnopsplitsingen, dus in de DIS-benadering, gelijk aan 

[HAY91,REY89]: 

(4.5) 
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(4.6) 

Deze twee vergelijkingen kunnen worden afgeleid in volledige analogie van § 3.4 

(daar is de notatie r gebruikt die overeenkomt met 1/T2 in deze paragraaf). De 

formule voor 1/T 1 volgt uit (3.23) met a = (3. De daaruit volgende relaxatie 

* snelheden G bevatten producten S S , betrekking hebbend op twee gelijke S-matrix 

elementen. Uit ( 4.5) en ( 4.6) blijkt dus dat de spin-exchange relaxatietijden T 1 en 

T 2, bij verwaarlozing van de hyperfijnopsplitsing, bepaald worden door de twee 'rate 

constants' GHH en GHD' Deze worden gedefiniëerd door de thermisch gemiddelde 

grootheid G = (va)therm· In de DIS-benadering is a(E) gelijk aan: 

~ l l 
a=- E (2l + 1) sin2(61 - 60 ), k2 

(4.7) 

waarin 6f en 60 l de triplet en singlet fase verschuivingen voor een botsing met baan 

impulsmoment quanturngetal l en relatieve energie Tt2k2 /2p,, met p, de gereduceerde 

massa van de twee botsende atomen. Onderschriften bij de 'rate constants' geven 

aan welke atomen botsen. 

Theoretische waarden voor GHH en GHD worden in [HA Y91] en [REY89] 

genoemd. De coefficient GHD blijkt ongeveer 300 maal zo groot te zijn als GHH' en 

de relaxatietijd T 2 is bij niet extreem kleine nD/~ dus vrijwel geheel afhankelijk 

van de concentratie deuterium atomen in het sample. Door nu T2 te bepalen m.b.v. 

de FID na een 'tipping puls' kan bepaald worden hoe groot de deuterium 

concentratie is! 

4.2.4. 'Free induction decay' door 'radiation dam ping'. 

Naast spin-exchange kunnen verschillende andere mechanismen de FID 

beïnvloeden. Het belangrijkste in experimenten met waterstof is 'radiation 

damping'. 

Dit mechanisme wordt vereist door de wet van behoud van energie. De stroom 

die wordt geïnduceerd in de resonator door de oscillerende longitudinale 

magnetisatie na een tipping puls dissipeert namelijk in de vorm van Joulewarmte 

energie in de resonator. Dit vermogen wordt geleverd door de magnetische energie 

-1 (Sz) B0 in het fictieve systeem die hierdoor naar zijn evenwichtswaarde gaat. 

Het mechanisme waardoor ( Sz) verandert is de precessie van de fictieve spins om 
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het oscillerende fictieve magneetveld langs de x-richting, corresponderend met het 

echte magneetveld in de z-richting binnen de detectiespoel, die het gevolg is van de 

e.m.k. van inductie met bijbehorende stroom in die spoel [ABR62]. Bij een (kleine) 

tipping puls betekend een en ander een bijdrage aan 1/T1 en aan 1/T2. Ons 

interesseert alleen de laatste, die geschreven kan worden als [ABR62,REY89]: 

(4.8) 

De evenredigheid met nH komt daarvandaan dat het storende fictieve magneetveld 

evenredig is met de e.m.k. van inductie en die weer met nH. 

4.3. Experimentele resultaten. 

4.3.1. Inleiding. 

In de gascel bevindt zich aanvankelijk een mengsel van D2 en H2 binnen een 

wand bedekt met een film van superfluïde 4He van omstreeks 400 a0 dik, die de 

adsorptie van H en D aan de wanden vermindert. De gascel is ingebouwd in een 

resonator die is afgestemd op 1420 MHz (resonant tussen de a-c overgang). Dit 

geheel is afgekoeld tot 1K. 

Met een RF dissociatie puls wordt een gas van atomair H en D gecreëerd dat 

snel een thermisch evenwicht bereikt. Na thermalisatie wordt op verschillende 

tijdstippen na de dissociatie puls een tipping puls gegeven. De amplitude van de 

FID onmiddellijk na een tipping puls op de a-c overgang levert een absolute 

bepaling van ~ op. De relaxatietijd van de FID (T 2) hangt af van ~ (vooral door 

radiation damping) en van ~ (vooral door spin-exchange botsingen). Verder zijn 

~en~ zelf ook ( veellangzamer veranderende) functies van de tijd, door tunnelen 

door de film (van D-atomen) en door recombinatie. Bij de experimenten van 

Hayden et al. wordt de tijdafhankelijkheid van T 2 (en soms van T 1) gemeten, die 

het gevolg is van veranderingen van~ en nD: De experimenten zijn uitgevoerd met 

verschillende concentraties H en D atomen. 

Het bovengenoemde tunnelproces is voor het eerst in de hier beschreven 

experimenten van Hayden et al. waargenomen, en is een thermisch geactiveerd 

proces met een T-afhankelijkheid van de vorm e-Es/kbT, waarin E5/kb = 14.0 K. 
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4.3.2. Alleen waterstof atomen aanwezig in de gasceL 

De concentratie waterstof ~ valt af door recombinatie tot H2 via de bekende 

drie-deeltjes reactie in het volume: 

H + H + 4He-+ H2 + 4He (4.9) 

met door verdamping uit de film in het gas aanwezige 4He atomen. Bij de 

beschouwde temperaturen is recombinatie aan de heliumfilm verwaarloosbaar. De 

reactiesnelheid van dit proces is gelijk aan KHH nHe ~2• Zoals zojuist al 

opgemerkt is kan nH absoluut bepaald worden uit de amplitude van het FID signaal 

direct na de 7r/2 puls. 

4.3.3. Vergelijkbare hoeveelheden waterstof en deuterium atomen aanwezig in de 

gas cel. 

De resultaten veranderen sterk wanneer een significante hoeveelheid 

deuterium aanwezig is in de gasceL Een experimenteel plaatje voor het gedrag van 

~ en nD is weergegeven in Fig. 4.3. We recapituleren dat ~ volgt uit de FID 

amplitude direct na de 1rj2 puls en ~ uit de T2 t.g.v. spin-exchange botsingen, die 

volgt uit de omhullende van het FID signaal na correctie voor stralings demping. 
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Fig. 4.3: Verloop van de dichtheden van het atomaire waterstof en deuterium in de 
gascel na een dissociatie op t=O. 

Het vreemde gedrag van nH kan als volgt worden verklaard. De snelle aanvankelijke 

afname is het gevolg van H-D recombinatie. Die is echter snel afgelopen omdat de 

D-atomen snel verdwijnen uit het gas (zie het nD verval in Fig. 4.3), primair door 

tunnelen door de film maar ook door recombinatie. 

In [REY89, Appendix B], wordt het verval van de dichtheid van deuterium 

door oplossing in de vloeibare heliumfilm uitgebreid beschreven. De dichtheid van D 

atomen blijkt exponentiëel af te nemen met een tijdconstante die omgekeerd 

evenredig is met een factor e -Es/kb T, waarin Es de hoogte is van de tunnelbarrière 

die een D atoom voelt bij het binnendringen in de heliumfilm. Door deze 

tijdconstante als functie van de temperatuur te meten is Es door Hayden 

experimenteel bepaald op 14.0 K. Dit komt goed overeen met de waarde van 13.6 K 

uit eerdere experimenten van dezelfde groep [REY89). Er blijft wel nog altijd een 

significante discrepantie met de theoretische voorspelling van 11 K in [REY89], 

gebaseerd op het werk van Kürten en Ristig [KUR85]. 
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De toename van nH die ongeveer 40 seconden na de dissociatie begint 

verklaren we als volgt. De H atomen die door H-D recombinatie en daaropvolgende 

adsorptie van HD rnalekuien aan de wand verdwenen zijn komen na verloop van tijd 

gedeeltelijk weer vrij. Wanneer namelijk een HD molekuul geadsorbeerd is aan het 

substraat onder de helium film en een mobiel D atoom door de film heen schiet is 

het mogelijk dat er een exotherme reactie tussen HD en D optreedt, waarbij de 

plaats van het H atoom wordt ingenomen door het D atoom en het H atoom terug 

door de heliumfilm naar de gasfase schiet. Hierdoor kan na verloop van tijd de 

concentratie van H atomen in de gascel enigzins toenemen ([REY89], p59). Wanneer 

alle D atomen uit de gasfase verdwenen zijn en het vrijkomen van H atomen d.m.v. 

de voornoemde reactie ook is opgehouden, vindt uiteindelijk het langzame 

drie-deeltjes verval, beschreven door ( 4.9), plaats. 

4.3.4. Relatief veel waterstof atomen aanwezig in de gasceL 

Uit de amplitude van de FID direct na een ?r/2 puls kunnen we ook nu nH 

bepalen. Het verdere verloop van het FID signaal wordt echter overheerst door 

radiation damping en de transversale relaxatietijd T 2 valt hier dus niet meer uit te 

bepalen, met als gevolg dat ~ dus niet meer is af te leiden uit het verloop van de 

FID na een 1r /2 puls. Het is echter nog steeds mogelijk de afname van het aantal 

deuterium atomen (overigens niet door tunnelen door de heliumfilm, maar door H-D 

recombinatie i.v.m. de grotere H--concentratie) te meten. We moeten i.p.v. T2 dan 

de longitudinale relaxatietijd· T 1 meten, door gebruik te maken van een 1r - ?r/2 

pulsopeenvolging. Door deze wijze van meten elimineren we de bijdrage van 

radiation damping aan T 1; we meten dus alleen de spin-exchange bijdrage, en die 

hangt volgens ( 4.5) af van de tijdontwikkeling van~ en nD. 
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Hoe T 1 bepaald wordt uit een 1r - 1r /2 pulsopeenvolging is te begrijpen met 

behulp van Fig. 4.4. 

A z 

I 

~ 
I 

I 

Y' 

Fig. 4.4: Het gedrag van de fictieve magnetisatie Monderinvloed van een 1r - 1rj2 

pulsopeenvolging. Door de 1r....:puls klapt de evenwichtsmagnetisatie M0 om naar de 

negatieve z-as. Daarna relaxeert M met een tijdconstante T1 naar M0• Er zal geen 

inductiesignaal in de resonator worden waargenomen bij een 1rj2 puls wanneer M 

juist nul is. 

Eerst wordt een 1r puls gegenereerd. Dan klapt in het fictieve spin beeld de 

magnetisatie om naar de negatieve z-as. De longitudinale fictieve magnetisatie zal 

met een tijdconstante T 1 terug relaxeren naar de oorspronkelijke 

evenwichtsmagnetisatie M0. Na een tijdje r = T 1 ln(2) is de fictieve magnetisatie 

juist nul, en een 7r/2 puls zal dan ook geen signaal in de resonator veroorzaken. Voor 

andere tijdsintervallen tussen de 1r en de 7r/2 puls zal echter wel een inductie signaal 

worden gemeten. Door precies deze r te bepalen wordt alleen de bijdrage van 

spin-exchange botsingen aan T 1 gemeten. De longitudinale (werkelijke) magnetisatie 

is tijdens de relaxatie na de 1r puls namelijk steeds nul, waardoor geen stromen 

worden geïnduceerd in de resonator en radiation damping dus geen invloed heeft. 
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4.3.5. Contröle DIS-uitdrukkingen voor de relaxatie constanten T 1 en T 2• 

Bijzonder intrigerend is een door Hayden et al. gevonden resultaat, 

weergegeven in Fig. 4.5. 
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Fig. 4.5: Evolutie van de verhouding TJT2 na de dissociatie op t=O. 

Het betreft de verhouding T1fT2, waarbij T2 is bepaald via een 7r/2 puls en T 1 via 

een 1r- 1rj2 pulsopeenvolging. De tijdafhankelijkheid van T1fT2 vertoont kwalitatief 

het gedrag dat overeenstemt met (4.5) en (4.6). Voor korte tijden is ~~~nog zo 

groot dat de term GHD nD overheerst over GHH nH. Voor langere tijden 

daarentegen is ~/nH zover afgenomen door tunnelen vanD-atomen dat GHH nH 
overheerst over GHD ~- De verhouding T1fT2 is aanvankelijk inderdaad ongeveer 

3/4 en vertoont een overgang naar een andere constante waarde tussen 50 en 125 s. 

De eindwaarde van TdT2 is echter niet 1/2 maar ligt dichtbij 0.4. Door Hayden et 

al. wordt deze discrepantie toegeschreven [REY91] aan afwijkingen van de 

DIS-benadering, waarop immers ( 4.5) en ( 4.6) zijn gebaseerd. Het spreekt vanzelf 
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dat door deze discrepantie slechts beperkte waarde kan worden toegekend aan de 

GHH en GHD bepalingen die door Hayden et al. zijn uitgevoerd. 

4.4. Slotopmerkingen. 

Tot nu toe zijn alle analyses van de experimenten van Hayden et al. gebaseerd 

geweest op de DIS-benadering, aangezien de belangrijke vergelijkingen ( 4.5) en ( 4.6) 

(die een eenvoudig verband geven tussen de dichtheden nH en ~ en de 

relaxatietijden T 1 en T 2) DIS-uitdrukkingen zijn. De analyse van de experimentele 

resultaten is dus benaderend en niet exact. 

Een soortgelijke theoretische behandeling als in Hfdst. 3 voor Cs van 

spin-exchange botsingen in waterstof-deuterium mengsels ligt zeer voor de hand. 

Een ~ergelijke aanpak betekent dat de uitdrukkingen voor 1/T1 en 1/T2 de partiële 

dichtheden gaan bevatten voor de waterstof hyperfijn niveaus en dat de berekening 

van de bij 1 /T 2 behorende u-coëfficiënten analoog aan die van Cs zou kunnen 

gebeuren. 

In dit hoofdstuk hebben we dit onderwerp slechts willen verkennen. Een 

aanpak analoog aan de behandeling van Na [KUP90,TIE91] en Cs is tamelijk 

'straightforward' en aan te raden. De onzekerheid in de analyse voorzover die 

afkomstig is van benaderingen in de theorie zal dan immeTS geheel verdwijnen. 
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5. Conclusies. 

De kamertemperatuur cesium atoomklok is de huidige internationale 

frequentiestandaard. De hoge nauwkeurigheid (ó.wfw ~ 10-13) van deze atoomklok is 

o.a. te danken aan de gunstige eigenschappen van het cesium atoom. Zo wordt de 

gemeten ó.F = 1, ó.mF = 0 hyperfijnovergang in eerste orde niet beïnvloed door het 

kleine konstante bias magneetveld (~ 10-s T). Ook het toepassen van de gescheiden 

oscillatorische velden methode van Ramsey heeft de nauwkeurigheid van de klok 

verder verbeterd. 

Zowel de eigenschappen van het cesium atoom als de experimentele opstelling 

van de cesium atoomklok zijn uitgebreid bestudeerd. Met behulp van het fysisch 

zeer inzichtelijke spin~ formalisme is de interactie van de cesium atomen met de 

oscillerende velden zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven, waarna de grootte 

van enkele foutenbronnen die de nauwkeurigheid beperken is vergeleken. 

De resulterende totale onnauwkeurigheid is ongeveer 10-13 , en men verwacht dat 

dit met de huidige opstelling niet verder kan worden verbeterd. Daarom wordt 

momenteel door verschillende experimentele groepen gewerkt aan een nieuwe versie 

van de cesium atoomklok gebaseerd op een atomaire fontein, met cesium atomen die 

vooraf tot zeer lage temperaturen zijn afgekoeld m.b.v. laser cooling en trapping. 

Dit leidt tot een verlenging van de waarnemingstijd tussen de twee oscillerende 

velden, en dus tot een verbetering van de nauwkeurigheid. Vanwege de voor een 

gunstige signaal-ruis verhouding vereiste hoge dichtheden bestaat echter het gevaar 

dat de theoretisch voorspelde relatieve nauwkeurigheid ó.wf w ~ 10-15 door 

spin-exchange botsingen wordt begrensd. 

Spin-exchange botsingen zorgen namelijk voor een frequentie verschuiving en 

lijnverbreding van de scherpe overgangsfrequentie van een ongestoord cesium atoom. 

De uitdrukkingen voor de werkzame doorsneden voor frequentie verschuiving en 

verbreding zijn afgeleid m.b.v. de quanturn Boltzmann vergelijking voor identieke 

bosonen. In deze uitdrukkingen komen S-matrix elementen voor, die m.b.v. de 

gekoppelde kanalen methode exact zijn berekend. De berekening van de S-matrix is 

waar mogelijk getest met de zogenaamde gemodificeerde DIS-methode. Deze 

benaderende aanpak geeft resultaten die sterk afwijken van de gekoppelde kanalen 

uitkomsten, maar indien de hyperfijnopsplitsing kunstmatig wordt verkleind (ook in 

de gekoppelde kanalen berekeningen) is de overeenstemming uitstekend. 
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De werkzame doorsneden voor frequentie verschuiving en verbreding blijken 

gevoelig te zijn voor de precieze vorm van de triplet potentiaal welke in de 

berekeningen wordt gebruikt. Dit is van belang aangezien er nog geen uit 

experimentele data afgeleide triplet potentiaal van Cs2 voorhanden is. Wél is het 

mogelijk om de 'staart' (voor grote r-waarden) te construeren door tweemaal de 

exchange interactie (experimenteel bekend vanaf r=15.6 a0) op te tellen bij de 

nauwkeurig bekende singlet potentiaal. Voor kleinere r-waarden is een theoretische 

triplet potentiaal gebruikt die op twee verschillende manieren is aangepast aan de 

experimentele staart, aldus resulterend in twee verschillende varianten voor de . 

triplet potentiaal die beide in de berekeningen zijn gebruikt. 

De invloed van spin-exchange botsingen op de fontein-experimenten is in het 

relevante JLK-gebied en bij de betrokken dichtheden van ongeveer 107cm-3 afgeschat 

m.b.v. een eenvoudig model, waarin alleen de twee coherente toestanden worden 

beschouwd. De extra lijnverbreding is ongeveer 0.5 mHz (beide triplet varianten 

leveren ongeveer dit resultaat op). Aangezien in een atomaire fontein de centrale 

piek in het waargenomen Ramsey-profiel een breedte heeft van ongeveer 1 Hz, is de 

invloed van spin-exchange lijnverbreding dus verwaarloosbaar. De spin-exchange 

frequentie verschuiving draagt echter mogelijk wél significant bij tot de totale 

relatieve onnauwkeurigheid. De relatieve onnauwkeurigheid van de fonteinklok t.g.v. 

spin-exchange botsingen is kleiner dan de relatieve frequentie verschuiving zelf en 

wordt bepaald door de mate waarin de experimentele frequentie er voor kan worden 

gecorrigeerd. Die relatieve onnauwkeurigheid zou dan gelijk zijn aan 

ó(D.wat,cfw0) ~ 10-11ón (ón in cm-3). Hierin is ón de onzekerheid in de dichtheid. 

Het is nog niet met zekerheid te zeggen wat het teken van de verschuiving is, 

omdat de twee gebruikte triplet varianten een tegengestelde (maar wel ongeveer 

even grote) verschuiving opleveren. In ieder geval lijkt het er echter sterk op dat 

spin-exchange botsingen een grote bijdrage hebben aan de totale onnauwkeurigheid 

van een atomaire fontein atoomklok. Het is dus sterk aan te bevelen om veel 

aandacht te besteden aan een nauwkeurige bepaling van de triplet potentiaal, indien 

mogelijk gebaseerd op experimentele data. De bovenstaande voorspelling voor de 

frequentie verschuiving kan dan verder worden verbeterd, en uitspraken over de 

door spin-exchange botsingen veroorzaakte onnauwkeurigheid kunnen dan met meer 

zekerheid worden gegeven. 
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Tevens is in het kader van het afstudeerwerk een verkennend onderzoek gedaan 

betreffende bepaalde magnetische hyperfijnresonantie experimenten, waaruit de 

partiële dichtheden in waterstof-deuterium mengsels worden afgeleid. De 

theoretische achtergrond van deze experimenten blijkt in hetzelfde kader geplaatst 

te kunnen worden als de beschrijving van de cesium atoomklok, en een verbeterde 

analyse van de experimenten op basis van de quanturn Boltzmann vergelijking en de 

gekoppelde kanalen methode ligt dan ook zeer voor de hand. 

Dit is van praktisch belang aangezien in recente experimenten is gebleken dat 

het toepassen van de DIS-benadering, die momenteel in de theoretische analyse 

wordt gebruikt, leidt tot significante afwijkingen. Aangegeven is langs welke lijnen 

een exacte behandeling moet lopen, uitgaande en gebruikmakend van de vele 

overeenkomsten met de cesium atoomklok experimenten. 
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Appendix A. De hyperfijn eigentoestanden van cesium. 

A.l. Het 2x2 eigenwaarde probleem. 

Wat zijn de eigentoestanden 11) en 12) van de hermitische operator H, 

uitgedrukt in een willekeurige basis {I a), I b)} waarin H gemakkelijk is uit te 

rekenen? 

De eigenschappen van eigentoestanden zijn: 

(11 Hj1) = À1 

(21 Hl2) = À2 

(1IHI2) = (2IHI1) = o 
(111) = (212) = 1 (A.1) 

Diagonalisatie is te verwezenlijken door een unitaire basistransformatie toe te passen 

op de basis {I a), I b)} waarin H gegeven is: 

11) = [ cos 0 sin 0 

12) = -sin 0 cos 0 ]
I a) 

lb) 

met 0 ~ 0 ~ 1rj2. Gebruikmakend van het feit dat H = Ht vindt men: 

tan 20 = 2Hab/(Haa- Hbb) 

À1 = (1IHI1) = !(Haa + Hbb) + Hab/sin 20 

>.2 = (2IHI2) = !(Haa + Hbb) -Hab/sin 20 

(A.2) 

(A.3) 
(A.4) 
(A.5) 
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A.2. De interne eigentoestanden. 

We vervangen nu de operator S door se en de operator I door sn, om in het 

vervolg de notatie te vereenvoudigen. De interne Hamiltoniaan is dan gelijk aan 

(A.7) 

wanneer het magneetveld B langs de z-as gericht is en schrijven deze Hamiltoniaan 

eerst om naar sferische componenten SA, 11 _1 van de spin operatoren: 

1 

H - a ~ (-1)5 se. gn + ('Y se- 'Y S0 )B - _
2 

/..i 
1 

s -s e z n z 
ft s =-

(A.8) 

De sferische componenten zijn als volgt gerelateerd aan de spin ladder operatoren 

s:l:, 
(A.9) 

en geven werkend op een impulsmoment eigentoestand I S,m5) het volgende 

resultaat: 

[

Sh I S,ms) = :f n/2 .j[2{s(s+1)- mg(mg :1: 1)}] I S,ms :1: 1) 

S0 I S,m8) = m5n I S,m5) (A.10) 

We kunnen nu Hint in de {I ms,mi)} -basis uitrekenen en diagonaliseren. Voor mF 

= -4 en mF = 4 treedt geen koppeling op zodat de eigentoestanden meteen bekend 

zijn: 

4: 

- -4: 

1 1/2, 1 /2) = 116) 

l-1/2,-7 /2) = IS) 

(A.ll) 
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We gaan nu per mF waarde het 2-dimensionale eigenwaarde probleem oplossen. 

mF = 3: De basistoestanden bij mF = 3 zijn 11/2, 5/2) en l-1/2, 7/2). 

In deze basis is Hint: 

[ 

5/4a + !fi.B( 'Ye-5'Yn) 

!/7a 

!/7a l 
-7 /4a- !fi.B( 'Ye+7-y0 ) (A.12) · 

We voeren nu de volgende basis transformatie uit: 

- 115) ' [I.X1) = c~s 03 11/2, 5/2) 

I .X2) = -sm o3 1 1/2, 5/2) 

+sin 03 l-1/2, 7 /2) 

+cos 03 l-1/2, 7 /2) - 11) (A.13) 

Met behulp van de relaties uit Appendix A.1 vindt men dan dat: 

E15 = -a/4- 3fi.B-y0 + (a/7)/(2sin 203) 

E1 = -a/4- 3fi.B-y0 - (a{r)/(2sin 203) 

tan 203 = (a/7)/(3a + fi.B( 'Ye+'Yn)) 

mF = 2: De basistoestanden bij mF = 2 zijn 11/2, 3/2) en l-1/2, 5/2). 

In deze basis is Hint: 

(A.14) 

(A.15) 

(A.16) 

[ 

3/4a + !fi.B( 'Ye-3'Yn) 

/3a 

/3a l 
-5/4a- !fi.B( 'Ye+5-y0 ) (A.17) 

We voeren de volgende basis transformatie uit: 

[

I.Xl) = c~s 02 11/2, 3/2) 

I .X2) = -sm 02 I 1/2, 3/2) 

+sin 02 l-1/2, 5/2) = 114) 

+cos 02 l-1/2, 5/2) = 12) (A.18) 
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We vinden: 

E14 = -a/4- 2hB'Yn + (a2J3)/(2sin 202) 

E2 = -a/4- 2hB'Yn- (a2J3)/(2sin 202) 

tan 202 = (a2J3)/(2a + hB( 'Ye+'Yn)) 

mF = 1: De basistoestanden bij mF = 1 zijn I 1/2, 1/2) en l-1/2, 3/2). 

In deze basis is Hint: 

97 

(A.19) 

(A.20) 

(A.21) 

[ 

1/4a + !hB( 'Ye-'Yn) 

!J15a 

!J15a l 
-3/4a- !hB( 'Ye+3'Yn) (A.22) 

We voeren de volgende basis transformatie uit: 

[

I >q) = cos 01 1 1/2, 1/2) 

I >.2) =-sin 01 1 1/2, 1/2) 

+sin 01 l-1/2, 3/2) = 113) 

+cos 01 l-1/2, 3/2) = 13) 

We vinden: 

E 13 = -a/4- hB'Yn + (aJ15)/(2sin 201) 

E3 = -a/4- hB'Yn- (aJ15)/(2sin 201) 

tan 201 = (aJ15)/(a + hB( 'Ye+'Yn)) 

(A.23) 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 

mF = 0: De basistoestanden bij mF = 0 zijn I 1/2,-1/2) en l-1/2, 1/2). 

In deze basis is Hint: 

[

-1/4a + !nB( 'Ye+'Yn) 

2a 

2a l (A.27) -1/4a- !nB( 'Ye+'Yn) 
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We voeren de volgende basis transformatie uit: 

[
IÀ1) = c~s00 11/2,-1/2) 

I À2) = -sm 00 I 1/2,-1/2) 

+sin 00 

+cos 00 

l-1/2, 1/2) = 112) 

l-1/2, 1/2) = 14) 

E 12 = -a/4 + 4a/(2sin 200) 

E4 = -a/4- 4a/(2sin 200) 

tan 200 = 4a/li.B( 'Ye+'Yn) 

98 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 

mF = -1: De basistoestanden bij mF = -1 zijn I 1/2,-3/2) en l-1/2,-1/2). 

In deze basis is Hint: 

[

-3 / 4a + !ttB( 'Ye+3'Yn) 

!v'15a 

We voeren de volgende basis transformatie uit: 

[
IÀ1) = cos o_1 

I À2) =-sin 0_1 

I 1/2,-3/2) +sin 0_1 

1 1/2,-:_3/2) +cos o_1 

!v'15a l 
1/4a- !ttB( 'Ye-'Yn) (A.32) 

l-1/2,-1/2) = 111) 

l-1/2,-1/2) = 15) (A.33) 

Eu= -a/4 + li.B-yn + (ay'15)/(2sin 20_1) 

E5 = -a/4 + li.B'Yn- (ay'15)/(2sin 20_1) 

tan 20_1 = (a./15)/(-a + li.B('Ye+'Yn)) 

(A.34) 

(A.35) 

(A.36) 

mF = -2: De basistoestanden bij mF = -2 zijn I 1/2,-5/2) en l-1/2,-3/2). 

In deze basis is Hint: 

[

-5/4a + !ttB( 'Ye+5'Yn) 

y'3a 

y'3a l 
3/4a- !ttB( 'Ye-3'Yn) (A.37) 
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We voeren de volgende basis transformatie uit: 

l-1/2,-3/2) = 110) 

[
I At) = cos 8_2 

IA2) =-sin 8_2 

I 1/2,-5/2) +sin 8_2 

1 1/2,-5/2) +cos 8-2 l-1/2,-3/2) = 16) (A.38) 

Eto = -a/4 + 21i.B/n + (a2.j3)/(2sin 28_2) 

E6 = -a/4 + 21i.B')'n- (a2.j3)/(2sin 28_2) 

tan 28_2 = (a2.j3)/(-2a + li.B(/e+ln)) 

(A.39) 

(A.40) 

(A.41) 

mF = -3: De basistoestanden bij mF = -3 zijn I 1/2,-7 /2) en l-1/2,-5/2). 

In deze basis is Hint: 

[

-7 /4a + !li.B( /e+71n) 

!v'7a 

!v'7a l 
5/4a- !li.B( /e-5/n) (A.42) 

We voeren de volgende basis transformatie uit: 

[ 

1 .x. t) = cos 8 _3 

I A2) =-sin 8_3 

I 1/2,-7 /2) +sin 8_3 

1 1/2,-7 /2) +cos 8_3 

l-1/2,-5/2) = 19) 

l-1/2,-5/2) = 17) 

Limieten voor B -+ 0: 

E9 = -a/4 + 3Tt.B/n + (a.j7)/(2sin 28_3) 

E7 = -a/4 + 3li.B/n- (aJ7)/(2sin 28_3) 

tan 28_3 = (aJ7)/(-3a + li.B( /e+/n)) 

(A.43) 

(A.44) 

(A.45) 

(A.46) 

Bij de eigentoestanden met mF = 3 hoort een menghoek 83 die voldoet aan de 

vergelijking tan 283 = (av'7)/(3a + Tt.B( le+ln)). 
Voor B-+0 vinden we dat tan 283 -+ !v'7 zodat 83 ~ 0.11571'" rad .. De energie 

uitdrukkingen worden dus voor B-+0: 
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7 
E 15 = -!a+ 2a =_a; 115) -+ I F,mF) = 14,3) 

4 
9 

E1 =-!a-2a=-_a; 11)-+ IF,mF) = 13,3) 
4 

100 

(A.47) 

(A.48) 

Bij de eigentoestanden met mF = 2 hoort een menghoek e2 die voldoet aan de 

vergelijking tan 2e2 = (a2.j3)/(2a + hBbe+'Yn)). 

Voor B-+0 vinden we dat tan 2e2 -+ ./3 zodat e2 ~ i1r rad .. De energie uitdrukkingen

worden voor B-+0: 

E 14 =-!a+ 2a =~a; 114) -+ i F,mF) = 14,2) 
4 

E2 =-!a- 2a = -.:_a; 12) -+ I F,mF) = 13,2) 
4 

(A.49) 

(A.50) 

Bij de eigentoestanden met mF = 1 hoort een menghoek e1 die voldoet aan de 

vergelijking tan 2e1 = (a./15)/(a + hB( 'Ye+'Yn)). 

Voor B-+0 vinden we dat tan 2e1 -+ ./15 zodat e1 ~ 0.21071" rad .. De energie 

uitdrukkingen worden voor B-+0: 

E 13 =-!a+ 2a =~a; 113) -+ I F,mF) = 14,1) 
4 

E3 =-!a- 2a =-.:_a; 13) -+ I F,mF) = 13,1) 
4 

(A.51) 

(A.52) 

Bij de eigentoestanden met mF = 0 hoort een menghoek e0 die voldoet aan de 

vergelijking tan 2e0 = 4a/hB( 'Ye+'Yn)· 

Voor B-+0 vinden we dat tan 2e0 -+ oo zodat e0 -+ !1r rad .. De energie uitdrukkingen 

worden voor B-+0: 

7 
E12 =-ia+ 2a =_a; 112)-+ I F,mF) = 14,0) 

4 
(A.53) 
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E 4 =--fa- 2a =-_:_a; 14) -+ I F,mF) = 13,0) 
4 
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(A.54) 

Bij de eigentoestanden met mF = -1 hoort een menghoek 0_1 die voldoet aan de 

vergelijking tan 20_1 = (&/15)/(-a + hB( 'Ye+'Y0 )). 

Voor B-+0 vinden we dat tan 20_1 -+ -./15 zodat 0_1 -+ 0.2907r rad .. De energie 

uitdrukkingen worden voor B-+0: 

7 
E 11 =--fa+ 2a =_a; 111) -+ I F,mF) = 14,-1) 

4 

E5 =--fa- 2a =-_:_a; 15) -+ I F,mF) = 13,-1) 
4 

(A.55) 

(A.56) 

Bij de eigentoesta.nden met mF= -2 hoort een menghoek 0 _2 die voldoet aan de 

vergelijking tan 20_2 = (a2-./3)/(-2a + 1i.B('Ye+'Y0 )). 

Voor B-+0 vinden we dat tan 20_2 -+ -./3 zodat 0_2 -+ !7T' rad .. De energie uitdrukkingen 

worden voor B-+0: 

E 10 = --fa + 2a = 2_a; 110) -+ I F ,mF) = 14,-2) 
4 

E6 = --fa-2a =-.:.a; 16)-+ IF,mF) = 13,-2) 
4 

(A.57) 

(A.58) 

Bij de eigentoestanden met mF=-3 hoort een menghoek 0_3 die voldoet aan de 

vergelijking tan 20_3 = (a/l)/(-3a + hB( 'Ye+'Y0 )). 

Voor B-+0 vinden we dat tan 20_3 -+ -!-./7 zodat 0_3 -+ 0.3857r rad .. De energie 

uitdrukkingen worden voor B-+0: 

7 
E 9 =--fa+ 2a =_a; 19) -+ I F,mF) = 14,-3) 

4 
9 

E 7 = --fa- 2a =-_a; 17) -+ I F,mF) = 13,-3) 
4 

(A.59) 

(A.60) 
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Appendix B. De 2--deeltjes eigentoestanden van cesium. 

Het 133Cs-atoom is een boson, en daarom moet de totale golffunctie 

symmetrisch zijn bij permutatie van twee atomen. De pariteit van het ruimtelijk 

deel wordt bepaald door l. Bij even l is de pariteit + 1 en bij oneven l is de pariteit 

-1. Het spingedeelte van de golffunctie moet dus bij even l waarden symmetrisch en 

bij oneve11 l waarden antisymmetrisch zijn. Er is daarom gekozen voor een basis van 

(anti)gesymmetriseerde hyperfijn toestanden, afhankelijk van l. De 

ge( anti)symmetriseerde hyperfijnbasis wordt gegeven door: 

(B.1) 

Voor oneven l waarden bestaan er dus geen {JLJL}- toestanden. 

Gerangschikt per mF blok worden nu alle mogelijke (anti)symmetrische 

(afhankelijk van de i-waarde) en genormeerde 2-deeltjes hyperfijn toestanden voor 

cesium weergegeven. Toestanden met een verschillende mF worden niet gekoppeld 

door de centrale interactie. Er kunnen ook geen overgangen plaatsvinden tussen 

toestanden met een ongelijke pariteit (pariteitsbehoud). Er zijn dus twee grote 

ontkoppelde blokken: voor even respectievelijk oneven l waarden. 

leven 

my af3 

.8. (16,16) 

1 (16,15) (16,1) 

§ (16,14) (16,2) (15,15) (15,1) (1,1) 

Q (16,13) (16,3) (15,14) (15,2) (14,1) (2,1) 

1 (16,12) (16,4) (15,13) (15,3) (14,14) (14,2) (13,1) 

(3,1) (2,2) 

~ (16,11) (16,5) (15,12) (15,4) (14,13) (14,3) (13,2) 

(12,1) (4,1) (3,2) 

~ (16,10) (16,6) (15,11) (15,5) (14,12) (14,4) (13,13) 

(13,3) (12,2) (11,1) (5,1) (4,2) (3,3) 
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1 (16,9) (16,7) (15,10) (15,6) (14,11) (14,5) (13,12) 

(13,4) (12,3) (11,2) (10,1) (6,1) (5,2) (4,3) 

.Q (16,8) (15,9) (15,7) (14,10) (14,6) (13,11) (13,5) 

(12,12) (12,4) (11,3) (10,2) (9,1) (7,1) (6,2) 

(5,3) (4,4) 
-1 (15,8) (14,9) (14,7) (13,10) (13,6) (12,11) (12,5) 

(11,4) (10,3) (9,2) (8,1) (7,2) (6,3) (5,4) 

-2 (14,8) (13,9) (13,7) (12,10) (12,6) (11,11) (11,5) 

(10,4) (9,3) (8,2) (7,3) (6,4) (5,5) 

-3 (13,8) (12,9) (12,7) (11,10) (11,6) (10,5) (9,4) 

(8,3) (7,4) (6,5) 
-4 (12,8) (11,9) (11,7) (10,10) (10,6) (9,5) (8,4) 

(7,5) (6,6) 
-5 (11,8) (10,9) (10,7) (9,6) (8,5) (7,6) 

-6 (10,8) (9,9) (9,7) (8,6) (7,7) 

-7 (9,8) (8,7) 

-8 (8,8) 

i oneven 

mF o:/3 

ft 
1 (16,15) (16,1) 
Q (16,14) (16,2) (15,1) 
Q (16,13) (16,3) (15,14) (15,2) (14,1) (2,1) 

1 (16,12) (16,4) (15,13) (15,3) (14,2) (13,1) 

(3,1) 

.a (16,11) (16,5) (15,12) (15,4) (14,13) (14,3) (13,2) 

(12,1) (4,1) (3,2) 

2 (16,10) (16,6) (15,11) (15,5) (14,12) (14,4) (13,3) 

(12,2) (11,1) (5,1) (4,2) 

1 (16,9) (16,7) (15,10) (15,6) (14,11) (14,5) (13,12) 

(13,4) (12,3) (11,2) (10,1) (6,1) (5,2) (4,3) 

.Q (16,8) (15,9) (15,7) (14,10) (14,6) (13,11) (13,5) 

(12,4) (11,3) (10,2) (9,1) (7,1) (6,2) 

(5,3) 
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-1 (15,8) (14,9) (14,7) (13,10) (13,6) (12,11) (12,5) 
(11,4) (10,3) (9,2) (8,1) (7,2) (6,3) (5,4) 

-2 (14,8) (13,9) (13, 7) (12,10) (12,6) (11,5) (10,4) 

(9,3) (8,2) (7,3) (6,4) 
-3 (13,8) (12,9) (12, 7) (11,10) (11,6) (10,5) (9,4) 

(8,3) (7,4) (6,5) 
-4 (12,8) (11,9) (11,7) (10,6) (9,5) (8,4) (7,5) 
-5 (11,8) (10,9) (10,7) (9,6) (8,5) (7,6) 
-6 (10,8) (9,7) (8,6) 
-7 (9,8) (8,7) 
-8 


