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Errata bij het afstudeerverslag van A.J. Moerdijk: 

Verval van magnetisch opgesloten ultrakoud cesium door recombinatie. 

blz 7: Figuur 1.2, boven de vertikale kolom met cijfers (rechts) moet staan MF 

blz 12: 10e regel van boven: 2. 7 moet zijn 2.6. 

blz 12: 4e regel van onder: 2. 7 moet zijn 2.6. 

blz 15: formule (2.21) vervangen door p1 = Hnk3 - 1ik2) 
blz 18: onder formule (3.6): Bmet moet zijn met. 

blz 18: 4e regel van onder: 2.20 moet zijn 2.16. 

blz 25: formule (5.2): V1 vervangen door I:i=2 vk. 
blz 47: figuur 8.1: eenheid y-as [a~12] vervangen door [a;3

/
2
]. 



Samenvatting 

Bij experimenten met spin-gepolariseerd atomair cesium in een magnetische valkuil probeert 

men Bose-Einstein condensatie te verkrijgen. Één van de factoren waardoor de conden

satie kan worden verhinderd is de afname van de dichtheid door drie-deeltjes recombinatie 

tot cesium-moleculen. Voor spin-gepolariseerd waterstof, waarmee deze experimenten ook 

uitgevoerd worden, is de vervalsconstante exact te berekenen. Voor cesium is een ex

acte berekening vooralsnog te gecompliceerd maar er is door middel van een benaderende 

methode, de zogenaamde Jastrow-aanpak, een goede afschatting te maken van de ver

valsconstante. Deze aanpak, die geheel in de plaats-representatie beschouwd wordt, is 

voor waterstof vergeleken met exacte berekeningen in de impuls-representatie, die onze 

groep enkele jaren geleden uitgevoerd heeft. Voor de gemiddelde afwijking van de resul

taten, verkregen met de Jastrow-aanpak, ten opzichte van de resultaten verkregen met de 

exacte methode is een waarde gevonden van vijftien procent. De verwachting is dat de 

Jastrow-benadering voor drie-deeltjes recombinatie in cesium meer afwijkt, maar omdat 

de benadering fout gaat in het deel van de configuratie-ruimte waar de deeltjes dicht bij 

elkaar zitten, dus waar de golffunctie sterk oscilleert, denken we dat de resultaten toch een 

goed idee van de orde-grootte van het verval te zien geven. 

Uit de resultaten blijkt dat de vervalsconstante 5 · l0-29 cm6 /s bedraagt, wat betekent 

dat bij experimenten met de huidige minimaal haalbare temperatuur in het Bose-Einstein 

regime de halfwaarde-tijd ongeveer vijf milliseconden zal bedragen. Hieruit concluderen 

we dat verval door middel van drie-de:ltjes botsingen een grote beperkende factor zal zijn 

voor het bereiken van het Bose-Einstein regime in een atomair cesium gas. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Al ongeveer een half decennium zijn tal van experimentele groepen werkzaam op het gebied 

van opsluiting en koeling van atomaire gassen in optische en magnetische valkuilen {En

gels: traps). Men hoopt hiermee precisie-experimenten, zoals het verbeteren van de cesium 

klok, te kunnen doen of macroscopische quanturn effecten zoals bijvoorbeeld Bose-Einstein 

condensatie te kunnen realiseren. Een voorwaarde voor het slagen van deze experimenten 

is dat er niet te veel verlies optreedt van de oorspronkelijke hoeveelheid atomen die wor

den opgesloten. Dit afstudeer-onderzoek behandelt het verval door middel van drie-deeltjes 

botsingen in magnetisch opgesloten cesium. 

Hieronder volgt een korte schets van enkele fysische aspecten van Bose-Einstein conden

satie, magnetische traps en verval door botsingen. 

Om veel-deeltjes quanturn-effecten met atomen te kunnen waarnemen moet de thermi

sche de Broglie golflengte: 

(1.1) 

van de deeltjes van dezelfde orde zijn als de gemiddelde afstand tussen de deeltjes. 

We zien dus dat we een gas van atomen moeten gebruiken met een kleine atomaire massa m 

in een laag temperatuurgebied en/ of met een grote deeltjesdichtheid. Helium zou dus een 
~ 

geschikte kandidaat zijn, ware het niet dat helium vloeibaar wordt voordat het quanturn-

regime bereikt is. 

Zodoende is men zo'n vijftien jaar geleden spin-gepolariseerd waterstof, dat bij lage tem

peraturen niet vloeibaar wordt, gaan gebruiken, waarbij spin-polarisatie nodig is om het 
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atomaire gas te stabiliseren en recombinatie tot H2 zoveel mogelijk te vermijden. 

Het waterstof atoom bestaat uit een electron en een proton met beide spin !· Het zijn 

dus samengestelde spin 0 of 1 deeltjes en ze gedragen zich als bosonen. De verwachting 

is dus dat bij voldoende lage temperatuur en voldoende grote dichtheden Bose-Einstein 

condensatie (BEC) zal optreden. 

Bose-Einstein condensatie betekent dat de één-deeltjes grondtoestand van het systeem 

macroscopisch bezet wordt. Het verschijnsel treedt op wanneer de temperatuur daalt on

der de zogenaamde kritische temperatuur Tc: 

27l'1i2 ( n )2/3 
Tc= kBm ((~) (1.2) 

met n de deeltjesdichtheid, kB de Boltzmann constante en ((i) ~ 2.612 een numerieke 

constante die volgt uit een nauwkeurige beschouwing van BEC. Het aantal deeltjes in de 

één-deeltjes grondtoestand wordt voor een ideaal gas gegeven door: 

No(T) = 1 - (:!..) 3/2 
N Tc 

(1.3) 

Een van de manieren waarop men BEC probeert te realiseren is via een magnetische trap. 

Omdat de energie van de atomen vanwege de Zeeman-interactie -P · Ë magneetveld

afhankelijk is, 

(1.4) 

met i de electronspin, i de kernspin en "'e {"'p) de gyromagnetische verhouding van het 

electron (proton), kunnen we een potentiaalput creëren door middel van een inhomogeen 

magneetveld. Een maximum van het magneetveld in de vrije ruimte is echter niet mogelijk 

[36]. Derhalve kunnen dus alleen laagveld zoekende toestanden getrapt worden. (Dit zijn 

voor waterstof de I c > en I d > toestanden, zie Figuur 1.1.) 

Een beperkende factor voor het bereiken van BEC is dat onderlinge botsingen leiden 

tot verlies van de oorspronkelijke hoeveelheid deeltjes en ook tot opwarming van het gas 
\0 

vanwege de vrijkomende energie. Één ~an de twee belangrijkste verliesprocessen [18] is dat 

door twee-deeltjes botsingen relaxatie naar de hoogveld zoekende toestanden kan optreden 

die vervolgens uit de trap zullen verdwijnen. In het waterstof-gas in de magnetische valkuil 

zullen via snelle exchange relaxatie eerst de I c > atomen verdwijnen zodat spontaan een 

5 



·1 

~~--------L---~~~ 
0.00 0.10 0.20 

B[T) 

Figuur 1.1: Hyperfijn-en Zeemanopsplitsing voor de Is-grondtoestand van atomair water
stof als functie van het magneetveld. Eh!• is de hyperfijnopslitsing en bedraagt ongeveer 
68mK. 

dubbel gepolariseerd gas bestaande uit I d > atomen ontstaat. Dit dubbel gepolariseerde 

gas vervalt vervolgens via langzame dipool relaxatie en recombinatie, het tweede belangrijke 

proces, door drie-deeltjes botsingen, 

H i + H i + H i-+ H2 + H , (1.5) 

waarin i staat voor de dubbel gepolariseerde toestand I d >. Het gevormde molecuul (en 

eventueel het atoom) zal uit de trap ontsnappen. 

Combinatie van beide vervalsprocessen leidt dan tot de volgende vervalsvergelijking van de 

deeltjes-dichtheid: 
dn 2 3 -=-Gn -Ln dt , (1.6) 

met G de relaxatie en L de recombinatie constante. De twee hierboven besproken effecten 

hebben tot nu toe verhinderd dat het BEC regime bereikt kon worden [33) . 
• 

Inmiddels zijn er ook experimenten aan de gang om cesium te laten Bose-Einstein 

condenseren. Cesium is uitermate geschikt om door middel van laserkoeling in een laag 

temperatuurgebied te brengen (met behulp van optische koeling is nu 2 p.K bereikt [5]), 

wat gezien vergelijking 1.1 inderdaad noodzakelijk is omdat de massa van cesium 133 
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Figuur 1.2: De energieën van de verschillende hyperfijnniveau's van 133Cs als functie van 
het magneetveld. Eh!• bedraagt ongeveer 441 mK. 

maal groter is dan de massa van waterstof. Cesium heeft net als waterstof een electron in 

de buitenste schil en de grondtoestand wordt eveneens gegeven door 2 81; 2• Cesium _heeft 

echter vanwege een kernspin I = f zestien hyperfijn toestanden. In Figuur 1.2 is een 

plaatje van de energie van deze toestanden tegen het magneetveld uitgezet. 

Bij opsluiting in magnetische valkuilen maakt men bij voorkeur gebruik van cesium atomen 

in hyperfijntoestand I F=4,MF=4 > omdat alle overige toestanden die in een magnetische 

valkuil kunnen worden opgesloten niet meer volledig electron spin-gepolariseerd zijn. Een 

aantal toestanden, waaronder toestand I F=4, MF=-4 >,die wel electron spin-gepolariseerd 

blijft, zijn pure hoogveld zoekers en kunnen dus niet in een magnetische trap worden 

opgesloten. 

In de groep theoretische Natuurkunde zijn voor waterstof de vervalsconstanten G [28] 

en L [27] als functie van het magneetveld berekend. Ook is een afschatting gemaakt van 

de relaxatie-constante G voor cesium [30]. Omdat men echter verwacht dat recombinatie 

een belangrijke factor is bij het wel of niet kunnen bereiken van het BEC regime vanwege 
• het feit dat dubbel-gepolariseerd cesium, in tegenstelling tot waterstof, gebonden twee-

deeltjes toestanden heeft en derhalve geen spin-omklap nodig is om recombinatie tot Cs2 

te bewerkstelligen, is het nodig om een afschatting te maken van de recombinatie constante 

L voor cesium. Een afschatting omdat een exacte berekening, zoals voor waterstof gedaan 
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is, in het geval van cesium veel gecompliceerder is. 

De rest van dit verslag behandelt de bepaling van de vervalsconstante voor het proces 

Cs i +Cs i +Cs i-+ Cs2 +Cs (1.7) 

in de limiet T ! 0, waarin opnieuw i staat voor de dubbel gepolariseerde toestand, in dit 

geval I F=4,MF =4 >. 
In het voorafgaande hebben we het gehad over waterstof en cesium maar experimenteel 

wordt ook natrium veel gebruikt. In Tabel 1.1 worden tot slot nog enkele getallen gegeven 

waaraan men moet denken bij de in het voorafgaande besproken experimenten met water

stof, natrium en cesium. De getallen voor cesium dateren van augustus 1991 en kunnen 

vanwege de snelle ontwikkelingen al weer verouderd zijn [35). 

De factor nA 3 in de Tabel is een maat voor hoe dicht men het BEC-regime genaderd is. 

element dichtheid laagste T gehaald nA~ 

deeltjes / cm3 

H 8 · lOl" [6] 100 pK[6]_ 4.2 ·10-l 
Na 1011 [22) 25 pK [21) 3.8. 10-5 

Cs 5. 1010 [5] 2 pK [5) 6.1 ·10-5 

Tabell.l: Enkele getallen van recente experimenten. 

In het Bose-Einstein regime is dit getal groter of gelijk aan 2.612, zie hiervoor formules 1.1 

en 1.2. In Tabel 1.2 zijn vervolgens nog voor de behaalde temperaturen en dichtheden uit 

de bovenstaande tabel respectievelijk de daarbij benodigde dichtheden en temperaturen 

om BEC te verkrijgen weergegeven. 

element Tc bij behaalde dichtheden nc bij behaalde temperatuur 
H 30pK 5 · 1014 /cm~ 
Na 15nK 7 ·1015 
Cs 2nK 2. 1015 

Tabel 1.2: Benodigde temperatuur en .. dichtheden om BEC te verkrijgen voor de behaalde 
dichtheden en temperaturen uit tabell.l 
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Hoofdstuk 2 

Verstrooiingstheorie 

Om de recombinatie constante voor drie-deeltjes verval in magnetisch opgesloten cesium 

te kunnen berekenen moeten we een uitdrukking vinden voor de kans op verval van drie 

atomen tot een molecuul en een atoom. Om de gedachten te bepalen beschouwen we eerst 

een twee-deeltjes botsing. 

2.1 Klassieke botsing 

Voor we de quanturnmechanische verstrooiingstheorie beschouwen, bekijken we een stukje 

klassieke botsingstheorie. Omdat bij een botsing de massamiddelpunts-beweging eenparig 

is, is bij een botsingsproces alleen de relatieve beweging van belang: een n-deeltjes probleem 

reduceert dan tot een n-1 deeltjes probleem. We bekijken voor het gemak een botsing tussen 

twee deeltjes met gelijke massa m die onderling wisselwerken via een centrale potentiaal 

V(r), met r =I rl- r2 I de onderlinge afstand. De bewegingsvergelijking voor dat systeem 

wordt dan gegeven door: 
ud2r(t) =-VV(r) 
r- dt 2 ' 

(2.1) 

waarin p, = j-m de gereduceerde massa. De relatieve impuls wordt gegeven door: 

... (.:. .:. ) 1 (... ... p = p, r1 - r2 = 2 P1 - P2) · (2.2) 
,. 

Aangezien de onderlinge wisselwerking voor grote afstanden verwaarloosbaar is, geldt voor 

t -+ -oo en t -+ oo dat de deeltjes met constante snelheid bewegen. Deze asymptotische 

condities spelen, zoals we nog zullen zien, in de quanturnmechanische verstrooiingstheorie 
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een grote rol. De geometrie van de baan ligt vast wanneer we de relatieve beginimpuls Pi 

en de botsingsparameter b kennen.(zie figuur 2.1) 

Verder is het gebruikelijk om bij botsingsexperimenten de zogenaamde differentiële werkzame 

doorsnede te hanteren. Deze differentiële werkzame doorsnede in een bepaalde richting n 
wordt gedefiniëerd als: 

du(O) = aantal deeljes per tijdseenheid verstrooid in de ruimtehoek dO [m2] 

inkomende flux (
2·3) 

b 

Figuur 2.1: klassieke botsingsbaan in massamiddelpunt-systeem 
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2.2 Quanturnmechanische verstrooiingstheorie 

2.2.1 Twee-deeltjes verstrooiing 

In tegenstelling tot het voorafgaande hebben we in de quanturnmechanica te maken met 

de Schrödingervergelijking voor twee deeltjes die wisselwerken via een bolsymmetrische 

potentiaal V. We stellen dat de dracht van de interactie voldoende klein is (r3V(T) -+ 0 

als r-+ oo.) 

We gaan uit van de tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking 

(Ho+ V) t/; =Et/; (2.4) 

met de vrije hamiltoniaan 

(2.5) 

en de randvoorwaarden 

(2.6) 

die te interpreteren zijn als een vlakke golf en een uitgaande bolgolf t/J.catt met impuls 

p = nk. Het superscript ( +) slaat op het feit dat naast deze oplossing ook de golffunctie met 

randvoorwaarden bestaande uit een inkomende bolgolf en een vlakke golf een oplosssing is. 

Deze krijgt het superscript(-). De grootheid f(E, 0) noemen we de verstrooiingsamplitude. 

De verstrooiingaamplitude is een maat voor de verstrooiing in de richting r ten opzichte 

van k. Beschouw om dit in te zien bijvoorbeeld de uitdrukking voor de waarschijnlijkheid

stroomdichtheid 

J = -in (t/;*Vt/;- t/;Vt/;*) . 
2m 

(2.7) 

en deel de waarschijnlijkheids-stroomèichtheid van de bolgolf door die van de vlakke golf 

(2.8) 
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Vermenigvuldigen met het oppervlakte element r 2d0 levert de zogenaamde differentiële 

werkzame doorsnede ( differential cross-section) 

~~ =I f(E, 8) 12 
• (2.9) 

De grootheid du valt te vergelijken met de klassieke werkzame doorsnede uit de vorige 

paragraaf. We kunnen de Schrödinger vergelijking ( 2.4) ook omzetten in een integraal 

vergelijking 

.t.<+>(;;'\ e;~., j .J?, ... 'G (... ...')V( ... ')·'·(+)( ... ') (2.10) 'f"~ r, = (21r1i)312 + a-r o r-r r 'f"~ r 

met G0(r- r') de geretardeerde Greense functie van de operator E-Ho, 

1i2 
2p (V'2 + k2)Go(T) = 63(T) . (2.11) 

Een oplossing van 2.11 die er voor zorgt dat de tweede term van 2. 7 een uitlopende bolgolf 

oplevert is 
2p 1 eikr 

Go(T) = ----. 
1i2 471' r 

We vinden hiermee de zogenaamde Lippmann-Schwinger vergelijking 

(2.12) 

(2.13) 

We zijn geïnteresseerd in de asymptotische vorm van t/J}+) en aangezien het integratie

gebied over r' beperkt wordt door de relatief korte dracht van de potentiaal kunnen we de 

exponent ontwikkelen naar machten van~· Dit levert, met k' = kf 

.,,(+)(::'\ = e - _f!__e- _73 ... , -ik'·''V( ')·'·(+)( ... ') ik·r 2 ikr J ~ 
'f"'G r, (27r1i)3/2 1i2 47rr a-r e r 'f"'k r . 

Vergelijking met ( 2. 7) geeft voor f(E, 8) de uitdrukking 

J(E, 8) =-~ 4~ (2~1i)312 j d3r'e-ïk,·''V(r ')t/J}+>(r') , 

of in Dirac notatie 

12 
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... ... 

met I tP'kt > een vlakke golf met impuls p' = nk' genormaliseerd volgens < tP'k I tP'k I >= 

83(p- p'). In Dirac-notatie is de Lippman-Schwinger vergelijking, 2.13 te schrijven als 

I .,p<+> >=I tP > +Go(E)V I .,p<+> > (2.17) 

met 

Go(E) = lim E _1 R 
f!O +U- 0 

(2.18) 

(Zie hiervoor onder andere [25].) De Greense operator Go(E) is te beschouwen als een vrije 

propagatie-operator van de twee deeltjes met relatieve kinetische energie E. Als we deze 

Lippmann-Schwinger vergelijking itereren zien we dat de verstrooiingstoestand I .,p<+> > 

als een som van Feynman-achtige diagrammen kan worden opgebouwd, 

I .,p<+> >= 
+ : : L : r + ... 

waarin 

- ,V= I enGo= I t/J >= 

Door introductie van de T-operator, 

(2.19) 

is I .,p<+> >te schrijven als I t/J > +GaT I t/J >,wat in diagramvorm kan worden weergegeven 

als 

I .,p<+> >= 

In het voorgaande was sprake van twee onderscheidbare deeltjes. Wanneer we te maken 
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hebben met identieke deeltjes en in het bijzonder met bosonen, zoals in het geval van cesium 

atomen, moet de verstrooiings-amplitude als volgt worden veranderd: 

fd(E, 8) - -(2·nip1i < f/Jk, I V I s.,p<+> > 

- -(27r )2 p1i ( < f/Jk' I V I .,p1+) > + < f/J,;, I V I .,p<_1 >) 
- rd(E, 8) + f'x1(E, 1r- 8), (2.20) 

waarins = (1 + p12) een niet genormaliseerde symmetrisatie operator en rd de verstrooi

ingsamplitude gedefiniëerd als in vergelijking 2.16. De twee termen van vergelijking 2.20 

zijn te begrijpen als de twee strooiprocessen weergegeven in figuur 2.2 en zijn experi

menteel niet meer te onderscheiden. Bij verstrooiing met drie identieke deeltjes speelt de 

~~ 

n-e 

Figuur 2.2: Verstrooiing met twee identieke deeltjes 

symmetrisatie operator S eveneens een essentiële rol. Dit verstrooiingsproces zullen we in 

de volgende paragraaf behandelen. 

2.2.2 Drie-deeltjes verstrooiing 

Bij recombinatie van cesium atomen in een gas tot cesium moleculen Cs2 spelen drie-deeltjes 
... 

processen een centrale rol. 

Quanturnmechanische drie-deeltjes verstrooiingstheorie is aanzienlijk gecompliceerder dan 

de twee-deeltjes theorie, we geven hieronder dan ook slechts een schematische inleiding. 
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Voordat we daadwerkelijk beginnen met de beschrijving van een botsingsproces is het 

nodig coördinaten te kiezen: zie figuur 2.3. Voor de coördinaten in deze figuur geldt dat 

rl de onderlinge radiusvector tussen deeltjes 2 en 3 is en .Rl is de radiusvector tussen het 

massamiddelpunt van deeltjes 2 en 3 en deeltje I. Analoog kunnen we de coördinaten 

(r2, R2) en (r3, R3) definiëren. 
2 

Figuur 2.3: Drie-deeltjes relatieve coördinaten. 

Bij het stelsel van figuur 2.3 horen de volgende relatieve impulsen ( Jacobi impulsen): 

(2.21) 

(2.22) 

Hierin is nk01 de impuls van deeltje a. Ook kunnen op analoge wijze via cyclische verwis

seling de impulsen (p2, q2) en (p3, qs) gedefiniëerd worden. 

Er kunnen zich nu lang voor en lang na de botsing verschillende toestanden voordoen, 

namelijk: 

drie vrije deeltjes : I t/Jo > - I PI,~ > 
"' twee gebonden deeltjes + vrijdeeltje: I tPcx > - I 'Pb >cx ® I ?cx > 

die voldoen a.an de respectievelijke Schrödinger-vergelijkingen: 

(Ho-S,) I <Po> = e>J :~ql- s,) I <Po>= 0, 

15 
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(2.26) 

waarbij we nummeren met het nummer van het vrije deeltje. 

Analoog aan het twee-deeltjes verstrooiingsproces is voor de drie-deeltjes verstrooiingsam

plitude het matrix-element< 4>! I V I S'I/JJ+> >,waarin V het gedeelte van de wisselwerking 

tussen de deeltjes dat niet in de Schrödingervergelijking voor 4>! voorkomt, bepalend. We 

stappen meteen over op het geval van identieke deeltjes en vinden dan in analogie met 

pagina 13 voor bijvoorbeeld 11/J~~o >: 

s 11/J~+) > = + : : r 
+ + 
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Hoofdstuk 3 

Recombinatie 

In het voorgaande hoofdstuk is het stukje verstrooiingstheorie behandeld dat we nodig hebben 

om de verstrooiingsamplitude voor het te bestuderen vervalsproces te kunnen berekenen. We 

moeten nu nog een vertaalslag maken naar experimenteel waarneembare grootheden. 

We doen even een stapje terug en beschouwen de overgangswaarschijnlijkheid per tijds

eenheid in het geval van onderscheidbare deeltjes voor het proces waarbij deeltjes 2 en 3 

recombineren tot een molecuul in toestand I 'Pb >1 en deeltje 1 met relatieve impuls ifr ten 

opzichte van het massamiddelpunt van het molecuul 'wegvliegt'. 

Deze overgangswaarschijnlijkheid per tijdseenheid wordt gegeven door Fermi's Golden 

Rule: 

3 

Wto = L 2
; I< cPl I L vk I ,p~+) >12 'ó'(El- Eo) 

~ k=2 

(3.1) 

waarin 1 c/J1 >=I 'Pb >1 ® 1 ~ > en l:%=2 vk de som van de interacties tussen de deeltjes 

1-2 en 1-3. Bovenstaande formule geldt voor een eindig volume V en wanneer we de limiet 

nemen naar een oneindig volume kunnen we de sommatie over ~ vervangen door een 

integratie: 

(3.2) 

Verder zijn de in Fermi's Golden Rule gebruikte toestanden genormeerd op het volume V zo

dat wanneer we de al eerder gebruikte vlakke golven, met asymptotische vorm eilê·r / (27r1i )312, 
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willen gebruiken, we deze golven moeten vermenigvuldigen met (211'Ji;{2) Dit levert ons de 

volgende uitdrukking: 

21r (21rn)6 j ... ~ <+> 2 
Wto = T V2 dql I< ,pl I Lt vk I tPo >I é(Et- Eo) 

k=2 

(3.3) 

Voor identieke deeltjes dienen we I t/J~+) >te vervangen door '7sS I t/J~+) >en het resultaat 

te vermenigvuldigen met drie want er zijn drie mogelijkheden voor de eindtoestand: 1 (23), 

2 (13) en 3 (12), waarin ( ) het molecuul aangeeft. We vinden in dit geval 

7r(27rn)sj ... I I~ I <+> 12 ( ) Wto = 1i V2 dq1 < ,P1 Lt Vk St/J0 > 6 Et - Eo 
k=2 

(3.4) 

We hebben te maken met een gas bestaande uit N deeltjes en dus met 

( ~) ~ ~3 (3.5) 

mogelijke drie-deeltjes systemen. Dit geeft 

d: = -2~3 
j LWto) , 
\ b therm 

(3.6) 

Bmet de voorfactor 2 vanwege het feit dat we bij recombinatie twee atomen verliezen en 

met <>therm een middeling over de mogelijke begintoestanden. Delen door het volume V 

leidt tot 
dn 3 -=-Ln 
dt ' 

(3.7) 

met 

L =I L :~ J d4!1 fvlm(qj) I') 
\clm üerm 

(3.8) 

de vervalconstante voor recombinatie, en 
3 

!vzm(~) = -JL(27r)21i (27rn)3
/
2 < ,pl I L vk I St;J~+) > (3.9) 

k=2 

de drie-deeltjes verstrooiingsamplitude. In de laatste twee formules hebben we de gebonden 

toestand I 'Pb > expliciet uitgeschreven naar de rotatie-vibratie quanturngetallen vlm en is 
~ 

ft vervangen door iiJ. Let op de extra factor (27rn)312 ten opzichte van 2.20 vanwege het 

feit dat we in de begintoestand te maken hebben met drie vrije deeltjes in plaats van twee. 

De gereduceerde massa Jl is gelijk aan jm. De thermische middeling (<>)gaat in de voor 

ons interessante limiet T -+ 0 over in Pon ?a -+ 0. 
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Hoofdstuk 4 

De triplet potentiaal met 
bijbehorende twee-deeltjes 
eigenfuncties 

In het hoofdstuk over recombinatie hebben we een uitdrukking gevonden voor de vervalscon

stante voor recombinatie. Deze algemene uitdrukking bevat een sommatie van wisselwerk

ingstermen V, de interactie-potentiaal tussen twee deeltjes. In dit hoofdstuk zullen we 

aangeven welke potentiaal voor het drie-deeltjes vervalsproces in een magnetisch opgesloten 

cesium gas gebruikt zal worden. 

De Hamiltoniaan waarmee we het drie-deeltjes botsingsproces kunnen beschrijven wordt 

in het massamiddelpuntssysteem gegeven door: 

(4.1) 

met p1 de relatieve impuls tussen deeltjes 2 en 3, q1 de relatieve impuls van deeltje 1 ten 

opzichte van het massamiddelpunt van deeltjes 2 en 3 en vkc de centrale wisselwerking tussen 

paar k. De centrale wisselwerking tussen twee cesium atomen is in feite de effectieve vorm 

van alle Coulomb interacties tussen electronen en de kernen van de twee atomen. Deze kan 
~ 

ontbonden worden in een singlet (S = 0) en een triplet (S = 1) potentiaal: 

1 

vc(fj = Vo(r)P(O) + \tl(r)P(l) = L Vs(r)P(S). (4.2) 
5=0 
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De operatoren p(o) en p(l) projecteren op de singlet (S = 0) en triplet (S = 1) deelruimten 

van de totale electronen spinruimte voor de twee atomen. De potentialen Vs( r) zijn de 

bijbehorende singlet- en triplet potentialen. 

Verder verwaarlozen we de magnetische dipool-dipool interactie, die voor recombinatie 

in waterstofgas van essentieel belang is omdat deze een spin-omklap kan veroorzaken. 

Een spin-omklap is niet nodig voor recombinatie in cesium gas, aangezien hier de triplet

potentiaal gebonden toestanden heeft. 

Wij zullen in het vervolg alleen de triplet potentiaal nodig hebben omdat we ervan 

uitgaan dat de atomen in de magnetische valkuil spin-gepolariseerd zijn. De singlet po

tentiaal van een twee-atomig cesium molecuul is via de RKR methode, aangevuld met 

inverse storingsrekening tot dicht bij het continuüm afgeleid uit gemeten overgangen tusen 

de verschillende Cs2 energie-niveau's [34]. Voor de grondtoestand van Cs2 is nog geen 

triplet potentiaal uit experimentele data beschikbaar. Uit de singlet potentiaal kan echter 

door het omkeren van de exchange term de staart van de triplet potentiaal bepaald wor

den waarna een theoretische triplet potentiaal bij r = 15.6a0 analytisch is aangesloten 

op de staart [3]. De zo verkregen en in het vervolg gebruikte potentiaal is in onder

staande figuur 4.1 weergegeven. We kunnen nu de mogelijke gebonden toestanden en 

de twee deeltjes verstrooiingstoestand 'Pb+) met impuls nul, numeriek berekenen door de 

Schrödingervergelijking 2.4 om te zetten in een radiële differentiaal vergelijking van de 

volgende vorm 
-n2 J:2 -
21-' dr 2 fz(r) = Vl(r) · fz(r), (4.3) 

waarin 'Pzm(r) = fz(r)jr en Vz = E- 1i
2

~tr11 ) - Vi(r), en deze te integreren met behulp 

van een gemodificeerde Numerov methode [19]. Dit is een twee-staps methode, zodat een 

opstartprocedure nodig is in een tweetal punten diep genoeg in het repulsieve gebied: 

fz(ro) - 0 

fz~ro + h) - f. 

(4.4) 

De zo verkregen twee-deeltjes verstrooiingstoestand en een voorbeeld van een gebonden 

toestand zijn te zien in respectievelijk figuur 4.2 en 4.3. Let op de vele oscillaties in het 

binnengebied. 
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Figuur 4.1: De triplet grondtoestand potentiaal van Cs2 als functie van de internucleaire 
afstand r. 
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Figuur 4.2: De twee-deeltjes verstrooiingsgolffunctie (211'n)312cp~+) als functie van internu
cleaire afstand 
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Figuur 4.3: De gebonden toestand c.p11z met v = 56, I = 0 als functie van internucleaire 
afstand 
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Hoofdstuk 5 

De J astrow benadering 

Het uitrekenen van de exacte begintoestand I s,p~+> > voor drie-deeltjes recombinatie is 

geen eenvoudige zaak. In het verleden bleek dat zelfs voor spin-gepolariseerd waterstof, 

waar de triplet-potentiaal geen gebonden toestanden heeft dit uitrekenen numeriek een zeer 

omvangrijke klus is {zie [25}, {9}). Daarom hebben we de exacte begintoestand vervangen 

door een zogenaamde Jastrow-benaderde toestand. De exacte- en de Jastrow benaderde be

gintoestand bleken voor waterstof in het verleden {[9}) in goede benadering identiek. 

De J astrow benadering van de begintoestand komt er op neer dat we I S ,pá +) > ver

vangen door 6r,ob+)(l r1 l)r,ob+>(l f2 l)r,ob+)(l T3 I) (27rn)312 met fPb+) de exacte twee-deeltjes 

verstrooiingatoestand met impuls nul, genormeerd volgens: fPb+)(f')r~oo1/(27rn)312 . 

De factor 6 is het gevolg van de ongenormeerde symmetrisatie operator S en het feit dat 

de Jastrowtoestand symmetrisch is wanneer we twee deeltjes verwisselen. 

Verder zien we dat de toestand exact is wanneer een van de deeltjes ver verwijderd is van 

de andere. Drie deeltjes correlaties worden dus verwaarloosd. 

Als we uitgaan van het relevante matrix-element afgeleid in hoofdstuk 3, dan krijgen we 

( tP1 I tv. I s,p~+>) = j di', j dR, 'P".zm (i',)(~:~;;:: (V(i'a) + V( i'2)) s ,p~+> ( r" r,, f3), 

~ (5.1) 

met rs = R1- ~fi , f2 = -(R1 + ~fi) zoals blijkt uit figuur 5.1 en 

s,pb+>(r17r2,r's) = 6r,ob+>o r1 l)r,o~+>(l .R1 + ~r1 l)r,o~+>o .R1- îr1 1)(27rn)312. 

Aangezien de triplet-potentiaal bolsymmetrisch is kunnen we het matrix-element herschrij-
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Figuur 5.1: de relevante coördinaten 

( IÓ! I v• I s.p~+ l) - j di' j dÏi <p:,m (i')(~:~;~: (v (p+) + V(p-)) x (5.2) 

6'P~+) ( r )'P~+) (p+ )'P~+) (p- )(21rn )312 ' 

waarin de index 1 van r en R vervallen is, 

(5.3) 

en 0 de hoek tussen r en R is. Wanneer we de e-macht ontwikkelen naar bolfuncties en 

de bolfunctie uit de gebonden toestand die vanrafhangt ontwikkelen naar bolfuncties ten 

opzichte van de R-as, kunnen we, gebruik makend van de eigenschappen van de bolfuncties 

Yim, drie van de zes integratie-variabelen elimineren, zodat 

4871"2 Y,~(q,)(i')* j R2dRjz(q,R/1i) j r2dr'P:1(r) (5.4) 

" J dx.P,(x) (V(p+) + V(p-)) ('P~+>(r)'Pb+>(p+)'Pb+\p-)), 

met Pz(x) het ze Legendre-polynoom, x = cosOen jz(q1R) de ze sferische Besselfunctie. 

Aan de bolfunctie, Y,~, die afhangt van ql zien we dat het impulsmoment X van het vrije 
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deeltje de quanturn-getallen À = 1 en Jl = -m heeft. Slechts dan kan het impulsmoment 

L van het totale systeem in de eindtoestand gelijk zijn aan nul zodat er overlap is met de 

begintoestand die eveneens L = 0 heeft. 

We definiëren nu de functie Gvt voor gebruik in de volgende hoofdstukken als: 

( ,p, 1 &, v. 1 s.p~+>) - 48"' ~:. ( q1 )( i'J" j R'dR iM1Rtn )G,,( R), 

Gvt(R) - loo r2drcp:1 (r)cp~+)(r) X (5.5) 

1: dx Pt(x) (V(p+) + V(p-)) cp~+>(p+)cp~+>(p-). 

Gebruik makend van de symmetrie van bovenstaande uitdrukking vinden we uiteindelijk: 

Gvt(R) = 2 100 

r2dr cp:1 (r)cp~+)(r) x 

1: dx P,(x) V(p+) cp~+)(p+)cp~+)(p-) Öt,even , (5.6) 

waarin alleen de even-I termen een bijdrage leveren. In ons probleem zijn de cesium

atomen bosonen zodat de totale golffunctie, inclusief het spin-deel, symmetrisch moet zijn. 

We hebben hier te maken met gepolariseerde atomen zodat het spin-afhankelijk gedeelte 

van de golffunctie symmetrisch is wat er voor zorgt dat de ruimtelijke golffunctie van het 

gebonden paar ook symmetrisch moet zijn, of wel l = even. De verstrooiingsamplitude 

wordt nu gegeven door 

!vtm(~) - -J1,(27r)21i(27r1i)312 x 4811"2 Y,~(q,)(i1 )* 1oo R2dRj,(q,Rj1i)Gvt(R) 

- -J1,(27r)21i(27r1i)312 
X 4811"2 Y,~(qJ)(i')*Fvt(qJ), (5.7) 

waarin we tevens de functie Fvt gedefineerd hebben. Uit de verstrooiingsamplitude kunnen 

we de vervalconstante L halen: 

L - L :f f· dqj I fvtm(~) 1
2 

vlm Jl 
(5.8) 

- L(21+1) q,24J1,(27r)111i5 F;,(q,). 
vl 
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Hoofdstuk 6 

Tussenresultaten en numerieke 
implementatie 

Om nu de recombinatie-constante L te bepalen moeten we de toestanden t;"vz(r) en Cf'~+)(r) 

numeriek berekenen door de Schrödinger vergelijking op te lossen en door te integreren over 

de afstand tussen de twee gebonden deeltjes, de afstand tussen het atoom en het molecuul 

en de hoek tussen deze twee stralen. 

Wat meteen opvalt aan de golffuncties zijn, zoals hiervoor al vermeld, de vele oscillaties 

in het binnengebied van de verstrooiingstoestand en de gebonden toestanden tot maximaal 

r ~ 50 a0 • We kunnen verwachten dat dit zal leiden tot numerieke instabiliteiten in de 

vorm van zeer snelle oscillaties in de te berekenen tussenresultaten, waarover daarna ge

mtegreerd moet worden. De snelle oscillaties zien we terug in de figuren 6.1 en 6.2 

van de functie r 2 Cf':z(r)Cf'~+)(r) J~1 dxPz(x)V(p+)Cf'~+)(p+)Cf'b+)(p-) als functie van r voor 

twee verschillende R-waarden. Het is duidelijk dat de gekozen integratie-variabelen niet 

de meest geschikte zijn. Om meer geschikte integratie-variabelen te vinden kunnen we 

inspiratie opdoen bij de WKB-benadering. 

Een eenvoudige analytische uitdrukking voor de gol:ffunctie, die in een groot radiaal 

gebied een uitstekende benadering is, is te vinden door gebruik te maken van de WKB-.. 
benadering. Volgens de WKB geldt voor de golffunctie u( r) = rCf'( r) met Cf'( r) de functies 

Cf'vl( r) of Cf'~+), 

u(r) = c {j 1 
sin (1r dr' V(2p./1i2)(E- V(r'))) . (6.1) 

• ~(E- V(r)) ro 

27 



0 20 40 60 80 100 120 

r [a o1 

Figuur 6.1: de functie r2 c,o:1 (r)c,o~+)(r) J~1 dxPz(x)V(p+)c,o~+>(p+)c,o~+>(p-) als functie van r 
voor R=30. 

• 
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Figuur 6.2: de functie r2 <p:1 (r)<p~+)(r) f~1 dxPz(x)V(p+)<p~+>(p+)<p~+>(p-) als functie van r 
voor R=40. 
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In het geval van u0(r) = rc,o~+)(r) reduceert de WKB-benadering tot 

uo(r) = c' 
1 

sin (lr dr' J -2p,j1i2V(r')) 
{j~V(r) ro 

(6.2) 

met r0 een nog te bepalen parameter. Als test van de geldigheid van de WKB-benadering 

is in onderstaande figuur 6.3 uit de opeenvolgende extrema van de golffunctie de potentiaal 

teruggerekend. De constante c' kan voor één waarde van r bepaald worden uit de potentiaal, 

waarna deze factor voor alle punten kan worden toegepast. We zien goede overeenkomst. 

In het gebied vanaf ongeveer 30 a0 is de potentiaal in goede benadering gelijk aan de 

-100. 

! 
0 .20(). 

al -
-300. 

10 12 14 16 18 20 22 

r [a ,] 

Figuur 6.3: test van de WKB-benadering, de vierkantjes zijn punten verkregen uit de 
extrema van de golffunctie en de getrokken lijn is de feitelijk gebruikte triplet-potentiaal. 

van der Waals interactie -ee./r6 en zal de amplitude van de golffunctie variëren als r 312• 

Dit is terug te zien in figuur 6.4. De WKB-uitdrukking voor de golffunctie in het gebied 
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Figuur 6.4: Verloop van de amplitude van de golffunctie u0(r). De kruisjes geven de 
amplitude bij verschillende extrema van de golffunctie weer. De getrokken lijn is de kleinste 
kwadraten fit met vergelijking: f(r) = arb. De optimale waarden van de constanten blijken 
te zijn: a =0.05 en b =1.52. De waarde van b klopt dus heel goed met de verwachte waarde 
3/2. 

tussen 30 en 80 a 0 ziet er dan als volgt uit 

met 

uo(r) = cr312 sin(ko + k! ). 
r 

l. r , v es2JJf"' 
2 

dr 13 -
ro r 

(6.3) 

ko kunnen we te weten komen door de plaats van een extreem van de golffunctie te bepalen. 
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Voor grote r zal de WKB-benadering voor u0 (r) steeds meer afwijken van de werkelijke 

asymptoot van de functie u0(r) .. r - a 
r-oo 

Bekijken we nogmaals de grootheid Fvr( qf ): 

Fvr(qJ) = 2100 

R2dRjr(q,Rf1i) x {6.4) 

foo r2dr cp:1 (r)cp~+>(r)1
1 

dxPz(x)V(p+)cp~+>(p+)cp~+>(p-) 
Jo -1 

dan is op basis van de WKB-benadering te begrijpen hoe de 'chaotische' oscillaties in Figuur 

6.1 en 6.2 ontstaan en hoe ze vermeden zouden kunnen worden. De achtereenvolgende 

integraties over r en x gaan over een produkt van snel oscillerende functies en wel op een 

'scheve' manier, dat wil zeggen dat bij de x-integratie zowel p+ als p- variëren, terwijl 

vervolgens bij de r-integratie ook nog eens het produkt van de functies die van r afhangen 

oscilleert. Dat geeft bij elkaar uiteraard een nogal wild gedrag. Bovendien varieert bij de 

x-integratie ook nog V(p+) hier en daar zeer snel. Beter zou het zijn om over zodanige 

coördinaten te integreren dat bij elke partiële integraal in essentie slechts één WKB functie 

sinus-achtig oscilleert. Dan middelt die integratie uit en blijft alleen de bijdrage voor het 

langzaam oscillerende radiale gebied bij grote afstand over. Er zijn nog twee overwegingen 

voor ons van belang. Ten eerste hangt V alleen van p+ af. Dus als we voor één van de 

integraties p+ kiezen en wel als laatste, dan zijn we de niet-sinusachtige snel variërende 

functie V(p+) kwijt bij de eerdere integraties. Vervolgens kunnen we inzien hoe we van de 

snel oscillerende functies 'Pvr(r) en cp~+)(r) af kunnen komen: wanneer het energie-niveau 

van de eigenfunctie 'Pvr( r) dicht bij het continuüm ligt, kunnen we in de WKB benadering 

het produkt 'Pvr(r)cp~+)(r) schrijven als een sin2 functie vermenigvuldigd met een langzaam 

variërende voorfactor c(r). Het kan dus geen kwaad om dit produkt bij de eerste integratie 

te betrekken. Het sinus deel van de sin2 functie zal meteen wegmiddelen en alleen het 

langzaam variërende gemiddelde tc(r) blijft over. 

Deze inzichten inspireren ons over.,te gaan op nieuwe integratie coördinaten, namelijk 

p+, p- en x' = cos (}' waarbij (}' de hoek tussen p+ en p ,zie figuur 6.5. De grootheid 

Fvz(qJ) schrijven we dan als: 

Fvr(qJ) = 2 100 

p+
2 
dp+ V(p+)cp~+)(p+) 100 

p-
2 dp-cp~+)(p-) x (6.5) 
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Figuur 6.5: Nieuw coördinaten-stelsel 

met: 

r2 - ( +)2 + ( -)2 2 + - I p p -ppx, 

R2 (p+)2 + (p-)2 + 2p+ p-x', 
- 4 

x 
(p+)2- (p-)2 

- 2rR 

Er is dan geen enkele reden meer waardoor het resultaat van de x'-integraal snel met p+ 

en p- zou variëren. De integratie over p- bevat vervolgens maar één snel oscillerende sinus 

die uitmiddelt over het gebied van kleinere p- waarden. Alleen de bijdrage over grote p

waarden blijft over waardoor ook de partiele integraal 

00 " 1 

fuz(p+) = f p-
2 dp-r.p~+)(p-) 1 dx' jz(q,R/1i) 'Puz(r) r.p~+)(r)P,(x) (6.6) Jo -1 

geen enkele reden meer heeft om snel met p+ te varieren. Dit laatste wordt bevestigd door 

Figuur 6.8. We hoeven dus als functie van p+ slechts weinig waarden van r uz te berekenen, 
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Figuur 6.6: plaatje van de integrand van r 11z(p+) in het x',p- gebied voor p+ = 20 

de rest van de functie kunnen we door middel van interpolatie verkrijgen. 

In figuur 6.6 is een typisch voorbeeld van de integrand van r getekend. De oscillaties 

lijken hier net zo erg als bij onze eerste poging maar zoals we al hebben gezegd, levert 

de integraal over x' voor de van belang zijnde eindtoestanden c.p11z een relatief langzaam 

oscillerende functie op. Dit biedt numeriek gezien het voordeel dat we bij integratie over 

p- a priori weten in welk gebied we d~ meeste steunpunten moeten kiezen. Dit voordeel 

hadden we niet bij gebruik van de vorige coördinaten. Het wegvallen van de bijdragen 

afkomstig van kleine atoomafstanden, zoals een aantal malen vermeld in het voorafgaande, 

betekent in termen van de WKB benadering, d.w.z. in termen van de klassieke mechanica, 
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Figuur 6.7: De functie r.p 11z(r)r.p~+)(r) voor v = 56,1 = 0. 

dat delen van de veel-dimensionale drie-deeltjes configuratie ruimte waar atomen een grote 

impuls hebben bijna niet bijdragen. De enige uitzondering is kennelijk de relatieve impuls 

van deeltjes 2 en 3. De sin2-achtige functie bestaat uit een min of meer constant deel, 

corresponderend met een situatie waarin deze relatieve impuls in begin- en eindtoestand 

gelijk is, en een sinus-deel dat correspondeert met grote tegengestelde impulsen in begin

en eindtoestand. Het spreekt vanzelf dat deze laatste situatie nauwelijks bijdraagt. Verder 

zien we in Figuur 6.7 dat c(r) bij kleiner klein is. Dit heeft te maktm met een korte 

verblijftijd van de atomen in het betrokken gebied door hun hoge snelheid. 

Tot slot zullen we de numerieke implementatie nog kort aan de orde stellen. ledere 

gebonden toestand heeft een zekere maximale straal, rmcu:i waar voorbij C.,OtJl is te verwaar

lozen. Deze straal wordt voor iedere -gebonden toestand bepaald door rma~ zo te kiezen 

dat r tJl(p+) voor alle p+ waarden tot op één procent bepaald is. Met behulp van de waarde 

voor rma~ kunnen we ons integratiegebied aanzienlijk beperken. We zullen dit illustreren 

met een voorbeeld. Stel dat de gebonden toestand zich uitstrekt van 8a0 tot 40a0 en dat 
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Figuur 6.8: rvr(p+) voor V= 56,1 = 0. 

we de integraal over p- en x' willen berekenen bij p+ = 60. Beschouw nu in figuur 6.9 

lijnen met constanter in het p-, x' -vlak. Nu zal alleen in het gearceerde deel van het vlak 

de functie 'Pvr(r)'P~+)(r) een significante waarde hebben. Door hiervan gebruik te maken bij 

de integratie over p- en x' kunnen we de rekentijd aanzienlijk ve-rkorten. De integraal over 

p- laten we lopen vanaf de waarde waarvoor I p+- p- I= rma~ A p- < p+ tot de waarde 

waarvoor I p+ - p- I= rma~ A p- > p+. Bij iedere p+ waarde laten we het programma 

zelf het aantal punten in de x' en de p- richting bepalen en wel zodaning dat het resultaat 

binnen vijf procent geconvergeerd is. Het zal duidelijk zijn dat deze berekeningen redelijk 

tijdrovend zijn. Per gebonden toestand kan de rekentijd variëren van één uur tot enkele 

dagen op een IBM-RS 6000 systeem. 

In principe zijn we nu in staat om .. voor elke eindtoestand de bijdrage tot de recombi

natieconstante te berekenen, maar voordat we dat doen gaan we in het volgende hoofdstuk 

controle berekeningen uitvoeren. 
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Figuur 6.9: Het integratie-vlak 0ver p- en x'. De lijnen zijn lijnen met constante r. 
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Hoofdstuk 7 

Controle berekeningen voor atomair 
waterstof 

In het verleden zijn berekeningen gedaan voor drie deeltjes recombinatie in atomair water

stofgas [27}, {9} met een andere methode, namelijk door de gehele beschouwing in de impuls

representatie te houden. We kunnen onze Jastrow-aanpak ook op waterstof toepassen en 

de resultaten vergelijken met de resultaten van de vroegere berekeningen. 

In het geval van spin-gepolariseerd waterstof heeft de triplet-potentiaal tussen twee 

waterstof-atomen geen gebonden toestanden. Dit betekent dat de verstrooiingstoestand 

'P~+) er uit komt te zien als in figuur 7.1. 

In een magnetische valkuil zitten alle deeltjes in een toestand met electronspin omhoog. 

Feitelijk zitten de deeltjes in de zogenaamde hyperfijn toestand I d >. Om vorming van 

een molecuul te krijgen moet er een spin-omklap plaatsvinden zodat we een molecuul in 

een singlet gebonden toestand kunnen krijgen. Voor het omklappen van de spin is de 

magnetische electron-electron dipool-interactie verantwoordelijk. 

We vinden in analogie met de vergelijking voor de verstrooiingsamplitude ( 3.9) voor cesium 

3 

fvzm(~) = -~(211'?n(211'1i)31~ < 4>! I L (Vt + Vt) I St!J~+) > , (7.1) 
k=2 .. 

waarin nu vc de centrale interactie en va de dipool interactie voorstelt. De toestand 

I 4> 1 > correspondeert met een singlet gebonden paar en een los atoom met impuls q! en 

een zekere spintoestand. De toestand I St!J~+) >is de exacte verstrooiingstoestand van drie 
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Figuur 7.1: De verstrooiingsteestand (27r1i) 312cp~+) bij E = 0 voor waterstof in de triplet
potentiaal 

deeltjes die wisselwerken via zowel de centrale als de dipolaire interactie. We vervangen 

deze toestand weer door de Jastrow-benaderde toestand 

< r, .RI t/J;a.. > - 6c,o~+>(r)c,o~+>(p+)c,o~+>(p-)(27r1i)3'2 I (1t)H > (7.2) 

- St/Ja+>(r,R) I (1t)H > 

met hierin de spintoestand I (s!)SM, >,waarin s staat voor het electron spin-quanturn 

getal van een willekeurig gekozen paar, i voor de spin van het derde deeltje, S en M, voor 

de quanturngetallen van de totale electron spin S. De singlet gebonden toestanden die van 

belang zijn voor drie-deeltjes recombinatie in waterstof zijn met name de v = 14, I = 1 en 

de v = 14, I = 3 toestanden. "' 

Omdat het matrixelement ( tPJ I E!=2 V{ I t/J;a..) nul is vanwege het feit dat de centrale 

interactie het spin-quanturn getal S niet kan veranderen, houden we in het matrix-element 

alleen de term ( tPJ I E:=2 ~d I tP;a..) over. 
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De uitdrukking voor de dipool-dipool interactie tussen twee magnetische momenten jl, 

Vd(f') = P.o (i11 · f12- 3(f1\· r12)(f12 · r12)) , (7.3) 
411" r12 

is voor twee spins met j1 = P,eÛ, in tensorvorm om te schrijven (32] als 

vd(f') =- ~;:; t ;r;( -1) 11 ~ _ 11(r) l;~:, 
~~=-2 

(7.4) 

met l;2~ de sferische componenten van een tensor-operator van de tweede orde in de spin-

ruimte gegeven door 
m=1 

l;~: = J6 L < 11 m p.- m l2p. > cr~cr::m, (7.5) 
m=-1 

waarin er~ de Pauli-spinmatrices in sferische coördinaten voorstellen. Bekijken we een 

enkelvoudig spin-flip proces, waarbij na recombinatie het vrije deeltje nog spin-up heeft 

dan gaan we vanS= ~,Ms = ~naarS= !,Ms =lenis alleen de term p. = -1 van 

belang. Derhalve is 

( <PJ I V1 I St/I~+>)= J dr J dR c,o:,m(f') e-iq·R/1i (Vsd(p+) + ~d(p-)) S?jl~+>(r,R) 

- j dr j dR c,o:1m(f') e-iq·ft/1i (cg(p+)~1(P+) + ~(p-)~1(P-)) S?jl~+>(r,R) (7.6) 

waarin 

c~(p) = };(~;,ti- , < (Ot)H I (l!)H >. x 

o < (1t)H I E2e-1 I (lt)H > • 

De onderindex slaat op het nummer van het vrije-deeltje. Met behulp van enige Racah

algebra (zie Appendix A en B) vinden we uiteindelijk voor de verstrooiingsamplitude 

f"zm = -p.(211")21i(27rn)312 2411" V5f VSP.oP.~L(i>.)*Y>.11 (q) ( ~ ~ Î) A"z>. (7.7) 
>.11 

met: 

AtJl>. - L VL/l1).).1jp+2dp+( !)5 c,o~+>(p+)jp- 2dp- c,o~+>(p-) x (7.8) 
>.'L(/'=2->.') '" p 

j dx' PL(x) R>.' (i)'' i>.(q,Rfn) c,o"z(r)c,o~+>(r), 

VW'>.>.' - î~ Xf' (-)1->.'->. ( À !, L
2 

) < ÀÀ'OO I LO >< 11'00 I LO > 
l'!N! l' "' 
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en Î = 21 + 1. Waar de sommaties vandaan komen is als volgt in te zien: de bolfunctie 

}'21(p+) wordt ontwikkeld in Y,'m'(r)Y,v"'{R), combinaties van bolfuncties die van ren R 
afhangen. De bolfuncties Y,'m'(r) combineren we samen met de bolfunctie Y,m(r), afkomstig 

van de gebonden toestand, tot YLM(r) en de YÀ'"''(R) koppelen we met de YÀ"'(R), afkom

stig van ontwikkeling van de golffunctie van het vrije deeltje in bolgolven, tot YAM(R). 

Om overlap te kunnen hebben met de begintoestand, waarvan het totale impulsmoment 

gelijk is aan 0 moet L = A en M = -M. In de tussenfunctie AvlÀ resulteren tenslotte 

slechts sommaties over )/ en L. 

Dus afgezien van extra sommaties veroorzaakt doordat we in de eindtoestand niet 

meer totaal impulsmoment 0 hebben maar 2, is de uitdrukking analoog aan die voor spin

gepolariseerd cesium. We kunnen het programma met minimale aanpassingen voor water

stof gebruiken en de uitkomsten controleren met berekeningen uit het verleden. 

In het verleden zijn echter nooit berekeningen met de Jastrow-aanpak gedaan. Wel zijn 

berekeningen uitgevoerd met de zogenaamde Kagan benaderde begintoestand en met de 

exacte begintoestand. De Kagan benaderde begintoestand bevat nog een vereenvoudiging 

ten opzichte van de Jastrow benaderde begintoestand. De verstrooiingstoestand tussen 

de deeltjes die niet gebonden worden en die geen dipool wisselwerking ondervinden wordt 

gelijk gesteld aan 1 zodat dit paar deeltjes in feite geen interactie van elkaar ondervinden. 

Mathematisch betekent dit dat c,o~+)(r)c,o~+)(p+)c,o~+)(p-) wordt vervangen door c,o~+)(r)c,o~+)(p+) 

Nu kunnen we eveneens de Kagan-berekeningen herhalen met onze methode en de resul

taten vergelijken met de reeds bekende resultaten. Deze resultaten voor het geval van 

enkelvoudige spinflip zijn in Tabel 7.1 samengevat: 

eindtoestand B(T) L (cmt:>js), (De Goey) L (cm6 js), (Dit werk) 
V= 14,1 = 1 0 4.97 · 10-•~ 4.98 ·10-•~ 
V= 14,1 = 1 10 1.66. I0-41 1.68 ·10-41 

V= 14,1 = 3 0 1.71 . I0-44 8.26 ·10-43 

V= 14,1 = 3 10 3.3 ·10-40 3.2 ·10-40 

Tabel 7.1: resultaten van berekeningen van de vervalsconstanteLinde Kagan-benadering 
voor oude berekeningen in de impuls-representatie (de Goey) en berekeningen met onze 
methode in de plaats-representatie. 
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We zien dat afgezien van de toestand v = 14, I = 3 bij een magneetveld van OT onze 

methode de oude waarden reproduceert. De discrepantie voor de zeer kleine waarde van 

L bij B = 0, v = 14, I = 3, zie ook Figuur 7.2, kunnen we accepteren daar deze waarde 

uiterst gevoelig is voor heel geringe wijzigingen. 

Vervolgens vergelijken we de berekeningen voor waterstof op basis van de Jastrow-

10 .39 

10 -40 

,....., 
{/) 

;;;-- 10 -4! 

a dit werk CJ ..... 
..J 

10 -42 

DeGoey 

10 -4
3 

0 5 10 15 20 25 30 

B[T] 

Figuur 7.2: Vervalconstante met Kagan-benadering voor v = 14, I= 3 tegen magneetveld 
van single spin flip proces voor berekeningen van de Goey en dit werk. 

benaderde begintoestand met de waarden voor de Kagan-benaderde toestand en de exacte 

begintoestand. Deze resultaten zijn in figuur 7.3 weergegeven. Het lijkt alsof de grafiek 

van de vervalconstante berekend met de J astrow benadering naar links is verschoven ten 
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opzichte van de grafiek van de vervalconstante berekend met de exacte begintoestand. Een 

mogelijke verklaring is dat de Jastrow-benaderde toestand in het binnengebied iets steiler 

afvalt en dus wat hogere impulsen in zich heeft dan de exacte begintoestand. De maximale 

overlap met een eindtoestand waarbij het vrije deeltje een impuls v heeft, verschuift dan 

ook naar hogere iJ en dus naar lagere magneet-velden omdat vanwege energie-behoud moet 

voldaan zijn aan: 
q~ (2 ) = -E11;- 2p,BB (T-+ 0) (7.9) 

2 3mH 

Helaas hebben we niet kunnen controleren wat de verschilgolffunctie is van de exacte be

gintoestand en de Jastrow-benaderde begintoestand omdat de eerstgenoemde momenteel 

niet voorhanden is. 

We kunnen wel concluderen dat de Jastrow-benadering de exacte resultaten vrij goed re

produceert met gemiddeld 15 procent afwijking. Dit biedt perspectief voor de resultaten 

met cesium, alhoewel het duidelijk zal zijn dat vanwege de vele gebonden toestanden in 

de Cs2-triplet potentiaal de Jastrow benadering zeker grover zal zijn dan in het geval van 

atomair waterstof. Aangezien dit voornamelijk het geval zal zijn in een klein deel van de 

configuratie-ruimte waar alle drie de deeltjes dicht bij elkaar zitten en waar de golffunctie 

sterk oscilleert verwachten we echter dat dit geen belangrijke gevolgen zal hebben en dat 

de op deze wijze bepaalde recombinatie-constante zeker een goed idee van de orde-grootte 

van het drie-deeltje verval te zien zal geven. 
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Figuur 7.3: Vervalconstante voor v = 14, l = 3 tegen magneetveld voor een single-spinflip 
proces, berekend met drie methoden: +: Kagan-, 6: Jastrow- en o: Exacte begintoestand. 
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Hoofdstuk 8 

Cesium resultaten 

In Tabel 8.1 zijn de resultaten voor de recombinatie-constante in atomair cesium weergegeven. 

Bij cesium hebben we niet zoals bij waterstof een magneetveld-afhankelijkheid omdat er 

geen spins omgeklapt hoeven worden. 

We zien dat de recombinatie-constante L hoofdzakelijk bepaald wordt door de bovenste 

twee toestanden, v = 5 7, l = 2, weergegeven in figuur 8.1, v = 5 7, l = 0 en door de 

toestand v = 56, l = 4. 

Dit was te verwachten: in de eindtoestand zal voor de golffunctie naarmate de bindingsen

ergie van de twee atomen die tot molecuul recombineren groter wordt, de overlap met de 

verstrooiingsgol:ffunctie en dus het relevante matrix-element kleiner worden. 

Met behulp van de verkregen resultaten kunnen we nu een afschatting maken van de 

tijdschaal waarop het atomaire gas vervalt door middel van drie-deeltjes recombinatie. Uit 

de tabel blijkt dat de totale vervalsconstante, Ltot gelijk is aan 5 · 10-29 cm6 / .s. Uit de 

vervalsvergelijking: 
dn 3 -=-Ln 
dt 

(8.1) 

vinden we bij een begin dichtheidnode karakteristieke halfwaarde tijd Tj- = 1/ Lng. Nemen 

we een dichtheid van 1011 cm-3 [23) dan vinden we een levensduur van Tt = 2 ·106 sec. 

Deze tijdschaal is ruim voldoende voer het kunnen realiseren van allerlei experimenten. 

Wil men echter het Bose-Einstein regime kunnen bereiken bij de tot nu toe gerealiseerde 

minimale temperatuur van 2p.K dan zijn dichtheden nodig van 2 ·1015cm-3 • Hiervoor zou 

de karakteristieke tijd ongeveer vijf milliseconden zijn. In Tabel 8.2 zijn enkele dichtheden 
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eindtoestand ( v, 1) Fvr(qJ) Eb q,/n Lvl 
(a~/2) (Kelvin) (1/ao) (cm6/s) 

57,2 1.3*104 -0.595*10-3 2.47 * 10-~ 4.8*Io-~~~ 

57,0 2.1*103 -0.168*10-2 4.15 * 10-2 4.3*10-31 

56,6 1.6*10° -0.365*10-2 6.11 * 10-2 4.9*10-36 

56,4 -3.7*102 -0.123*10-1 1.12 * 10-1 3.2*10-31 

56,2 -2.2*102 -0.182*10-1 1.36 * 10-1 7.9*10-32 

56,0 -8.2*101 -0.210*10-1 1.47 * 10-1 1.3*10-33 

55,2 6.1 *101 -0. 762*10-1 2.74 * 10-1 1.2*10-32 

55,0 -3.4*102 -0.803*10-1 2.87 * 10-1 7.8*10-32 

54,0 -1.5*102 -0.203 4.56 * 10-1 2.3*10-32 

53,0 3.1 *101 -0.412 6.49 * 10-1 2.3*10-33 

Tabel 8.1: enkele resultaten voor de berekeningen met cesium. 
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Figuur 8.1: De gebonden toestand 'Pvl(r) met v = 57,1 = 2. Let op de grote afstand 
waarover de golffunctie zich uitstrekt. 
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n (cm-~) T (p. K) Tt 
2 ·1015 2 5. 10-3 

1 . 1013 6 ·10-2 2 ·102 

1 . 1012 1 ·10-2 2 ·104 

1. 1011 3 ·10-3 2 ·106 

Tabel 8.2: Enkele dichtheden met bijbehorende kritische temperatuur en karakteristieke 
halfwaarde tijd. 

met bijbehorende kritische temperatuur en karakteristieke tijd verzameld. We kunnen dus 

concluderen dat drie deeltjes botsingen een belangrijke beperkende faktor zullen zijn voor 

het bereiken van Bose-Einstein condensatie in een atomair cesium gas: voor Tl = 1 sec 

moet de temperatuur bijvoorbeeld minimaal 0.3 p.K zijn. 

Bij dit allles moeten we nog een onzekerheid in de triplet-potentiaal in acht nemen. Er 

zijn enkele berekeningen gedaan waarin we de potentiaal rond het diepste punt, dus in het 

theoretische deel van de potentiaal, hebben gevarieerd. In al deze gevallen bleek dat de 

gewijzigde potentialen een nog grotere waarde voor de recombinatieconstante leverden. 
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Hoofdstuk 9 

Conclusies 

Door de exacte drie-deeltjes begintoestand te vervangen door een zogenaamde Jastrow

benaderde begintoestand hebben we een methode om een afschatting te maken van de 

vervalsconstante voor drie-deeltjes recombinatie in een atomair cesium gas opgesloten in 

een magnetische valkuil. Bij geschikte keuze van de integratie-variabelen vertonen de 

tussenfuncties, waarover geïntegreerd moet worden, van de relevante matrix-elementen 

geen al te grote oscillaties zodat de numerieke berekeningen hanteerbaar blijven. Deze 

methode is gecontroleerd voor atomair waterstof waar de resultaten verkregen met behulp 

van de Jastrow benaderde begintoestand gemiddeld vijftien procent afwijking vertoonden 

van de resultaten verkregen uit berekeningen met de exacte begintoestand. De verwachting 

is dat de Jastrow-benadering voor drie-deeltjes recombinatie in cesium meer afwijkt, maar 

omdat deze afwijking veroorzaakt wordt door een klein deel van de configuratie-ruimte 

waar de drie-deeltjes dicht bij elkaar zitten en waar de golffunctie sterk oscilleert denken 

we dat de resultaten toch een goed idee van de orde-grootte van het drie-deeltjes verval te 

zien zullen geven. · 

Uit de resultaten blijkt dat deze vervalconstante 5 ·10-29cm6 
/ s bedraagt, wat betekent 

dat bij experimenten om het gas Bose-Einstein gecondenseerd te krijgen bij de huidige 

minimaal haalbare temperatuur van het cesiumgas van 2p,K, de halfwaarde tijd ongeveer 

vijf milliseconde zal bedragen. Hieruit.kunnen we concluderen dat verval door middel van 

drie-deeltje botsingen een grote, zo niet dé beperkende factor zal zijn voor het bereiken 

van het Bose-Einstein regime in een atomair cesium gas. 
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Bijlage A 

Afleiding van het matrix-element 
de Jastrow-benadering. 

We willen een uitdrukking vinden voor het ruimtelijk deel van het matrix-element 

• In 

die tegelijkertijd geldt voor het cesium triplet-geval en voor het waterstof dipool-geval De 

potentiaal is te ontwikkelen in bolfuncties en we nemen even één term daaruit. Voor een 

sferisch-symmetrische potentiaal alleen kan de afleiding natuurlijk eenvoudiger 

(A.2) 

met l = 0 voor Cs en l = 2 voor H. Voor de bolfunctie geldt dan: 

(!.)''R>.' ;, 
L L 2 471' J.,. I'\ I I I I I' ( .. ) ( .. ) +.c -.. - .. - < ""m J.t ~.,M > Y,'m' r Y>.'#'' R 

P 1'1.\'! l'+>.'=.C m' #'1 

en op dezelfde wijze: 

55 



We bekijken nu voorlopig even alleen de eerste term van de interactie potentiaal (V(,ö+)): 

< 'PJ I V I S.,Pi >= j dr j dR r.p:1m(T)eiq·it x 

Vervolgens ontwikkelen we de eindtoestand ook naar bolfuncties: 

< 'PJ I V I St/Ji >= j dr j dR r.p:1 (r)Yj~(r) x 

( ~?"Y,.(q)Y,\.(k)i,.j,(qR)) x 

Nu kunnen we de bolfuncties }/m(r), die de z-as als quantisatie-as hebben, ontwikkelen 

naar bolfuncties Yi~(r), dat wil zeggen bolfuncties met de R-as als quantisatie-as. Voor 

het gemak kiezen we de derde-Euler hoek, die bij deze draaiing van het assenstelsel hoort 

gelijk aan 0. 

De hoeken van r ten opzichte van R noemen we E>', r.p', zie figuur A 

Noem in het vervolg gemakshalve 41rY>.j.l(q)i>.•j>.(qR) = E>.j.l(iJ, dan is 

< 'PJ I V I S.,Pi >= j dr j dR r.p:1(r) L D~m"(Îl, O)Yj~(r) 
m" 

waarin D!nm'(Îl, 0) de Wigner D-functie is. De enige r.p'-afhankelijkheid zit in de twee 

bolfuncties y•.R en de integraal levert dus alleen iets op als m" + m"' = 0, zodat de m"' 

sommatie uitgevoerd kan worden. ~ 

Verder kunnen we de twee bolfuncties die van Îl afhangen combineren tot een bolfunctie: 
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z ~ 

R 

y 

x 

y'ITt 11 'I I I I M ( )m'+~o~'Dr (RA )Dl' (RA )DL' (RA 0) ~ < A mJ.t !, > -1 mm" ,0 -m'-m" ,0 M'O ' x 

< ..x..x~oo 1 L1o >< -X-X
1J.t- J.t1 

1 L1M 1 > Yi:n~,(r)Yi~!m"(r)St/Ja+)(r,R), 

waarin gebruik is gemaakt van 

Y.x:(R)Y,xj_IL,(R) = L 
L'M' 

- L: 
L'M' 

Merk op dat de term Dx;.,o(R,-y) in feite geen ')'-afhankelijkheid bevat omdat: 

(A.4) 

57 



Hiervan kunnen we gebruik maken door de integratie over R uit te voeren en een extra 

integratie 2
1
1r J d; toe te voegen met als resultaat 

Gebruik maken van een bekende relatie van de integraal over drie Wigner D-functies [7) 

levert: 

Vervolgens twee bolfuncties y•R(r) omwerken tot één bolfunctie geeft 

(!.)I' R>-' j dr j R2dR cp:1(r) L E>.~(i'Jc(p+) 2 +.c 
m",>.~,l'+>.'=.C,m',~',L'M' P 

v'If, < l'>.'m'11' I CM> (-l)m'+~' ( ~ -~' ~') ( ~" 
< >.>.'00 I L'O >< >.>.' J1- J11 I L' M' > x 

1' 
-m" 

L: 
LM 

4~~ < 11'00 I L >< ll'm"- m" I LM > Y.iAJ(r)S,Pa+>(r, R), 

L') 0 x 

waarna de 4>' integratie uitgevoerd kan worden. Wil deze integratie iets opleveren dan moet 

M gelijk zijn aan 0. De bolfunctie Y.i.5- kan dan omgezet worden in een Legendre-polynoom: 
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v">:f, ÎÎ'A < 1' >..'m'p' I CM > ( -1)m'+"'' ( l l' ML', ) ( ml" l' 
411" L m -m' -m" 

L') 0 x 

< >..>..'00 I L'O >< >..>..' J1 - J11 I L' M' >< 11'00 I L >< ll'm"- m" I LO > 

/I PL(z )S.p~+) (i', iÎ). 
Nu werken we de Clebsch-Gordan coëfficienten < l' )..' m' p' I CM > en < )..)..' p- J11 I L' M' > 
om tot Wigner 3-j symbolen 

211" j dx j r 2dr j R2dR c,o:1(r) 

( r )1' R>.' 4 .ê,t 1 
"" E (q;;'\c(p+) 2 A11" A· &v'W(-1)'->.'->.+M-z'.J'lw- x 
L..J >."' 0 +.c l'' ,,, 411" 

m" ,>.1-',l'+>.'=.C,L' ,L p ,I\ • 

( 
"" (-1)m'+"''+M'(-1)1'+>.'+L' ( l' )..' C ) ( l' L' l ) ( ).. )..' L' )) x 
L..J m' p' M -m' M' m J1 -p' M' 

m',I-''.M' 

( ~" -~" ~' ) < >..>..'00 I L'O >< ll'OO ILO>< ll'm"- m" ILO> PL(x)St/J~+)(r, R) 

De sommatie tussen haakjes levert een Wigner 6-j symbool: 

211" j dx j r2dr J R2dR c,o:1(r) 

( r )'' R>.' A 

"" E (;;'\ ( +) 2 ~11"~! % E.lAlA'-1 x L...i >."' q1c p +.c __ V AA'V ll' 
m",>.l-',l'+>.':.C,L',L p /'!>..'! 411" 

(-l)l->.'->.+M-1' { ).. l C } ( ).. 1 C ) ( l 1' L' ) .J'l..J"E x 
1' >..' L' J1 m M m" -m" 0 

< >..>..'00 I L'O >< 11'00 ILO>< ll'm"- m" ILO> PL(x)StjJ~+)(r, R). 

( 
1 1' L' ) Nu kunnen we m" -m" 0 omzetten in < ll'm"- m" I L'O > en de sommatie over 

m" uitvoeren: 

~1rf'&vw.J'l2.. x 
1'!)..'! 411" 

1 c ) 
m M x 
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(L < ll'm"- m" I L'O >< ll'm"- m" I LO >) x 
m" 

< ,u'oo 1 L'O >< ll'OO 1 LO > PL(x)S1/J~+)(r,R) 

De sommatie over m" levert hL' en dus: 

211" j dx j r2dr j R2dR r,o:1(r) 

(r )1' R>.' L E>.IJ(q)c(p+) 2 +' 
>.IJ,l'+>.'=l,L p 

(- 1)>.'->.+M { ,\ l [, } ( ,\ l .C ) X 
l' ,\' L p, m M 

< ,\,\'00 ILO>< ll'OO ILO> PL(x)S1/J~+)(r,R) 

Nu schrijven we Sr,oó en E>.IJ(q) uit met als resultaat: 

(). 211" L 4l~,~f,; v'D!v'!Fv'l ( -1)>.'->.+M { ~ ~, ~ } ( :. ~ ~ ) x 
>.IJ,l'+>.'=l.L ,1\ • r 

< ,\,\'00 I LO >< 11'00 ILO> Y,\IJ(q)(i)..)* x 

j R2dRj>.(qR)R>.' j r2dr(i)1'r,o:1(r)r,oÓ(r) x 

J dxPL(x)c(p+) r,oÓ(P(:~~(p-) 

De selectie-regels zitten impliciet in de Wigner 3-j en 6-j symbolen. Wanneer we nu de 

term V(p) weer in beschouwing nemen krijgen we voor de x-integraal: 

J ( ) (c(p+) ( )'' c(p-)) +( +) + _) 
dxPLx (p+)'+-1 (p-)' t,OoP t,Oo(P (A.5) 

We bekijken nu de tweede term tussen haken. In het geval van atomair cesium wissel

werkend via de exchange interactie is L, de resultante van l en l', gelijk aan l omdat de 

potentiaal bolsymmetrisch is en dus,\'= 0, l' = 0 en geldt c(p+(x)) = c(p-( -x)). 

1: dxPr(x)V(p-(~))r,o(p+(x))r,o(p-(x)) = (x'= -x) 

1-l -dx' Pr( -x')V(p-( -x'))r,o(p+( -x'))r,o(p-( -x')) = 

1: dx'( -1 )1 Pr( x') V(p+ (x') )r,o(p- (x') )r,o(p+ (x') 
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dus in dit geval moet leven zijn wil de totale integraal wat opleveren. In geval van wa

terstof, wisselwerkend via de dipool-interactie is c3 (p+ (x)) = -c2(p- (-x)), waarin het 

subscript weer het vrije deeltje aangeeft. Zie hiervoor bijlage B. Voor de dipool wisselw

erking vinden we dat L + 1' + 1 even moet zijn en in dat geval krijgen we: 

6 x 21r x :L: ~7r~!/rr;J/Fvfl (-1)>.'->.+M { À l .C } (À l M.C ) x 
l'!À'! 1' À' L p m 

< ÀÀ
100 ILO>< ll'OO ILO> y;l'(q)(i),)* x 

j R2dRj>.(qR)R>.' J r2dr(~-)''r,o:1 (r)c,oó(r) x 

j dxPL(x)2c(p+) c,oÓ(~:~~(p-) 
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Bijlage B 

De factor cd(p+) van de 
dipool-interactie 

We gaan even uit van de situatie dat alle atomen gepolariseerd zijn met spin up. Voor de 

factor cd(p+) vinden we (zie [25]): 

-J.toJ.t2 {4:; 
cg(p+) = 47l'(p+)3 V 5( -1t1 1 < (Ot)H I (lt)H >3 3 < (1t)H II:;:.l I (1t)H > (B.1) 

waarin de subscripten de vrije deeltjes aanduiden. We kunnen de spin-matrix-elementen 

uitschrijven: 

Dit levert: 

1 < (Ot)H I (lt)H >3 3 < (1t)H 11:~:.1 I (1t)H >= 

<l H 0-i! I x ( -Ji I (ll) L>3 +A" I (H~l!ll>3) 
( -Ji 3 < mHI +.A" 3 < <H ~H lll) 1:2-, lm> 

De eerste term van het rechtse matrix-element levert geen bijdrage want de interactie moet 

tussen paar 3 plaatsvinden. We vinden dus: 

A" (1 + l). A"< 10 I I;;:.l 111 > (B.2) 
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waarin het resterende matrix-element de interactie tussen twee deeltjes bevat. Met behulp 

van 

< SMs I E2~ I S' Ms' >= 6~ < S' Ms,2p I SMs > { t r ;' } (B.3) 
' t t s 

vinden we uiteindelijk: 

En dus: 

(B.5) 
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