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SAMENVAITING 

In een gekruiste-bundel experiment is gemeten aan overgangen tussen kortle

vende Ne**{{2p) 6 (3p)} toestanden, geïnduceerd door botsingen met atomen c.q. 

moleculen in de electronische grondtoestand. Met een eenvoudig semiklassiek 

model is getracht een verklaring te geven van de polarisatie-effecten en 

grootte-ordes van de gemeten doorsnedes. De meeste metingen zijn gedaan aan 

** het Ne -He systeem. Daarbij is ondermeer aandacht besteed aan de invloed van 

een * 3 ** 5 magneetveld op het Ne { Po.2} ~Ne {(2p) (3p)} optisch pompproces en de 

** gevolgen daarvan voor het Ne -He botsingsproces. 

Naast He zijn de volgende atomen c.q. moleculen als botsingspartner gebruikt: 

de edelgassen Ne, Kr, Ar en Xe en de moleculen H2. N2. 002. N20 en CH4. 

Uitgaande van Ne**-He modelpotentialen zijn door aanpassing van de dipool-po-

lariseerbaarheid nulde-orde wisselwerkingspotentialen voor de genoemde syste-

men gegenereerd. Berekeningen daarmee maken het mogelijk voorzichtige uitspra-

ken over het proces van intra-multiplet mixing te doen en het belang van pro-

cessen als o.a. Penning-ionisatie af te schatten. 
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HOOFDISrUK 1: INLEIDING 

In de werkgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen van de vakgroep deeltjes-

fysica worden botsingsprocessen met edelgassen onderzocht, zowel elastische 

als inelastische en ook reactieve processen. Onderzoek naar dergelijke proces-

sen is van belang voor een beter inzicht in zaken als gasontladingen, plas-

ma's, lasers etc. 

Er wordt daarbij gebruik gemaakt van deeltjesbundels, vanwege de gedefinieerde 

relatieve snelheid van de botsingspartners. Het wordt zo mogelijk om polarisa-

tie-effecten te bestuderen. Door in een gekruiste bundel experiment botsings-

doorsnedes te bepalen, voor gepolariseerde begintoestanden, wordt informatie 

verkregen over wisselwerking tussen de botsende deeltjes. 

1.1. Botsingsproces 

In de minibundel-I opstelling wordt onderzoek gedaan naar botsingsgeïnduceerde 

** 5 overgangen binnen het kortlevende Ne {(2p) (3p)} multiplet, teweeggebracht 

door botsingen met atomen c.q. moleculen in de (elektronische) grondtoestand. 

Dit proces is het zogenruu.~e intra-multiplet mixing. Het verslag heeft voor-

namelijk hierop betrekking: Indirect kan dit ook informatie geven over proces-

sen als Penning-ionisatie. Voor zover noodzakelijk zal dat ook bekeken worden. 

Bij het onderzoek naar intra-multiplet mixing is aanvankelijk de nadruk gelegd 

** ** op de systemen Ne -He en Ne -Ne. Hiervoor treden geen stoorprocessen op die 

het beeld "'-:ertroebelen. Behal·te deze systemen zullen nu voor het eerst ook 

** ** andere Ne -atoom- en ook Ne -molecuul- systemen aan de orde komen. Het bot-

singsproces waar het hier om gaat wordt beschreven door de volgende reactie-

vergelijkingen: 
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hv 1 

Ne*{(2p)
5

(3s)}i directe 

( 1.1) 

botsingsgeïnduceerde 

fluorescentie fluorescentie 

De rotatie en vibratie impulsmoment quantumgetallen, j en v, zijn natuurlijk 

alleen van belang bij moleculen. In Fig. 1.1 is het energie-niveau schema van 

neon gegeven. 

~ 18. 

Fig. 1.1 

-~--3Po 3 
--r- p1 

I 
I 

"•75nrn 1 
I 

I 
I 

I 
I 1 

-~-- so 

I 

J•O J=l J•2 

* 5 Energie-niveau schema van de geexciteerde Ne {(2p) (3s)} en 

** 5 Ne {(2p) (3p)} toestanden, gegroepeerd naar het totaaL 

eLektronisch impuLsmoment quantum~etaL ]. 
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Behalve het kortlevende Ne**{(2p) 5 (3s)} -multiplet, is ook het Ne*{(2p) 5 (3s)}

multiplet getekend. De vier toestanden van het Ne*{(2p) 5 (3s)} -multiplet zijn 

genummerd met aflopende energie, om historische redenen beginnende bij 2, i = 

2,3,4,5. De tien toestanden van het Ne**{(2p)5 (3p)}={a} multiplet zijn even-

* eens genummerd met aflopende energie. Twee van de toestanden uit het Ne -mul-

tiplet, Ne*{3P0 . 2}. zijn metastabiel (levensduur T)1s). Deze dienen als uit

gangspunt bij de produktie van de kortlevende {a}k-toestand (levensduur 

r-::20ns), met behulp van een dye-laser(v1). Detectie van het botsingsproces 

gebeurt aan de hand van de directe(v2 ) en botsingsgeïnduceerde(v
3

) fluore

scentie die vrijkomt bij spontaan verval van respectieve! ijk de kortlevende 

begintoes'tand {a}k en eindtoestand {a} 
1

. 

1.2. Experimentele opstelling 

Dat het intra-multiplet mixing proces Vgl.(1.1} gedecteerd kan worden is vrij 

uniek, omdat de intensiteit van de fluorescentie-straling zeer gering is. Met 

behulp van de speciaal ontworpen, zeer compacte Minibundel-I opstelling, zijn 

echter toch nog significante metingen mogelijk. Fig. 1.2 biedt een schematisch 

overzicht van de opstelling. Het betreft een gekruiste bundel opstelling met 

loodrecht op elkaar hoofd-, dwars- en laserbundel die elkaar in één punt 

kruisen. 

* De hoofdbundel van metastabiele Ne -atomen is afkomstig uit een ontladings-

geëxi teerde supersone expansie door een laval tuit (nozzle}. Er wordt een 

bundel verkregen in het thermische gebied (100-500 meV). 

Excitatie van de metastabiele Ne*{3P0 . 2} atomen uit de hoofdbundel naar een 

** van de kortlevende Ne {a}k -toestanden ~ebeurt met een lineair gepolariseerde 

CW-dye-laser. Toestandselectie van een van de tien fijnstructuur-niveaus ge-

beurt door middel van golflengte variatie. 
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Fig. 1.2 Schets van de MinibundeL-I opsteLLing 

1: thermische metastabieLen bron 

2: sR.immer 

3: eLek.troden voor ionen- en eLek.troneninvang 

4: hoofdbundeL diafragma 

5: nozzLe van de dwarsbundeL 

6: paraboLische afbeeLdings-spiegeL 

7: Lichtpijp 

8: verwisseLbare interferentie fiLters 

9: Lens 

10: photo-muLtipLier 
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De dwarsbundel bestaat uit een vrije supersone expansie uit een nozzle. Als 

gevolg van de korte levensduur van het bovenniveau, de {a}k-toestan~, moet de 

plaats van botsing samen vallen met de plaats van de laserexci tatie, het 

strooicentrum. Door verplaatsing van de laserbundel wordt ook het strooi-

centrum verplaatst, zolang deze maar binnen de overlap van hoofd- en dwars-

bundel blij ft. 

De fluorescentie-straling, die vrijkomt bij spontaan verval van de kortlevende 

{a}k- en {a} 1-toestanden, wordt door een parabolische spiegel afgebeeld op een 

photo-multiplier via golflengte selectieve, smalbandige, interferentie-filters 

[RUY84]. Door een verregaande automatisering van de gehele. opstelling kan het 

meetproces gestuurd worden door een computer [KRA86]. Aan de hand van de ver-

houding I/Ik' van het botsingsgeïnduceerde fluorescentie-signaal I
1 

en het 

directe fluorescentie-signaal Ik' kan de botsingsdoorsnede Ql~k voor de over

gang {a }k -+{a} 1 bepaald worden. Voor de omrekening van I 1 /Ik naar abso 1 u te 

waardes van Ql~k is ·kennis van de dwarsbundeldichtheid n2 en de levensduur ~ 

van de verschillende bovenniveaus noodzakelijk [RUY84]. 

1.3. Quanturn mechanische theorie 

** Voor het systeem Ne -He zijn modelpotentialen en koppel ings-matrixelementen 

berekend door Henneeart en Masnou-Seeuws [HEN82]. Zij hanteren een drie-

deeltjesmodel. 

De moleculaire Hamiltoniaan wordt daarbij geschreven als: 

** ~e -He= 
mol 

** ~e + ~e + 
at at [ 

+ - + - ] _.Ne -He e -He _.Ne -e -He 
~I + VI + VI (1.2) 

de adiabatische eigentoestanden I~Jk~(R)> en adiabatische eigenwaarden ~(R) 

** van ~el (met R de internucleaire afstand) worden gekarakteriseerd door het 
mo 
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quanturngetal D= IMJ I , . Hierbij is MJ , de p.·ojectie van de totale elektro-z ,Z 

nische impulsmoment vector j op de internucleaire z'-as. Voor D=O zijn er op 

grond van spiegelsymmetrie (= behoudswet) ten opzichte van een vl~ door de 

internucleaire as twee klassen (+ en - symmetrie). De curven binnen de ver-

schillende Q klassen voldoen aan de zogenaamde non-crossingregel: ze mogen el-

kaar niet snijden. Er zijn duidelijk zogenaamde avoided crossings te herkennen 

waar de verschillende adiabatische potentiaal-curves elkaar dicht naderen, zie 

Appendix. Vanwege de sterke variatie van de golffunctie op die plaats geldt de 

Born-Oppenheimer benadering niet meer, de elektronen kunnen overgaan naar een 

andere toestand [MAR85]. 

De stationaire Schrodingervergelijking van het botsingsproces in het massa-

middelpunt-systeem wordt gegeven door: 

[T d + T + H 1) ~(1.R) = E(1.R) ra rot mo {1.2.) 

met T d en T de radiele en rotationele componenten van de kinetische ener-ra rot 

gie-operator. electronencoördinaten 1 en internucleaire verbindingsvector R. 
Door de golffunctie ~(1.R) te ontwikkelen naar basisfuncties, zogenaamde ka-

naaifuncties. 
~ A 

l~k{r,R)>. afhankelijk van valentie-elektron en kerncoördinaten 

maar niet van de kernafstand R, 

(1.4.) 

en deze vervolgens in te vullen in de stationaire Schrödinger vergel ijking 

wordt een gekoppeld stelsel tweede-orde differentiaal vergelijkingen voor de 

radiele golffunctie Fk(R) verkregen. Opl_ossing van dit stelsel met het gekop

pelde kanalenprogramma NEON-üOUPLED CHANNELS levert voor iedere waarde van de 

pariteit ~en het totaal impulsmoment quanturngetal P {behouden grootheden), de 

IMkl 
S( trooi)-matrix. Hi.erui t zijn de werk:Zame botsingdoorsnedes Ql+-k te bepalen, 
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met 1~1 de absolute waarde van het totale impulsmoment van de asymptotische 

begintoestand geprojecteerd op de z-as van het laboratoriumstelsel [MAR85]. De 

gehele berekening wordt tegenwoordig gedraaid op een PC-AT machine en vergt 

een rekentijd van engeveer 15 uur per energiewaarde [JANSSJ. 

1.4. Semiklassieke theorie 

Anders dan bij een volledig quanturnmechanische gekoppelde-kanalen berekening 

wordt in de semiklassieke aanpak de kernbeweging klassiek behandeld, terwijl 

de elektronenlJeweging quanturn-mechanisch behandeld wordt. Het "black box as-

peet" van de quanturnmechanische berekeningen kan daardoor verregaand worden 

vermeden en wordt er een uiterst aanschouwelijk model verkregen. 

Bij invoeren van het kerntraject R=R{t), geeft in een adiabatische basis van 

moleculaire eigentoestanden de tijdafhankelijke Schrodinger vergelijking een 

stelsel eerste-orde differentiaal vergelijkingen. 

ii1 f. = l f .. (t) <ct>.IH1~tlct> .. > exp{~J(E .. -E.)dt'} 
J j' J J J J J 

{1.5) 

met 

·nP 1 at = -ihR ~-aR ii10~0 

ï1 a a21NI J +J + -
= 1 vR aR + 

JLR2 2n 

Hierin is 0 de hoek die internucleaire as heeft ten opzichte van het ruimte-

vaste laboratoriumstelsel, vR de radiele snelheid, ~ de relatieve massa en N 

het rotationele impulsmoment. De a/at-koppelingsoperator bestaat dus uit een 

radieel deel en rotationeel deel van de kernbeweging. Rotationele koppeling 

wordt bewerkstelligd door de ladder-operatoren J en J die de component flM • + - z 

van j langs de internucleaire as met n .verhog~n. respectievelijk verlagen. 
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Bij het optreden van avoided crossinKS tussen de adiabatische potentiaalcurves 

is de radiele koppeling zeer lokaal. Zij kan worden beschreven met de semi-

klassieke Landau-Zener(LZ} theorie. Dit .maakt een volledig gescheiden behan-

deling van radiele en rotationele koppeling mogelijk [HOE87]. 

In deze theorie wordt een overgang tussen twee potentiaal curves beschreven 

middels een overgangskans pkl ~er plaatse van de crossingstraal Re. Bepalend 

voor een overgang is de radiele snelheid V, 
r 

waarmee de crossing doorlopen 

wordt in vergelijking met de zogenaamde referentie-snelheid vkl van de 

crossing 

~1 {1.5} 

met referentie-snelheid gegeven door: 

{1.6} 

Voor kennis van een crossing zijn daarom de volgende parameters van belang: 

-R =crossing-straal, punt van minimale opsplitsing tussen de adiabatische 
c 

potentialen (~-H1 }. 

-H = crossing-energie, is de gemiddelde van de adiabatische potentialen 
c 

{Hk+H1}/2 bij de.crossing-straal. 

-Hkl = koppelingsmatrix-element, is (Hk-H1}/2 bij de crossing-straal. 

-Fk,Fl= helling van diabatische potentialen, van respectievelijk de 

Ik> en ll> curve. 

-vkl = referentie-snelheid, karakteristiek voor elke crossing. 

,. 

De parameters zijn aangegeven in Fig. 1.3. In de LZ-theorie wordt een lineair 
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model voor diabatische potentiaal-curven gehanteerd. Ze snijden elkaar in het 

punt (R ,H ) en vormen zo een lineaire verbinding tussen de adiabatische cur
c c 

ven. 

H Ek El 

j'9~)sj'9~) 
Hk I 'Vk I I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

1'41~>·1'9~) I I I 
I I Hl I I 
I I 
I I 

IRTIL Re 

R 

Fig. 1.3 Adiabatische (---) en diabatische (---) potentiaaL-curves zoaLs 

die worden gebruikt in het Lineaire Landau-Zener modeL 

Voor een botsingsge_ïnduceerde overgang moet een keer "doorgeschoten" worden 

via de diabatische curve, kans pkl en een keer gevolgd worden via de adiaba-· 

tische curve, kans (1-~1 ) Zie Fig. 1.4. 

+ 

Fig. 1.4 De twee wegen die mogetijk zijn om tot een netto overgang te 

komen, met totaLe kans 2p(1-p). 

De netto kans op een overgang wordt dan in formule-vorm gegeven door: 

( 1. 7) 
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De overgangswaarschijnlijkheid ~kl is maximaal bij een "doorschietkans" 

pkl =1 
/2. Dit is ook logisch want als pkl te groot wordt zal er twee keer 

"doorgeschoten" worden, dus geen overgang. ~kl hangt, ook in het meer algemene 

lineaire model van Nikitin [NIK68], af van de botsingsparameter b doordat de 

grootte van de radiele component van de snelheid hiervan afhankelijk is. Deze 

botsingsparameter hangt samen met het rotationeel impulsmoment quanturngetal N, 

via de correspondentie relatie 

b = (1.8} 

met gk de asymptotische relatieve snelheid en ~ de gereduceerde de broglie-

golflengte. 

Rotationele koppeling komt neer op aproenging van de magnetische subtoestanden 

~ , als gevolg van rotatie van de internucleaire as. De reden is als volgt: --k, z 

de belangrijkste behoudswet die in bijna elk botsingsprobleem een rol speelt 

is het behoud van het totale impulsmoment bij de botsing, P=N+J, met N het 

totale draaiimpulsmoment en j het- totale elektronische impulsmoment (J -tot-

j **+JX) Het elektronische impulsmoment zal in eerste instantie, als de in
Ne 

vloed van de potentiaal nog gering is, zijn ruimtelijke orientatie willen he-

houden. Zijn orientatie ten opzichte van het massamiddelpunts-stelsel, dat 

meedraait met de internucleaire as, zal hierdoor veranderen. De asymptotische 

geprepareerde M_ , toestanden worden dus opgemengd gedurende de beweging. In --k,z • 

Fig. 1.5 is dit schematisch weergegeven. De aproenging laat zich beschrijven 

met behulp van de gereduceerde Wigner-d-rotatiematrices van de orde Jk . 
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M_ ,#-0 
-l<:.z . 

= {1.9) 

Mk ,::0 ,Z 

De hoek 0 is de momentane hoek tussen de asymptotische relatieve snelheid en 

de internucleaire as. 

Fig. 1.5 Schematische weergave van rotatie-koppeLing 

Onder bepaalde voorwaarden zal echter Jk zijn ruimtevastheid gaan verliezen en 

gaan precederen om de internucleaire as. Er is dan sprake van locking. 

Locking 

Locking wil zeggen dat op een gegeven moment het elektronische impulsmoment 

niet meer ruimtevast blijft, gekoppeld wordt aan de rotatie van de internu-

cleaire as. Klassiek beschouwd gaat hij als het ware precederen, met preces

siesnelheid A~·/b, om de as waarlangs het elektrische veld tussen de twee 

deeltjes gericht is. Vergelijk dit met het bekende beeld van Larmor-precessie 

in een magneetveld. Het elektrische impulsmoment voelt een met de internucle-

aire as meedraaiend potentiaal veld en wil dit volgen. Vanwege de eis van be-
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houd van het totale impulsmoment P moet dan het rotationele impulsmoment N mee 

veranderen. De sterkte van het potentiaalveld is dus bepalend voor al of niet 

loeken. Het criterium hiervoor is dan: 

# Locking: - A~k '>> (T )nn, rot uu 

- 0 goed quanturn getal 

#rotatie-koppeling -A~·<< (Trot>no· 

- N goed quanturn getal 

Er kan dan een lockingstraal gedefinieerd worden met behulp van: 

(1.10) 

Het zal duidelijk zijn dat er in werkelijkheid geen sprake is van locking-

straal, maar een grijs gebied waar zowel rotatie-koppeling als locking zich 

kan voordoen. Als afbakening van dit grijze gebied kan een factor vier worden 

aangehouden , bij toename van de rotatie-energie met één eenheid heeft J dan 

juist een volledige precessie om de internucleaire as gemaakt. De fysische 

interpretatie van het begrip locking is dat op een gegeven moment de kracht 

van het potentiaal veld sterk genoeg is om het elektronische impulsmoment mee 

te laten bewegen met de rotatie van de internucleaire as. Bij rotatiekoppe-

ling is deze kracht te gering om het elektronische impulsmoment voldoende te 

versnellen om de dan relatief snelle rotatie te kunnen volgen. Het elektro-

nische impulsmoment zelf moet klassiek gezien beschouwd worden als een gyros-

copisch tolletje dat het liefst zijn ruimtevaste stand behoudt. 
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Botsingsmodel 

Radiele koppeling, rotation~le koppeling en locking zijn verenigd in een een-

voudig botsingsmodel, zoals getekend in Fig. 1.6. 

b 

RL Re 
:n "'Y Dl n I 
Fig. 1.6 Schets uan het botsingsmodeL met radiele k.oppe Li ng , rotationele 

koppeling, Lock.ing en harde-boL uerstrooing 

De zeer locale radiele koppeling ter plekke R maakt het mogelijk radiele en 
c 

rotationele koppeling gescheiden te behandelen. De totale overgangswaarschijn-

lijkbeid per ingaande botsingsparameterwaarde b wordt hiermee voor elk asymp-

totisch magnetisch subniveau: 

J 

[ ) 
M ' \l M' M" [ ] [ M" ] 0~R Pkl(b) L gl 0R ~R +oRL,l 1-pkl(b) 

c M"=-Jl c l 

( 1. 10) 
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M' en M" zijn verschillende Mk waarden. De verschillende trajecten van de .z 

klassieke baan. zoals aangegeven in Fig. 1.6, zijn gegeven middels het corres-

ponderende traject van de poolhoek l· De gepolariseerde botsingsdoorsnede 

IMkl 
Ql~k wordt nu verkregen door sommatie over de bijdragen per ring 2rrbdb 

I IM I 
= 2~{N+~)dN ~klk (N) ( 1. 12) 

1.5. Oriëntatie-effecten 

Bij verschillende oriëntaties van het initiële elektronische impulsmoment ten 

opzichte van de richting van de asymptotische relatieve snelheid (dus ver-

schillende D=l~lz.=l~lz asymptotisch) zal in het algemeen een verschillende 

overgangswaarschijnlijkheid behoren. De preparatie van een asymptotisch wel-

bepaalde eigentoestand gebeurt door middel van lineair gepolariseerd licht 

(L=l.M=O). Tijdens het pompproces wordt zo een welbepaalde Ne**{{2p) 5{3p)}

boventoestand IJk~> aangemaakt. Hierbij geldt de laserpolarisatie-richting Êp 

als quantisatie-as. Door te meten bij verschillende polarisatie-richtingen van 

het licht ten opzichte van de internucleaire as,de botsingsquantisatie-as, kan 

de experimentele overgangs- waarschijnlijkheid voor de verschillende asympto

tische n-orientaties van Jk bepaald worden. Men spreekt in dit verband van po

larisatie-effecten. Door draaïng van de botsingsquantisatie-as met quantumge-

tal ~ naar de laserquantisatie-~s met quantumgatal ~ van de gepolariseerde 

IMkl 
doorsnedes Ql~k wordt de experi~entele doorsnede verkregen. De resulterende 

experimentele doorsnede als functie van de hoek ~ tussen de Ê -as en de rich
p 

-+ ting van de relatieve snelheid g wordt gegeven door: 
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( 1.13) 

Hierin wordt de bezetting van de verschillende magnetische subniveaus gegeven 

"\ door Gk De rotatie-matrix d brengt, volgens het Wigner-draaimatrix-forma-

lisme, in essentie de transformatie van de begintoestand I~JkMk>~ naar toe
g 

standen I~Jk"\> tot stand. Door de hierboven gegeven vergelijking te fitten 
Ê 

aan de experimentele werkzame doorsnedes kunnen de afzonderlijke gepolari-

I~ I 
seerde werkzame doorsnedes Ql~k bepaald worden, waarmee dan een in~:uk ver-

kregen wordt over de oriëntatie-afhankelijkheid van de overgang {a}k~{a} 1 . 

In Hfdst. 2 en 3 zal dit voor de verschillende Jk waarden verder uitgewerkt 

worden. Voor Jk= 2,3 begintoestanden wordt het pompproces heinvloed door een 

magneetveld. Het blijkt dat terdege rekening gehouden dient te worden met het 

al tijd aanwezige aardmagneetveld. Compensatie van het (aard)magneetveld zal 

uiteindelijk de enige oplossing blijken te zijn. 

1.6 Korte inhoud 

In de eerstvolgende hoofdstukken 2 en 3 zal de hiervoor gegeven theorie expli-

** ciet toegepast worden op het Ne -He botsingsproces. Hierbij zal qok de in-

vloed van een magneetveld op de gepolariseerde doorsnede onderzocht worden. 

** ** Metingen aan het Ne -Ne en het Ne -H2 systeem hebben uitgewezen dat ook 

andere edelgassen en zelfs moleculen als botsingspartner kunnen dienen, zonder 

** . dat het algemene beeld van het Ne -He systeem ngoreus aangepast hoeft te 

worden. Er treden wel verschillende con~urrerende processen op zoals Penning-

ionisatie en rotatie-excitatie en depolarisatie, als gevolg van j;tû. Dit is 

beschreven in Hfdst. 4 voor de edelgassen Ne, Ar, Kr, Xe en de moleculen N2o. 
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Door aanpassing van de dipool-polariseerbaarheid ad van de botsingspartner van 

Ne** ** in de interactiepotentialen Ne -He, is het mogelijk nulde-orde bereke-

ningen van de botsingsdoorsnede te maken. Dit staat in Hfdst. 5. Ook zal inge-

gaan worden op de manier waarop de verlies-effecten in de berekening kunnen 

worden ingebouwd. 

In Hfdst. 6 tot slot staan de conclusies en suggesties voor komend onderzoek. 
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HOOFIETUK 2: ** Ne -He SYSTEEM; l.ri 

Bij metingen aan botsingsgeinduceerde overgangen binnen het Ne**{(2p)5(3p)}. 

-multiplet, met He als botsingspartner, zijn tot op ·dit moment alle signifi-

cante overgangsdoorsnedes van het {a}
4 

tot en met het {a}9 niveau doorgemeten, 

zie ook [HOE87]. Bovendien is gemeten aan overgangen met {a}3 en {a} 10 als 

eindtoestand. Van deze niveaus hebben {a}5 , {a}7 en {a} 10 een totaal elektro

nisch impulsmoment quanturngetal Jk=1, {a} 1 en {a}3 hebben Jk=O, {a}9 als enige 

een Jk=3 en de overige, {a}4 , {a}6 en {a}8 , hebben Jk=2. De {a} 1 en {a}3 toe-

standen, met Jk=O' kunnen niet worden geproduceerd door optisch pompen vanuit 

een van de metastabiele {3P0 •2} vanwege de verbodsregel dat (de-)excitatie 

verboden is bij AJ=O, Am=O. 

Vanwege de verschillen in de effecten die optreden, zullen de overgangen van-

uit begintoestanden met Jk=1 en met Jk=2.3 gescheiden behandeld worden. In dit 

hoofdstuk zullen {a}5 en {a}7 , met Jk=1, behandeld worden. 

Bij polarisatie-metingen in de Minibundel-I opstelling wordt alleen geselec-

teerd naar de magnetische subniveaus ~ van het ingangskanaai ( {a}k.Jk). De 

polarisatie van het uitgangskanaal {a} 1 blijft bui ten beschouwing. De bot-

I~ I 
singsdoorsnede Ql~k hangt af van de orientatie ~ van het initiële impuls-

moment Jk ten opzichte van de asymptotische relatieve snelheid. 

2.1 Polarisatie-effecten 

In het experiment wordt een lineair gepolariseerde laser gebruikt om de kort-

levende {a}k-atomen te prepareren in een gepolariseerde begintoestand, dat wil 

zeggen in een bepaalde verdeling over magnetische subtoestanden la 1Jk~>Ê met 

betrekking tot de quantisatie-as voor het optische pompproces. Bij een lineair 

gepolariseerde laser ligt deze langs de laser-polarisatie vector Ê. 
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Voor een hoek ~ tussen de laser polarisatie Ê en de asymptotische relatieve 
p 

snelheid g. de botsing-quantisatie-as. wordt de experimentele werkzame door-

snede Q~~t(~) gegeven door Vgl.(l.13). Door uitwerking van deze vergelijking. 

door het uitschrijven van de rotatie-matrix elementen, kan deze worden ge-

schreven in de algemene vorm 

2J J 
Qexpt(~) = enkcos 2~ 

1+-k {2.1) 

n=O 

Jk 
De coefficienten C staan·getabeleerd in Tabel ~.1. Als de bezetting van de 

n 

magnetische subniveaus ~ voor alle ~ gelijk is, is er geen sprake van een 

polarisatie-effect. Elke willekeurige stand van het laserveld ten opzichte van 

de internucleaire as geeft dezelfde werkzame doorsnede Q~~t. Dit is gelijk 

J 
een goede test voor de ontwikkelingscoefficienten C k 

n 

2.2 Optisch pompproces voor .lp 

Er kan voor Jk=l onderscheid gemaakt worden tussen excitatie vanuit het 

Ne*{
3

P0}-niveau met Ji=O. en excitatie vanuit het Ne*{
3

P2}-niveau met Ji=2. 

Bij excitatie vanuit het Ne*{3P0}-niveau met lineair gepolariseerd licht 

(Am=O) kan alleen het (~=0)-subniveau geëxciteerd worden. De bezettings-

I 0 1 
verhouding over de magnetische ~-subniveaus wordt dus gegeven door Gk:Gk:Gk 

= 0:1:0. De polarisatieafhankelijkheid voor Q~~t wordt hiermee: 

0expt(f3) = 1/ 2 r0 1ol + 0 111] + 1/ 2 r0 1ol _ 0 lll]cos 2{3 
1+-k l 1+-k 1+-k l 1+-k 1+-k (2.2) 
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Tabel 2.1 Ontwikketingscoefficienten voor Q~~t(~) 

J 
coefficienten C k van cos(2~)-termen van Vgl.(2.1)(a) 

n 

3(c) c 0 = 1/ 512{c 136G0+156G1+12~+IOOG3)Q0+( 156G0+398G1+260G2+210G3)Q1 

+( 120G0+260G1+392G2+252G3 )Q2+( 100G0+210G1+252G2+462G3)Q
3
} 

cl = 1/512{c 156Go+ 54Gl- 60G2-150G3)Qo+( 54Go+271Gl- 70G2-255G3)Ql 

+(- 60G0- 70G1+220G2- 90G3)Q2+(-150G0-255G
1
- 90G2+495G~)Q3} 

c2 = 1/512{c 120Go- 60G1-120G2+ 60G3)Qo+C- 60Go+130G1-lOOG2+ 30G3)Ql 

+(-120G0~IOOG1+376G2-I56G3 )Q2+( 60G
0

+ 30G
1
-156G

2
+ 66G

3
)Q

3
} 

m s Jk lml lsl 
(a) C resp. Q enG staan voor C , Q1 k en_Q n n . ~ . -k 

{b) excitatie vanuit Ne*{ 3 Po,2} 

(c) excitatie vanuit Ne*{ 3 P2} 



-24-

Het gelukkige gevolg hiervan is dat wanneer eenmaal de richting van g vastligt 

[HOE87]. volstaan kan worden met metingen van de botsingsdoorsnede van slechts 

twee punten ~~0 en ~=90°. Daaruit volgen dan respectievelijk QI~~ en QI!~· Op 

deze manier kan vrij snel een groot aantal overgangen vanuit {a}
5 

en {a}7 

doorgemeten worden. Een magneetveld heeft geen invloed op het pompproces, om-

dat het benedenniveau met J.=O er,ongevoelig voor is. De verblijftijd van het 
1 

bovenniveau Jk=l is dermate kort dat er nauwelijks sprake kan zijn van enige 

precessie rond het magneetveld, waardoor een andere bezetting zou ontstaan. 

Excitatie vanuit het Ne*{
3

P2}-niveau, Ji=O, heeft tot gevolg dat alle magne

tische subtoestanden van het bovenniveau gelijkmatig bezet worden. Gkl = G~ = 

1/(2Jk+l). Dit leidt tot 

(2.3) 

Van enige ~-afhankelijkheid cq. polarisatie-effect is hier dus geen sprake. 

Metingen met deze begintoestand leveren dan ook minder informatie op dan me-

tingen volgens Vgl.(2.2). Bij metingen in een magneetveld zal er zich wel een 

ongelijke bezetting van het bovenniveau voordoen, aangezien door draaiing van 

j in het magneetveld (Larmor-precessie) de lm. 1=2 orientatie van de beneden
I 

toestand kan overgaan naar een lm. j=O of 1 orientatie. Hierdoor zal een onge
l 

lijke bezetting van het bovenniveau ontstaan. Dit zal nader behandeld worden 

in het volgende hoofdstuk. 

2.3. Experimentele botsingsdoorsnedes 

Van alle overgangen binnen het {a}4 •5 .6 •7-quadruplet is inmiddels bij tenmin

ste één botsingsenergie een volledige polarisatiemeting gedaan, over het gehe-

le bereik van ~-waarden. Voor metingen met botsingsgeïnduceerde overgang naar 

het {a}
3

. {a}
8 

en het {a} 10-niveau .i~ ·volstaan met ~e eerder genoemde ijkme-
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tingen bij ~=Ü0 
en ~=90°. 

De lasergolflengte bij pompen vanuit het metastabiele Ne*{3P
0

} -niveau vari

eert hierbij van 598 nm (Rhodamine 6B kleurstof) tot 653 nm (DCM kleurstof) 

[MAN84, HOE86]. De meetmethode is eerder ui teengezet in Ref. [HOE87]. Hierin 

wordt ook de berekening van botsingsdoorsnedes uit de gemeten signalen be-

schreven. 

Als gevolg van met name de onzekere factoren bij de data-analyse zal de uit-

eindelijke absolute waarde van de botsingsdoorsnede een maximale onnauwkeurig-

heid van ruwweg 30% vertonen. Polarisatie-effecten worden relatief gemeten en 

ondervinden dus alleen de gevolgen van de statistische meet-onnauwkeurigheid. 

In Fig. 2.1 tot en met Fig. 2.3 worden de polarisatie-metingen weergegeven 

voor de metingen vanuit begintoestand {a}5 , binnen het quadruplet, bij bot

singsenergie ~100meV. In de Fig. 2.4 tot en met Fig. 2.6 de overgangen vanuit 

de {a}7 begintoestand.De quanturnmechanisch en semiklassiek berekende doorsne

des zijn in de figuren aangegeven. De met een kleinste-kwadraten fit met Vgl. 

I~ I 
(2.2) hieruit bepaalde botsingsdoorsnedes Ql+-k staan in tabel 2.1. Ook de 

botsingsdoorsnedes voor overgangen naar toestanden buiten het quadruplet staan 

in deze tabel. Deze zijn verkregen met behulp van de eerder genoemde ijkmetin-

gen. Voor de endotherme overgangen, de overgangen vanuit {a}7 . wijken de bere

kende doorsnedes nogal af. Dit is het gevolg van de energie-spreiding in de 

deeltjesbundels. Bij de drempel-energie zal dit effect een grote rol spelen. 

Net boven de drempel neemt de doorsnede als functie van de energie s lerk, 

waardoor de snellere deeltjes procentueel meer bijdragen dan rest. De bereke-

ningen daarentegen rekenen bij de gemiddelde energie. De convolutie van dit 

effect is uitgewerkt door Manders [MAN88], en Iaat dan een veel betere over-

eenkomst zien. 
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Tabel 2.2 ExperimenteLe, quantummechanische en semiklassieke gepolariseerde 

IMkl ** 
werkzame doorsnedes QL~k voor Ne -He bij een energie ~100 meV. 

Tussen haakjes staat de experimenteLe meet-onnauwkeurigheid. 

E Qlol ·111 Qlol/ 111 overgang cm Q Q 
[me V] [Ä2] [Ä2] 

{a}k -+{a} 1 SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT 

5-+3 140 100 0 0.047 0.092 0.167 -- 0.26 

(0.08) 

5-+4 100 100 100 6.0 14.4 13.2 5.96 13.7 12.5 1.0 1.0 1.1 

(0.02) 

5-+6 100 100 100 0.095 0.66 0.50 0.073. 0.9~ 0.97 1.3 0.71 0.52 

(0.1) 

5-+7 100 100 100 7.0 7.1 7.0 2.3 1.9 2.0 3.0 3.7 3.5 

(0.2) 

5-+8 100 100 2.1 1.1 0.62 0.43 3.3 2.5 

(0.3) 

5-+10 100 100 0.079 0.55 0.017 0.16 4.5 3.8 

(1.4) 

7-+4 100 100 100 0.00001 0.0004 0.035 0.0008 0.0007 0.43 0.01 0.05 0.08 

(0.04) 

7-+5 100 100 100 0.21 0.071 0.59 0.0063 0.0023 0.066 33 30.6 9.0 

(1.0) 

7-+6 100 100 100 1.58 0.85 0.89 7.0 6.9 4.3 0.23 0.12 0.21 

(0.02) 

7-+8 100 100 4.2 6.3 8.1 10.3 0.52 0.62 
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Het blijkt dus dat bijna al deze overgangen, {a}5~{a}4 uitgezonderd, een pola

risatie-effect vertonen. De grootte van het polarisatie-effect Ql~~ I Ql!~ va

rieert van ~ 0.1 tot ~ 4. Ook de grootte van de botsingsdoorsnedes is ver-

schillend en variëren van~ 0.1 tot~ 13 [Ä2
]. In de volgende paragrafen zal 

het waarom van deze verschillen duidelijk gemaakt worden. 

2.4. Quanturnmechanische berekeningen 

Met de in Hfdst. 1 genoemde quanturnmechanische gekoppelde kanalen methode is 

** het mogelijk gepolariseerde Ne -He botsingsdoorsnedes te bepalen, uitgaande 

van de modelpotentialen van Henneeart en Masnou-Seeuws [HEN85]. 

Waar het in FORTRAN geschreven programma NEON/COUPLED CHANNELS vroeger uit-

sluitend op de B7900 mainframe-computer kon worden gebruikt [MAR85], is het nu 

omgewerkt voor gebruik op een PC-AT compatible microcomputer [JAN87]. De 

benodigde rekentijd is daarbij met een factor 15 à 17 toegenomen, maar daar 

staat tegenover dat de rekentijd nu zonder verdere kosten ten allen tijde vrij 

beschikbaar is binnen de vakgroep. 

Bij één ingaande energie wordt tegelijk voor alle overgangen de botsingsdoor-

snede berekend. Inmiddels is dit gedaan voor een groot aantal energieën, zodat 

van bijna elke botsingsgeïnduceerde overgang de botsingsdoorsnede bij de expe-

rimenteel gebruikte energieën bepaald is. Het blijkt dan dat niet alleen qua-

li tatief maar ook quantitatief de waarden van de experimenteel waargenomen 

botsingsdoorsnedes dicht benaderd worden. Dit blijkt uit Tabel 2.2., waar 

zowel de experimentele als de quanturnmechanische doorsnedes weergegeven staan. 

Ook de doorsnedes voor overgangen vanuit {a}5 en {a}7 naar toestanden buiten 

het {a}4 .5 .
6

. 7-quadruplet zijn weergegeven. Voor overgangen binnen dit quadru

plet is het mogelijk met de semiklassieke Landau-Zener theorie botsingsdoor-

snedes te berekenen. 
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2.5. Semiklassieke analyse 

radiele koppeling 

Zoals in Hfdst. 1 besproken is, kunnen met de Landau-Zener theorie c.q. het 

uitgebreidere model van Niki tin botsingsgeïnduceerde overgangen beschreven 

worden tussen toestanden waartussen de adiabatische potentiaal curves een 

avoided crossing vertonen. Dit geldt alleen voor de overgangen binnen 

{a} 4 . 5 . 6 . 7-quadruplet. De avoided crossings binnen deze groep zijn getekend in 

Fig. 2.7. Het zijn er drie in de 0=1 klasse en een in de 0=0 klasse. 

Voor deze avoided crossings zijn de in Hfdst. 1 gedefiniëerde crossingpara-

meters samengebracht in Tabel 2.3. De afwijkingen van het ideale 1 ineaire 

model geven aanleiding tot een onzekerheid in met name de helling F van de 

diabatische potentiaal curves. 

Tabel 2.3 Overzicht van de crossingparameters voor radieLe koppeLing, 

van de avoided crossings uit Fig. 2.7. 

crossing o Re ~L Fk FL vkt AEkl 
{k, L) (ao) (me V) (meV/a0) (meV/a0) (mis) {me V) 

-57 0 7.0 20 70 0 2900 80.6 

45 1 8.60 0.9 21 0.6 20 10.7 

56 1 6.95 17.8 75 0 2150 56.5 

67 1 7.35 3.6 42 1.9 165 24.1 
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Henneeart and Masnou- Seeuws 
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** Fig. 2.7 De avoided crossings voor h~t Ne -He systeem. Ook zijn de Lineaire 

diabatische curve-crossings ingetekend. 
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Het verschil in karakter van de {45) en {67) avoided crossings aan de ene kant 

en de (57) en (56) avoided crossings aan de andere kant komt het beste tot 

uitdrukking in de referentie-snelheid vkl" Met name de (45) avoided ~rossing 

vormt een extreem geval. De totale overgangswaarschijnlijkheid hangt af van de 

verhouding tussen de referentie snelheid en de radiele snelheid vR, Vgl.(1.5). 

Bepalend voor de grootte van de radiele snelheid, de projectie van de rela

tieve deeltjes-snelheid op de internucleaire as, is de botsingsparameter b. 

Avoided crossings met een lage referentie snelheid hebben de grootste bijdrage 

aan de totale botsingsdoorsnede uit het gebied van kleine botsingsparameter

waarden. Overgangen via een dergelijke avoided crossing moeten het dus voorna

melijk hebben van kopse botsingen. Dit. zijn de (57) en (56) avoided crossings. 

Avoided crossings met een hoge referentie-snelheid daarentegen worden het 

beste netto doorlopen bij botsingsparameterwaarden behorende bij een meer 

"volle" botsing dan wel scherende botsing. Een "volle" botsing hoort bij de 

(45) en (67) avoided crossings. Ook bij het meer gecompliceerde multiple-curve 

crossing model gaat het bovenstaande in eerste instantie op. 

Oriëntatie-effecten komen tot uitdrukking in het feit dat de avoided crossings 

tussen twee potentiaalcurves slechts in één 0-klasse voorkomen. In het LZ

model kunnen overgangen tussen potentiaalcurves alleen plaatsvinden via een 

avoided crossing. Slechts een bepaalde n-orientatie van jk' behorende bij de 

desbetreffende crossing, zal een overgang kunnen maken. 

rotationele koppeling 

Naast de locale radiele koppeling is ook de globale rotationele koppeling van 

groot belang. Dit temeer, gezien het feit dat een overgang via een avoided 

crossing slechts voor één n mogelijk is. De rotatie-koppeling, opmenging van 

de n toestanden, is afhankelijk van de inkomende b. Bij een grote b hoort een 

sterke rotatie-koppeling en omgekeerd. ·van belang is.hoe grootden-opmenging 
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is als gevolg van de rotatie van de internucleaire as tot de crossingstraal 

R . Voor een lage b geldt rl-behoud. Samen met de rl-afhankelijke overgangs
e 

waarschijnlijkheid zorgt dit voor een groot orientatie-effect. Bij "volle" 

botsing is er sprake van volledige opmenging van de asymptotische rl-toe-

standen. In dit geval is er dan ook geen oriëntatie-effect. Omkering van de 

asymptotische rl-oriëntatie geldt voor het geval van scherende botsingen: Deze 

drie gevallen zijn weergegeven in Fig. 2.8. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I / 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

----

Fig. 2.8 Overzicht van de verschiLLende gevaLLen die zich voor kunnen doen 

bij rotatie-koppeLing. 

Zoals in Hfdst. 1 al aangegeven is, is er een continue afweging tussen rota-

tie-koppeling en locking, afhankelijk van de toename van de rotatie-energie en 

** de rl-opsplitsing van de desbetreffende {a}k-curve. Voor Ne -He is dit voor 

{a}5 en {a}7 weergegeven in Fig. 2.9. 

Vanwege de op een gegeven moment zeer steile toename van rl-opsplitsing tot ver 

boven de rotatie-koppel ingssterkte van de bijdragende N-waarden kan er een 

lockingstraal RL gedefinieerd worden volgens Vgl. 1.10 In tabel 2.4 zijn de 
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lockingstralen voor de afzonderlijke {a}k-c~rves getabelleerd. 

{a}s 30 

> .. 20 ~ 

.,; ..... 
> 
<I 

10 

zo 
0 

10 15 10 15 

R Cao l R (ao 1 

Fig. 2.9 0-opspLitsing uersus rotatie-koppetings-sterkte uoor {a}
5 

en {a}
7

. 

Tabel 2.4 Effe'ctieue Lockingstraten uoor de {a}4 ' 5 ' 6 ' 7 potentiaal curves 

toestand locking-radius RL 
{a}k [ao] 

4 8.00 

5 2.00 

6 7.25 

7 7.00 

De semiklassieke berekening gebeurt tegenwoordig ook op een PC-AT machine en 

is geschreven in PASCAL. Het programma SEMPROG vraagt een rekentijd van 

slechts 30 seconden per botsingsenergie en berekent de doorsnedes van steeds 

twee overgangen tegelijk. Dit programma is dus in tegenstelling tot het quan-

turnmechanische gekoppelde kanalen programma uitermate geschikt voor een snelle 

analyse van de verschillende overgangen op hun karakteristieke eigenschappen. 

In het programma wordt de ·rotatie-koppeling met medeneming van locking toege-. . 

past op het hele traject. Per N waar.de; waarmee het programma rekent, wordt de 
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rotatie-koppeling en de overgangskans, zowel de enkele als de gehele kans. 

** weergegeven. Als traject van de Ne -kern is harde-bolverstrooiing ingevoerd 

wat een goede benadering lijkt ten opzichte van een klassieke baan, berekend 

door het oplossen van de bewegingsvergelijking, zie Fig. 2.10 In de toekomst 

zal echter de klassieke baanbeweging ingevoerd worden [JAN88]. 

Fig. 2.10 Trajecten berekend met behuLp van een kLassieke baanberekening 

Als het traject bekend is kunnen van tevoren de verschillende rotatiehoeken 

tot de crossing l~Rc en op het binnengebied 1Rc~RL en lRL~Rc berekend wor

den. Door sommatie over de mogelijke wegen waarop de potentiaalcurves doorlo-

n pen kunnen worden, op de juiste plekken vermenigvuldigd met ~l~k , kan de bot-

singsdoorsnede berekend worden. Zoals in Fig. 2. 7 te zien is moet voor de 

overgangen in de r2=1 klasse gebruik gemaakt worden van een mul tipie-curve 

crossing model. De (45) en de (67) avoided crossing zorgen voor een verlies

factor voor de overgangen via de (56) avoidèd crossing. Omgekeerd zorgt bij 
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overgangen via de (45) en (67) avoided crossing de (56) avoided crossing voor 

een verliesfactor. Een overzicht van de berekende resultaten staat in Tabel 

2.2. De quanturn-mechanische berekende doorsnedes moeten daarbij natuurlijk als 

de meer exactere beschouwd worden. 

De verschillende overgangen zullen in het nu volgende stuk doorgelicht worden 

op hun specifieke eigenschappen. Er wordt daarbij voornamelijk gelet op het 

gedrag bij botsings-energi~en E ~ 100meV, de experimentele botsingsenergie. Om 

een vergelijking te kunnen maken tussen de quanturnmechanische en semiklassieke 

werkzame doorsnedes volgt hier nog een tabel met de doorsnedes van overgangen 

met {a}4 of {a}6 als begintoestand. Voor overgangen met {a}5 of {a}
7 

als be

gintoestand is dit al gegeven in Tabel 2.2. 

Tabel 2.5 Quanturnmechanische en semikLassieke gepoLariseerde werk-

IMkl 
zame doorsnedes Q bij E~lOO meV. 

L+-k 

E Qlol Ql1l Ql2l 
-

[meV] j [Ä2J [Ä2J [Ä2J 

{a}l+-{a}k QM SK! QM SK QM SK QM SK 
i 
I 

i 

5+-4 100 99! 6.95 
I 

6.73 9.29 5.97 12.72 6.32 

I 
! 

6+-4 100 99 1.69 1.23 1.40 0.84 1.28 0.63 
I 

I 7+-4 100 99 2.89 6.65 3.62 7.15. 1.96 2.99 

i 
j I 
I 4+-6 100 98 0.120 0.071 0.379 0.178 0.036 0.026 

5+-6 100 98 0.0192 0.0185 0.0802 0.0118 0.0801 0.0083 

7+-6 100 98 7.51 7.93 5.07 5.89 2.63 5.00 
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Overgang via avoided crossing (45) met avoided crossing (56) als een lek voor 

0=1. Avoided crossing (45) is een lage snelheidscrossing, dus dragen bij aan 

de doorsnede van voornamelijk volle botsingen. Het kenmerk hiervan is een·vol-

ledige opmenging van de asymptotische a-verdeling, dus geen polarisatie-effect 

(zie Fig. 2. 8). Elke oriëntatie heeft dezelfde overgangskans. De referentie 

snelheid is weinig bepalend voor een overgang. De enkele overgangskans voor 

0=1 en voor 0::0 is ~.98. Een effectieve overgang vindt daarom alleen maar 

plaats na een eerste keer gecrossed te zijn voor 0=1. Deze oriëntatie roteert 

op de {a} 1-curve naar een andere oriëntatie en volgt dan op de terugweg de 

adiabatische curve. De rotatie koppeling is dus bepalend voor een netto over-

gang {a} 4+-+{a}5 

Bekijken we de bijdrage per botsingsparameter b, zie Fig. 2.11, dan blijkt 

hieruit duidelijk dat alleen hoge b-waarden bijdragen. Vergel ijking met de 

volledig quanturn-mechanische berekende doorsnede blijkt dat deze langer bij-

draagt. Dit is toe te schrijven aan Demkov-koppeling [DEM63], dat plaats vindt 

waar de twee curven een lang stuk dicht langs elkaar liggen als gevolg waarvan 

de {a}k en {a} 1 toetanden opgemengd worden. Een plotseling afstoten van de 

curves zorgt voor handhaving van deze opgemengde toestand. Je kunt het be-

schouwen als een rotatie over 45° in de toestandsruimte, terwijl een LZ-over-

gang een rotatie over 90° is. Het gebied waar dit op kan treden is het gebied 

buiten ~e crossing-straal R waar volgens het Landau-Zener.model geen radiële 
c 

koppeling meer plaatsvindt. Vergelijking van de semiklassiek en quantummecha-

nisch berekende doorsnedes tot en met N=50 laat zien dat deze dan goed overeen 

komen en de parameters dus goed bepaald lijken te zijn, Fig. 2.11 en 2.13. 

Avoided crossing (56) is een hoge snelheidscrossing en heeft dan ook weinig 

invloed op de totale doorsnede. In Fig. 2.12 en 2.14 is de energie afhanke-

lijkbeid van de doorsnedes gegeven ... 



0.4 

N 
oe( 0.3 

-~ 

~~ 
-Ln 

~ 0.2 

0.1 

-38-

5 

b (units of ao ) 

--~--

-+-

10 

IM41=0 

IM41=1 

IM4l=2 

Fig. 2.11 Opbouw van de semiklassiek (;.~.~)en quantummechanisch (~ 

berekende doorsnede uoor {a} 4~{à}5 . 
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Fig. 2.12 Energie-afhankelijkheid van de gepolariseerde werkzame doorsnede 

uoor {a} 4~{a}5 . zowel semiklassiek (curves), quantummechanisch 

(8 0 V). als experimenteel (e 0 D). 
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Fig. 2.13 Opbouw uan_de semikLassiek r---·1 en quantummechanisch (~ 

berekende doorsnede voor {a}5~{a} 4 . 
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Fig. 2.14 Energie-afhankeLijkheid van de gepoLariseerde werkzame doorsnede 

voor {a}5~{a} 4 • zoweL .se.m'ikLassiek (cur.ves), quantummechanisch 

C• cv). als experimenteeL (eoU). 
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Deze loopt via de (67) avoided crossing. Dit is ook een lage snelheidscros-

sing. echter hoger dan {45) avoided crossing, zodat hier nog wel polarisatie-

effecten optreden. Ook hier is de enkele overgangkans groot, ~ 0.91, zodat ook 

hier de rotatie-koppeling bepalend is voor een overgang. Door vrijwel volle-

dige locking op het binnengebied is er hier nog wel een polarisatie-effect. 

De energie bij de crossing is voor de {a}6-toestand groter dan voor de {a}7-

toestand. De overgang {a}6~{a}7 vindt dus plaats bij hogere botsingsparameters 

dan de {a}7~{a}6 overgang, zie Fig. 2.15 en 2.17. Er vindt ~elfs een lichte 

inversie van het polarisatie-effect plaats ~!J ~ ~~· Dat het polarisatie

effect van de overgang {a}7~{~}6 zo groot is komt doordat {a}
7 

al ·vanaf ver 

voor R geloekt lijkt te moeten zijn, en dus nog enigszins zijn asymptotische c 

oriëntatie behouden heeft. Er is dan vanaf daar alleen voor 0=1 een over-

gangs kans. Door de grote overgangskans moet dan wel {a}6 meer naar binnen pas 

geloekt zijn, zodat door rotatie naar 0=0 of 2 de adiabatische curve gevolgd 

wordt. Voor hoge energie wordt de quanturnmechanische berekening niet meer ge-

volgd, waarschijnelijk als gevolg van andere koppelingen, bijvoorbeeld een 

Demkov-achtige koppeling, deze zwakker is dan {a}4~{a}5 door de grotere 

energie-opsplitsing. De energie-afhankelijkheid van de doorsnede en và.n het 

polarisatie-effect is weergegeven in Fig 2.16 en 2.18. De trend wordt redelijk 

gevolgd. 

Overgang via de avoided crossing in de {0=0-) klasse. Door de zeer verschil-

lende referentiesnelheden van de crossings in de (0=1) klasse is een overgang 
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Opbouw van de semikLassiek (:~.~~) en 

berekende doorsnede voor {a}6~{a}7 . 
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Fig. 2.16 Energie-afhankeLijkheid uan·de gepoLariseerde werkzame doorsnede 

voor {a}6~{a}7 , zoweL. semikLassiek (curves) quantummechanisch 

(• 0 V), aLs experimenteeL (e 0 0). 
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Fig. 2.17 Opbouw van de semikLassiek c---j en quantummechanisch (~) 

berekende doorsnede voor {a}7~{a}6 . 
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Fig. 2.18 Energie-afhankeLijkheid van de gepoLariseerde werkzame doorsnede 

voor {a} 7~{a}6 . zoweL semikLassiek (curves), quantummechanisch 

(. 0 ) , aLs experimentee-( ( e O· )". 
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in de (D=1) klasse zeer onwaarschijnlijk, hetgeen ook uit de berekeningen 

b1ijkt. 

Met behulp van avoided crossing (57) zijn de twee overgangen zowel qua pola

risatie-effecten, werkzame doorsnede als energie afhankelijkheid uitstekend te 

beschrijven. Het is een hoge snelheids crossing, dus overgangen voornamelijk 

via kopse botsingen, dit blijkt ook uit de bijdrage aan de totale werkzame 

doorsnede als functie van b, zie Fig. 2.19 en 2.21. Zoals uit Fig. 2,8. blijkt 

is er dan weinig rotatie-koppeling dus een groot polarisatie-effect. Doordat 

de energie op de crossing voor {a}5 groter is dan voor {a}7 zal de {a}7~{a}5 
een groter polarisatie-effect hPbben en een lagere botsingsdoorsnede. Locking 

is bij deze overgangen vrij onbelangrijk. De diabatische curves worden op het 

oog bepaald. Er is daarom een zeker gebied waarbinnen met deze curves 

geschoven kan worden. Door aanpassen van de diabatische hellingen is het semi

klassieke resultaat in uitstekende overeenstemming te brengen met de quanturn

mechanische resultaten, zonder dat er ongeloofwaardige aanpassingen noodzake

lijk zijn. De b-afhankelijkheid van de werkzame doorsnede en de energie-afhan

kelijkheid zijn weergegeven in Fig. 2.19 tot en met Fig.2.23. 

De overgangen vinden plaats via drie crossings met verschillende referentie 

snelheden, zodat de doorsnedes laag zijn. Daar avoided crossing (56), met een 

hoge referentie snelheid, voor elk van deze overgangen doorlopen moet worden, 

zijn er bijdragen te verwachten voor lagere b-waarden, Fig. 2.23 tot en met 

2.25. Voor avoided crossings (45) en (67) is dan "crossen" het meest waar

schijnlijk, dus {a}4~{a}7 zal de grootste doorsnede hebben. Vanwege de slech

te koppeling voor lage botsingsparameters heeft {a} 4+-+{a}7 ook het grootste 

polarisatie-effect. Vanwege de relatief grote energie-opspl~tsing tussen 
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Fig. 2.20 Energie-afhankeLijkheid van de gepoLariseerde werkzame doorsnede 

voor {a}5~{a}7 . zoweL semikLassie~ (curves), quantummechanisch 
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Fig. 2.21 Opbouw van de semikLassiek (----i en quantummechanisch (~ 

berekende doorsnede voor {a} 7~{a}5 . 
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Fig. 2.22 Energie-afhankeLijkheid van de gepoLariseerde werkzame doorsnede 

voor {a}7~{a}5 • zoweL semikLassiek (curves), quantummechanisch 

( 8 0 ) . aLs experimenteeL ( e 0 ) . 
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{a}4 .5 en {a}6 , 7 van~ SOmeV ten opzichte van de botsingsenergie van~ lOOmeV 

zullen de {a} 4 , 5~{a}6 . 7 overgangen een grotere doorsnede hebben dan de omge

keerde overgangen. 

De overgangen lopen dus zoals geschetst slecht via avoided crossing (56) van

wege de verschillende karakters. Dat de experimentele en quanturnmechanische 

resultaten veel grotere doorsnedes te zien geven zal het gevolg zijn van kop

pelingen, die nu pas, door de zwakke LZ-koppeling, aan het licht komen. 

2.6. Overgangen met .Ik=l buiten {a}4 .5 .6 •7-guadruplet 

De voorgaande beschouwingen hebben nu genoeg inzicht opgeleverd om ook van de 

overige overgangen met Jk=l die geen avoided crossing bezitten, enigszins te 

kunnen begrijpen waarom de desbetreffende overgangen hun specifieke botsings

doorsnedes hebben. 

Zoals blijkt uit de quanturnmechanische opbouw van de doorsnede, de bijdrage 

per totaal impulsmoment P, blijkt dat nagenoeg het hele gebied van botsings

parameters b, dat nog binnen de invloedssfeer van de (R~15ao) ligt, bijdraagt 

aan de totale botsingsdoorsnede, zie Fig. 2.26. Het gevolg hiervan is dat als 

er al een voorkeursoriëntatie is, het gedeelte van het bijdragende botsings

parameter-gebied waarvoor de opmenging van de afzonderlijke n-orientaties 

gering is, de kopse botsingen, dit toch nog maar een klein gedeelte van de 

totale doorsnede vormt. De polarisatie-effecten, als die er dus al zijn, zijn 

dan ook klein. Bovendien geldt over het algemeen dat de doorsnedes kleiner 

Zijn door het ontbreken van een directe overgang via een een avoided crossing. 

Uitgezonderd die overgangen die qua energie-afstand potentiaal curves hebben 

die vlak bij elkaar liggen, zoals bijvoorbeeld {a}7~{a}S zoadat er tijdens de 

botsing voortdurend sprake is van opmenging van de twee toestanden. De werk

zame doorsnedes voor intra-multiplet mixing voor deze overgangen zijn ook in 



Tabel 2.2 weergegeven. 
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Fig. 2.26 VoorbeeLd van hoe de totaLe doorsnede is opgebouwd, voor de 

De overgangen naar {a} 1 en {a}2 zullen vanwege de grote energie afstand wel 

geen significante botsingsdoorsnede voor intramultiplet-mixing meer hebben in 

het thermische energiegebied. Uit Tabel 2.2 blijkt dat ook {a}3 vanuit {a}5 en 

{a}7 al moeilijk te bereiken is. 
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HOOFISI'UK 3: ** Ne -He SYSTEEM; .Jk=2,3 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op die overgangen waarbij het inkomende 

bovenniveau een elektronisch impulsmoment quanturngetal Jk=2 of Jk=3 heeft. Er 

treden hierbij namelijk extra effecten op doordat het optisch pompproces beïn-

vloed wordt door een magneetveld. Een (aard}magneetveld van zelfs maar 0.3-0.5 

Gauss is al voldoende om de geprepareerde begintoestand volledig te verdraai-

en. Bovendien is er in het getal van J=3 sprake van een twee-niveau systeem 

bij optisch pompen. 

3.1. Magneetvelden en het optisch pompproces voor Jk=2,3 

In een atoombundel, waar nauwelijks sprake is van onderlinge botsingen, is het 

geoorloofd te veronderstellen dat de onderniveaus Ne*{3P0 .2} ongepolariseerd 

zijn, dat wil zeggen een gelijke verdeling over de ffia6netische subniveaus met 

quanturngetallen m .. Door optisch pompen met gepolariseerd licht kunnen daar
I 

door polarisatie-effecten worden opgeroepen. Het Wigner-Eckart theorema laat 

zien dat dé overgangswaarschijnlijkheid W tussen magnetische subniveaus IJ.m.> 
l l 

en IJk~> evenredig is met het kwadraat van Clebsch-Gordan coëfficiënten 

[DRI85]. 

(3. 1) 

Voor pompen met lineair gepolariseerd laserlicht (m=O) volgen uit de Clebsch-· 

Gordan coëfficiënten de volgende restricties: 

# AJ = Jk-J. = 0,+1 
l -
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We vermelden nogmaals dat de quantisatie z-as hierbij langs de laser-polari-

*{3 } . satie-richting ligt. Voor pompen vanuit Ne P2 naar de (Jk=2) bovenniveaus 

zal het (~=0)-subniveau dus niet bevolkt worden. In het geval van verzadiging 

in een sterk laserveld, waarin de magnetische subniveaus m. met de grootste 
1 

pompwaarschijnlijkheid het eerste opraken, zal de uiteindelijke integrale be-

zetting van het bovenniveau een meer isotrope verdeling te zien geven dan je 

op grond van de Clebsch-Gordan coëfficiënten zou verwachten. Met behulp van 

een al eerder ontwikkeld computerprogramma [SEN86], dat de tijdsontwikkeling 

van de bepalende rate-equations meeneemt, kan de integrale bezetting over de 

gehele looplengte door de laserbundel bepaald worden. 

De aanwezigheid van zwak magneetveld B ~ 3 G komt tot uitdrukking in de 

Larmor-precessie van het electronische impulsmoment j om B. Neem de z-as langs 

de laserpolarisatie richting en het magneetveld B in het x-z vlak onder een 

hoek <P met de z-as. Het onderniveau l~{t=O)>. kan dan ontwikkeld worden in 
1 

eigentoestanden langs de as van het magneetveld, aangegeven met een B, 

B 
I~ ( t=O)>. 

1 

B m >. 
1 

= d ({3) l~{t=O)>. y 1 

(3.2) 

met d de rotatie-operator, Wigner-d functie, voor rotatie rond de y-as. De 
y 

tijdsontwikkeling van het niveau I~B(t=O)> in een zwak magneetveld wordt ge-

geven door [KR086]. 

~c}3 exp( im~J.LogBtlfl) IJ mB>. m. 1 1 
1 m. 

1 

(3.3) 

Hierin is J.Lo het Bohr magneton en g de Landé-factor. De tijdsontwikkeling kan 
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ook weergegeven worden in termen van een rotatie rond de magneetveld-as 

d B(w
1

t) IJ mB>= exp{imBw
1

t) IJ mB> 
z 

(3.4) 

Een rotatie om de zB-as, de richting van het magneetveld, met de Larmor-pre-

cessie frequentie w1=~ogB/h. 

Met de richting van de laserpolarisatie als polarisatie-as, z-as, is de totale 

tijdsontwikkeling 

l~(t)>. = d (-cp)d B(w1 t)d (cp) :·P{t::O) 
1 y z y 

(3.5) 

Klassiek gezien kan dit zoals gezegd voorgesteld worden als het roteren van 

J-vector om de magneetveld-as, waardoor zijn orientatie ten opzichte van de 

laserveld-as zal gaan veranderen. In een zwak magneetveld kan in het geval 

van een van de bovenniveaus ( {a}k.Jk) deze precessie verwaarloosd worden, 

omdat de levensduur van deze niveaus slechts 20 ns is. Voor het metastabiele 

benedenniveau ({3P2}. Ji=2) is deze rotatie echter wel degelijk van belang. 

Een aardmagneetveld (0.3-0.5 G) is al voldoende om de elektronische impuls-

moment vector een volledige rotatie om de magneetveld-as te laten maken. Af-

hankelijk van de hoek cp zal de orientatie een bepaalde verandering ondergaan. 

Het gevolg hiervan is dat de subniveaus m., van waaruit aanvankelijk niet ge
l 

pompt wordt,nu een eindige kans hebben om gepompt te worden. De verdeling over 

de magnetische subniveaus ~ van het bovenniveau zal dus afhankeli~k zijn van 

de hoek cp tussen laser- en magneetveld. Deze verdeling van het bovenniveau kan 

ook in geval van een magneetveld door het al eerder besproken computerpro-

gramma bepaald worden. In fig. 3.1 is de· tijdontwikkeling te zien van de geïn

tegreerde bezetting voor de {3P2~{a}8 optische overgang, omgezet naar de po

sitie in het laserveld, met en zonder magneetveld bij een laserbundel als ge-
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bruikt in het experiment. 

N 
<:a> 0 s . 
-~o 

C.D 

·o 
0 

(a) 

8 = 0 .a Oaus:s: 

I1 = 46 .s •ile:•-2 

( b) 

-0 

è 

8 = O.S Oaus:s: 

I 1 = 46. s •lle:•-2 

~: ,0.0 • 

0-o~.b--~-o~~~---~~-----o~~~a~z----~~-~----0~.6~ 0~--~~~==~~=-~~--~--~ 
-o.b -o.lf -~ o az O.'f o.6 

.x[mml .x[mml 

Fig. 3.1 Tijdsontwikkeling van de bezetting van het {a}8 bovenniveau 

* weergegeven a.ls functie van de positie van het Ne -atoom in 

het laserveld. (a) zonder magneetveld, {b) met een magneetveld 

onder een hoek van 90° met de laserpolarisatie-richting. 

Voor de afzonderlijke la.J=2,3>k bovenniveaus krijg je zodoende een specifiek 

verloop van de bezetting als functie van de hoek ~· Omdat bij de bovenniveaus 

met Jk=l in de metingen gepompt wordt vanuit het metastabiele Ji=O niveau, zal 

hier een magneetveld géén invloed hebben. Voor een aantal hoeken is de bezet-

ting bepaald en is er vervolgens een ~-afhankelijk polynoom doorheen gefit 

{zie appendix), weergegeven in Fig. 3.2 . 

.... 

.!...., 
<...!> 0.2 

0.1 . 

0 
45 

9' ['] 
90 

Fig. 3.2 Bezetting van het {a}"
8 

"bovenniueau in ·een magneetveld aLs 

functie van de hoek ~ tussen Ê en B. 
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3.2. Magneetvelden en polarisatie-effecten 

Evenals voor Jk=1 kan de botsingsdoorsnede Q~~t bepaald worden door gebruik 

te maken van Vgl.(2.1). Voor Jk=2 krijg je dan 

(3.6) 

Jk 
De ontwikkelingscoefficient C zijn gegeven in tabel 2.1. 

n 

Voor Jk=3 komt er nog een cos6~ term bij: 

(3.7) 

Uit deze vergelijkingen en de ontwikkelingscoefficienten blijkt dat de grootte 

van de botsingsdoorsnede voor een bepaalde hoek ~ en het polarisatie-effect 

afhankelijk zijn van de bezetting ~ van de magnetische subniveaus ~ van het 

bovenniveau. Er zijn twee locale extrema, ~=0° en ~=90°, die onafhankelijk 

. 1~1 ~ 
zijn van Ql~k en ~ Het derde extremum is er echter wel afhankelijk van. Om 

de Jk=2 curve te bepalen, zijn minstens drie onafhankelijke punten noódzake-

1 ijk; voor Jk=3 zelfs vier. Gevolg van dit alles is dat eigen! ijk al tijd vol

ledige polarisatie-metingen noodzakelijk zijn, die toch minstens 1.5. uur per 

stuk dure{l. 

In een magneetveld is de bezetting van subtoestanden van het bovenniveau af

hankelijk van de hoek ~ tussen magneet- en laserveld. Met ~ de hoek tussen Ê 
. ..... . 

en de asymptotische relatieve snelheid g maakt dit de bezetting ~-afhankelijk. 

De gevolgen hiervan zijn desastreus, doordat er dan geen sprake meer is van 

een normaal cosinusverband, Vgl.(2.2) .. Het mak~n van een fit om de gepolari-
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seerde botsingsdoorsnedes te bepalen is daardoor nagenoeg onmogelijk geworden, 

doordat er teveel variabelen zijn. Magneetcompensatie zal noodzakelijk zijn. 

Dit zal in de volgende paragraaf ter sprake komen. 

3.3. Magneetveld compensatie 

Om de redenen hiervoor genoemd valt er niet aan te ontkomen een eventueel 

aanwezig (aard)magneetveld te compenseren. 

Spoelen 

Een voor de hand liggende keuze om een tegengesteld (compenserend) magneetveld 

op te wekken, is het gebruik van cirkelvormige spoelenparen, die voldoen aan 

het Helmholz-criterium: de afstand tussen twee identieke spoelen is gelijk aan 

de straal van die spoelen, L=R. In het centrum tussen de twee spoelen in, is 

het door de stroom door de spoelen opgewekte magneetveld B gericht langs de as 

en bovendien zeer homogeen over een vrij groot gebied. Dit komt doordat de 

eerste en tweede afgeleide naar de plaats daar nul zijn. 

n=1.2 

Vanwege dit Helmholz-cri terium is het op plaatsgronden onmogelijk gebleken 

dergelijke spoelenparen in de Minibundel-I opstelling in te bouwen. Er is 

daarom gezocht naar rechthoekige spoelenparen, die toch zo goed mogelijk vol-

doen aan Vgl.{3.10). Door nummerieke oplossing van de voorwaarden blijkt ook 

met behulp van rechthoekige magneetspoelparen een hornogeen magneetveld opge-

wekt te kunnen worden conform Vgl.{3.11). 
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B = J.l~i { 
2a [v'(~}2+a2 J 

{~)2+a2 
cos{arctg b ) 

[v'(~}2+b2 J } 
{3.11) 

2b + 
{~)2+b2 

cos{arctg à ) 

a en b zijn respektievelijk de lengte en breedte van de beide gel ijkvormige ' 

spoelen en L de afstand tussen de spoelen, Fig. 3.3. 

·-:x 

Fig. 3.3 Schets uan de gebruikte spoetenparen ter compensatie van een 

aanwezig magneetveLd. 

Maar ook deze "ideale" rechthoekige spoelen hebben geen plaats kunnen vinden 

in de opstelling. Het blijkt echter dat niet zo stringent aan de v9orwaarden 

voldaan hoeft worden om het gewenste doel, een homogeen magneetveld over het 

strooicentrum, te verwezenlijken. Door de spoelen iets verder van elkaar te 

zetten, zodat ze wel ingebouwd kunnen worden, is het opgewekte magneetveld 

toch homogeen genoeg binnen de instelnauwkeurigheid van de stroombronnen. Die 

0 
instelnauwkeurigheid van het magneetveld_ is dan ruim voldoende c~ 2 /oo varia-

tie over 1 cm, grootte strooicentrum ~ 1.3 mm, instelbaarheid magneetveld ~ 

0.01 G). Dit wordt gedemonstreerd in Fig. 3.4. 
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Grootte van het magneetveLd aLs 
Z mm] 

functie van de pLaats ten opzichte Fig. 3.4 

van het strooicentrum. 

Compensatie 

Met behulp van een Hall-plaatje is bij gedeeltelijk gedemonteerde opstelling 

het aardmagneetveld in het strooicentrum gemeten. Dit leverde als resultaat: 

B = -0.24G (:0.04) x 

B = O.OlG (:!:0.005) (3. 12) y 

B = 0.31G (:!:0.04) z 

Het is echter onmogelijk om onder meetomstandigheden het B-veld te meten met 

het Hall-plaatje. Toch is er een manier om na te gaan of het (aard)magneetveld 

gecompenseerd is tijdens de meting. Dat kan aan de hand van de directe fluore

scentiestraling van een Jk=l niveau, gepompt vanui~ het metastabiele Ne*{3P2} 

-niveau met J.=2 (Fig. 3.5). 
1 

Jk=l 
-1 0 mk = 

fik= o/to r Yto r ~of" 
mi 

Fig. 3.5 

= -2 -1 0 1 2 

Ji=2 

Optische overgangen tussen_magnetische subtoestanden voor ].=2 en 
l 

]k=l. De overgangswaarschijnLijkheid fik is aangegeven. 



-57-

De lm. 1=2 niveaus kunnen niet gepompt worden met lineair gepolariseerd licht 
1 

vanwege de pompvoorwaarde Am=O. Er zal dus slechts 3
1 van de totale populatie 

5 

van het onderniveau gep~mpt kunnen worden. 

Onder invloed van een magneetveld zal de lm. 1=2 niveau overgaan in een lm. 1=0 
1 1 

of 1 niveau en wel gepompt kunnen worden. De totale gepompte fractie van de 

populatie van het onderniveau zal in dit geval groter zijn dan 3 
I 5 tot een 

5 maximum van 15 afhankelijk, van de sterkte van het magneetveld die bepalend 

is voor de grootte van de Larmor-precessie. Bij metingen van de directe fluo-

reseentie straling zal een volledig gecompenseerd veld een minimaal signaal 

geven. Een juiste meetstrategie is deze dat telkens de polarisatie-richting 

van het laserlicht loodrecht staat op de richting van het compenserende mag-

neetveld, dat wil zeggen de assen van de verschillende spoelenparen: Een mag-

neetveld evenwijdig aan de laserpolarisatierichting heeft namelijk geen in-

vloed op het pompproces. Variatie van de stroomsterkte door de twee andere 

spoelenparen mag dan geen invloed hebben op de grootte van de fluorescentie-

straling. Door zo in de x, y en z-richting het minimum te bepalen van het 

f lucreseentie-signaal door stroomvariatie is volledige compensatie van het 

aardmagneetveld in het strooicentrum te bereiken. 

3.4. Metingen zonder magneetveld invloeden 

Om te kunnen meten zonder invloed van een aanwezig (aard)magneetveld moet, 

zoals al is ·aangegeven, dit magneetveld gecompenseerd worden. Er zijn daarom 

in de opstelling drie spoelenparen, geschetst in Fig. 3.4, ingebouwd in de zes 

vlakken van een kubus. Ook is voor zover ·mogelijk al het magnetiseerbare mate-

riaal binnen deze kubus vervangen door aluminium of messing. Met behulp van de 

twee in Par. 3.3 beschreven methodes is het aanwezige magneetveld gemeten. De 

tweede methode, meting vart het directe fluorescentie signaal, lijkt daarbij 

het meest betrouwbaar. Deze kan onder .meetomstándigheden worden toegepast. 
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Het punt waar het aanwezige magneetveld gecompenseerd is, is nauwkeurig en 

eenduidig te bepalen. Variatie van de stroom heeft een variatie van 20 % in 

het directe fluorescentie signaal tot gevolg, zie Fig. 3.6. 

t • • 
100 I -

... .. 
'=""' ~ . ' V) I "' 0 ~ - I ._. 
_-c ~ I 

. 
90- r 

- I 
[ I -

• • • __. 

0 0.5 1.0 
• [A] l 

Fig. 3.6 Va.riat ie van het directe fLuorescentiesignaaL aLs functie 

van de variatie in de stroom. 

Vooral ook vanwege het feit dat de bepaling onder meetomstandigheden gebeurt, 

moet er meer waarde gehecht worden aan de resultaten bepaald met deze methode 

dan die met het Hall-plaatje. Deze blijken namelijk niet overeen te komen met 

elkaar. Vergelijk Vgl.(3.12} met (3.13), waarin de waarden van het aanwezige 

(aard)magneetveld gegeven zijn. 

B = 0.02 G (:t0.004} x 

B = 0.005 G (:t0.002) • (3.13) 
y 

B = -0.45 G (:t0.02) z 

Dit is een hoek~= 183° met de vertikaal volgens de in de opsteling gebruikte 

configuratie, zie Fig. 1.2. Het blijkt dat er in de opstelling, op vrij korte 

afstand van het strooicentrum c~ 5 cm). nog magnetiseerbaar materiaal aanwezig 



-59-

is. Het bevindt zich in de positieve x-richting. Bij meting met behulp van het 

Hall-plaatje moet dat gedemonteerd worden. Dit zal er de oorzaak van zijn dat 

hierdoor het magneetveld in de volledige gemonteerde opstelling van de nega-

tieve x-richting omslaat naar de positieve x-richting. 

Meti:qgen 

Er is alleen gemeten voor overgangen met {a}4 en {a}6 als begintoestand, naar 

de andere toestanden binnen het {a}4 .5 •6 . 7-quadruplet. In de Fig. 3.7 tot en 

met 3. 9 zijn de meetresultaten ui teengezet met de conform Vgl. {3.1) gefi tte 

curve voor de overgangen met {a}
4 

als begintoestand, in de Fig. 3.10 tot en 

met 3.12 de overgangen met {a}6 als begintoestand. Ook de met behulp van de 

quanturnmechanisch berekende doorsnedes bepaalde curves zijn ingetekend. In 

Tabel 3.1 zijn de gefitte doorsnedes gegeven. 

Voor {a}4~{a}5 is de verhouding Q0 : Q1: Q2 = 1.0 : 1.2 : 1.6. Deze is voor zo-

wel de experimentele als voor de quanturnmechanische werkzame doorsnede gelijk. 

De quanturnmechanische doorsnede is groter. De semiklassieke doorsnede is na-

genoeg ongepolariseerd en kleiner, hetgeen komt doordat in dit model niet alle 

koppelingen meegenomen zijn met name Demkov-koppeling {Hfdst. 2). Voor de 

overgang {a}4~{a}6 is de verhouding Q0 : Q1: Q2 = 1.0 : 1.1 : 0.6. Zowel qua 

grootte als qua polarisatie-effect wijken de quanturnmechanische als de semi-

klassieke doorsnedes hiervan af, onder 1 ing komen ze qua polarisatie-effect 

beter overeen. De overgang {a}4~{a}7 heeft een verhouding van ·de gepolari-

0 1 2 seerde doorsnedes van Q : Q : Q = 1.0 : 1.0 : 0.6. De semiklassieke doorsnede 

is hier veel te groot terwijl de quanturnmechenische doorsnede goed met de ex-

perimentele doorsnede overeenkomt. De drie doorsnedes zijn vrij ongepolari-

seerd hetgeen erop wijst dat vooral de (45) avoided crossing de overgangska-

rakteristieken bepaald. 

De verhouding van de gepolariseerde. qo·orsnedes voor de overgang {a}6~{a}4 is 
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Q0 : Q1: Q2 = 1.0 : 0.6 : 0.3. Voor de overgang {a}6~{a}5 is de verhouding Q0 : 

Q1: Q2 = 1.0 : 5.6 : 0.07. En voor {a}6~{a}7 is dit Q0 : Q1: Q
2 = 1~0 : 0.6 : 

0.3. De polarisatie-effecten van de berekende doorsnedes wijken hier nogal 

vanaf. Alleen de polarisatie-effecten voor de laatste komen overeen. Dat de 

overgangen worden in deze drie gevallen bepaald door de {67) avoided crossing. 

Dat de polarisatie-effecten groter zijn dan in de eerste drie gevallen komt 

door dat nu het ingaande kanaal voor een groot deel geloekt is, terwijl er 

voor het {a}4 ingangskanaai overgaand naar de {a}5 op de gehele baan volledige 

rotatie-koppeling is. En {a}6~{a}4 en {a}6~{a}5 zijn exotherme overgangen die 

voor E ~ 100 meV dicht bij de drempelenergie liggen. Om dezelfde radiële snel-

heid te hebben, die gunstig is voor een overgang, moeten deze dus een kopsere 

botsing maken, dus kleinere b en dus een sterker 0-behoud (Hfdst. 2)·. 
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Tabel 3.1 ExperimenteLe en quantummechanische gepoLariseerde werkzame 

IMRI ** 
doorsnedes QL~k voor Ne -He. 

overgang E Qlol Ql11 Ql21 Ql31 

[me V] [Ä2] [Ä2] [Ä2] [Ä2] 

{a}l~{a}k QM EXP1 QM EXPT QM EXPT QM EXPT QM EXPT 

5~ 100 97 6.95 5.65 9.29 6.52 12.72 9.12 

(0.28) (0.23) (0.14) 

~ 100 97 1.69 1.33 1.40 1.53 1.28 0.79 

(0.10) (0.18) (0.13) 

7~ 100 97 2.89 3.63 3.62 3.63 1.96 2.03 

(0.22) (0.18) (1.96) 

4~ 100 98 0.120 0.39 0.379 0.24 0.036 0.10 

(0.04) (0.03) (0.02) 

~ 100 98 0.0192 0.03 0.0802 0.18 0.0801 0.002 

(0.02) (0.02) (0.009) 

7~ 100 98 7.51 5.31 5.07 4.9 2.63 1.9 

(0.25) (0.2) (0.1) 

7~8 100 96 1. 73 2.82 2.19 2.85 0.749 0.39 

(0.03) (0.04) (0.02) 

1~8 100 96 2.90 4.41 4.44 4.47 1.50 0.69 

(0.02) (0.02) (0.02) 

7~9 121 83 1.053 0.415 0.967 0.439 0.234 0.117 0.045 0.006 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

8~9 121 83 15.59 4.91 15.86 9.34 14.84 9.00 10.38 3.55 

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04} 

10~9 121 83 7.757 10.84 4.341 7.07 1.881 3.82 1.584 1.47 

(0.05} (0.05} (0.05} (0.05} 
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3.5. Polarisatie metingen in een magneetveld 

Alle vroeger gedane metingen zijn metingen in een magneetveld, het aardmag

neetveld. Door in Vgl.(2.1) de ~-afhankelijke bezetting van het gepompte bo

venniveau {zie Fig. 3.2) in te voeren kunnen deze metingen geanalyseerd wor

den. Het maken van een fit met de zo verkregen formule is echter te gecompli

ceerd voor het fitprogramma. Voor het fitten van de curves is daaro~ een con

stante bezetting van de bovenniveaus aangenomen (er wordt dan dus aangenomen 

dat er geen magneetveld invloeden zijn). 

De resultaten voor {a}8~{a}7 en {a}8~{a} 10 zijn weergegeven in Fig. 3.13 en 

3.14. DLze metingen zijn gedaan nog voordat de compensatiespoelen er waren en 

zijn dus gedaan in het (aard)magneetveld met een (toen nog) onbekende rich

ting. Vooral in de polarisatiemeting van {a}8~{a} 10 is het effect van het aan

wezige magneetveld duidelijk herkenbaar, de vorm is asymmetrisch. Door voor 

een aantal hoeken tussen magneetveld en de vertikaal een curve ,conform Vgl. 

(3.1), door de meetpunten te tekenen. kan de hoek bepaald waarmee het asymme

trie-effect het beste beschreven wordt. Het blijkt dat de hoek voor zowel de 

overgang {a}8~{a}7 als voor {a}8~{a} 10 gelijk is, ~ = 193° (± 5°). Deze hoek 

komt redelijk overeen met de hoek die bepaald is uit de directe fluorescen

tie-meting, ~ = 183° {zie Par. 3.4). 

In de Fig. 3.13 en 3.14 is ook de curve getekend waarbij geen rekening gehou

den wordt met een eventueel magneetveld. Zoals blijkt is het discutabel welke 

van de twee curves het beste fit, met. of zonder het meenemen van magneetveld 

invloeden. Dit kan maar tot één conclusie leiden: magneet- veld compensatie. 

De gefitte gepolariseerde werkzame doorsnedes zijn gegeven in Tabel 3.1. Omdat 

er niet valt fitten rekening houàend met een magneetveld is daarbij een verde

ling over de bovenniveaus aangehouden als was er geen magneetveld. 
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Fig. 3.13 en 3.14 Experimentele werkzame doorsnedes Q~~t(~) met {~} 8 
** als begintoestand voor Ne -He, als functie ·vande 

hoek ~ tussen de laserpolarisatie Ê en de relatie-
. p 

-+ 
ve snelheid g. De curves zijn conform Vgl.(3.1) met 

E ~ 100 meV. Bij de getrokken curve is rekening ge-

houden met een aardmagneetveld onder een hoek ~ = 

193°. bij de gestreepte curve- is geen rekening ge-

houden met een magneetveld. 
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De polarisatie-effecten zijn klein, doordat het hele gebied van b-waarden, tot 

b ~ 10 ao. bijdraagt. Het gebied waarvoor a-behoud geldt is daardoor maar een 

klein gedeelte uit een groot geheel. De overgang {a} 8~{a}7 gaat beter dan de 

overgang {a}8~{a} 10 , doordat de energie-opsplitsing tussen het {a}8 en {a}7 

niveau (AE7 .s= 21 meV) kleiner is dan tussen het {a}8 en {a} 10 niveau (AE8 . 10= 

173 meV), zodat het {a}8 en {a}7 niveau gemakkelijkeropgemengd worden. 

De resultaten voor {a}9 zijn weergegeven in Fig. 3.15 tot en met 3.16 voor 

respektievelijk {a} 9~{a}7 . {a}9~{a}8 en {a}9~{a} 10 . Zowel een curve waarbij 

rekening gehouden is met een ~~eetveld, met hoek~=- 193°, als een waarbij 

gedaan is alsof er geen veld is. De gefitte resultaten (botsingsdoorsnedes), 

onder aanname van géén magneetveld invloeden, zijn weergegeven in Tabel 3.1. 

3.6. Polarisatie-straling in een magneetveld 

Bij een gegeven anisotrope bezetting van de kortlevende {a}k-toestanden zal de 

fluorescentie-straling, geëmitteerd bij verval naar een toestand uit het 

Ne*{(2p) 5 (3s)} -multiplet in het algemeen ook gepolariseerd zijn. Voor de di

recte fluorescentie zal dit zeker het geval zijn. De botsingsgeïnduceerde flu-

orescentie daarentegen is voornamelijk ongepolariseerd. Door de beperkte ruim-

tehoek-acceptantie van de detectie apparatuur zal variatie van de laserpolari-

satie-richting Ë variatie in het gedetecteerde signaal tot gevolg hebben. De 
p 

detectie-efficiency Dk kunnen we als !unctie van de richting 8, de laserpola-

risatie-richting ten opzichte van de vertikaal, schrijven als [HOE87] 

(3.14) 

De am.plitude A en de fase é hangen af van de positie x van het strooieense 
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trum. Bij aanwezigheid van een magneetveld zal A hoek-afhankelijk worden. Dit 

is duidelijk te zien in Fig. 3.18 voor J.=2 naar Jk=2. De discrepantie bij van 
1 . 

Hoek [HOE87] tussen gemeten. directe fluorescentie straling en bereke~de detec-

tï.e-efficiency is inderdaad het gevolg van een·aanwezig magneetveld. Bij com-

pensatie van dat magneetveld volgt de berekende curve de meetpunten precies. 

~15 

-120 -80 -40 0 

~ [j 
E 

Fig. 3.18 Het directe fLuorescentie-signaaL voor een Ji=2, Jk=2 overgang 

bij excitatie met Lineair gepoLariseerd Licht met compensatie 

van aanwezige magneetveLden. De getekende curve is de door van 

Hoek [HOE87] berekende detectie-efficiency. Hier voor {a} 4 . 

Bij excitatie naar een ·Jk=l niveau vanuit een Ji=2 niveau zal de bezetting, 

bij afwezigheid van een magneetveld, van de magnetische subniveaus van de 

boventoestand {a}k aan elkaar gel ijk zijn en zal dientengevolge de geëmi t

teerde fluorescentie-straling ongepolariseerd zijn. Zoals uit Fig. 3.19 blijkt 

is dit het geval voor bijvoorbeeld excitatie vanuit net {3P2}-metastabiele ni

~eau naar het {a}
5 

niveau.· Het is tevens een bewijs van volledige compensatie 

van het aanwezige magneetveld. 
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Fig. 3.19 Het directe fLuorescentie-signaaL voor een Ji=2, Jk=l overgang 

, bij excitatie met Lineair gepoLariseerd Licht. De getekende 

curve is de door van Hoek [HOE87] berekende detectie-efficien-

cy. Hier voor het {a}5 niveau. De punten op de rechte curve 

zijn van de meting met een gecompenseerd magneetveLd, de ande-

ré van de meting in het magneetveLd van de opsteLLing. 

In geval van het (aard)magneetveld in de opstelling, B = 0.45 G, zal het gede-

teeteerde signaal gepolariseerd zijn. Dit blijkt ook het geval te zijn zoals 

te zien is in Fig. 3.19. Het uitgezonden fluorescentie-stralingspatroon is te 

schrijven als functie van de hoek f ten opzichte van de Ê -ás [HOE87]. p 
• 

(3.15) 

In een zwak magneetveld zal de J.-vector weinig precederen (om de magneet-as). 
1 

Het lm. I = 1 niveau zal dus het meeste toenemen, omdat de toename moet komen 
1 p 

van het niet gepompte IM.I = 2 nive~u.. ·Met l;ineair licht zal dus in een zwak 
1 p 
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magneetveld G~ 1 1 groter zijn dan G~0 1. Zoals uit Vgl.(3.15) blijkt zal het 

uitgezonden signaal dan een sinusgedrag gaan vertonen, dus een maximum lood-

recht op Ê . 
p 

(3.16) 

0 
In de opstelling zal het detectiesignaal dan een maximum vertonen voor 8E=0 

Staat het magneetveld nu juist in deze richting dan zal voor 8E=0° juist de 

situatie gelijk zijn aan de situatie zonder magneetveld, omdat een magneetveld 

evenwijdig aan de laserpolarisatie richting Ê geen invloed heeft op het pomp-
p 

proces. Voor 8E=90° zal er dan wel een maximum kunnen zijn, Êp~ B, echter la-

ger, doordat het maximum slechter gedetecteerd wordt. Dit geval is te zien in 

Fig. 3.19, voor directe fluorescentie-straling in een magneetveld B = 0.45 G. 
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HOO"f'OOTUK 4: ANDERE BOfSINGSPARTNERS 

Nu het overzicht van botsingsgeïndticeerde overgangen binnen het 

Ne**{(2p) 5 (3p)}-multiplet bijna compleet is en ook een beter inzicht is ver-

** kregen in de Ne -He wisselwerking, wordt het interesant om ook andere bot-

singspartners dan He te gaan onderzoeken. Het voordeel van He is dat daar in 

het thermische energie-gebied als botsingsgeïnduceerde overgangen alleen in-

tra-mul tiplet mixing optreedt, wat een eenvoudige beschrijving van de bot-

sings dynamica tot gevolg heeft. Bij andere botsingsparners zullen ook andere 

effecten een rol gaan spelen zoals b.v. Penning-ionisatie. Door de resultaten 

** te vergelijken met de resultaten van het Ne -He systeem kan informatie ver-

kregen worden over deze "nieuwe effecten". Het proces Penning-ionisatie wordt 

onderzocht in de Klavertje- IV opstelling in dezelfde vakgroep [WEI88]. Door 

deze resultaten te vergelijken met onze resultaten wordt voor edelgassen een 

compleet beeld verkregen van botsingsgeïnduceerde ov<>rgangen. Voor moleculen 

kunnen er nog ander effecten optreden, zoals rotatie-excitatie en koppeling 

van het elektronisch impulsmoment met het moleculaire rotatie-impulsmoment, 

die echter niet afzonderlijk gemeten kunnen worden. 

4.1 Meetresultaten 

Als botsingspartner is voor de volgende reeks gekozen: de edelgassen neon(Ne), 

argon(Ar), krypton(Kr) en xenon(Xe), en de moleculen waterstof(H2 ), stikstof 

(N2 ). kooldioxide(CX>2 ), lachgas(N2 0) en methaan(CH4 ). Bij deze keuze hebben 

wij ons laten leiden door een streven naar een redelijke variatie in karakte-

ristieke eigenschappen, zoals dipool-polariseerbaarheid, molecuul-structuur en 

massa. Het Ne is hierbij een geval apart, omdat hier symmetrie-effecten op 

kunnen treden [BG087]. Doorsnedes voor intra-multiplet mixing voor een aantal 

overgangen voor het Ne** -Ne sys tee11_1 ~i jn al . eerder . gemeten [HOES7] . Omwille 

van de compleetheid zijn enige oude resultaten in het hier gepresenteerde 
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overzicht opgenomen. Het is gebleken dat van symmetrie-effecten in het thermi-

sche energie-gebied (100-250 meV voor Ne) niets valt waar te nemen. Het past 

dus wel degelijk in het overzicht. 

Gelet op de beschikbare meettijd hebben wij ons per gas in hoofdzaak be-

perkt tot overgangen binnen het {a}4 .5 .6 . 7-quadruplet vanuit {a}5 en {a}7 . 

Voor deze overgangen is een beschrijving met behulp van het in Hfdst. 1 be-

schreven semiklassieke Landau-Zener model mogelijk. Om een voorlop~ge verge-

!ijking met de resultaten van Penning-ionisatie metingen aan het {a}9-niveau 

gedaan in de Klavertje IV opstelling te kunnen maken, hebben wij dit niveau 

** voor Ne -Ar ook meegenomen. 

In de het hieronder volgend overzicht van de meetresultaten zijn voor de 

overgang {a}5~{a}7 de polarisatie-metingen voor de verschillende gassen weer

gegeven in de Fig. 4.1 tot en met 4.10. De overgangen vanuit {a}
5 

zijn geta

belleerd in Tabel 4.1. De overgangen vanuit {a}7 staan getabelleerd in Tabel 

4.2. Overgangen die buiten het {a}4 .5 .6 .7-quadruplet vallen staan getabelleerd 

** in Tabel 4.3. Polarisatie-metingen voor Ne -Ar voor overgangen vanuit {a}9 

met significante doorsnedes zijn weergegeven in Tabel 4.4. 
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Tabel 4.1 ExperimenteLe ongepoLariseerde werkzame doorsnedes Q~~t voor 

overg~gen binnen het {a} 4 . 5 •6 •7-quadrupLet met {a}_5 aLs be

gintoestand voor verschiLLende botsingspartners, en de poLa-

risatie-effecten uan deze overgangen. Tussen haakjes staat de 

statistische meetfout. 

0on = 1/3 { 0 1ol + 20 !1! } 

I\ k-+1 5-+4 5-+6 5-+7 

x 0 !ol I I lol olol I I E 0
on 

/Q 1 0
on 

Q /QI11 0
on 

/Q 1 
[me V] [Ä2] [Ä2] [Ä2] 

He 100 13.1 1.00 {0.02) 0.70 0.7 {0.1) 4.2 4.1 (0.02) 

Ne 125 12.8 1.20 {0.01) 0.3 2.1 {0.3) 2.1 4.4 (0.02) 

Ar 130 16.2 1.10 (0.01) 0.1 8 {15) 1.3 2.0 (0.04) 

Kr 115 23.6 1.20 (0.03) 0.3 4 {4) 1.5 1.7 {0.06) 

Xe 115 33.2 0.96 (0.03) 1.5 1.0 {0.2) 4.5 1.4. (0.02) 

H2 95 9.4 1.10 {0.03) 1.7 0.80 (0.02) 6.1 1.3 {0.04) 

N2 150 20.0 1.10 (0.01) 0.2 3 (3) 1.8 2.0 {0.04) 

CH4 165 31 1 10 {0.08) 4.9 0.9 (0.2) 3.7 0.9 (0.02) 

co2 160 43.0 0.85 (0.03) 1.1 1.1 {0.8) 64 0.86 (0.01) 

N20 160 48.0 0.83 {0.02) 2.4 1.1 {0.2) 10 1.2 (0.02) 



f\ k-+1 
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He 

Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

H2 

N2 

CH4 

co2 

N20 
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expt ExperimenteLe ongepoLariseerde werkzame doorsnedes ~L~7 voor 

overgangen binnen het. {a} 4 ,5 .6 . 7-quadrupLet met {a}.7 aLs be

gintoestand voor verschiLLende botsingspartners, en de poLa-

risatie-effecten van deze overgangen. Tussen haakjes staat de 

statistische meetfout. 

Qon = 113{ Qlol + 2QI1l } 

·-·· 
7-+4 7-+5 7-+6 

lol lol lol 
E Qon Q /QI11 Qon Q /Qill Qon Q /Qill 

[me V] [Ä2] [Ä2] [Ä2] 

100 0.30 0.08 (0.01) 0.25 10 (7) 3.08 0.19 (0.02) 

125 0.32 0.2 (0.2) 0.23 7 (2) 2.27 0.29 (0.02) 

130 0.30 0.1 (0.4} 0.23 10 (10} 3.03 0.37 (0.03) 

115 0.28 0.4 (0.5) 0.43 20 (30) 5.0 0.41 (0.03) 

115 0.32 --- 1.1 12 (5) 8.6 0.39 .(0.04) 

95 0.24 0.5 (0.3) 0.54 1.6 (0.2) 2.55 0.61 (0.04) 

150 0.40 0.2 (0.3} 0.46 8 (5) 2.3 0.5 (0.1} 

165 0.9 1.4 (0.4) 0.8 4 (1) 10.8 1.10 (0.07) 

160 0.08 --- 1.3 0.6 (0.3) 1.1 2.1 (0.9) 

160 0.46 3 (7) 0.4 1 (1) 0.7 0.8 (0.6) 
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Tabel 4.3 ExperimenteLe ongepoLariseerde werkzame doorsnedes Q~~t, 

Q~:?t voor overgangen buiten het {a} 4 . 5 . 6 . 7-quadrupL~t met met 

{o.}5 en {a}7 aLs begintoestand voor He, Ne H
2

• en de poLarisa

tie-effecten van deze overgangen. Tussen haakjes staat de sta-

tLstische meetfout. 

Qon = 1/3 { Qlol + 2QI11 } 

k-+1 5-+3 5-+8 5-+10 

lol lol lol 
E Qon Q /QI11 Qon Q /QI11 Qon Q /QI11 

[meV] · [Ä2] [Ä2] [Ä2] 

90 0.10 0.20 (0.08) 0.48 2.9 (0.2) 0.22 4 (2) 

100 0.13 0.26 (0.08) 0.64 2.5 (0.3) 0.29 4 {1) 

125 0.16 0.26 {0.03) 0.88 2.2 (0.1) 0.31 3.0 (0.5) 

140 0.19 0.22 (0.03) 1.13 2.2 {0. 1) 0.38 2.6 (0.6) 

115 0.04 0.4 (0.2) 0.14 3 (1) 1.8 4. ( 1) 

125 0.07 0.6 (0.4) 0.11 7 (8) 0.17 20 (15) 

195 0.12 0.2 (0.2) 0.17 3 (2) 0.51 4 (1) 

212 0.07 --- 0.15 4 (5) 0.43 20 (15) 

85 2.54 1.4 (0.03) 

105 0.30 0.67 (0.03) 2.54 1.2 (0.02) 
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0on = 113{ 0 1ol + 20 111 } 

~ k~l 7~8 

x lol 
E 0

on 
Q /QI11 

[me V] '[Ä2] 

He 90 0.10 0.20 (0.08) 

100 0.13 0.26 (0.08) 

125 0.16 0.26 (0.03) 

140 0.19 0.22 (0.03) 

Ne 110 6.48 0.43 (0.03) 

125 7.00 0.47 (0.06) 

190 12.16 0.7 (0.1) 
~ 

210. 12.81 0.5 (0.2) 

H2 85 8.89 0.89 (0.03) 

105 9.12 0.88 (0.04) 

Tabel 4.4 ExperimenteLe ongepoLariseerde werkzame doorsnedes Q~~t voor 

** ** de overgangen met {a}
9 

als begintoestand voor Ne, -He en Ne 

Ar en de poLarisatie-effecten van deze overgangen. Tussen 

haakjes staat de statistische meetfout. 

0on = 1 17 { 0 1ol + 20 111 + 20 :21 + 20 131 } 

lil 121 131 
x k~l E 0

on 0 10 1o1 0 10 1o1 0 10 1o1 
[me V] [Ä2] . 

He ~8 121 6.95 1.90 {0.01) 1.83 {0.01) 0.72 {0. 01) 

~10 121 5.08 0.65 {0.01) 0.35 (0.01) 0.14 (0.01) 

Ar ~8 121 0.~61 1.06 (0.01) 0.81 (0.01) 0.41 (0.01) 

~10 121 0 ---· --- ---
-

• 
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45 90 -45 

Fig. 4.1 tot en met 4.5 

ExperimenteLe gepoLariseerde werkzame door

expt 
s.nedes Ql+-S (a) voor de overgang {a}5-+{a}7 

met de voLgende edeLgassen aLs botsingspart-

ners: He, Ne, Ar, Kr en Xe. 

90 
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f Ne*"-N" 
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Fig. 4.6 tot en met 4.10 

ExperimenteLe gepoLariseerde werkzame door-

expt snedes Q7~5 (a) voor de overgang {a}5~{a}7 
met de voLgende moLecuLen aLs botsingspart-
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4.2 Inventarisatie meetresultaten 

We zullen nu allereerst de resultaten op .overeenkomsten en verschillen 

doornemen, waarbij natuurlijk de verschillen het meest interesant zijn. Later 

zullen we dit trachten te herleiden tot verschillen in deeltjes eigenschappen. 

Botsingsdoorsnedes 

Wat betreft de grootte van botsingsdoorsnedes zijn de volgende punten van 

** < verschil of overeenkomst met het Ne -He systeem waar te nemen. 

Voor de edelgassen: 

He Ne Ar Kr Xe . In het algemeen geldt Q ~ Q < Q < Q < Q . B1nnen deze algemene regel 

zijn er de nodige afwijkingen te onderkennen. Voor de overgang {a}5~{a}7 neemt 

de doorsnede juist af in de liie.rboven gegeven volgorde, terwijl voor de over

gang {a}5~{a}4 de in de zelfde volgorde meer dan gemiddeld toeneemt, Q;:5/ 0Ar 
4+-5 

~ 2 terwijl o9:5 /~:5 ~ 3. Dit duidt op een algemeen optredend verliesproces 

dat voor bepaalde overgangen meer gevolgen heeft als voor andere en dat ook 

afhankelijk is van de botsingspartner. Dit blijkt wel heel duidelijk uit de 

** overgang {a}9~{a}8 versus {a}9~{a} 10 voor het Ne -Ar systeem ten opzichte van 

** het Ne -He systeem. Als gevolg van een overheersend verliesproces is voor de 

laatste overgang totaal geen significante doorsnede voor intra-multiplet 

mixing meer over, terwij 1 voor de eerste overgang het ver 1 iesproces minder 

effectief lijkt. 

Voor de moleculen: 

** Ook hier geldt dat in het algemeen de doorsnedes ten opzichte van het Ne -He 
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iets groter zijn QX > QHe_Waarbij ook in dit geval de meer dan gemiddeld toe-

genomen doorsnede voor de overgang {a}5-+{a}4 opvalt. Verder valt voor het 

** Ne -002 systeem de zeer grote doorsnede voor de overgang {a}5-+{a}7 op. 

Polarisatie-effecten 

Voor de edelgassen: 

Voor de polarisatie-effecten geldt in het algemeen Qlüi/QI11-+ 1, waarbij het 

** effect verder hetzelfde blijft. Wat hier voor Ne -He sterk opvalt is de omke-

ring van het polarisatie-effect voor de overgang {a}5-+{a}6 . Deze overgang 

1oopt via de meest naar binnen liggende avoided crossing (56) waardoor er hier 

misschien sprake is van symmetrie-effecten. 

Voor de moleculen: 

Voor de polarisatie-effecten geldt hier evenals bij de edelgassen dat ten op

zichte van He het polariesatie-effect afneemt Qlüi/QI11 -+ 1, terwijl het ef

fect het zelfde blijft. In hoeverre het polarisatie-effect afneemt tot 1 is 

gas en overgang afhankelijk. De grote uitzondering op deze algemene trend is 

** het Ne -OD2 systeem waarvoor het polarisatie-effect voor alle gemeten over-

gangen omgekeerd is. Dit is des temeer opvallend omdat 002 en N20 verder qua 

eigenschappen veel op elkaar lijken en N20 wel de algemene trend volgt. 

4.3 Concurrerende processen 

Er kunnen naast intra-mul tiplet mixing drie .nogelijke processen onder-

scheiden worden. Als belangrijkste kan Penning-ionisatie onderscheiden worden. 

Voor moleculen bovendien nog depolarisatie en rotatie-excitatie. Deze zullen 

in het vervolg afzonderlijk behandeld worden. 
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Penning-ionisatie 

Het proces van Penning-ionisatie (PI) is als volgt gedefinieerd [KR086]: 

( 4.1) 

Een nauw verwant proces is de zogenaamde associatieve Penning-ionisatie (AI): 

(4.2) 

Voor het voorkomen van Penning-ionisatie is het noodzakelijk dat de drempel

energie voor ionisatie van de botsingspartner lager is dan de elektronische 

excitatie-energie van het neon atoom. In dat geval is het proces ook bij ther

mische energieën moge! ijk. Voor Ne en He als botsingspartner zal er in dit 

energiegebied geen significante fractie van het bovenniveau Ne**{(2p) 5 (3p)}k 

verloren gaan voor intra-mul tiplet mixing als gevolg van Penning-ionisatie. 

Dit laat zich verklaren aan de hand van Fig. 4.11, waarin voor de edelgassen 

behalve de twee eerste geëxci teerde mul tipletten ook de ionisatie-limiet is 

getekend. Voor de edelgassen Ar, Kr en Xe zal het proces echter duidelijk aan 

het daglicht komen. 

Als gevolg van Pe~ing-ionisatie zal de doorsnede voor intra-multipletmixing 

eno·rm afnemen, omdat dat als het voorkomt verreweg het voornaamste botsings

geïnduceerde proces is. Dit blijkt overduidelijk uit de meetresultaten, Tabel 

4.1 tot en met 4.4 en als je die vergelijkt met de meetresultaten van PI-door

snedes, die gedaan zijn in de Klavertje-IV opstelling, gegeven in Tabel 4.5 

[WEI88]. 
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Fig 4.11 De twee eerste geexciteerde muLtipLetten van Ne en de ionisa-

tie Limieten voor de verschiLLende edeLgassen. 

Tabel 4. 5 Overzicht van de botsingsdoorsnedes voor Penning-ionisatie 

gemeten in de KLavertje-IV opsteLLing. 

db-gas E Qlol Ql11 Ql21 Ql3l Qon 

[me V] [Ä2] [Ä2] [Ä2] [Ä2] [Ä2] 

Ar 125 23.8 28.1 22.1 13.8 21.7 

Kr 100 23.3 22.6 21.5 12.1 19.4 

Xe 100 12.9 26.7 7.4 18.0 16.7 

H2 90 88.2 15.0 53.3 46.6 45.4 

N2 150 74.1 42.3 64.0 54.1 56.4 

N20 150 64.0 41.9 65.1 42.3 51.8 

(X)2 150 50.5 96.0 74.2 71.2 76.2 

CH4 175 22.0 33.7 19.5 20.9 24.3 
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Voorwaarde voor Penning-ionisatie is voldoende overlap van de elektro-

nenbanen van de botsingspartner met het gat in de 2p-schil van het dubbel-

geëxciteerde Ne-atoom. Bij voldoende overlap kan een elektron van het grond-

toestand-atoom of -molecuul het gat in de 2p-schil opvullen zodat er een mole-

cuul met het Ne atoom gevormd wordt. Tegelijkertijd zal het 3p-elektron vrij-

komen, zijn banen zijn het verst naar buiten gelegen (~ 1 ao) [MAR85]. Als het 

zo ontstane molecuul stabiel is spreekt men van associatieve Penning-ionisatie 

. is het molecuul instabiel dan vervalt het in een ion, de botsingspartner, en 

een Ne atoom in de grondtoestand en spreekt men van Penning-ionisatie. Dit 

proces is schematisch weergegeven in Fig. 4.15. 

B 

/~ ( \/ I 
\ /.\ / 
~ 

IQ 
~) 

A* A 

Fig. 4.15 Schematische weergave van Penning-ionisatie. 

De oriëntatie van het 2p-gat respektievelijk 3p-elektron ten opzichte van de 

internucleaire z'-as zal van grote invloed zijn op de overlap. De~ (jm1 1z.=1) 

oriëntatie van het elektron is ongunstig, terwijl die voor het gat gunstig is 

voor overlap. Voor de a (jm1 jz,=O) oriëntatie geldt het omgekeerde {l is het 

baanimpulsmoment quanturngetal van respektievelijk gat en valentie-elektron). 

Dit verklaard meteen het verschil in de ionisatiekans bij overgangen vanuit 

verschillende niveaus. Direct hiermee samen hangend is de oriëntatie van het 

totale elektronische impulsmoment j ten opzichte van de z'-as. Voor n = IMJ,z' 
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= 0 zal de overlap het grootste zijn en dus de kans op ionisatie het grootste, 

zie Fig. 4.16. 

Ne .. (3p) valenee electron 

lt x -·-----

Ne+ (2pl-1 core hole 

-~--~---8Ni 

x ~ ~ 
-·~----~

Nl 

Fig. 4.16 Schets uan de verschiLtende crientaties uan het eLektronische 

imputsmoment 1 ten opzichte uan de z'-as. 

Inzicht in de elektronenorbi talen van de botsingspartner zal meer inzicht 

geven in de ionisatie-waarschijnlijkheid en omgekeerd. 

Doordat voor Penning-ionisatie de mate van overlap bepalend is voor de ionisa-

tiekans, is deze kans het grootste voor kopse botsingen, dus voor kleine bot-

singsparameters. Met toenemende botsingsparameters neemt de ionisatiekans af, 

** zodat er steeds meer Ne atomen voor intra-multiplet beschikbaar komen. 

Edelgassen hebben bolsymmetrische elektronenbanen. Op grond daarvan kan 

dus geen onderscheidt gemaakt worden tussen de verschillende edelgassen. Wel 

geldt dat bij een grotere massa de eindsnelheid van de deeltjes na supersone 

expansie lager is, [BEY81] en [BEY83]. Het netto effect van massa en snelheid 

op de energie voor Ar, Kr, Xe is een afname van de energie in deze volgorde. 

** Het gevolg is dat in deze volgorde het Ne atoom waarschijnlijk.minder diep 
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"geprobed" zal worden met als gevolg een lagere ionisatie doorsnede. 

De moleculen hebben onderling verschillende niet bolsymmetrische banen. 

De moleculaire elektronenbanen zijn lineaire combinaties van de banen van de 

afzonderlijke atomen van het molecuul [KR086]. Op grond van de elektronenbaan 

van het ionisatie elektron blijken de door ons onderzochte moleculen onder te 

verdelen in twee groepen. Groep 1: H2. N2 en CH4 en groep 2: 002 en N20. Het 

verschil in elektronenbanen tussen de twee groepen is schematisch weergegeven 

in Fig. 4.17a en 4.17b [KR086]. 

z 

Fig. 4.17 Schematische weergave uan de elektronenorbitalen voor een mo-

lecuul uit groep 1 (a) N2 . en groep 2 (b} co2 . 

Bij moleculen uit groep 1, met een naar binnen 1 iggende ionisatie baan b 
a, 

** moet het Ne atoom dieper doordringen om voldoende overlap te krijgen van het 

2p-gat met met de baan van het ionisatie elektron. Voor moleculen uit groep 2 

b geldt het omgekeerde en ligt de baan van het ionisatie elektron ~ meer naar 

** buiten, zodat hier het Ne atoom minder ver hoeft door te dringen. De ionisa-

tie zal daardoor voor moleculen uit groep 1 plaatsvinden bij kleinere bot-

singsparameters en de totale ionisatie doorsnede zal lager zijn. 
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koppeling van elektronisch en moleculair rotationeel impulsmoment 

De koppeling waar het hier om gaat, is de koppeling tussen het draai-impulsmo-

ment 1 van de botsingspartner en het totale elektronische impulsmoment 1 van 

** het Ne atoom. Dit komt dus alleen bij voor moleculen. Het proces is op de 

volgende manier weer te geven 

**1 -t Ne ( ) + X 
1
(J) mo 

Ne**cl) + x 
1
c1·) mo (4.3) 

met 

1 + 1 = 1' + 1· 111 = 11'1 111 = 11' I 

Het is een elastisch proces, dus zonder energie-overdracht. Er vindt een her-

oriëntatie van impulsmomenten plaats, waarbij de somvector niet verandert van-

wege behoud van totaal impulsmoment P. Het gevolg is dat de oriëntatie van 1 
ten opzichte van de internucleaire as verandert. Het proces zal afhankelijk 

zijn van de rotatietijd T t van het molecuul. Is deze namelijk groot in ver-ro 

gelijking tot de botsingstijd Tbots {0{10- 13 s)), dan zal het molecuul tijdens 

de botsing nagenoeg stilstaan. De koppeling zal in dit geval klein zijn. Deze 

situatie is te vergelijken met het "loeken" van de rotatie-koppeling tussen N 
en 1. zoals behandeld in Hfdst. 1. Bij kleine rotatietijden is er daarentegen 

juist een sterke rotatie-koppeling tussen 1 en J. Door deze koppeling zal het 

polarisatie-effect veranderen, doordat een asymptotische oriëntatie die zonder 

rotatie-koppeling een kleine overgangs-waarschijnlijkheid ·heeft, in geval van 

koppeling een grote overgangs-waarschijnlijkheid heeft en omgekeerd. De kop

peling zal afhankelijk zijn van de asymptotische oriëntatie van l waardoor 

ook de totale doorsnede kan veranderen. 
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Rotatie-excitatie 

Dit proces loopt als volgt 

Ne**(j) + X 1(1') + ~ .. , 
mo JJ 

(4.4) 

Ook dit komt allen voor bij de moleculen. Door relaxatie als gevolg van de su-

persone expansie is de effectieve rotatie-temperatuur van de moleculen laag, ~ 

10 K, uitgezonderd H2 met een laag botsingsgetal [GAL74] waardoor het minder 

relaxeert (46% H~rtho(j=O), 47% H~ara(j=l)). Over het algemeen is er dus al-

leen excitatie mogelijk naar hoger gelegen rotatie-niveaus. Er is dan netto 

minder energie beschikbaar voor intra-multiplet mixing. De rotatie-excitatie 

is afhankelijk van de energie-opsplitsing B t" De directe invloed van rotara 

tie-excitatie is vrij klein, door de geringe opsplitsing van de rotatie-

niveaus. Indirect echter. werkt rotatie-excitatie natuur lijk door via rota

tie-koppeling van het nieuwe impulsmoment j· met j van Ne**. 

4.4 Voorlopige analyse 

We zullen nu met de in de vorige paragraaf behandelde concurrerende pro-

cessen de in Par. 4.2 opgemerkte punten proberen te verklaren. Allereerst is 

het dus noodzakelijk een overzicht te hebben van gegevens als botsingsenergie, 

relatieve snelheid, massa en de voor dergelijke processen karakteristieke con-

stanten als dipool-polariseerbaarbeid ad' rotatietijd T en rotatie-opsplitrot 

sing van de eerste rotatie-niveaus B . Deze zijn gegeven in de onderstaande rot 

Tabel 4.6. 

We kijken allereerst naar de edelgassen. Met toenemende massa neemt ook 

** de dipool-polariseerbaarbeid ad toe. De wisselwerking van Ne met een zwaar 



-90-

Tabel 4.6 Overzicht voor de verschiLLende botsingspartners van de asymp-

totische sneLheid na een supersone expansie, de atomaire massa 

en van de karakteristieke constanten voor resp. intra-muL ti-

pLet mixing, Penning-ionisatie, rotatie-koppeLing en rotatie-

excitatie 

Atoom / VOO m ad E. T rot Brat 1on 

Molecuul (m/s) (amu) (A3) (eV) {10-13s) (me V) 

He 1795 4.00 0.205 

Ne 783 20.18 0.395 

Ar 557 39.94 1.642 15.76 

Kr 384 83.80 2.480 14.00 

Xe 307 131.30 4.045 12.13 

H2 2530 2.02 0.790 15.43 0.5 15 

N2 787 28.01 1.671 15.58 3.4 0.5 

CH4 1179 16.04 2.601 12.99 30 0.65 

co2 712 44.01 2.651 13.77 300 0.1 

N2o 712 44.01 3.001 12.89 400 0.1 

edelgas als botsingspartner zal daardoor sterker zijn dan voor een lichter 

edelgas. De verwachting is dus dat voor zwaardere edelgassen de botsingsdoor-

snede voor intra-mul tiplet mixing groter zal zijn. Als gevolg van de lagere 

eindsnelheid van zwaardere gassen na een supersone expansie, is echter het 

netto effect geringer dan je op grond van het verschil in ad verwacht. 

De afhankelijkheid van de ionisatiekans van de botsingsparameter blijkt 

zeer duidelijk a.ls we de overgangen {a}5~{a} 4 , {a}9~{a}8 en {a}9~{a} 10 
met el

kaar vergelijken, Fig. 4.18. Je ziet dan dat deze drie verschillen qua b-waar-

de gebied waar de overgang voornamelijk plaatsvindt. In Fig. 4.19 worden de 

gepolariseerde werkzame doorsnedes Q~:kt(~) voor deze overgangen vergeleken. 
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Fig. 4.18 Bijdrage per b aan de totaLe doorsnede voor intra-rnul.tipl.et 

mixing voor de overgangen {a} 5~{a} 4 . {a}9~{a}8 en {a}9~{a} 10 . 
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VergeLijking uan de werkzame doorsnedes tussen het Ne -He en 

** het Ne -Ar systeem voor de overgangen {a}5~{a} 4 , {a}9~{a} 8 en 

{a}9~{a}10 . Let op de sterk verschiLLende verticaLe schaLen ! 
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De drie overgangen kunnen op de volgende manier onderscheiden worden: 

{a} 5~{a}4 is een overgang die voor namelijk plaatsvindt bij volle tot sche

rende botsingen, zie Hfdst. 1 en 2, {a}9~{a}8 vindt plaats zowel bij volle 

botsingen als bij kopse botsingen, en {a}9~{a} 10 alleen voor kopse botsingen. 

De eerste overgang zal dus nauwelijks invloed ondervinden van Penning-ionisa-

tie, dat voornamelijk optreedt bij kopse botsingen en daar ook het overheer-

. sende botsingsgeïnduceerde proces is, de tweede overgang zal er gedeeltelijk 

door beïnvloed worden, en de derde wordt er maximaal door beïnvloed. Dit is 

** volledig in overeenstemming met de metingen als je Ne ~He, waar geen Penning-

** ionisatie voorkomt, vergelijkt met Ne -Ar, zie Fig. 4.19 en Tabel 4.1 en 4.4. 
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Door op deze manier verschillende overgangen voor een bepaald gas te ver-

gelijken met He kun je een globale indeling maken naar b, qua ionisatie-kans. 

Je moet je daarbi.j telkens wel beperken tot één beginniveau, omdat de onder-

linge oriëntatie van het 2p-gat en de 3p-elektronenbaan mede bepalend is voor 

de ionisatiekans zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd. Ter verduidelij-

king van het effect is dat hierboven niet gedaan. Het is slechts een relatieve 

schaling. Stellen we dat er bij de overgang {a}5~{a}4 geen verlies aan door

snede voor intra-multiplet mixing als gevolg van Penning-ionisatie optreedt en 

voor de overgang {a}9~{a} 10 maximaal verlies, dan kun je volgende indelingen 

maken, Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 GLobaLe b-afhankelijkheid van Penning-ionisatie uoor de syste

** men Ne -Ar, Kr en Xe. 

Ar Kr Xe 

{a}5 b < 2 ao 75 % 80 % 58 % 

2 ao ~ b ~ 4 ao 88% 76 % 15 % 

b > 4 ao 0% 0% 0% 

{a}g b < 5 ao 100% 

10 ao > b > 5 ao 85% 

Uit deze tabel blijkt dus dat de ionisatiekans afneemt met toenemende 

massa, hetgeen overeen komt met metingen in de Klavertje-IV opstelling van 

doorsnedes voor alleen Penning-ionisatie, zie Tabel 4.5. 

Dat het polarisatie-effect afneemt is niet verwonderlijk omdat bij kopse 

botsingen de Ne** atomen als het ware weggeïoniseerd worden, zodat er alleen 

bijdragen aan de totale doorsnede zijn voor intra-multiplet mixing voor meer 
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volle botsingen waarbij, zoals in Hfdst. 2 bleek , de asymptotische begintoe-

standen IMJiz' volledig opgemengd worden, te vergelijken met de situatie bij 

** de overgang {a}5~{a}4 . voor Ne -He. 

Bij de moleculen is het beeld veel gecompliceerder omdat daar meerdere 

concurrerende processen naast elkaar voor kunnen komen. Zowel Penning-ionisa-

tie, koppeling van het elektronisch impulsmoment met het moleculaire rotatie-

impulsmoment als rotatie-excitatie van het moleculaire rotatie-impulsmoment. 

In Par 4.3 is aannemelijk gemaakt, dat voor moleculen uit groep 1 de ionisa-

tiekans kleiner is dan voor moleculen uit groep 2. Uit Tabel 4.5 blijkt dat 

** voor Ne -molecuul systemen er wel genoemd verschil optreedt maar dat dit ver-

schil gering is. Ook uit onze metingen blijkt in geringe mate het zelfde ef-

fect voor te komen. Bijvoorbeeld 002 (groep 1} in vergelijking met CH4 

(groep 2), beide met ongeveer dezelfde ad. CH4 lijkt minder invloed te onder

vinden van een concurrerend proces voor nagenoeg alle overgangen. Bovendien 

zijn de moleculen uit groep 1 nog vrij rond, zodat er nog veel overeenkomst is 

** met Ne -edelgas systemen en er van de rotatie-ffecten nog weinig sprake is. 

De moleculen uit groep 2 daarentegen zijn anisotroop (langwerpig}. Het ver-

schil tussen N20 en 002 is nog niet helemaal duidelijk maar zal misschien te 

maken hebben met het feit dat N20 asymmetrisch is terwijl 002 symmetrisch is, 

zie Fig. 4.20. 

Fig. 4.20 Schets uan de atomaire structuur uan C02 in vergelijking met 
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Terwijl 002 voor alle overgangen een omgekeerd polarisatie- effect heeft lijkt 

dat voor N20 per overgang verschillend te zijn. 

Ook voor de moleculen neemt het polarisatie-effect af als gevolg van feit 

dat alleen banen met grotere botsingparameters, met een opmenging van asympto-

tische toestanden IMJiz' , nog bijdragen aan de totale doorsnede. Deze demping 

zal het grootste zijn voor overgangen die plaatsvinden voor kleine b, omdat in 

dit geval de grootste verschuiving van het gebied waar de voornaamste bijdra-

gen vandaan komen plaatsvindt. Dit blijkt duidelijk aan de hand van de meting-

** en aan het Ne -H2 systeem. In Tabel 4.8 wordt een vergelijking gemaakt tussen 

He en H2 voor de verschillende overgangen, waarbij ook aangegeven is voor 

welke b de bijdrage aan de totale doorsnede maximaal is. 

Tabel 4.8 Demping van de polarisatie-effecten voor verschillende 

overgangen voor H2 in vergelijking met He. 

He H2 

overgang b Qo/Q1 b Qo/Q1 demping 

[ao] [ao] 

5 ~ 3 4.4 0.22 5.7 0.67 0.33 

5 ~ 7 4.8 3.0 6.1 1.3 0.43 

5 ~ 8 5.9 2.2 7.7 1.4 0.64 

5 ~ 6 6.7 0.59 8.6 0.72 0.82 

5 ~ 4 8.1 1.1 10.5 1.0 0.91 

7 ~ 5 3.0 8.7 3.8 1.8 0.21 

7 ~ 6 5.2 0.26 6.7 0.64 0.41 

7 ~ 4 3.7 0.34 4.8 0.66 0.52 

7 ~ .8 5.9 0.72 7.7 0.89 0.81 
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Zoals bij de edelgassen aannemelijk gemaakt ondervindt de overgang {a}5~{a}4 
geen of nauwelijks invloed van Penning-ionisatie. Voor deze overgang blijkt 

dan ook duidelijk het effect van een toenemende ad. Van de moleculen heeft H2 

de kleinste ad en ook de kleinste doorsnede, ad= 0.8 x- 3 en Q~!s = 9.4 Ä2
, 

oplopend N20 met de grootste ad en ook de grootste doorsnede, ad = 3.0 Ä- 3 en 

Q~!~ = 48 A2
. 
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HOOfTSTUK 5: MODELPOTENTIALEN 

In dit hoofdstuk wordt een nulde-orde aanpak beschreven om, uitgaande van 

** de bestaande Ne -He potentialen, tot potentialen te komen voor de andere bot-

singspartners. 

5.1 ** Ne -He, Ne en Ar potentialen 

• 
Met behulp van een modelpotentiaal methode zijn door Henneeart en Masnou-

** ** Seeuws potentialen ontwikkeld voor Ne -He [HEN82] en voor Ne -Ne [HEN85]. De 

He potentialen blijken goed te voldoen. De met behulp van een gekoppelde kana-

len programma berekende doorsnedes met deze potentialen als input [MAR85] ver-

tonen een vrij grote overeenkomst met experimenteel bepaalde doorsnedes, zie 

o.a. Hfdst.2 en 3 en [HOE87]. De Ne potentialen blijken echter niet juist te, 

er wordt verkeerd rekening gehouden met symmetrie-effecten [B0087]. 

Op een soortgelijke manier als Henneeart door middel van een modelpoten-

** tiaal methode heeft Bu~ert potentialen voor Ne -Ar bepaald [BU~85] en [JAN88] 

. Deze potentialen lijken qua vorm op de He potentialen van Hennecart. Alleen 

de avoided crossings in de adiabatische potentiaal-curves liggen iets verder 

naar buiten. 

5.2 Potentiaal aanpassing 

Modelpotentialen 

Op basis van de He potentialen van Henneeart en Masnou-Seeuws gaan we nu 

proberen de potentiaal zo aan te passen dat ook andere botsingssystemen kunnen 

worden beschreven. Daartoe is het van belang om te weten hoe de He potentialen 

zijn opgebouwd. 
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Zij zijn uitgegaan van de Born-ûppenheimer benadering, dat wil zeggen dat 

de kernbeweging en de elektronenbeweging gescheiden behandeld kunnen worden. 

De elektronen Hamiltoniaan ~ol die bestaat uit de atomaire Hamiltoniaan van 

het geëxciteerdeNe atomen en van het He atoom en de wisselwerkingspotentiaal 

VI, is gegeven door 

** ** ~e + ( ~e ) + ~e -He = at at I (5.1) 

Bedenk hierbij dat het He atoom zich in de grondtoestand bevindt, {1S0 }. De 

adiabatische potentiaalcurves ~(R) worden verkregen door matrix-diagonalisa

tie in een a-diabatische basis. Om tot aanpassing van deze potentialen te kun-

nen komen zal de wisselwerkingspotentiaal VI nader beschouwd moeten worden. 

De wisselwerkingspotentialen als door Henneeart en Masnou-Seeuws opge-

steld voor He zijn opgebouwd op basis van de elektrostatische dipool-wissel-

werking. Daarbij zijn zij uitgegaan van maximaal drie deeltjes wisselwerking 

. ** + -1 tussen de volgende deeltJes: het Ne (3p) valentie-elektron, het Ne {2p) 

gat en het grondtoestand He atoom. Dit is geoorloofd omdat in principe de la

dingsverdeling van de Ne+-romp en van het (3p)-valentie-elektron ruimtelijk 

van elkaar gescheiden zijn, zie Fig. 5.1. 

r.o ~-------------ï .~~. 

I '\ _. _ • _ ~olentit-cl~tron 
• • 

I ~ 
romp 

• 

o.S 
/ ~ 

"" • ~ 
rcao) ~ 

• 
/ • . ./ 

0 o.or 0.10 0.10 O.Xl 0.1;0 o.so o . ., O.jO 0.60 

Fig. 5.1 RuimteLijke uitgebreidheid van het 3p vaLentie-eLektron en 

** van het 2p gat voor Ne [MAR85]. 

• 
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** Het Ne -He systeem kan nu op de volgende manier worden weergegeven (Fig. 

5.2}. 

He 

** Fig. 5.2 Goordinaten voor het Ne -He systeem. 

Er zij in de wjsselwerkingspotentiaal drie termen te onderscheiden: 

(5.2) 

met 

V:J(R) 
1 ad 

- 41TE.o 2R4 

V4{f2.R) 1 adcos-8 
- 4ve.a 2r~ R

2 

Hierin is ad de dipool-polariseerbaarheid van het He atoom. Voor de overige 

grootheden, ziè Fig. 5.2. 

• V2(r2) beschrijft de wisselwerking tussen valentie-elektron en 

grondtoestand atoom. De eerste term is een lange dracht geïndu-

ceerde dipool wisselwerking. De term 06 is een afkap-functie, 

met afkap-straal r , die ervoor zorgt dat deze term niet singuc 

lier wordt voor r2~. De tweede term is een empirische korte 

• 
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dracht potentiaal, een afgeschermde Coulomb potentiaal met af-

scherm-straal 1
/ 0 , van het He atoom. Deze worden bepaald uit 

experimentele strooigegevens, re en 1
/ 0 van de orde (~ 1 a 0 ) 

[Henn81]. 

• V::~(R) beschrijft de wisselwerking tussen de Ne+ -romp en het 

grondtoestand atoo~ met behulp van een ion-geïnduceerde dipool-

potentiaal. 

• V4{f2.R) is een drie-deeltjes potentiaal die de wisselwerking 

beschrijft van het Ne+ -ion met de door het valentie-elektron 

geïnduceerde dipool in het grondtoestand atoom, en omgekeerd. 

Het gedrag van VI voor grote R is in theorie conform dat voor de VanderWaals 

-c6 wisselwerking V(R) = /R6· 

De V::~ en V4 term zijn eenvoudig aan te passen door een op de botsings-

partner toegespitste dipool-polariseerbaarheid ad te nemen. Voor de V2 term 

lijkt die omzetting in eerste instantie niet eenvoudig uit te voeren. Bekijken 

we echter de dracht van het valentie elektron, weergegeven in Fig. 5.1, dan 

blijkt deze maximaal 1 ao te zijn. Bij thermische botsingsenergieën is de af-

stand van kortste nadering van de kernen {i.e. het omkeerpunt) Rr ~ 2-4 ao. De 

nadering van het valentie-elektron r2 is dus maximaal tot 1-3 ao, afhankelijk 

van de botsingsenergie. De invloed van de afgeschermde Coulomb potentiaal is 

voor r2 ~ 3 ao nog steeds kleiner dan 1 %. In onze nulde-orde aanpak laten wij 

dit voorlopig bui ten beschouwing bij de bepaling van de nieuwe potentialen. 

Naarmate de botsingsenergie hoger is zal echter de afwijking ten opzichte van 

het experiment toenemen. De wisselwerkingspotentiaal is met deze verwaarlozing 

nu heel makkelijk aan te passen aan de gewenste botsingspartner X door de He 

potentialen te vermenigvuldigen met ad(X)/ad(He). Indien de dipool-polariseer

baarheid van een bepaald atoom bekend is zijn er in principe ook wisselwer-
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** kings potentialen met Ne voor te genereren. 

Door diagonalisatie van ~ol krijg je de gewenste adiabatische potentiaal-cur-

ves. In afwachting van beloofde "exacte" berekeningen van Masnou-Seeuws wordt 

voorlopig met deze'nulde-orde aanpak gewerkt. De dipool-polariseerbaarheid ad 

en de massa van de door ons gebruikte edelgassen en moleculen zijn gegeven in 

Hfdst. 4 Tabel 4.6. 

Vergelijking met bestaa:1de potentialen 

In Fig. 5.3 zijn de adaiabatische potentiaal curves van He (ad=0.205) en H2 

(ad=0.790) voor 0 = 1 weergeven om een indruk te geven wat een verschillende 

ad voor gevolgen heeft. 

De vorm van de potentiaal-curves is nagenoeg hetzelfde gebleven, maar is voor 

een grotere ad in zijn geheel meer naar bui ten geschoven. Dit komt ruwweg 

overeen met de experimenten die voor de verschillende gassen globaal hetzelfde 

beeld laten zien. 

0 2 
R 

4 
oO ) 

He (HennecaRr) 
..J2.. = 1 

6 8 10 12 14 

Fig. 5.3a ** Adiabatische potentiaat-curves van Ne -He voor 0 = 1. 



-104-

H
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0 2 4 6 8 10 12 14 

R oO l 

Fig. 5.3b ** De gesimuleerde adiabatische potent iaat-curves van Ne -H2 

voorn= 1. 

** Vergelijken we de gesimuleerde potentialen voor Ne -Ar met de potentialen die 

door Bu~ert ontwikkeld zijn, dan valt ook hier vorm-gelijkenis op, Fig. 5.4. 

AR (s;m.) 

Ij 

---------------10 

J8 

0 2 4 6 8 10 12 14 

R [ oO l 

** Fig. 5.4a De gesimuleerde adiabatische potentiaal-curves van Ne -Ar 

voorn= 1. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 
R C oO J 

Fig. 5.4b . ** De adiabatische potenttaal-curves van Bu~ert voor Ne -Ar met 

0=1. 

Verder valt op dat bij de potentialen van Bu~ert de avoided crossings minder 

ver naar buiten liggen dan de door ons gesimuleerde potentialen, echter wel 

** verder naar buiten dan voor de Ne -He potentialen. Uitgebreide berekeningen 

met de potentialen van Bu~ert volgen nog [JANSS]. 

Als indicatie voor de optredende effecten voor de verschillende 

overgangen lijken de gesimuleerde potentialen dus te voldoen. 

Omdat de Ne**-Ne potèntialen van Henneeart en Ma.snou-Seeuws niet juist • 

zijn, zijn we voorlopig ook voor dit systeem aangewezen op gesimuleerde poten-

tialen. Doordat er bij thermische botsingsenergieën geen sprake lijkt van sym-

metrie-effecten is dat minder erg dan het op het eerste gezicht lijkt. Bij ge-

bruik van de Plasmabron zal er waarschijnlijk wel rekening gehouden worden met 

het voorkomen van gerade- en ungerade-potentialen. 
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5.3 Vergelijking met het experiment 

Door de experimenteel bepaalde doorsnedes voor intra-multiplet mixing te 

vergelijken met doorsnedes berekend met de quanturnmechanische gekoppelde ka-

nalen berekening of met het semiklassieke Landau-Zener model, met als input de 

gesimuleerde potentialen, krijg je meer inzicht in de invloed van de verschil-

lende concurrerende processen, die in de berekeningen niet worden meegenomen. 

Zo wordt een eerste indicatie verkregen van wat er bij de botsing gebeurt. 

x 

Ne 

Ar 

H2 

CH4 

Tabel 5.1 De crossingparameters van de avoided crossings tussen de adia

batische potentiaat curves van Ne**-Ne, Ar, H
2 

en eH4. 

crossing n Re He ~t Fk Ft niveau RL,k 

(k, t) (ao) (eV) (me V) (meV/ao) (meV/ao) k (ao) 

-57 0 8.1 18.701 20.0 100 0 4 9.0 

45 1 9.6 18.712 0.8 25 1.5 5 9.5 

56 1 8.1 18.704 18.3 100 0 6 8.0 

67 1 8.5 18.666 3.4 48 5.0 7 8.5 

-57 0 10.4 18.695 19.1 105 0 4 11.0 

45 1 11.7 18.708 0.9 23 0.3 5 12.0 

56 1 10.3 18.700 17.8 113 0 6 10.5 

67 1 10.7 18.662 3.6 54 4.2 7 10.5 

-57 0 9.3 18.691 19.5 110 0 4 9.5 

45 1 10.7 18.710 1.0 22 1.0 5 2.0 

56 1 9.2 18.703 18.3 110 0 6 9.0 

67 1 9.6 18.664 3.4 56 5.0 7 9.0 

-57 0 11.0 18.693 20.0 110 0 4 11.0 

45 1 12.3 18.706 0.9 22 1.0 5 12.0 

56 1 11.3 18.697 18.3 110 0 6 11.0 

67 1 11.3 18.660 3.3 60 2.0 7 11.0 

' : 

; 

' 
I 

; 

' 
i 
I 
I 

' 

! 

I 
I 
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Tabel 5.1 ExperimenteLe, quantummechanische en semiklassieke gepoLari-

IMkl 
seerde werkzame doorsnedes QL~k' uoor verschiLLende botsings-

partners. 

overgang E 0 1ol Ql11 olol/ 111 
cm Q 

[me V] [Ä2] [Ä2] 

{a}k~{a}l SK QM E.XPT SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT 

5~3 120 125 0 0.049 0.094 0.074 -- 0.62 

200 210 0 0.038 0.10 0.155 -- 0.24 

5~ 125 120 120 4.76 8.88 14.3 5.12 9.27 12.0 0.93 0.96 1.2 

200 210 10.43 6.78 9.63 6.22 1.1 1.1 

5~6 125 120 125 0.012 0.29 0.45 0.022 0.16 0.22 0.56 1.6 2.1 

5~7 125 120 125 9.62 5.56 4.22 1.63 1.16 0.88 5.9 4.8 4.4 

200 215 9.45 5.47 2.52 1.57 3.8 3.6 

5~s 120 125 0.22 0.25 0.87 0.036 0.25 6.5 

200 210 0.99 0.30 0.26 0.078 3.8 3.7 

5~10 120 125 0.02 0.47 0.005 0.023 4.0 20 

200 210 0.05 1.22 0.02 0.04 2.5 22 

7~4 125 120 125 1.07 0.041 0.25 3.92 0.37 0.35 0.27 0.11 0.64 

125 200 210 0.81 0.19 3.11 1.25 0.26 0.15 

7~5 125 120 125 3.35 1.16 0.43 0.63 0.156 0.058 5.3 7.4 7.4 

200 210 3.76 1. 77 0.56 0.32 6.7 5.5 

7~6 125 120 125 26.1 2.40 0.62 23.2 22.2 2.88 1.1 0.11 0.22 

200 210 3.18 1.48 9.2 6.12 0.35 0.24 

7~8 120 125 2.24 3.98 5.59 8.51 0.40 0.47 

200 210 3.39 7.68 5.32 15.4 0.64 0.50 
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overgang E Qlol Qlll Qlol1 lll 
cm Q 

[me V] [Ä2] [Ä2] 

{a}k -+{a} 1 SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT 

5-+4 130 130 15.4 17.8 16.8 15.4 0.92 1.1 

5-+6 130 130 0.008 0.27 0.019 0.035 0.42 7.5 

5-+7 130 130 8.03 1.94 1.27 1.05 6.3 1.9 

7-+4 130 130 0.108 0.042 1.23 0.43 0.09 0.10 

7-+5 130~ - 130 1.01 0.57 0.048 0.059 21 9.7 

7-+6 130 130 2.83 1.40 7.98 3.84 0.35 0.37 

Waterstof 

overgang E Qlol Ql11 Qlol; 111 
cm Q 

[me V] [Ä2] [Ä2] 

{a}k -+{a} 1 SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT 

5-+3 90 105 0 0.22 0.37 0.34 -- 0.67 

5-+4 90 90 85 10.5 16.8 8.65 11.9 16.2 8.46 0.88 1.0 1.0 

5-+6 90 90 85 0.087 1.88 6.13 0.073 3.42 8.06 1.2 0.55 0.72 

5-+7 90 90 85 --- 4.46 6.94 --- 1.16 5.67 --- 3.8 1.2 

5-+8 90 85 1.79 3.09 1.64 2.27 1.1 1.4 

7-+4 90 90 85 --- --- 0.28 --- --- 0.42 --- --- 0.66 

7-+5 90 90 85 --- 0.046 0.72 --- 0.015 0.41 --- 3.1 1.8 

7-+6 90 90 85 2.39 1.84 1.89 7.03 10.7 3.24 0.34 0.17 0.50 

7-+8 90 85 5.13 8.20 16.2 9.24 0.32 0.89 
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Methaan 

overgang E Qlol Ql11 Qlol/ lil cm Q 

[me V] [Ä2] [Ä2] 

{a}k -+{a} 1 SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT SK QM EXPT 

5-+4 160 160 34.8 32.3 27.1 30.0 1.3 1.1 

5-+6 160 160 0.196 4.55 0.126 5.07 1.6 0.88 

5-+7 160 160 28.0 3.54 30.8 3.83 0.91 0.90 

7-+4 160 160 12.0 1.03 23.1 0.77 0.52 1.4 

7-+5 160 160 9.43 1.69 1.01 0.41 9.3 4.0 

7-+6 160 160 8.19 11.6 12.9 10.4 0.63 1.1 

Bekijken we.de tabel van neon dan zie je dat met de gesimuleerde poten-

tialen toch nog een vrij redelijke voorspelling van werkzame doorsnedes en po-

larisatie-effectell mogelijk is. Uitgezonderd de overgangen die lopen via de 

ver naar binnen gelegen avoided crossing (56), zoals de overgang {a}5-+{a}6 . In 

het binnengebied zullen de potentialen het meeste afwijken van de werkelijke 

potentialen, omdat op kortere internucleaire afstand de van He afwijkende ion-

kern van de verschillende botsingspartners steeds meer invloed heeft. 

Bekijken nu met dit in het achterhoofd de andere gassen, dan is met de tabel-

len van argon, waterstof en methaan een voorzichtige voorspelling te maken van 

de effecten van de drie concurrerende processen op intra-multiplet mixing. 

Een exactere bepaling van de potentialen, op dezelfde manier als de helium po-

tentialen verkregen zijn, zal de voorspellingswaarde nog verhogen. Dit zal in 

de nabije toekomst door Masnou gedaan worden. 
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5.4 Inbouw van concurrerende processen 

In Hfdst. 4 zijn de concurrerende processen die kunnen voorkomen be

schreven. Voor de edelgassen is dat zoals gezegd Penning-ionisatie, Vgl.(4.1), 

voor de moleculen komt daar nog bij koppeling van het elektronische met het 

moleculaire rotatie impulsmoment Vgl.(4.4) en rotatie-excitatie van het mole-

culaire impulsmoment Vgl.(4.7). We zullen nu voor deze processen één voor één 

bekijken of het mogelijk is dergelijke processen in de berekeningen in te 

bouwen en op welke manier. 

Penning-ionisatie 

In eerste benadering kan Penning-ionisatie globaal in rekening gebracht 

worden door per inkomende botsingsparameter b of gebied van b-waarden een io-

nisatiekans in te voeren. Deze ionisatiekans kan bepaald worden door experi-

mentele botsingsdoorsnedes voor de verschillende overgangen onderling te ver-

gelijken, zoals in Hfdst. 4 al ruwweg is gedaan, en door ze te vergelijken met 

berekende doorsnedes op basis van de gesimuleerde potentialen. De zo verkregen 

ionisatiekans is op een uiterst eenvoudige manier achteraf aan de quantumme-

chanische gekoppelde kanalen berekening en de semiklassieke Landau-Zener -ach-

tige berekening toe te voegen. Dat dit zo eenvoudig gaat komt doordat de door-

snedes per totaal impulsmoment-waarde, die correspondeert met de botsingspara-

meter b volgens Vgl.(1.8), berekend wordt. 

Een exactere methode is gebruik te maken van een optische potentiaal me

thode. Deze potentialen bestaan uit een reeel en een imaginair deel [VER84] 

opt 
U ( r) = V 

0 
(r) - r( r) /2 (5.3) 
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met r(r) de energiebreedte. Voor een dergelijke potentiaal wordt de netto 

deeltjesstroom door een bol met de straal R gegeven door 

(5.4.) 

~(r,E) is een golffunctie die voldoet aan de Schrodinger vergelijking van het 

systeem. Uit deze vergelijking blijkt waarom deze potentiaal voor ons doel ge

schikt is. Voor Im(Uopt}< o is er namelijk verlies van deeltjes. Hiermee kan 

** het uit de bundel geioniseren van de Ne beschreven worden. 

De ionisatiewaarschijnlijkheid W(r} blijkt overeen te komen met hr{r}/2 De to-

tale ionisatiewaarschijnlijkheid of opacity functie van het baanimpulsmoment 1 

gegeven door [VER84] 

()() 

A{ 1} = 1 - (5.5} 

met v1 de radiele snelheid en Rr.l het klassieke omkeerpunt behorende bij b. 

Om de totale ionisatiekans A{l} te kunnen bepalen moet geïntegreerd over de 

gehele baan. De doorsnede voor Penning-ionisatie wordt nu via de semiklassieke 

correspondentierelatie voor gegeven door 

()() I I 
Qion = J2~bdb Pk~ {b) {1-A{b}} 

0 

(5.6} 

Deze relatie komt overeen met een soortgelijke semiklassieke vergelijking voor 

intra-mul tiplet mixing, Vgl. ( 1.12}. In geval van Penning-ionisatie wordt de 

doorsnede voor intra-multiplet mixing dan gegeven door 
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<XII lf\ I lf\ I = 2wbdb Pkl {b) {l-A {b)) {5.7) 

0 

Het is nu noodzakelijk geworden om ook in het semiklassieke geval de baan van 

de deeltjes nauwkeuriger te. bepalen. Dit zal in de toekomst gebeuren door de 

klassieke baan te berekenen door het oplossen van de bewegingsvergelijkingen 

[JAN88]. 

Voor de quanturnmechanisch gekoppelde kanalen berekeningen geldt een soortge-

lijke aanpak met behulp van Vgl.{5.5). Voor telken~ een waarde van het totale 

impulsmoment wordt per internucleaire afstand R de opmenging van de verschil-

lende {a}k,l toestanden bijgehouden. Door op elk punt R de ionistie kans bij 

te houden, kan achteraf, nadat de gehele baan doorlopen is, A{l) in rekening 

gebracht worden. 

De imaginaire potentiaal wordt verkregen door een bepaalde vorm te fitten aan 

experimentele gegevens over Penning-ionisatie. De ionisatiekans is evenredig 

met de overlap van de elektronenbanen. Omdat de elektronenbaan aan de rand de 

vorm hebben van een afnemende e-macht, zal in het algemeen de vorm van f{r) 

hiermee evenredig zijn. 

f( r) "' exp{ -{3r) {5.8) 

Vanwege deze exponent zal de bijdrage aan de ionisatie-doorsnede voornamelijk 

komen van de kleinste r-waarden, dus uit de buurt van het omkeerpunt Rr ,l" 

Zoals in Hfdst. 4 al globaal aangegeven is, kun je met behulp van intra-multi-

plet mixing per b of gebied van b-waarden de ionisatie-doorsnede bepalen. Het 

is op deze manier in feite mogelijk Penning-ionisatit differentieel, naar b, 

te meten. Energie-variatie geeft een verfijning van de meting. De kans op in-

tra-multiplet mixing is afhankelijk van de radiële component van de relatieve 
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snelheid en de grootte van deze component hangt af van b. Door variatie van de 

energie kan dus het gebied van b-waarden die de werkzame doorsnede voor intra

multiplet mixing bepalen gevariëerd worden. Vergelijken met het Ne**-He, een 

systeem waarbij alleen intra-multiplet mixing optreedt, geeft aan wat de ener-

gie-afhankelijkheid van intra-multiplet mixing is. De andere verschillen zijn 

dan toe te schrijven aan het verschil in ionisatie-kans voor de afzonderlijke 

b-waarden. 

Door differentieel te meten kan A(B) bepaald worden en daarmee de vorm van de 

imaginaire potentiaal f(r). 

Rotatie-excitatie en depolarisatie 

Een nulde-orde benadering middels een empirisch bepaalde dempings- of 

depolarisatie-"operator" lijkt hier het meeste kans van slagen te hebben. Hoe 

die verkregen kan worden is aangegeven in de laatste paragraaf van Hfdst .. 4. 

Een exacte aanpak met behulp van de juiste operator blijkt uiterst moeizaam te 

gaan. Zie o.a. [STE87] voor het nog eenvoudige systeem Ne*{
3P0 .2}-H2{

1
!g,v=Û}. 

Dit leidt tot een stelsel van 81 gekoppelde vergelijkingen en dientengevolge 

ook eenS-matrix van 81x81, neem ter vergelijking onze eigen gekoppelde kana-

. ** len berekening voor Ne -He dat 18 kanalen heeft en al een vrij forse reken-

tijd vraagt. De rotatie-excitatie waarschijnlijkheid (jH
2 
= 0 ~ 2) blijkt 

overigens maar maximaal van de orde 10-2 te zijn. 
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HOOFrSfUK 6: <DNU.USIES EN SUGGFSTIES 

Tijdens de afstudeerperiode zijn de metingen aan botsingsgeïnduceerde 

overgangen binnen het Ne**{(2p)5(3p)}-multiplet bij thermische botsings-

** energieën voor het Ne -He-systeem nagenoeg afgerond. Alleen aan over-

gangen met {a}2 en {a}
10 

als begintoestand is nog niet gemeten. Het op de 

{a}
2 

toestand toegesneden interferentie-Hl ter, waaraan het tot dusver 

ontbrak, is inmiddels besteld. De voor de {a}
10 

toestand nodige laser

golflengte ligt buiten het bereik van de dye-laser. 

De grote hoeveelheid informatie, die deze metingen hebben opgeleverd, 

** heeft er toe geleid dat nu een goed inzicht is verkregen in de Ne -He 

wisselwerking en botsingsdynamica. Vooral de ontwikkeling van een semi-

klassieke analyse, naast de quanturn-mechanische berekeningen met hun 

"black-box"-karakter, heeft veel tot dit inzicht bijgedragen. Dit geldt 

met name voor de hoogst interessante oriëntatie-effecten die optreden bij 

overgangen binnen de {a}4 ' 5 ' 6 ' 7 groep. Deze blijken terug te voeren op 

symmetrie-effecten (de scheiding in + en - reflectie-symmetrie klassen en 

in 0-multipletten), het optredén van avoided-crossings tussen de adiaba-

tische potentiaal-curves, en de competitie tussen rotatie-koppeling en 

locking. 

** Anders dan vroeger hebben ook de overgangen vanuit Jk=S en 9 voor Ne -He 

in dit verslag veel aandacht gekregen. Uit de metingen blijkt dat zelfs 

van het geringe aardmagneetveld ( 0.5 G) al een duidelijk merkbare in-

vloed uitgaat. Tevens blijkt dat de aanwezigheid van een magneetveld een 

gedetailleerde analyse van de meetresultaten nagenoeg onmogelijk maakt. 

De enige manier om met een (aard)magneetveld in de meetopstelling om te 

gaan, is dat veld te compenseren. Dit is in de Minibundel-I opstelling 

gebeurd door het inbouwen van compensatie-spoelen, volgens het Helmholtz-

principe. De eerste metingen daarmee waren succesvol. 
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** Het verkregen inzicht in het Ne -He systeem nodigde uit tot metingen aan 

** andere Ne -atoom/molecuul-systemen. Het beeld dat uit deze metingen naar 

voren komt is dat, qua oriëntatie-effecten, de algemene trend behouden 

blijft. Daarnaast zijn soms aanzienlijke verschillen waargenomen. Deels 

blijken deze te kunnen worden verklaard aan de hand van Penning-ionisa-

tie. Daarnaar, en naar de rol van rotatie-excitatie en depolarisatie bij 

moleculen, moet nog verder onderzoek worden gedaan. In dit verslag wordt 

een eerste inventarisatie uitgevoerd. Voor primaire informatie over de 

nulde-orde-wisselwerking, in de vorm van modelpotentialen als voor het 

** Ne -He systeem, zal worden samengewerkt met Masnou-Seeuws. Allereerst 

moet natuurlijk worden nagegaan of niet daarmee, behalve de overeenkoms-

ten, ook de verschillen samenhangen. 

Daarop vooruitlopend zijn, door aanpassing van modelpotentialen van Hen-

neeart en Masnou-Seeuws, provisorische wisselwerkingspotentialen gegene-

reerd voor de andere systemen. Uitgangspunt daarbij waren de verschil-

lende dipool-polariseerbaarheden. De zo verkregen adiabatische potentia-

!en lijken, vanzelfsprekend, qua vorm en voorkomen van avoided-crossing, 

** sterk op de Ne -He potentialen. Dit is in overeenstemming met de consta-

tering dat er sprake is van een algemene trend in de oriëntatie-effecten. 

** Ook Ne -Ne past binnen dit kader, omdat in het thermische energiegebied 

nog geen sprake blijkt te zijn van symmetrie-effecten. Voor metingen bij 

superthermische energieën zal het verschil tussen gerade en ungerade po-

tentialen, mogelijk wel een rol spelen. 

Met de bovenstaande potentialen zijn, op dezelfde manier als voor 

** Ne -He, zowel semiklassieke als quanturnmechanische berekeningen uitge-

voerd. Deze laten het toe een indruk te vormen, van het belang van de 

drie genoemde concurrerende processen. Met name de rol van Penning-ioni-

satie is duidelijk aanwijsbaar. Penning-ionisatie, zowel de quantummecha-

nische als de semiklassieke, kan in principe in de berekeningen worden 
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ingebouwd, door toevoeging van een imaginaire term aan de wisselwerkings

potentiaal. Het is in het laatste geval noodzakelijk de baan van de deel

tjes exact te kennen. Aan dit semiklassieke probleem wordt gewerkt 

[JAN88]. Het zal echter een aanzienlijke inspanning vergen om rotatie

excitatie en depolarisatie mee te nemen, in minder algemene termen dan in 

dit verslag gebeurt is. 
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APPENDIX 

De adiabatische potentiaalcurves voor het systeem Ne**-He, berekend uit 

de geëxtrapoleerde model-potentialen van Hennecart. 
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