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Hoofdstuk I 

Oaorientatie van polaire molekulen onder invloed van de elektrische 

hyperfij~interactie. 

1 •. Inleiding 

Volgand ondarzoak ward verricht op verzoek van de groep Molekuul~ysica 

en heart tot onderwerp de· mogelijke deorientatie van polaire molekulen 

onder invloed van interacties tussen kernspin(s) en rotatiaimpulsmoment 

van hat molekuul. 

In vale molekuulstraalexperimenten werkend met el~ktrische veldan wordt 

de volgande opstelling gebruikt; 

Kvrzes 1/•Pal-felil 

A 

Een bundal molekulen doorloopt gebieden A,B en c. T.g.~. de interactie 

tussen hat elaktrisch dipoolmoment an hat elektrisch veld (eventueel qua

drupoolveld) in gebied A en 8 is hat mogelijk een rotatietoestand (l, \m&l ) 

(bater ct' \mtl ) ' zie (4)) te selektaren en op een detektor te fokusseren. 

In hat relatief zwakkere C-veld wordt op de desbetreffende molekulan een 

(botsings)expariment uitgevoerd. De sterkte van hat C-veld wordt begrensd 

door volgende voorwaarden: hat veld mag niet te groat zijn op dat de rota

tietoestand niet door bijm~nging van andere ~ waarden gestoord wordt, an

derzijds mag hat veld niet te klein zijn wil de molekuulorientatie niet be

invloed worden door de kernspin(s). Beida verstorjngen zouden aanleiding 

kunnen geven tot interpretatie moeilijkheden bij (botsings)experimenten uit

gevoerd in gebied c. 
Doel van dit hoofdstuk is in afhankelijkheid van de sterkte van het C-veld 

na te gaan walks de grootte is van de deorientatie van een molekuul in 

een toestand {l, \ m.t j ) veroorzaakt door de interactie met de kernspin(s) 

in geb.ied C. 

We beperken ons hier tot adiabatische veranderingen van hat veld. 
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Allereerst zal de hami1toniaan van hat mo1ekuul worden aangegeven (2) en 

een algemene betrekking voor de waarschijnlijkheid van deorientatie worden 

afgeleid (3)• Vervo1gens zal hat eigenwaardenprobleem van de hamiltoniaan 

in gebied C worden uitgewerkt (4) en met behulp van numerieke bepaling 

van de eigenfuncties van daze hamiltoniaan de waarschijnlijkheid van deo

rientatie voor een specifiek geval worden berekend (q). 

2. · H.amil toniaan 

Voor de eenvoud gaan we uit van hat geval van een molekuul waarbij s1echts 

44n kern tot de hyperfijninteractie bijdraagt (bv. "'K 1"Cl: (eqQ)K is ongeveer 

100 .maa1 zo groat als ~qQ)C 1 ). Verder nemen we aan dat hat mo1ekuul zich 

in de 12: toestand bevindt en dat hat gedeelte van de hamiltoniaan,dat gee~ 

betrekking heeft op de beweging van de elektronen in hat met hat molekuul ; 

mearoterende coordinaatsysteem
1

geschreven kan worden a1s: 

H 
c 

= - F ·~ 
::: ~ = l/6(Q : q) 

... -= c.I.L 

'-.{Grootteorde van enige constantan: 

_. ~-

e = rotatiehoekimpulsmoment 

A = traagheidsmoment van hat mo1e

kuul loodrecht op de lengte-as 

F = elektrisch dipoolmoment 
~ 
Q = quadrupoolmomenttensor van 

de kern 

a = ~vp met f: e1ektrische poten

tiaa1 

c = spin-rotatie constants 

/"- ~· 10-29 Cm r E ~ E.l05 Hz (E in V/m) 

'h2 /2A ~ 1500 mHz 

eqQ ~ l-70 ffiHz voor kernen met oneven massagetal ( nauwkeurig bekend 

tot op ongeveer 1 kHz) 

c • l-35 kHz.) 

De laatste term in de hamiltoniaan, de spin-rotatie interactie, die be

staat uit de interactie van hat magnetisch kerndipoolmoment met hat mag

netisch veld opgewekt door de zich om de kern heen bewegende ladingen, 

zul1en we verder niet meenemen in verband met de grootteorde van dit effect. 

In hat verder verloop van hat verhaal is daze term desgewenst echter zan

dar moeilijkhedenin te passen. 
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3. Deorientatie van hat molekuul in het C-veld, 

Zeals aerder opgemerkt wordt verondersteld dat de overgang van starke 

elaktrischa velden in gebied A naar zwakke velden in gebied C adiabatisch 

plaatsvindt. D.w.z. de toestand van hat molekuul past zich volledig aan 

aan de plaatselijke elektrische veldsterkte en blijft in sen continu vari-. 

eranda aigentoestand behorende bij daze veldsterkte.(Niveaus met gelijke 

Mr, Mr • m1 + mt' kruisen elkaar niet.) De energie eigenwaarden in afhan

kelijkheid van de elektrische veldsterkte zijn voor hat ~ = 1 rot&tieniveau 

in fig. 2 weergegeven voor "SK"C 1. 

e:· 
( lfHzj fl• .t :t.." .. u /.I' .1.• • .ZA 

• ) c ./:..!. 
.L' •,•r ~I .11'1 

.. £ • V/c.. ,, 
~ 

/-1·" tf~t•,./~·e • ,·,~ • .,~ , .. ,. ..~, 1: "~'cot "-H. -l•1 
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De enerQieniveaus zUn berekend zeals aangegeven in (4). Alle niveaus zUn 

tweevoudig ontaard naar mf. au greta alektrischa veldsterkte is lm~\ sen 

goad quantumgetal, (N,B. mi is niet voor alle niveaus een geed quantumge

ta~.) 
I 

Beachouw nu ide situatie dat, zonder beinvloeding van de molekuulorientatie 

in gebi'ed C ·:door kernspin of a en (bot sings) experiment, de mol£Jkulen met zeker,,J 

~ (bater .l·,! zie (4)) en lmt I door hat alektrische veld in gebied 8 worden 

gefokusseerd. Om de gedachten te bepalen nemen we aan dat dit molekulen 

zijn in de niveaus 3,4,5 en 6 (zie fig.2). We mogen veronderstellen dat bij 1 

kamer~emperatuur en hogere temperaturen daze niveaus gelijk bezet zijn. Ter 

beiekening van de kans op deorientatie beschouwen we nu de eigenfuncties 

fn van de niveaus n=~,4,5 en 6 bij hat E veld in gebied C, Daze eigenfunc

ties kunnen worden ontwikkeld naar de basistoestanden \1 m1Imz>= \1m.t>\Im
1
) , 

de eigenfuncties voor hat geval dat geen hyperfijninteractie optreedt. De ,... 
toestanden j.t m1 } zijn (in principe) de Stark-toestanden van hat polaire mo-

lekuul in sen uitwendig elektrisch veld ( f=2 bv. duidt aan een toestand 
\ 

~ g 
die voor .E-+0 overgaat in sen ., = 2 toestand). 

Bovengen~emde ontwikkeling luidt: 

't' = ~m 1 an I m I \1 ml I ·m II) 
n m(, I m.t I 

m,t + mi = mf -Menging van t waarden wordt verwaarloosd (zie (4)). De coefficienten 

. 12 
l a~·m• { I 

geven nu de waarschijnlijkheid dat een molekuul, dat zich in gebied A in sen 

bepaalde toestand bevindt (in hat hiervoor gegeven voorbeeld toestand 3, 4, 

5 of 6) in gebied C een orientatie mi bezit t.o.v. hat daar aanwezige veld: 

De kans dat \m-tl geen verandering heeft ondergaan_ wordt gegeven door 

(2 

r E. L.. \ n \2 
N n ml = ami IYii ( 3 

=± jm,j 

waarin N hat aantal beschouwde niveaus n is. 

4. Eigenwaardeprobleem in gebied C 

BU bepaling van de eigenfuncties van de hamiltoniaan in gebied C met behulp 

waarvan de deorientatiekans berekend kan worden, kunnen we een aantal be

naderingen uitvoeren. Voor de berekening van de eigenfuncties van de ha

miltoniaan kiezen we als representatie \~m{Im 1) • In daze representatie is 
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Hrot + HE diagonaal, HQ ec~ter niet. 

a) manging van verschillende ~ waarden zal verwaarloosd worden. Dit is geoor

·loofd onder de veronderstelling dat H0 4, Hrot. Di t komt er op near dat de 

manging van de verschillande niveaus behorende bij H t verwaarloosd kan ro 
worden t.g.v. de relatief grate afstanden van daze niveaus. 

b) Zeals eerder opgemarkt, zal i.h.a. ge1dan dat in gebied C HE<tHrot" In 

dat geval kunnen we HE a1s storing op Hrot opvattan en de opsp1itsing 

.~n de niveaus van Hrot met storingsrekening bapa1en. We beperkan ens hiar 

tot 2
8 orde storingsrekaning. Diagonals matrixelamantan van H bastaan uit 

de volgande terman: 

1) iotatie anergie; ~ 2l(e+l)/2A 
2) bijdrage t.g.v._ hat Stark-effect, van de erda ii2 >.2/2A 

3) ( 1~nt I mIl H Q jlmt m I I) = ( l m l I m I \ H Q j .l m l I !Y1 I) + 

+ a).(e :2,m~Im 1 tHQ j{mtim 1> + o{> .. 
4
). 

Hierin is a~ een constants van de grootteoroe A2 . 

mat voornoemda veronderstellingen (HQ 4'H t en HE« H t) is hat geoor-- ro ro 
loofd A afhankalijka termen in (4c) ta varwaarlozen met betrekking tot de 

term diagonaal in f. (Eventueel kan men daze ook insluiten m.b.v. de be-
, 

rekeningen in Appendix A (3b).) 

In het voorgaande is slechts veronderstald dat Hrot~ HQ en Hrot~ HE. 

In hat bijzondere geval dat HQ)) HE (hat e1ektrische veld zaer zwak) zijn 

de 2e erda stark-correcties in de hoofddiagonaal. te verwaar1ozen tegen 

de diagonaalalementen van H
0

• 

5. Btj!rekeningan. 

mat behulp van een rekenprogramma zijn de eigenfuncties ~ van de ha-• n 
mi1toniaan in gebied C berekend a1s combinatie van de \lmtim

1
> voor 

hat geval van "'KuCl. 

Gebruikte waarden voor 1'K
11

C1 zijn: 

IK = 3/2 

(eqQ)K N 

i1/2a = 
-5,656 mHz 

9 3,8564.10 MHz 
., 

~ = 10,27 DfJbye. 

Vervolgens warden de coefficienten 

de gavallan 1 mef = o an l me 1 = 1. 

bepaald voor 

De resultaten hiervan zijn in fig.3 uitgezet. Hieruit b1ijkt, dat wil men 

er zeker van zijn dat j me\ in hat C-veld behouden zal blijven met een waar-

( 

<· 
(. 
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schUnlUk~aid van 90% aan elektrisch veld vereist is voor hat geva1 van 

jmt/ is 1 tar grootte van 35 V/cm, voor hat geval vanJmcJ is 0 tar groot

te van 40 V/cm. Wi1 men dit percentage opvoeren tot 99% dan wordt dit res

pectievelUk ongeveer 80 V/cm en 120 V/cm. 

In het eerstgenoemde geva1 bedraagt de bijmenging van La 2 voor hat geval 

van \mt} = l ongaveer 0,003%, de bljmenging van .f.= 0 en -l.= 2 voor hat 

gaval van /mt] = 0 ongavaar 0,03%. In hat twaada geva1 wordt dit respec

tiavelUk 0,01% en 0,3%. 

I ·-·---·- .. 
) 

" ... 
"' .;1 ~· " ,'II .. 
4, 
0 

~ 

.2 
'c 
:s • 'e 

.: 
-a-.. 
c 

~ 

~ a 
'% 

~I i"A 

E V/c,.. 
'tS" • ,. 

1 
. e.'~ ... 

(tfH7.} J, fJ . .,~ 
.l.ii 

•o 
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Hoofdstuk II 

Gedrag van karnspin in ean homogeen magnetisch veld en elektrisch veld

gradient, 

1. Inleidinq, 

Hat onderzoak, beschreven in dit haofdstuk, is uitgevoard ten behoeve van 
,, 

het experimantele kernspinresonantie onderzoek in de sectie Fysische Ana

lyse methoden, 

De bedoeling is na te gaan welke resonantiefrequenties men kan verwachten 

waar te namen bij een kernspinresonantie experiment aan ean materiaal waar

van de kernen zich, behalve in aen uitwendig magnetisch veld, tevens in 

een.inwendig magnatisch an aen inwendig elektrisch veld bevinden. De in-
~ 

teractie van een dergelijke kern met het totals magnetische veld Btot wordt 

bepaald door zUn magnetisch moment, de intaractie mat hat alaktrisch veld 

E zal hiaruit bastaan, dat hat elaktrische quadrupoolmoment zich gaat in-

stallen in de gradient van dit veld. 

In hat tweeds deal van dit hoofdstuk zal sen uiteenzetting gegeven over 

de Schr5dinger vergelijking voor dit probleem en aandacht geschonken wor

den aan de energianiveaus (resonantiefreque~tias) en energie eigenfuncties. 

In hat derde gadeelte worden vervolgens enige aspecten behandeld van hat 

tijdsafhankelijke probleem waarbij aan de hierboven genoemde veldkonfiguratia 

ean mat frequentie w uitwendig oscillerend veld B(t) wordt toegevoegd. 

T.g.v. dit oscillerende veld kunnen overgangen tussen een paar energie

niveaus van hat tijdsafhankelijke eigenwaardenprobleem worden bewerkstelligd, 

als de frequentie ~'past' bij de energieafstand van daze niveaus. Het blijkt 

dat de overgang tussen een paar niveaus niet zal optreden bij een bepaalde 

richting van bet oscillerende magnetische veld t.o.v. de velden Btot en E. 
Wellicht is hat mogelijk met behulp van dit effekt langs experimentele wag 

informatie te verkrijgen over de grootte van hat inwendige magnetische veld 

en elektrisch veld en hun onderlinge richting. (m.b.v. een rekenprogramma 

is de grootte van de hoeken van B(t) t.o.v. het coordinatenstelsel voor 

een specifiek geval berekend.) 

Experimenteel is het van belang te weten wat de grootte van de verhoudin

gen van de absorptiesignalen is in afhankelijkheid van de richting van het 

oscillerende veld. Nag~gaan zal worden welke de overgangswaarschijnlijkheid 

is voor de overgang tussen een paar energieniveaus van hat bovengenoemde 

tijdsanafhankelijke probleem en wel voor twee extreme gevallen: 
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_. 
a) de verandering in de tijd van hetzU hat constants veld Stat hetzij de 

freq~entie ~ van hat oscillerende veld is relatief zaer langzaam, 

b) de verandering is relatief snel. 

In deal 4 zullen voor een bepaalde waarde van de karnspin de volgan

de resultatan worden besproken: ligging enargieniveaus, resonantie

frequenties, overgangswaarschijnlijkheden voor hat zojuist ganoemde ge

val b) en de richting van hat oscillaranda 8-veld waarvoor ean be

paalde ovargang niat optreadt. Enkele aspecten van daze resultatan 

zullen worden toagelicht met symmetriebeschouwingen. 
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2. Eigenwaardenprobleem in een constant magnetisch en elektrisch veld. 

Voor de hamiltoniaan in een constant magnetisch en elektrisch veld is de 

volgende uitdrukking af te leiden: 
iltz 

H -eQ V [11(1 2 I_2 ) - 2(i 2 .. 3I 2z)~l 
o = ei(2I-l) ' • • J 

De aerate term beschrijft de interactie van hat quadrupoolmoment van de 
.... 

kern met hat elektrische veld E. Voor de afleiding hiervan zie App. A. 
~ .. 

Hierbij is Q hat quadrupoolmoment van de kern, ra"het gradient van hat e-

lektrisch•veld in de z-richting, I de kernspin uitgedrukt in eenheden ~ 

en 1 gedefinieerd ale 

1 =:(~- W')/~ 
Hat coordinaten~ysteem valt semen met hat hoofdassensystaem van de elek

trische veldgradient tensor. 

De tweeds term beschrijft de interactie van het 'kerndipoolmoment ~ met hat 

constants magnetische veld B tar plaatse van de kern. Voor ~ geldt de re-o 
latie: 

f = yi 
met d als de gyromagnetische verhouding. 

Voor hat berekenen van de eigenwaarden en eigenvektoren van daze hamiltoni• 

aan is sen rekenprogramma beschikbaar. Hiermee kunnen bovengenoemde groot-
•l'z 

heden worden berekend voor willekeutige waarden.van I, 7• ~' 8
0

, eQ en de 
. _.. 

hoeken van 8 t.o.v. hat coordinatenstelsel. Hierbij is nog het volgende op 
0 

te merken: in hat gaval van 8 gelijk aan nul en in benadering voor het ga-
o 

val dat ¥8
0 

«sa¥; geldt dat de hamiltoniaan invariant is onder tijdsom-

keer. Als de kernspin halftallig is zullen alla niveaus twaevoudig ontaard 

zijn (ontaarding van Kramers).·voor hat geval dat 2 = 0 bestaat tevens rota

tiesymmatrie om de z-as en zal I een bahoudan grootheid zijn. In dit geval z 
zullen de energieniveaus ontaard zijn naar hat taken van m1• (De draairich-

ting van de kern is van geen invloed op de interactie energie.) Voor rela

tief grots 8 -waarden zal t.g.v. rotatiesymmetrie de komponent van de kern-
. 0 

spin langs een as evenwijdig met het 8 -veld een bewegingskonstante zijn en 
0 

kunnen de energieniveaus gekarakteriseerd worden met hat magnetische quan-

tumgetal langs daze as. (Zeemanopsplitsing). 

(1) 

(2) 

(3) 
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3. Tijdsafhankelijk probleem en overgangswaarschiinlijkheid. -Neeman we hat oscillerende veld B(t) = (8 coswt, 8 coswt, 8 cos~), dan 
X y Z 

wordt de hamiltoniaan: 

r>t: z 
-a g rz [ 2 ( I 2 

+ I~ ) - 2 (12 
- 3 I ; >] - r (!. B 0 ) - r (I. B( t) ) 

H = ,~I(2I-1) ,_, ...-.;.+----.,H ~ 
0 

We veronderstellen nu dat de frequentie van hat oscillerende veld een zo

danige waarde heeft, dat daze overeenkomt met de overgangsfrequentie tus

sen slechts twee niveaus. Is aan daze voorwaarde voldaan dan mag de aan

wazigheid van andere niveaus in goads benadering verwaarloosd worden en 

word~ hat systeem gereduceerd tot sen systeem met slechts twee vrijheids

Qraden. In dit sy_~,teem worden alle waarneembara Qrootheden door 2x2 ma

trices beschreverr. Hiervan gebruik makend kan nu op de volgende wijze ean 

denkbaaldiQ spinsysteem worden ingevoerd. Iedere operator Q gedefinieerd 

in hat oorspronkelijke systeem wordt herleid tot· de volgende vorm: 

met q
0

: spoor faJ 

~ ..... ..:> a = ~q + q.s 
0 

s = !<r (~ : Pauli-matrices) 

(In hat geval dat Q de hamiltoniaan is bepaalt q hat nulpunt van de e-
o 

nerQieschaal van hat spinsysteem.) Hat oorspronkelijke·probleem is dan her-

laid tot hat probleem op walks wijze een deeltje met spin·~ zich onder de 

(aangepaste) storing gedraa~t. 

Noemen we de golffunctie van de niveaus respectievelijk f 1 en f 2, dan 

wordt hat oorspronkelijke systeem beschreven door f= a(t)o/1 + b(t)q:>2 • 

De Schr6dinger vargelijking luidt dan als volgt: 

E
1 

en E2 zijn eigenwaarden van H
0

• 

Overgaande naar hat spinsysteem wordt dit: 

t ~(a). (l - "[ it b = Eo 
0 

a ! t z ox (8' 1 b) - ! e; 

(6) 

(7) 

( 8) 

(9) 
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wearbij E 
El+E2+Hh+H22 

= 2 ' 0 

rs~ = -(El-E2+Hi1-H22) 

(8~ = -2H' 12 
i'B~ = -2H' 21 

ofwe1 'k, 
·rit'l' = Eot- Q'<tJ• .s)'fl 

Door sen geschikte transformatie is daze bewegingsverge1Uking te versen

voudigen. Kies Cf= Vf met V = exp (-i"jE:
0
dt), dan ge1dt: 

" ? .,.... -") • 1 'rt'P :: - I 8 I • s 'f 

Veer /B' ge1dt: 

fB~ = -(E 1-E 2 ) + (B.( (f, Jfl f.)- ('fa.IIJ +,.)) 

;'~-; = 2f8. < ('1', [1 / '/-.)) 
.... .... 

('a; = 2fs.(<'l'a.l I I 'f',)) 

We hebben nu de situatis dat een deeltje met spin i en sen magnstisch me-
'~ ( I ) ment r s we zu11en verdsr i =( kiezen met golffunctie: 

jlf >= o( ! T > + ~ I + > 
zich bevindt in ean magnetisch veld 1angs de z-as en aen osci11erend veld 

'schuin' op de z-as. In het verdere verloop van hat verhaal zullen we aan

nemen dat 8' = O. Dit is te bereiken door aen geschikte rotatie om de z-as. 
y 

We zullen er van uit gaan dat dit gebaurd is. 

~en p zijn de bezettingsamplitudes van respectievelijk de toestanden sz=•i 

en sz=-i, schematisch aangeduid met respectievelijk It) en { ~ >. 
Onder invloed van het oscillerende veld zal, mits aan de nodige voorwa3r

den voldaan is, sen overgang van hat ana niveau naar het andere optreden. 

Bewezen kan worden: 
I 

a) dat het oscillerende veld langs de z-as verwaarloosbaar is, als dit, ver-

menigvuldigd met Y• «IE 1-E 2j is. Experimenteel is di t bij kernspinresonan

tie gewoonlijk hat geval. Daze term zal verder verwaarloosd worden. 

b) dat, als hat oscillerende veld opgevat wordt als twee tegen elkaar in ro

terende velden, slechts een van daze komponenten een overgang kan bewerk

stelligen. 
-\ 
8' wordt nu (onder aanname dat E1 )E2): 

ya~ = -(E1 - E2) = -~w0 

(10 

(11 

(12 

(13 

(13. 

(14 

(l5c 
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./.. -il.Jt 
rB ' - n L" a 
ij - - 1 

rs; = i; Vj, e + il.llt 

Voor ~1 zie de uitdrukking tussen haakjes in (13b) en (13c). 

Beschouwen we nu ~). Hiervoor ge1dt de bewegingsvergelljking: 

......... 
Met H = - y(a' .s) wordt dit: 

~t (s> = r(sxs• > 
Voor de verwachtingswaarde ~ van hat magnetisch moment ("ffi =r\s)) 
geldt dan: 

fit -m = r<iiixa• > 

Dit is ana1oog aan de klassieke bewegingsvergalijking van een magnetisch 
-dipoolmoment in een veld 8'. 

We gaan nu over op sen met hoekfrequentie ~ (eventuee1 w(t) ) met de ene 

roterende veldcomponent meedraaiend coordinatenstelsel. De situatie is 

dan als volgt: een veld -·h(w
0 

-c..a)/0 1angs de z-as en een constant veld 

t\w
1
Jr langs de x-as (zie fig.4). Hat is nu de bedoeling dat hetzij"' , hetzij 

.~ 0 
~. zodanig in de tijd gevarieerd wordt dat B~ff vanuit :en beginorientatie 

ongeveer in de ene richting langs de z-as nagenoeg 180 draait. 

£i,. ll 
We onderscheiden nu twee extreme gevallen: 

a) 1~ I «rs~ff 
b) 1 ~ l >> (' 8 ~rr· 

We beperken ens in eerste instantie tot geval a). 8ij voldoende langzame 
~ ....Jr. ~, 

verandering van de richting van B~ff zal de projektie van m op Beff de-

zelfde waarde houden. Quantummechanisch komt hat er op near dat we~de 

spinfunctie beschrijven als: 

(1St 

( 15c 

(16) 

(17) 

(18) 
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...... 
met m ale projektia van de spin op 8 ~ff' 8 eff 

It>' ala de toe stand 'spin up' in het rotarende systeem en 

I+)' als de toestand met 'spin down' in het roterende systeam. 

Nu zal m slechts een behouden grootheid zijn als ~ voldoende langzaam s 
in de tijdeC~randert (adiabatische voorwaarda). Er meet dan gelden: 

lwo \~wi 
respectievelijk I w I «~Wi. 
In het niet roterande systeem galdt voor )f): 

Hieruit blijkt dat de ovargangswaarschijnlijkhaid gelijk aan 1 is. De geab

sorbeerda energia hangt dus uitsluitend af van de afstand an hat verschil 

in evenwichtsbezetting van de twee niveaus. 

In geva1 b zullen we de overgangswaarschijnlijkheid met 18 orde tijdsafhan

kalijke storingsrekening berekenen. De overgangswaarschijnlijkhaid is nu 

veal kleiner dan 1 en is evenredig met: 

• Ean indruk van de grootteorde van de verhoudingen van de absorptiesigna-

len, voorzover die niet van de Boltzmann-bezettingen afhangen, kan wor

den verkregen door de waarde van de uitdrukkingen: 

\/ ii I ) ·~2 
1'-lfikl y l f. ' 

te vargelijken voor verschillende paren niveaus. In hat rekenprogtamma 

worden daze grootheden berekend. 
~ 

In hat spinsysteem zal de richting van m niet veranderen vanuit zijn oor-

spronkelijke richting evenwijdig aan de z-as, indian de richting van hat 

oscillerende veld samenvalt met de richting van hat constants veld. In 

hat oorspronkelijke systeem komt dit er op near dat Hl 2 nul is. De hoe

ken d.ie hat ctc.ilterende veld in dit geval met de coordinaatassen maakt zijn 

te bepalen uit de voorwaarde Hi 2=D. m.b.v. daze hoeken is informatie te 

verkrijgen over de relatieve grootten van de veldgradient en hat constants 

magnetische veld en de hoek van dit veld met de assen. 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 



- 14 -

4. Resultaten an d1scuss1a. 

In figuur 5 zijn de resultaten uitgezet voor de energienivaaus van aen 

I = 3/2 kern (a), de bijbahorenda resonantiefrequanties (b), de 'over

gangswaarschijnlijkheden' (23) in fig. d, e, f an de richting van hat in 

de laatste alinea van hat vorige gadealta genoemde magnetischa veld (c). 

Dit alles voor sen vaste grootte van de elektrische veldgradient en ~0 , 

ale functie van de richting van B in hat xz-vlak. De hoek met de z-as 
0 

wordt aangegeven met 9. De hoeken fen~ in fig. 5c zUn bolhoeken t.o. 

v. hat xyz-assensysteem. Uit de invariantie van de veldconfiguratie on

der de gecombineerde operatie van tUdsomkeer en reflectie t.o.v. hat 
~ 

xz-vlak volgt dat hat osci11erende 8-veld in hat xz-vlak 1igt (~= 0). 

A11ereerst va1t op de symmetrie van de figuren a,b,d,e en f t.o.v. 9: 

= 90°. Dit is te begrijpen door een rotatie te beschouwen van de ve1d

configuratie van 180° om de x-as. BU daze rota~ie gaat ~ over in 180°

-6. Echter b1Uven uit symmetrieoverwegingen de energieniveaus van de 

kern deze1fde, evena1s de resonantiefrequenties en 1 overgangswaarschijn-

1Ukheden. Uit dezelfde overwegingen vo1gt de symmetrie van de figuur 5c 

t.o.v. (f,B) = (90°,90°). Voorts kan hat een en ander gezegd worden o

ver hat gedrag van de resu1taten bU 9= 0° (180°) en 90°. 

In hat bijzonder is voor 8: 90° de veldconfiguratie symmetrisch t.o.v. 

hat yz-vlak. De kerntoestanden zu1len dan dus 6f symmet~isch 6f anti

symmatrisch zijn t.o.v. dit v1ak. Men kan beredeneren dat de niveaus I 

en III tot de ana categorie behoren en de niveaus II en IV tot de ande

re. Ligt hat oscillerende veld in hat yz-vlak, dan zullen al1een over

gangen kunnen optreden tussen toestanden van verschillende categorie

en. Dit volgt uit de tekenwisseling van I en I bU spiegeling t.o.v. 
~ y z~ 

hat yz-v1ak (I = axia1e vector). Een osci11erend B-ve1d in de x-rich-

ting veroorzaakt uitsluitend overgangen tussen toestanden van dezelf

de categorie. In de figuren e en f gaan de curven 2 en 5 dus exact 

door 0, evena1s in figuur d de curven 1,3,4 en 6. Hat vo1gende kan dus 

worden opgemerkt ten aanzien van hat gedrag van de curven in fig.c bij 

8: 90°. De curven 1,3,4 en 6 zu11en door ~=90° moeten gaan en de cur

van 2 en 5 door 8:0°. 
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Hoofdstuk III 

Theorstisch onderzoek van de hyperfijnstructuuropsplitsing van sen nivaau 

van ean aangaslagen elektronenconfiguratie van Ne. 

1. Inleiding. 

Ganoemd onderzoak ward uitgavoerd op verzoek van de sectie Atoomphysica. 

Aanleiding hiervoor was hat fait dat bU hat meten van de absorptiecoef

ficie~t van neon resonantiestraling in neon abnormaal kleina waarden war

den gevonden. Bij de emissie en absorptie van daze resonantiestraling spe-
2 2 6 len de volgenda alektronenconfiguraties sen rol: de grondtoastand ls 2s 2p 

an sen aangeslagen configuratie ls 22s 22p 53s. Hat termschema behorende bij 

daze configurat~sziet er, uitgaande van LS-koppe1ing a1s vo1gt uit: 

1p, ----------1(',_ __________ .., 

~P,-,-----------
Ip• .11 

·~.~~-----------

Bij bovengenoemde emissie en absorptie treden overgangen op van hat 3p 
1 

niveau naar de grondtoestand en vice-versa. Een verk1aring voor de k1ei-

ne absorptiecoefficient zou moge1Ukerwijs hieruit kunnen bestaan, dat t.g.v. 

hyperfijnopsplitsing de emissie1Un van 21 Ne gedee1ta1ijk naast de amissie-

1ijn van 20 Ne en 22 Ne zou 1iggen. Daarom is nagegaan, we1ke hyparfijnop-

spli tsing optreadt van de 3P 
1

....,. 1s
0 

ovargang__ van Ne. Hat is gebleken dat 

daze hyperfijnopsp1itsing, zowe1 die t.g.v. magnetische hype~fijnin~eractie 

a1s die t.g.v. isotopia-effekten, gering is t.o.v. de dopp1erverbreding 

van de emissie1ijnen zodat eerder genoemde verklaring niet houdbaar is. 

De magnetische hyperfijnstructuur van de niveaus ontstaat t.g.v. de inter

actie van de kernspin en de elektronen. Een tweeds intaractia is mogelijk 

n1. de elektrische quadrupoo1moment hyparfijninteractie (zie App.A). De 
' 

bijdrage van daze interactie tot de hyperfijnstructuur is in hat geval van 

neon zaer klein en za1 verder verwaar1oosd worden. (Q van 21 Ne klein.) 
__, -' 

Noemen we de kernspin I dan hangt met I een magnetisch dipoo1moment sa-

men volgens 

fw = eh/2lYIP lYIP = massa proton 

g1 = Landflifactor 

(1) 
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Dit dipoolmoment gaat zich nu instellen in het magnetische veld afkomstig 

van de alektronen. Dit veld bestaat uit hat veld afkomstig van de baanbe

weging van de elektronen en hat veld t.g.v. spin van de elektronen en is 

dus evanredig mat J·, hat totals impulsmoment van de elektronen. Neeman we 
~ 

dit veld B, dan geldt veer de potentials energie: 
....... .,.Jill ...:a . .:.. 

~E = -m.s(o) : I.J.constante 
..... ..J., _. .....a 

In de constants zit verwerkt de evenredigheid van I en m en van 8 en J. 
.... .... 

M.b.v. hat vektormodel kan men zich voorstellen dat I en J door interac-- -tie (2) gaan precederen om f, hat totals impulsmoment. f kan hierbij de 

waarden aannemen: 

f = I+ J , I+ J -l , • . • • \I- J j 

Neon heeft nu drie isotopen, waarvan slechts ~~n met kernspin ~ 0 nl. 
21 Ne. Daze bezit een kernspin I = 3/2. 

Wat de alaktronenconfiguratie van de aangeslagen toestand betreft is al

leen een bUdrage tot de hyperfUninteractie te verwachten van de 2p 5 alek

tronen en hat 3s elektron. De valle schillen leveren geen bUdrage omdat 

voor een valle schil J = D. De bUdrage van de 2p 5 elektronen is nu gelUk 

en tegengesteld aan de bUdrage van hat in de 2p schil ontbrekende elek· 

tron d.w.z. gelUk aan de bUdrage van een 2p gat. Hiermee is hat probleem 
• 

in principe gereduceerd tot sen twee-elektronen probleem. 

Wat de koppeling van de impulsmomenten betreft is het niet helemaa1 dui

delUk van welke aard daze is nl. jj-koppeling of LS-koppeling. In onder

staand figuur is aangegeven hoe in hat extreme geval de verschillende 

koppelingen tot uiting komen in hat termschema: 
___________ n. ·U

1 

'f, --------- - - - - - - --------- ( ~~ "iJ~ -
.ifl =========- - - --- --------- ~' t.J ~. Jf, ' = ..=.. - - - -- (.S.. L) '"P. Ll J, 0 

~.----------
LS-koppeling jj-koppeling 

Uit de experimentele gegevens blUkt dat de koppeling naar LS-koppeling 

neigt. In dit hopfdstuk zullen beida extreme gevallen beschouwd worden. 

Verder zal nu in dit hoofdstuk achtereenvolgens behandeld worden: 

(2) 

(3) 

,.. 
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2. Magnetise he hyperfijnstructuur in hat geval van ~l§n elektron. 

3. Magnetise he hyperfijnstructuur in hat geval van twee elektronen waarbU 

onderscheid gemaakt za1 worden tussen jj-koppeling en LS-koppeling. 

4. Magnetise he hyperfijninteractie voor ~11n elektron en ~~n gat. 

s. Resultatem. 

2. IYlagnetische hyperfijnopsplitsing in het geval van 11~n elektron. 

Hat elektron heeft een impulsmoment 1 = t + ~. 
We gaan nu uit van de volgen~e hamiltoniaan (Voor de afleiding hiervan 

zie App.B.): 

We maken nu onderscheid tussen een elektron met: 

a) .t.j Q, 

b) t= o. 

a) In dit geva1 !evert alleen ~l een bijdrage I 0. De 1
8 erda storingsenergie 

wordt in dit geva1 (met gebruikmaking van hat projektietheorema, zie App. 

8): 
r-----

~E = = 21 L 1 (V) F(F+l)-I(I+1)-j(J+l) 
~r~rf1 9 r•9L 1 • 4 2 • 
411 

met 

.... -
met gebruikmaking van j = t + 

.... 
s en 

.-!> _,. 

r x p en bovenstaande uitdrukking 

voor v
1 

is gl(V1 ) te her1eiden tot: 

2 2 ~ 3(8.-r)z.l ·xl 
= (J m j \ { - s + r 2 j m j -;3> = 

j{j+l) 

Voor de opsplitsing geldt dus: 

F(F+l) - I(I+l) - j(.i+l) 
2 

~ 

b) In dit geva1 levert alleen v2 een bijdrage I 0. We krUgen nu een analogs 

uitd~ukking als (5), echter met gl(v 2) als: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

/ .... _..I ,.,.2. 
,Jm .(j.V2 jm;) <sm \ s Ism'> 8 ( v ) - 1 ,) = s s ....1.(& ("r) > ( 8 ) 

g L 2 - j ( j + 1) s ( S+ 1) 3 
2. 

Voor <cf'(i)> geldt nu dat (6(r)) = ~r-(0) met <p:(o) als de waarschijnlijkheids-
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dichtheid van hat s-elektron in de oorsprong. 

Voor de opsplitsing geldt dan:' 

S"ii: ?-t ) - d)_\0 3 Is 

3. Hyperfi!nopsplitsing in het geval van twee elektronen. 

We maken hierbU een specials keuze veer de twas elektronen i.v.m. de 

aanges1agen e1ektronenconfiguratie van neon: 
e .... .... .j 

1 e1ektron: f. -1 O, J 1 = t
1 

+ s 1 , 

28 e1ektron: t = o, r2 = 

a) jj-l<oppeling. 

De eerste ordestoringsenergie wordt nu: 

1:2.. < .... -' .AE = 247ffNf'p9I fiYlfiJ\I.V\FIYlFIJ) = 

F(f+l) -1(1+1) - J(J+1) 
= 2/::::.f'tt f'{J g I • gL ( V) ' 

41t 2 

mat·gL(V) = a.s. (JmJjlJ2\J.v)JmJjlj2) a.s. 
J(J+l) 

waarbU IJMJJ 1J 2) a.s. antisymmetrische golffuncties zUn. 

- - ...> ...... 
Voor v ge1dt: v = vl + v2 met 

__.. 1 ~ _,. .... c~ .... ) 
v1 = - 3< el - sl + 3rJsl.rl ) 2 r rl 

- _,. 
Omdat nu v1 en v2 ~~ndeeltjeeloperatoren zijn is te bewijzen dat de a.s. 

golffuncties vervangen mogen worden door de niet-geantisymmetreerde 

go1ffuncties (JIYlJJ 1J 2) • 

Analoog aan hat voorafgaande geval moat nu weer gl(V) berekend worden: 

(9) 

(10) 

(11) 

(JmJjlJ2\J.vl!JmJjlJ2) 
J(J+l) + 

(JmJJ 1 J2\ j':v 2 \JMJJ 1 J2> 
J(J+l) 

= 9u + 9L2 

Nogmaa1s hat projektiethaorema toepassan levert voor gLl: 

<JmJjlJ2\J.jl \JmJjlJ2) 
9Ll = J(J+i) 
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J(J+l) + jl(jl+l) - j2(j2+l) 

2J(J+l) 
__,. .... ..J> 

waarbU gebruik is gemaakt van J = J1 + J2 waaruit volgt: 

·-"'2 ~2 -!2 
J + Jl - J2 

2 

Op analogs manier vinden we voor gL 2 : 

J(J+l) + s 2(s 2+l) - J1(J 1+1) 

3
8 71" .~~~( 0) 9L2 = 2J(J+1) r~ 

De totals opsp1itsing wordt dan: 

LlE 

met 
e 1 < 21.1) <!3>. aj1 = j1(jl+1 ) 

aj2 =~IT t!(o). 

b) LS-koppe1ing. 

I n d it g a v a 1 k r ij g an w a v o o r g l. ( V ) d a v o 1 g end e u i t d r u k k i n g : 

(J m J L s \:J. v 1 J J m J L s) <J m J· L s 1 J'. v 2 l J m J L s > 
J(J+l) + ---- J(J+l) 

= + 

met 

Voor gl1a krUgen we m.b.v het projektietheorema: 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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< J N1 J L S }J • e 1l J N1 J L S) . ( ~ 1m e 1! f i kl me 1) 

J(J+1) ~1(t1+1) 

= J(J+l) + Q
1

Ct
1

+1) - S(S+l} 

2J(J+l) 

= 

Voor gLlb kunnen we her projektietheorema niet zonder maar gebruiken. 

Op analogs wijze als bU de afleiding van HQ in App.A kunnen we voor 

gllb schrijven: 

met a = (zie ref. lo) 

Voor gllb geldt dan: 

gllb = -a (JN1JLSIJ.~ 1 jJrnJLs> + 3a (JNlJLS l(.J'.":Q'1)(s1.f1 ) )JNlJLS) 

e1 < t1 +1 > 

De eerste term kunnen we schrijven a1s: 

<JrnJLsj:J.sjJmJLs) (srn5 )'5.-51 \srn 5> 
= -a S(S+l) = 

a J ( J + l ) + S ( S + 1 ) - t
1 

( -t 1 + 1 ) 
= --4 s ( 5+ 1) • 

De tweeds term wordt: 

<J rY! J L s \J. f1 I J m J L s ) < J m J L 5 \ s" 1 • Z 1 \ J m J L 5 > 
= 3a. ~1(L1+1) = 

J(J+1) +e1ce1+1)- 5(5+1) .(JmJL5js.t1 )JmJLs,X5m 5 )s.~ 1 )sm 5) 
=3a 2 

1
( 

1
+1) 5(5+1) 

3a J(J+l) + t1 U1+1) - S(S+l) 

= El 1( 1+1) • 
J(J+l) -e1(C1+1)- 5(5+1) 

S ( S+l) 

= 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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gLib wordt dus: 

1 [J(J+l)+S(S+l)-£1(e 1+l) 3 J(J+l)+E1 (~1 +l)-S(S+l) 
g L 1 b •'"'~"( -2 ~11_+_3 -:-:) (;:-2 __ €_

1 
--1""':") 2 - £

1 
( ~ l + 1 ) 2 • 

J ( J + 1)- .tl ( Q l + l)- 5 ( 5+ 1) ] 
• 2 (20) 

Voor gL
2 

vindan we op de gawone maniar: 

J(J+l) + 5(5+1) - e1U1+1) 5(5+1) + s 2(s 2+1) - s 1 (s1+l) 
gL2 = 1L3"'f:(o) (21) 1J(J+l) g 2S(fi+l) 

De totals opsplitsing wordt dus nu: 

4. magnetise he hyparfijnopspli tsing voor Mn elek tron en ~~n gat. 

Ta bawUzan valt nu dat de bijdraga van de 2p 5 alaktronen galUk is aan de 

bijdrage van hat ontbrekende elektron in de 2p schil met uitzondering van 

hat taken. De 2p 5 configuratie gedraagt zich als ~~n enkel positief e-
~ 

lektron. In hat geval van neon kunnan dus bovenstaande formwles, op hat 

taken na, zonder maar worden toegepast. 

5. Resultaten. 

Gebruikte gegevans: 

m = -0,66 f.f( 

I = 3/2 

.&.= 1,0.10 -7 Vsac/Am 
4it 

-56 3 
&f~/f;gl = -0,208.10 Joule m (zie ref. 1) 
'IIi 

( 1 ' 30 -3 ; 3 r = 75,7.10 m m.b.v. Hartree-Fock methode (zie ref.2) 

Banaderenda berekeningen zijn uitgevoerd voor de triplet toestand m.b.v. 

Aartraa-Fock methode ( ref.2). Voor de triplet toestand lavert dit voor 

'fs1(o)= 4,28.1031 m-3. 

(22) 
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a) jj-koppe1ing, 

b) 

c) 

Bovenstaande formulas toegepast op hat (,,,) 1 niveau in hat geva1 van 

neon 1evert de vo1gende waarden: 

32 = -2,02,16 

aj2 = 3,60.1032 

-25 AE = -1,64,10 

-3 m 
-3 m 

{r(f+l)-I(I+l)-J(J+1)j Joule 

-25 -3 -l f = 5/2: &E = -4,92.10 Joule = -24,8.10 em 

f 3/2~ AE 3,28.10- 25 I I -3 I I = = = 16,6.10 

f l/2: AE 8,20.10- 25 I I -3 I I = = = 41,4.10 

LS-koppeling. 

Toegepast op hat 3p 
l 

niveau levert dit: 

1 
gLl = <.-.) 

r 

9L2 
= ;u ~;(a) 

.1E 
-25 {r(F+l)-I(I+l)-~(J+1~ Joule = -0,298,10 

F 5/2: .bE 
-25 Joule -3 -1 

= = -0,90.10 = -4,55.10 em 

F 3/2: .i.E 0,60.10- 25 I I 3,03.10- 3 -1 
= = = em 

f 1/2: aE 1,48.10-25 I I -3 -1 
= = = 7,47.10 em 

Isotopieverschuiving. 

We nemen aan dat de isotopieverschuiving veroorzaakt wordt door hat sin

dig zUn van de kernmassa. (oe·verschuiving t.g.v. hat eindig zUn van hat 

kernvo1ume wordt verwaar1oosd. Dit effect doet zich pas ge1den bU zware 

kernen.) Hat effect bestaat uit: 

1) hat meebewegen van de kern, 

2) koppe1ingseffect tussen impu1sen van de e1ektronen (zie ref.l blz.149) 

Nu geldt voor sen element met 3 isotopen voor de relatieve isotopiever

schuiving, uitgedrukt in d~ (G = 1/A ): 

(ref.l blz 151). 

Hierin is A hat massageta1 van de desbetreffende isotoop. Nemen we 

voor A
3 

de 22 Ne isotoop en voor A
1 

de 20 Ne isotoop dan geldt voor het 
3 . 20 22 P

1 
niveau waarvoor bekend ~s dat de afstand tussen de Ne en Ne 



104.10-3 cm- 1 bedraagt: 

-3 -1 Aa12 = 54,5.10 em 
-3 -1 

A~23 = 49,5.10 em 
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d) De resultaten zUn uitgezet in onderstaand figuur. Daze opsplitsingen 

kunnen we nu vergelUken met de breedte van de 3P1 - 1s0 emissielijnen, 

onder andere t.g.v. het doppler-effect. Daze laatste is voor Na bij 

ean temparatuur van 500° K bijv. van de orde A~d 1 = 0,060 cm-1 
opp er 

Hiaruit kan worden geconcludeerd dat de hyperfijnstructuuropsplit•ing 

naar alle waarschijnlijkheid niet varantwoordelUk is voor de eerder ge

noemde abnormale lage absorpti~coefficient van neon-resonantiestra1ing. 

;. i. 
1 

I 
F•i F"f f'[ 
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Appendi,x A 

j 
,· I 

L~fleiding van enige,uitdrukkingen voor elektrische hyperfijnintaractie 
\ 

l. I nleiding 

T.g.v. de aindige afmetingen van de karn is hat niet zonder maar geoorloofd 

daze als sen puntlading op te vatten, De interactie tussen kern en elektro

nen (en eventueel uitwendig. elektrisch veld) zal een ingewikkelder karakter 

vertonen. Door de ladingsvardaling van de kern naar multipolen te ontwikke

len is hat mogalijk corractiatermen in de hamiltoniaan in te voeren. met be

hulp van hat Wigner-Eckart theorema zijn daze correctiatermen in een maar 

handelbare vorm te brengan. De intaractia zal behandeld worden voor 3 geval

len, nl: 

hat gaval van sen atoom, waarvan de kern zich bevindt in aan elektrisch 

veld dat afhangt van de dynamische variabelen van hat systeem nl. elektro

nen- variabelan, 

hat geval van een molekuul:elke kern bavindt zich in een elektrisch veld 

dat afhangt van de dynamische variabelan van hat systeam, in dit geval va

riabelan van alaktronen en andere karnen. Varondersteld wordt dat dit veld 

in een met hat molekuul maeroterend systeem een gegaven veld is, niet maar 

afhangend van elaktronen en kern variabalan. 

hat geval van aen kern die zich in ean kristal bavindt: We varondarstellen 

hier dat de ~ern z1cn 1n Aen gageven, niet maar van de dynamische variaba

len van hat systeem afhangand, elektrisch vald;bevindt. 

2. Elektrische hyperfijnintaractie in sen atoom. 

Zij gegeven een kern met kernS!pin I en ladingsdichtheid .fk• Hat coordinatan 

stelsel heeft hat massamiddelpunt van de kern als oorsprong. Voor de inter

actia hamiltoniaan van kern en elektronen geldt dan: 

r= hat karnvolume, 

f(r)= potantiaal afkomstig van de de kern omringende elektronen. 

De hamiltoniaan is nu ta splitsen in 2 bijdragen nl.: 

(1) 

a) bijdraga t.g.v. elaktronen waarvan de waarschijnlijkheidsdichtheid dat ze 

zich in de oorsprong bevindan gelijk aan nul is. In dit geval geldt (Alfl =0. 
. 1.•0 

b) bijdragen van si en pi elektronen die aan bovangenoemda~voorwaarde niet 

voldoen. 
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i 
':. gaval a) 

~(r) is nu te ontwikkelan: 

Hellll cp(o)jfkdr + ]tk(-r."f/<p<o))d-r+.J.t./tk<rr :"V'Vf(O))d-r +.... (2) 
T' T 

De eerste term levert de banadaring van de kern als puntlading en bepaalt 

samen met de onderlinga elektronen interacties de atomaire niveau's. De 

tweeds term beschrijft de intaractia van hat alektrisch dipoolmoment van 

de kern met hat elektrisch veld. 

De verwachtingswaarde van hat dipoolmoment van de kern is, omdat kernni

veau's van verschillenda pariteit in hat algemeen nooit ontaard zijn, gelijk 

aan nul in varband met tekenverandering van de dipoolmomentoperator bij epia

geling. De derda term beschrijft de zg. quadrupoolmoment interactie. Daze 

term bastaat uit hat produkt van 2 cartesische tensoran van de tweeds trap, 
-::;. 

nl. de quadrupoolmoment tensor Q' met komponentan 

Q~j= Jfkxixjdr i,j=l,2,3 
T _. 

an de alektrische veldgradient tensorq met komponenten 

q .. = [ li:. k rp(ijl 
lJ • I Jii\ .. 

i,j=1,2,3 

De volgende term is op gelijke wijze als hat dipoolmomant gelijk aan nul. 

Neg hogera termen zijn experimenteel niat van belang (zie ook opmerking 
• op blz ). We zullan ons dus tot de aerate en darde term van (2) beper-

ken. De derde term is te schrijvan als: 

HQ = !Q': ~ 
Met behulp van de ralatie 6.f=0 kunnen we dit omvormen tot: 

.:::: ::: 
HQ = 1; Q l q mat 

Qij = ~pk(r)(3x 1 xj-Sijr
2 )dr 

'C' 

Q is nu een irreducibele tensoroparator van de tweeds trap d.w.z. hat 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

irreducibele tansorprodukt van twas vektoroperatoren. De richtingsafhan

kelijka eigenschappen van'een vektoroperator worden bepaald door zijn gedrag 

onder rotaties van hat systaem. Daze eigenschappen zUn nu voor alle vek

toroparatoran hetzelfda. Wat de richtingsafhankelijka eigenschappen van 
__.. 
Q batraft mogan we daze tensoroparator vervangan door een willekeuriga 

achter gelijkwaardige ( wat rotatias betreft) combinatie van andere ope

ratoren (Wigner-£ckart theorema). Omdat een karakteristiaka grootheid van 
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de kern de karnspin is, zullan we daze kiezen. Hat matrixelamant van de 

Qij is dan evanredig met hat matrixelemsnt van een gelijkwaardige combina

tie van karnspin komponenten.-Noemen we de evenredigheidskonstanta C dan 

galdt: 

(Imf\C11)xm1>. c (tmi \ ~(I 1 IJ+ Iji1)- 81jl
2\xmx> 

dUS OCkl 

Per dafinitie geldt nu: 

<~ ... l Q \~,.> 
.1. .. l zz I .1. J. = eQ (a = olementair lading) (7) 

waarbij Q .t!,& quadrupoolmoment is. 

Voor C galdt dus: 

c = 1(21-1) 
~ ~ 

Analoog kunnen wa da q komponanten va~vangan door een combinatia van J 

oparatoren. Dit levert: 

met 

<JmJlqij)JmJ> = J(~J-l) <Jm;jt(JiJj + J}i) - sij-.J2j JmJ) 

q = <JJ lq \JJ) 
I ZZ 

en dua wordt HQ; 
• ooQ [ _. ..... 2 .,,..... ...... _ .... 

1
z ..... J2 1~ HQ = 21(2i-l)J(2J-l) 3(I.J) + ~I.J) 

gcval b) 

(8) 

(9) 

Voor si en pi eloktronan is de waarschUnlUkheidsdic~theid in de oorsprong 

.J 0 an kan dus voorgaande be_schouwing niot toagapast worden. {Voor P,l. elek-
2 

tronen kan dit slochts begrepon wordsn vanuit da ralativistische quantum 

mschanika.) Echter, uit do dorde tarm van (2) is een gadeolta af ta spl~t-

sliln nL; 

-/s jj\. r 2 
d 1: • .1 ?( 0 ) 

7: I 

De integraal over hat kernvoluma hangt niat meor af van de orientatie 

van de korn; do laatote faktor is evonredig met de elektronen ladings

dichthcid in de oorsprong on hangt dus niet af van de orientatie van hat 

elektronanimpulamoment. Daza term vocgan we toe aan de serst8 term uit 

(2). HU gaaft aanleiding tot oan iaotopie afrakt. Van de dorda term uit 

(2) blijft dan nag ovar de bijdrags van vorm (6). Wat de s~ elektronen · 
2 

(10) 
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betreft, daze hebben ean bolsymmatrischa ladingsvardaling en levaran aen 

bijdraga nul. ~oar p~ alektronan kan avenals voor sfelektronen lange groe

pentheoretiache weg worden bawezan dat de bijdrage van p! elektronen tot 

(9) gelijk aan nul is. (N.B. voor hat kernquadrupoolmoment geldt analoog, 

dat dit slechts J 0 is voor I~ 1.) 

Ten gevolge van de interactie tussen quadrupoolmomant en de elektrischs 
.I 

vsldgradisnt onstaat esn koppaling tussen1 an 1. Voor sen vrij atoom (dwz. 

zich niet bevindend in uitwendige velden) zal f, hat totaalimpulsmoment, 

sen bewegingskonstante zijn. 

De verwachtingswaarde van HQ in 

<rmr)HQlr.'mF> = &rr• Sm m• . f' f 

de fMF repressntatie wordt nu: 

I( 2 I~~)J(ZJ-l) l~C(C+l)- l(I+l)J(J+l)] 

c f(f+l) - l(I+l) - J(J+l) 

(ll) 

Indian nu sen uitwendig. magnetisch veld wordt aangebracht zal de symmetrie 

van het atoom beperkt blljven tot rotatiesymmatrie om de as evenwljdig met 
..... 

hat veld. Voor kleine waarden van hat magnetische veld zal f blj benadering 

sen bewegingskonstante blljven. Voor grotere waarden wordt de koppeling 

tussen 1 an 1 verbroken en zal alleen Mf nog bewegingskonstante zijn. In 

dat gaval is hat soms handiger over te gaan op de jiM 1JmJ) representatie. 

H0 is dan diagonaal wat Mf = mJ + m1 betreft. De seculaire matrix behoren

de blj een enkele waarde van mf is niet diagonaal. matr!xelementen met 

.AIYIJ = +2 AM 1 = -2 + 

= ;tl = ;1 

= 0 = 0 

zijn ongalijk aan nul. 

N.B. Tot nu toe zijn alleen matrixelamenten beschouwd diagonaal in I en J. Dit 

is niet zonder maar correct omdat golffunkties met andere waarden van 1 

en J bijgemengd worden. De afstand van niveau's met verschillande waardan 

van I an J is in hat atoom echter altijd zo groat dat daze correcties te 

verwaarlozen zijn. 

3. Quadrupoolinteractie in 2-atomiga molekulen in 
1
L. toestand. 

We zullen om de gedachten te bepalen hat geval van intaractie van slechts 

~'n kern mat hat elektrische veld afkomstig van alektronen en andere kern 

beschouwen. 

We ondersch~iden twee coordinaatsysteman met oorsprong in hat moleculaire 
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massamiddelpunt: ean ruimtavast systeem (x,y,z) en sen molekuulvast eye

teem (x',y',z'). Van dit laatsta kiozen we de z~as samenvallend met de 

lengte as van het molekuul. De momantans orientatis van hat molskuul t.o.v. 

hat ruimtevaet systeem wordt uitgedrukt met bahulp van de Eulerse hoe-

ken (~,p,y). Voor de quadrupoolintaractie beschouwen we weer als hamilto

niaan: 
.J..=" ~ 

HQ •E.C 'q (12) 

waarbij Q en q weer carte~ische tensoren van de tweeds trap zijn (zie (6)). 

We gaan nu echter over op sferische tensoren uW en qW • De komponenten 

hierva~, Q~ respectievelijk q~ zijn bepaalde lineaire combinatiee van de 

kcmponantsn van ~ respectievelUk ~. 
a) Op dezelfde wijze ale in hat voorafgaande geval kunnan we, binnen de ruimte 

opgespannen door de eigenvektoren bahorende bij sen zekar niveau met sen 

bepaalde waarde van l, hat rotatiaquantumgetal van hat molekuul, en I, de 

kernspin van de desbetreffende kern, de interactie hamiltoniaan uitdrukken 
-" ..... 

in combinaties van l en I: 

HQ 
eql Q 

[3cr.1> 2 
+ -tci.1> - 1212] = 2 I ( 2 I -1 )i ( 2J. -1 ) 

;/.p 
(~i)q~") j.tl) mat q" = (U I~ ).t.t) = 

Q = ~I I l 0~2.) I II) (a = elementair lading) 
e 

q1 zal nu van ~ afhangen. We kunnen trachten q~ uit te drukken in de kom

ponenten van de tensor q~l, de elektrische veldgradient tensor, gedafini

aerd in het lichaamsvasta systeem, die niet maar van l zal afhangen. 

Tussen de tensoren q(.:~.) en q(.l} bastaat nu hat volgenda verband: 

q;J.) = o("~ f)q~'-Jo- 1 (-'f() = lj;'q~}JJ/;.("'fi) 
Hierbij is o(~pJ) de rotatie operator die het systeem roteert van een 

positia zodanig dat beida coordinaatsystamen samenva1len, naar de moman

tane or:c;,tc4i.i~ van hat molekuul, gespecificeerd door de hoeken ot, f, J'. 
:O,.~f( Ol/1) vormt de representatiematr ix vap D (ell/). 

T .g.v. cylindersymmetrie om.U mold.~.~. l"'~t'e ee"tj,l'tf""s is allaen de q~) kompo

nent ongelijk aan nul. Dit levart: 

ta.J = 0 (a.} :b{J.j ( o(. & t) 
qo I o o o I 

q~~ is nu gaen operator maar mat batrekking tot de rotatievrijhaidsgraad, 

(13) 

(14) 

(15) 

{16) 
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maar een molakuuleigenschap. 

De \f.,me.> zij'n nu de bolfunkties Vf.w.t (et,~ ). Verder geldt dat JJj~(tJ<.~i) = 
= P 2 (coe~). (De hoel<f l<omt overoen met de hoek 8). Dus& 

~t.) -! 
= qc "21:'3 

T.g.v. 6<P= 0 galdt: 

: btcp! 
Neeman we;"&!]= q dan wordt dus H0: 

H = -eqQ r3(IJ)2 +.~2-(I.i) -12z21 a 2 I c 2 I -1 H 2 e+ 3 H 2 e -l ) L J 

b) Voor sterkare E-velden dan waarop de beschouwingen in hoofdstuk III be

trekking hebben, kunnen matrix-elementen van HQ tussen verschillende 

waard en nie t voor all e ni veaus ve rwaar loosd worden, b ijv. niet voor de 

niveaus 3 en 4 in fig. van hoofdstuk I. Voor ~en dergelUk geval volgen 

hieronder summier de berekeningen. 

Voor de berekeningen van de matrixe1ementen kiezen w.e de lt~o~,Ifiii) re

prasentatie: 

= eqQ 

q Y (2t +1)(2€ +1) 

I 

(2l+1)(2E+l) (; 2 f )f l 2 R )( I 2 I ) 
o o l- A<e r m.e -m i -t m I • 

(2I+30<2I+l)(I+1) (-1)+I-flli -4\1- Me_ 
1(21-1) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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4. Elektrische hyparfijninteractie voor sen kern in een kristal. 

Bevindt de kern zich in een gegeven, niet maar van dynamische variabelen 

afhangand elektrisch veld dan is het mogelUk de Hamiltoniaan als volgt 

te veraenvoudigan. We kiezen hat coordinaatsysteem zodanig dat de alektri

sche valdgradient tensor op hoafdassen is gebracht. We kiezen de as 

waarlangs de komponant van de op hoofdassen gebrachte tensor maximaal 

is, als z-as. De hamiltoniaan wordt nu: 

1 ( 1e-..: 1!:1 a ra ) 
- ' 0xx rr + 0yy -;y + 0zz "'fi:" 

met eQ 
0ii = I(2I-l) - 12) 

Uitwerken levert: 

met ~ lli 
j}X i>Y , de a.symmetrieparametar. 

0 Ez 
a~ 

(22) 

(23) 

( 24) 
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Appendix 8 

Afleiding van de hamiltoniaan van de magnetische hyperfiininteractie in 

een atoom. 

We gaan hierbU uit van de situatie dat de magnetische dipoolmomenten van 

de elektronen zich gaan instellen in het veld behorend bij hat dipoolmo

ment van de kern. Voor de hamiltoniaan van het atoom geldt dan: 

pi 
m 

e 
.... 
A 

..... 
m 

...... 
I 

}A-., 

~1: 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

H = L: -21 (p. + eA(r.) )2 
- (t'l .• B) + v 

1 m 1 1 r 
impulsmomentoperator werkend op elektron i 

massa van hat elektron 

elemantair lading 

vektorpot~tiaaloperator -A -m-; 3 = )"11 xr. r. = 
-"' "7jif l l 

magnetisch karndipoolmoment 

kernspin (I bavat ~ niet) 

eh/2M (m = massa proton) 
p p 

LandiHac tor 

M = ~N JI I 

~rot m/r. 
4/tT l 

= magnetisch spindipoolmoment 

bohrmagneton 

elektronspin van deeltje i 
_,. 

= rot A 

potentiaalveld afkomstig van elektrische krachten tussen elektronen 

en kern en elektronen onderling. 

(1) uitwerken levert: 

De term 

Uit div 

H = L~ i 2m + 

= H 
0 

v ;E: e _, _. _,. _.. ) z: ~ ~ e
2

A
2 

+ · . -
2 

( p .• A + A • p . - . (r. . 8 ) + 
. 1. m 1 1 1 1 2m 

+ I a + 

e2A2 

2m is verwaarloosbaar klein. 
~ __. _.. ..... __. 
A= 0 volgt dat p .• A = A.p .• 

l l 

H is de hamiltoniaan voor hat geval dat de kernspin afwezig zou zijn. We 
0 . 

kunnen nu 1
8 

en Ib opvatten als storingsoperatoren en gaan storingsrekening 
_.. 

toepassen. De opsplitsing van. een elektronenniveau t.g.v. interactie met I 

is relatief klein t.o.v. de afstanden van de elektronenniveaus. We kunnen 
e ens beperken tot l orde storingsrekening. Verder is ieder niveau ontaard 

met betrekking tot m1 en 
:····--- - . . _,. 

moment F, c~mmuteert·met 

mJ /De re-sul tante va-n I en J, hat t5"ttale- imp-uis: 
! _.. 

H en H , zodat f, H ;en H gemeenschaRpelijke eigen-
·'' 0 . 0 

functies hetiben. Dit zijn tevens de aangepaste nulde-orde functies. We kun-

(l) 

(2) 
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We kunnen ons beperken tat hat berekenen van de diagonaalelemen-

ten: 

<(rMfiJ)Ia + Ib}fMFIJ> (3) 

De niet-diagonaalelementen <r•mfiJ(I
6 

+ Ib/FlYlfiJ) = 0 
I

6 
en Ib kunnen nu herlaid worden: 

- j 

L: O t:'l k roo {l· • I 
I 9 - -" -.:::;::- 1 + -t,. oil 2 .._ ( ) = - p . • A = ~ a .!lD. __!___ = 4 .. tJ.iV u, g I ~l -3 4 

a 1 m 1 l 4q: m " 1 ' ' ,. r . 
3 l 

j r. + .... ...\. l 
met behulp van n~ = r x p. Daze term levart de karnspin-elektronen-

baan koppeling. 

De term Ib kan als volgt worden herschreven' 

-"(~~)....l.(-)2] ~ ~ ~[81 3ri s .• r. -s. r. ~ 
Ib =- ~ /1'8 = 2.J:::;4_of~~ffJI ~ 3-s"i&'(ri)+ l 15 l l .I 

• r. 
l 

waarbij gebruik is gemaakt van 8 = rotrot m/r .• 
l 

In hat geval van aen s-elektron levert alleen de aerate term achter 

hat sommatieteken een bijdrage. De bijdrage van de tweeds term is ge

lijk aan nul i.v.m. de symmetrie van de golffunctie van hat elektron. 

Voor een ~~0 elektron levert alleen de tweeds term een bijdrage. De 

aerate levert dan een bijdrage nul omdat de waarschijnlijk~eidsdicht

heid van hat elektron tar plaatse van de kern nul is. 

We kunnen Ib opvatten als de koppeling tuasen kernspin en elektronan

spin. 

Samen levart dit: 

~{L_fi 1
a + Ib = 2*fflf',d 9 I • I i~~ 

.....lo~ 

= 2./;:.2 ftvf' ~ g I • I. V 
4" 

L(~ 
+ i 3 

_.. ..... -')-> 2 
3r.\.s .• r. -s.r.J 

~ c,~ ) l l l l l s.o r. + 
5 l l 

r. 
l 

We voeren nu hat projektietheorema in: voor een willekeurige vektor-

operator G, werkend op een toastand IJIYlJ)' kan m.b.v. hat Wigner

Eckart theorema bewezen worden dat geldt: 

met 

(5) 

(6) 

( 7) 
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..... -G.J is een scalaire operator, dus is de varwachtingswaarde in de teller on-

afhankelUk van mJ. 
-" Daze stalling is de rechtvaardiging van hat vektor model: stel dat J om de 

.... - ...... z-as precedeert en G om J precedeert dan is de verwachtingswaarde van G ge-

lUk aan de projektie van ! op j ofwel gelijk aan de verwachtingswaarde van 

j, vermenigvuldigd met sen constants, de z.g. Lands-factor. 

".,.--. -.. -- ' 

·. 

..... 
In ondarstaand geval (zie 6) werkt V op de elektronentoestand gekenmerkt 

door \JMJ) • Ontwikkelen van de eigenfuncties \fMFIJ) naar eigenfuncties 

1\~~m!>~ __ en-_.~tim~) _lever~ ~at behulp van (7) met G = Ti: 

(rmrrJ!i:v\rmrrJ) = 9L(v) (rmFIJ\1'."5\FmFIJ) 

<JmJ\1.v\JmJ> 
J(J+l) met = 

(8) is te vereenvoudigan mat: F = I + J 
_. .... 
I.J = 

f(f+l) - I(I+l) - J(J+l) 
2 

We hoeven nu neg slechts gl(V) te berekenen. Hierin komt de kerntoestand 

niet meer voor. 

(8) 

(9) 
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