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Samenvatting 

In dit afstudeerrapport wordt verslag gedaan van Penning-ionisatie 

reacties welke bestudeerd zijn met behulp van een 'gekruiste-bundel

opstelling'. Bestudeerd is de ionisatie-reactie tussen de kortlevende 

Ne**{a9 ;J=3)-toestand en grondtoestand-atomen/molekulen M (M = Ar, Kr, 

Xe, CH4 , H2 • N2 , 02 , CO, 002 en N2 0). Voor deze systemen zijn op twee 

manieren botsingsdoorsnedes voor ionisaties bepaald: 

I Met variatie van de laserpolarisatie bij een vaste energiewaarde. 

Met de laserpolarisatie kan de bovenniveau-bezetting geöriënteerd 

worden ten opzichte van de relatieve snelheid g. 

I Als funktie van de energie bij een vast ingestelde laser

polarisatie. Dit is voor vijf verschillende laserpolarisaties 

gebeurd. 

Beide methodieken geven overeenstemmende resultaten. De 

ruimtelijke oriëntatie van het valentie-elektron (3p-orbital), 

geïnitialiseerd door de laserpolarisatie, is van invloed op de totale 

botsingsdoorsnede voor ionisatie. De eXperimenten tonen aan dat deze 

oriëntatie-afhankelijkheid, geassocieerd met de asymptotische 

{ionisatie-)botsingsdoorsnede 3 QIMJI, met MJ het magnetische 

quantumgetal, voor edelga~sen veel sterker is dan voor de bestudeerde 

molekulen. Anderzijds is de totale botsingsdoorsnede voor ionisatie voor 

de molekulen (veel) groter dan voor de edelgassen. Naarmate een 

botsingspartner anisotroper wordt, neemt de oriëntatie-afhankelijkheid af 

en de totale botsingsdoorsnede voor ionisatie toe. 

Voor superthermische botsingsenergieën {1 < E [eV] < 5) wordt 

praktisch géén oriëntatie-afhankelijkheid meer waargenomen: de invloed 

van het 3p-elektron op de ionisatie-reactie is genivelleerd. Dit 

impliceert dat in de botsingsdynamica bij hoge energieën het 3p-elektron 

geen invloed meer heeft. Dezelfde redenering is ook geldig voor de 

metastabiele Ne*{ 3 P2 )-toestand, waar het 3s-elektron niet meer gezien 

wordt. Alleen de Ne+(2p5 )-romp bepaalt het botsingsproces nog voor beide 

geëxciteerde toestanden. De botsingsdoorsnedes voor ionisatie van beide 

niveau's verhouden zich dan ook als 3 Q/2 Q ~ 1. 

Inherent aan de meetwijze is het feit dat de stelsels, waaruit de 

asymptotische botsingsdoorsnedes 3 Q0 
.. 

3 Q3 voor ionisatie worden opgelost, 
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niet altijd optimaal geconditioneerd zijn. Dit heeft tot gevolg dat de 

ionisatie-doorsnedes corresponderend met een (MJ=Ü)- of een (MJ=l)

toestand niet onafhankelijk van elkaar bepaald kunnen worden. De 

ionisatie-doorsnede 3 Q3 voor een (MJ=3)-toestand daarentegen is 

nauwkeurig te bepalen. 

Om de botsingsdoorsnede 3 Q(E) voor ionisatie te kunnen bepalen is 

het noodzakelijk de {boven-)niveaubezetting van NeMM{a9 ;J=3) te kennen. 

Een experimentele bepaling van deze bezetting geeft een overeenstemming 

beter dan 5 % met theoretisch bepaalde waarden. 
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1. Inleiding. 

In de groep Atomaire en Optische Wisselwerking {A.O.W.). 

resorterendonder de vakgroep Deeltjesfysica, is een aantal jaren geleden 

het zwaartepunt in het onderzoeksprogramma komen te liggen op het 

bestuderen van de botsingsdynamica van geëxciteerde edelgasatomen met 

botsingspartners in de grondtoestand. Voor de opstelling 'KLAVERTJE IV' 

geldt expliciet dat het aandachtsveld uitgaat naar het bestuderen van 

ionisatie-reacties tussen (met name) neon in een geëxciteerde toestand 

loodrecht kruisend met grondtoestand-atomen of -molekulen M. In het 

verleden zijn absolute totale botsingsdoorsnedes voor ionisatie bepaald 

voor systemen met neon in een metastabiele toestand NeK [VERH 84, 

SCHO 86]. Momenteel richt het onderzoek zich op kortlevende dubbel

geëxciteerde NeKK-atomen {fig 1.1). 

In dit verslag wordt specifiek de volgend reactie bestudeerd: 

(1.1) 

Dit is om een aantal redenen een bijzondere reactie. Aan de hand van het 

energie-niveauschema van Neon uit figuur 1.1 wordt dit duidelijk. Op 

grond van selectieregels voor de stralingsovergang zijn twee toestanden 

uit het 3s-multiplet metastabiel, NeK{ 3 P0 ) en NeK( 3 P2 ); typische 

levensduur van enkele seconden. De excitatie-energie van deze niveau's 

komt overeen met 16.6- 16.7 eV, dit is de maximaal overdraagbare energie 

waarmee een botsingspartner M geïoniseerd kan worden: 

(1.2) 

Het bijzondere van reactie {1.1) ten opzichte van {1.2) is: 

a) Het niveau 20NeKK(a9 ;J=3) wordt door middel van een optisch 

pompproces bij een lasergolflengte van À= 640.225 nm bezet vanuit 

de metastabiele toestand 20NeK( 3 P2 ) en kan uitsluitend naar dit 

niveau terugvallen (zgn. twee-niveau-systeem). 

b) Het 20NeKK(a9 ;J=3)-niveau, evenals de overige 9 niveau's binnen 

het 3p-multiplet, is kortlevend met een typische levensduur van 

T = 20 ns. 

c) De inwendige energie van 20NeKK(a9 ;J=3) is ongeveer 1.9 eV groter 

dan die voor 20NeM( 3 P2 ) ( ongeveer 18.6 eV versus 16.7 eV) 

Punt b) impliceert dat, wil het 20NeMM(a9 ;J=3)-niveau kunnen botsen voor 
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het weer vervallen is, de excitatie van het onderniveau 20Ne*( 3 P2 ) in het 

interactiecentrum van hoofd- en dwarsbundel zal moeten plaatsvinden. Op 

grond van punt a) betekent dit dat reactie (1.1) en (1.2) tegelijkertijd 

naast elkaar bestaan. Door de hogere inwendige energie van 20Ne**(a9 ;J=3) 

ten opzichte van 20Ne*( 3 P2 ), punt c), verschillen de elektronen-energieën 

E1 .en E2 uit (1.1) en (1.2) ongeveer 1.9 eV: 

(1.3) 

1t0 

1U 
Ollf 

~ '18.6 
or, 
.. 8 tw9 

.!1 ... 
L .. 
of.~ 

64-0.2 nrn 

16,q 

148 
16,7 

16,6 
I 3pz 

I / 

I / 

I~ { 75M1 

;/ 
0 --L.. 1so· 

)•0 J a1 J=Z J .. ) 

Fig.l.1: Energie-niveau-schema van Neon. 

Eén methode om de naast elkaar yoorkomende reacties (1.1) en (1.2) 

te onderscheiden, is het detekteren van elektronen-energieën op grond van 

het energieverschil (1.3). In het verleden is, uitgaande van deze 

techniek, onderzoek verricht aan 20Ne**(a9 ;J=3)-Ar, -H2 en -Hg systemen 

[BUSS 85]. Met behulp van een elektronenspektrometer zijn onder meer 

asymptotische ionisatie-cross-secties 3 QIMJI bepaald voor het systeem met 

Ar als botsingspartner. Deze waarden zijn bepaald bij een vaste energie 

door te middelen over de snelheidsverdeling van de Ne*-atomen. Wij zijn 

op dit moment in staat om reactie (1.1) als funktie van de energie te 
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bestuderen, uitgaande van hoofdbundelmodulatie en iondetektie. Door een 

geschikte meetstrategie kan de totale ionisatie botsingsdoorsnede voor 

reactie {1.1} expliciet bepaald worden. Gebeurt dit bij verschillende 

laserexcitatie-configuraties dan zijn hieruit de asymptotische 

ionisatie-cross-secties 3 QIMJI{E} als funktie van de energie te bepalen. 

Op dit moment is binnen de groep A.O.W. een elektronenspektrometer 

gebouwd, welke zich in de testfase bevindt [ZONN 88]. Het unieke van deze 

spektrometer is dat de elektronendetektie gebeurt in een zwak veranderend 

magneetveld [SENH 86]. Dit magneetveld heeft tot gevolg dat elk 

individueel magnetisch subniveau MJ van de bovenniveau-bezetting 

{=Ne**{ai,MJ}} asymptotisch bezet kan worden {Anomaal Zeeman-effect}. De 

reactie (1.1} kan dan voor elke MJ-toestand afzonderlijk bestudeerd 

worden. De in dit verslag beschreven experimenten gaan aan het gebruik 

van de elektronenspektrometer vooraf. De resultaten zijn een 'blue-print' 

voor de experimenten, die met de spektrometer uitgevoerd gaan worden. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie van Penning-ionisatie in zoverre 

behandeld, als deze betrekking heeft op de experimenten. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de experimentele opstelling en de 

meetstrategie besproken, die tot de bepaling van de ionisatie cross

sectie 3 Q(E) leiden. Deze doorsnede wordt bepaald uit twee afzonderlijke 

metingen, een 2 Q{E}-meting [hoofdstuk~] en een AQ(E)={ 3 Q{E}-2 Q{E)}

meting [hoofdstuk 4]. 

De resultaten van de twee afzonderlijke metingen worden in 

hoofdstuk 5 [ 2 Q{E}-meting] en hoofdstuk 6 [AQ{E}-meting] gepresenteerd. 

In hoofdstuk 7 tenslotte wordt een discussie van de resultaten 

gegeven en worden aanbevelingen voor toekomstige experimenten gedaan. 
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2. Theorie 

2.1. Penning Ionisatie 

Ionisatiereacties ten gevolge van een botsing tussen een 

geëxciteerd atoom A* en een botsingspartner B in de grondtoestand kunnen 

in een aantal categorieën ingedeeld worden, ik beperk me hier tot: 

A* + B ~ A + B+ + e (a) 

(2.1) 
(b) 

Reactie (2.1a) staat bekend als "Penning Ionisatie" [PENN 27]: ionisatie 

treedt op omdat de inwendige energie van het geëxciteerde atoom A* groter 

is dan de ionisatieënergie van B. Het reactieprodukt is een ongebonden 

systeem A+ B+, dit in tegenstelling tot (2.1b) waar onder vergelijkbare 

botsingscondities een gebonden systeem (AB)+ ontstaat ("Associatieve 

Ionisatie"). Beide reacties worden verkort aangeduid door P.I. resp. A.I. 

Ten aanzien van de botsingsdynarnica merken we op dat in het door 

ons realiseerbare energiegebied de Born-Oppenheimer benadering [MESS 68] 

geldig is: de relatieve snelheid van de botsingspartners is zo gering in 

vergelijking met de elektronenbeweging dat de bewegingen van kernen en 

elektronen gescheiden verondersteld mag worden. In deze benadering is de 

snelheid van het uitgestoten elektron in (2.1a) en (2.1b) "oneindig" 

groot ten opzichte van de bewegingen van kernen zodat sprake is van een 

"verticale" overgang tussen de molekulaire "ingangs"-potentiaal V*(R) en 

de ion "ui tgangs"-potentiaal y+ (R) (fig. 2.1.). In figuur 2.1 is het 

totale potentiaalmodel voor Penning-ionisatie weergegeven. Ingetekend 

zijn de potentialen V*(R) en V+(R) welke de interacties beschrijven 

respectievelijk tussen A* en Ben tussen A en B+. De momentane ionisatie 

met waarschijnlijkheid f(R 1 )1n [s- 1
] bij een internucleaire afstand R1 is 

aangegeven door de verticale overgang tussen in- en uitgangspotentiaal. 

Uitgaande van energiebehoud vóór en nà het ionisatieproces, geldt er: 

Evoor = Ena 

(2.2) 

Hierin zijnE*, E+, E0 en E0 ' de inwendige en kinetische energieën van 

het molekulaire en het ion-systeem (fig. 2.1). De kinetische energie é 
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van het elektron "draagt" daarbij de overtollige energie weg. Wordt 

tijdens de elektron-uitstoot géén impuls overgedragen naar de zware 

botsingspartners A en B dan zijn de kinetische energie Ektn in het 

massamiddelpuntssysteem èn het impulsmoment L behouden grootheden. Op een 

internucleaire afstand R,, waarbij ionisatie optreedt, geldt dan 

(fig. 2.1): 

L = L' 

Ekin(R,) = Ekln'(R,) 
ofwel: Eo - V"(R,) = Eo' - v•(R,) 

Door combinatie van (2.2) met (2.3) leiden we af: 

é = (E" - E+) + (V"(R,) - v•(R,)) 
Eo' = Eo - [V"(R,) - v•(R,)] 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

Uit (2.4) zien we dus dat de kinetische energie van het elektron gelijk 

is aan het verschil van inwendige energie voor begin- en eindtoestand 

vermeerderd met het R1-afhankelijke potentiële energieverschil in begin

en eindtoestand. Uit (2.5) is direkt duidelijk dat de kinetische energie 

van het systeem (AB)+ bepaald wordt door de internucleaire afstand R1 

waarbij ionisatie optreedt. We kunnen .twee situaties onderscheiden: 

1) Eo' > 0: het systeem (AB)+ gaat over in het ongebonden 

systeem A+ B+ (P.I.). 

2) Eo' < 0: het systeem.(AB)+ blijft als molekuulion behouden (A.I.). 

. .... 
~ 
(i ........_ 

.~ 
~ 
<.V 

V*(R) 

~ 0 1---.,=-~---;----; 

0 0 5 10 
RL~]~ 

Fig. 2.1.: Potentiaalmodel voor Penningionisatie. 

0 
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In onze botsingssystemen fungeert een metastabiel NeM-atoom 

telkens als het geëxciteerde atoom A*. De kans dat ionisatie optreedt 

tussen Ne* en botsingspartner B bij een internucleaire afstand R1 wordt 

genoteerd als W(R;) [s- 1
]. De ionisatiekans W{R) verdisconteert de 

overlap van de elektrongolffunktie van het NeK(2p)-gat en een 

elektrongolffunktie van botsingspartner B in de grondtoestand. Op grote 

internucleaire afstand nemen deze funkties exponentieel af zodat W(R) in 

het algemeen benaderd kan worden door: 

W(R) "' exp[-{j•R] {2.6) 

Het is gebruikelijk in plaats van W(R) de corresponderende energiebreedte 

f{R) [eV] te hanteren: 

x 

f{R) = fl•W(R) 

z 

Fig. 2.2.: 

...... 

y V rad ( R l 

~ 

Botsingssysteem met impactparameter b en snelheid g. 

(2.7) 

De botsingsdoorsnede voor ionisatie wordt volledig bepaald door de 

ingangspotentiaal VK(R) en de ionisatiekans W(R): de ionisatie is 

momentaan en niet reversibel. Het verband tussen deze doorsnede, VK(R) en 

W(R) leiden we hieronder af. We beschouwen het botsingssysteem als een 

deeltje met massa~. snelheidgen impactparameter b {fig. 2.2). De kans 

op ionisatie in het traject R .. R+dR is evenredig met: 

I de ionisatiekans per seconde: W(R) 

I de verblijftijd dt;nt in het traject R .. R+dR. 

Drukken we deze kans uit in een ionisatiekans per eenheid van lengte 

Kbon(R), dan geldt: 

Kbon(R)dR = W(R)dt;nt (2.8) 
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Ontbinden we de snelheid v(R) in een radiële v d(R) en tangentiële ra 
component v;(R) (fig. 2.2) dan wordt het weglengteverschil dR door 

v d(R) in een tijd dttnt overbrugd: ra 

dR =V d(R)•dttnt ra .(2.9) 

Door kombinatie van (2.8) en (2.9) resulteert dit in een ionisatiekans 

per eenheid van lengte: 

Kbon(R) = W{R) [m-1] 
vrad(R) 

(2.10) 

Relatie (2.10) drukt de momentane ionisatiekans bij een vaste 

internucleaire afstand Rt (en impactparameter b) uit. De totale fractie 

die geïoniseerd wordt over een baan met impactparameter b leiden we af 

uit de verzwakking van een aantal systemen A* + B. Elk individueel 

systeem A* + B heeft per lengteeenheid een kans Kbon(R) om geïoniseerd te 

worden. De afname dN van het aantal systemen N in het traject R .. R+dR 

wordt bepaald door: 

~~~ =- N • ~on(R) (2.11) 

De afname is richtingsonafhankelijk, elke verplaatsing van een systeem 

- in positieve of negatieve richting- correspondeert met een ionisatie

waarschijnlijkheid: vandaar de absoluut-tekens. Op grond van de symmetrie 

van de baanbeweging ten opzichte van het omkeerpunt Rr splitsen we de 

baan in twee delen: 

I ingaande baan, de internucleaire afstanden R nemen van 00 naar Rr af. 

I uitgaande baan, toename van R vanaf Rr tot 00 • 

Het aantal systemen N(R) op de ingaande baan dat niet geïoniseerd is, 

wordt met behulp van (2.11) gegeven door (let op verwisseling integratie

grenzen ten gevolge van ldRI en N(R:OO) =No): 
00 

Nin(R) =No • exp(-J Kbon(R)•dR) 
R 

In R = Rr geldt dan: 

N(Rr) =No • exp(-J Kbon(R)•dR) 

Rr 

Op de uitgaande baan geldt equivalent ten opzichte van R = Rr= 

R 
Nuit(R)= N(Rr) • exp(-J Kbon(R)•dR) 

Rr 

oo R 
=No • exp(-J ~on(R)•dR - J Kbon(R)•dR) 

Rr Rr 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 
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De fractie ~ die langs de totale baan geïoniseerd wordt, wordt met 

behulp van (2.14} dan eenvoudig gegeven door: 

(2.15) 

De totale verzwakking ~ ten gevolge van ionisatie bij impactparameter b 

is dus uit te drukken in de momentane ionisatiekans ~0 "(R) ter plaatse R 

geïntegreerd over het hele integratietraject van R. 

Het botsingsproces uit fig. 2.2 is cylindersymmetrisch ten opzicht 

van de y-as. Op grond hiervan kunnen we de totale botsingsdoorsnede voor 

ionisatie definiëren door over alle denkbare impactparameters b te 

integreren (fig. 2.3): 

Q100 = J ~·2~b·db 
0 

(2.16) 

Fig. 2.3.: Oppervlakte-segment O(b) = 2~b·db bij impactparameter b 

voor het botsingssysteem A* + B. 

Uit {2.16) is met (2.10) direkt duidelijk dat de botsingsdoorsnede 

bepaald wordt door W{R) en vrad{R). De energie-afhankelijkheid van Q10
" 

wordt afgeleid uit de relatie tussen de radiële snelheid v d{R) en de 
ra 

ingangspotentiaal V*{R) (fig. 2.4): 

~ L2 ]~ v (R) = - (Eo - V*{R) - ~) rad 2~R 
(2.17) 

met L het totale impulsmoment van de kernbeweging: L = ~gb. 
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De uitdrukking voor Q10
n wordt daarmee dus gegeven door: 

co 

Qlon = 2v I ~·b•db = 
0 
co co 

= 2v I (1 - exp(- 2 I f{R) dR))•b•db 
0 Rr n•vrad(R) 

met v d(R) uit (2.17). ra 

(2.18) 

Bij een beginenergie Eo wordt Q1
on bepaald door de "overgangsbreedte" 

f(R) en door v d(R). De radiële snelheid wordt daarbij volledig bepaald ra 
door de effektieve potentiaal Veff(R) { = V*(R) + L2/~2 

} en de begin-

energie E . 
0 

Fig. 2.4: 

\ 
\ 

Energieplaatje in het massamiddelpuntssysteem: 

E : radiële energiecomponent: E = ~·~·v 2 d(R) 
r r ra 

E~: tangentiële energiecomponent: E~ = L2/~2 . 

2.2. Energieafhankelijkheid Q10
n 

We bestuderen nu het gedrag van Q1
on als funktie van de energie E 

in de twee extreme situaties dat Eo klein respektievelijk groot is ten 

opzichte van de potentiaalputdiepte D van de molekulaire potentiaal 

V*(R): 
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I.) Ea « D: 

In de situatie dat Eo << D is het omkeerpunt Ry sterk afhankelijk van de 

grootte van de impactparameter b. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.5. 

Voor kleine impactparameters ligt het omkeerpunt bij kleine inter

nucleaire afstanden: de centrifugale potentiaal heeft slechts een geringe 

invloed op de ligging van Ry· Voor groter wordende impactparameters 

verschuift het omkeerpunt geleidelijk naar grotere internucleaire 

afstanden {fig. 2.5). Een "sprong" van kleine naar grote internucleaire 

afstanden treedt op voor impactparameters groter of gelijk aan "b b••, or 
zoals geïllustreerd wordt door de effektieve potentiaal {2) in figuur 

2.5. In de situatie dat b = b b is het systeem verhoudingsgewijs lang in or 
de omgeving van R = R b" De radiële snelheid v d{R) neemt vanuit R = 00 

or ra 
in de richting van R = R b af naar nul zodat slechts een tangentiële or 
snelheidscomponent in R = R b resulteert. {"orbiting"). De relatief or 
lange interactietijd. veroorzaakt door het beklimmen van de potentiaal-

berg Veff{Rorb) is in combinatie met de potentiaalvorm V*{R) en f{R) 

verantwoordelijk voor een toename van ~ in de omgeving van b = borb· 

Veronderstellen we dat f{R) een sterk afnemende functie met R is dan 

neemt~ snel af voor impactparameters groter dan borb {fig. 2.6.). 

I 
Veff(R) 

Fig. 2.5.: Invloed effektieve potentiaal Veff{R) op omkeerpunt Ry 
indien Eo « D. 

door: 

Op grond van het bovenstaande kan Q10
" uit {2.18) benaderd worden 

00 

2~ J A_ {E )•b•db 
0 -0 0 

{2.19) 
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Hierin is <~(E0)> de (praktisch energieonafbankelijke) gemiddelde 

ionisatiekans ~ voor impactparameters kleiner dan borb" Er geldt dan: 

Ql on(Eo) "' b2 
orb 

b------·~ 

Fig. 2.6.: Gegeneraliseerd verband tussen ionisatiekans ~ en 

impactparameter b. 

(2.20) 

De relatie tussen b b en Eo wordt bepaald door het attraktieve deel van or 
de molekulaire potentiaal V*(R) op grote internucleaire afstanden R 

(fig. 2.5). Veronderstellen we voor groteR: 

(2.21) 

dan is eenvoudig na te gaan dat b N E-tts en dus: 
orb 

(2.22) 

II.) Eo » D: 

In de situatie dat Eo » D is de invlo_ed van de attraktieve tak van V*(R) 

verwaarloosbaar: de botsing wordt volledig gekarakteriseerd door de 

repulsieve tak van V*(R) in kombinatie met f(R). De berekening van Q10 n 

uit (2.18) kan nu analytisch doorgevoerd worden, indien de ionisatiekans 

~ klein verondersteld wordt: 
OI) 

~ = 1 - exp(- 2•J ~on(R)•dR) ~ 2 J ~on(R)·dR 

Rr Rr 
(2.23) 

Uitgaande van (2.23) resulteert voor Q1 on uit (2.18): 
OI) OI) 

(2.24) 
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met v d(R) ra 
r~ (~R)2 - VEMo(R)}]~ = ~Eo•{1 -

Door de eenduidige relatie tussen b en R kunnen we overstappen op R als 

integratievariabele. Via de tussenstap: 

co co 
Qion{Eo) _ 4~ • 1 • J { J b•db 

- n (~Eo)~ R(O) 0 [ 1 - (~) 2 - V*(R) 
,_ R Eo 

t} •f{R)•dR 

(2.25) 

- 4~. 1 j {-R2·[1- {b)2- VM(R)J~Ico }·r{R)·dR 
- n (~•E )~ R(O) R Eo 0 

J.L 0 

resulteert de uitdrukking voor Q10 "{Eo) in: 

{2.26) 

Hierin wordt R{O) bepaald door: Eo = VM{R{O)) bij impactparameter b = 0 

(een zogenaamde "kopse"-botsing). 

Uitgaande van een repulsieve potentiaal VM{R) = C•exp{-RID) en een 

ionisatiekans W(R) = A•exp{-RIB). met RIB>> 1 om aan de benadering 

(2.23) te voldoen, resulteert (2.26) in (NIEH81]: 

Qion(Eo) ~ 2A·(~B)~•{BDu)312.(ln{~o)]2•(~o]D/B-~ (2.27) 

Dit betekent dat in een dubbel-logarithmische grafiek de cross-sectie 

Q10
" praktisch evenredig is metEo. De helling m van deze rechte wordt 

bepaald door: 

"' D 1 m---:s-2 (2.28) 

Formule (2.27) verliest zijn geldigheid voor lage energieën wanneer 

attraktieve krachten een rol gaan spelen èn bij extreme hoge energieën 

waarbij een grote indringdiepte bereikt wordt en de benadering (2.23) in 

een aantal gevallen door de hoge ionisatiewaarschijnlijkheid niet meer 

geldig is. Veronderstellen we bovendien een verzadigingsplateau in f(R) 

(fig. 2.7) dan neemt voor groter wordende E voorbij het knikpunt in f(R) 

de ionisatie-botsingsdoorsnede door afnemende interactietijd sneller af 

dan (2.27) aangeeft. 
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t 
tnr(R) 

Fig. 2.7.: Verzadiging in de ionisatiewaarschijnlijkheid bij kleine 

internucleaire afstanden. 

Berekenen we de afgeleide van Q10 n uit {2.27) naar Eo. dan geldt: 

dQion(Eo) C 
dE~ - = konst • ln(E

0
) • 

m-1 
Eo 

~ 

c • [- 2 + m•ln(--)] 
Eo 

(2.29) 

Aangezien voor alle Eo geldt dat Eo ( C, heeft Q10 n(Eo) op grond van 

(2.29): 

I een monotoon dalend verloop voor m < 0. 

I een maximum in Eo = C•exp(- 2/m) voor m > 0. 

2.3. Potentiaalcurven 

In §2.1 is aangetoond dat de berekening van Q1 on mogelijk is 

indien de molekulaire ingangspotentiaal V*(R) voor het systeem A* + B 

alsmede de ionisatiekans W(R) bekend zijn. De beschrijving is universeel 

en niet toegespitst op een specifiek systeem. Wij zijn geïnteresseerd in 

de reacties: 

20Ne**(a9 ;J=3) + M ~ 20Ne( 1So) + M+ + e 

hv (À = 640.225 nm) 
20Ne*( 3 P2 ) + M ~ 20Ne( 1So) + M+ + e 

(a) 

(2.30) 

(b) 

De door ons bestudeerde reacties (2.30) zijn uitgevoerd met 10 

verschillende botsingspartners M. Van deze systemen is slechts voor het 

systeem met Ar als reactiepartner kwantitatieve informatie bekend over 

ingangspotentiaal V*(R) en ionisatiekans W(R). [BUSS 85]. Aan de hand van 

deze informatie worden de reacties (2.30a) en (2.30b) besproken. De 

potentiaalcurven worden toegelicht door allereerst het mechanisme van de 

ionisatiereactie (2.30) te bespreken. 
17 



De elektronconfiguratie van 20Ne*( 3 P2 ) wordt gegeven door 

Ne*(1s 2 2s2 2p5 3s). Dit metastabiel heeft een aangeslagen bolsymmetrisch 

3s-valentie-elektron dat in een ionisatiereactie met een botsingspartner 

M geen oriëntatie-effect teweegbrengt. De ruimtelijke oriëntatie van het 

2p5 (=2p- 1 )-gat is echter wel van invloed op de effektiviteit van zo'n 

reactie. (Er geldt: lgat = 1, Sgat = ~. lvalentle = 0, Svalentle = ~). In 

figuur 2.8 is de oriëntatie van het 2p- 1-orbital van Ne* in twee 

afzonderlijke situaties weergegeven. 

Penning-ionisatie is een "twee-traps"-proces. Aan de hand van 

figuur 2.8 wordt dit geïllustreerd voor 20Ne*( 3 P2 )-Ar. Ionisatie treedt 

op als een Argon-elektron "overspringt" naar het Ne-2p- 1 -gat (stap I) 

waarna het aangeslagen 3s-valentie-elektron niet meer gebonden is en 

uitgestoten wordt (stap II). Fig. 2.8. illustreert dat de overlap van een 

elektrongolffunctie van Ar met 2p- 1 -gat sterk afhankelijk is van de 

oriëntatie van dit 2p- 1 -gat ten opzichte van de internucleaire as. De 

ruimtelijke overlap van een Ar-elektron en 2p- 1 -gat is optimaal in de 

situatie lm
1 

I = 0 (fig. 2. Sa), een effektieve overlap voor 
gat 

lm
1 

I = 1 (fig. 2. :Sb) wordt pas bij kleinere internucleaire afstanden 
gat 

een feit. Bovendien is de lm
1 

I = 1 -configuratie door effektievere 
gat 

overlap van Ar-elektron-golffunkties met Ne+(2p5 )-romp repulsiever van 

aard dan de lm
1 

I =a-configuratie. Dit reflekteert zich in V*(R) en 
gat 

f(R) {zie fig. 2.10). 

I 

I \ , r----

a~',_/\K 

I 

8
/- ...... , 

I \ 
I ..1 
\ I 
\ I ' / --

Ar 

b] 

Fig. 2.8.: Oriëntatie Ne*-2p- 1 -orbital t.o.v. internucleaire as 

(0' = lm1 I = 0,1). gat 

Het kortlevende 20Ne**(a9 ;J=3),· corresponderend met de elektron

configuratie Ne**(1s 2 2s2 2p5 3p) en subquantumgetallen l 9 at = 1, Sgat = ~. 

lvalentle = l, Svalentle =~allen gelijkgericht (.J=3). is in reactie met 

M (Ar,Kr, ... )op grond van deze gelijkgerichtheid sterk oriëntatie

afhankelijk. Onderscheiden we voor het 2p-orbital de projecties van 

lm
1
nl. van het elektronisch baanimpulsmoment 1, op de internucleaire as 

18 



weer met lm1 1 = 0 (=a) en lm1 1 = 1 (= T). Veronderstellen we bovendien 

de interactie tussen Ne**(ag;J=3} met M als een superpositie van 

interacties tussen het Ne+(2p} 5 -romp, het 3p-valentie-elektron èn het 

M( 1 S0 }-grondtoestandsatoornl-molecuul, dan kunnen wisselwerkings

potentialen begrepen worden uit de oriëntatie van ladingsverdelingen 

zoals weergegeven in figuur 2.9. Uit fig. 2.9 leiden we een aantal 

algemene trends af die herkenbaar zijn in de molekulaire potentiaal 

v* (R}: 

I e e de elektron-potentialen V en V , corresponderend met de a T 
interactie tussen het 3p-valentie-elektron en Ar( 1 S0 ), zullen als 

gevolg van de grote ruimtelijke ladingsverdeling van het 

valentie-elektron sneller repulsief worden dan de romp-potentialen 

Vc en Vc (= Ne+(2p) 5 -Ar}. 
a T 

I op grond van de oriëntatie van de elektron-ladingsverdeling t.o.v. 

de internucleaire as zal Ve sneller repulsief worden dan Ve. 
a ~ 

I op identieke wijze is in te zien dat de core-(=romp-)-potentiaal 

Vc eerder repulsief zal worden dan V c 
~ a 

Fig. 2.9.: De ladingsverdelingen voor het 3p-valentie-elektron en het 

2p- 1 -gat voor de v- en a-toestanden van de systemen 

Ne+(2p) 5 -Ar en e-(3p}-Ar. 

In fig. 2.10 en 2.11 zijn de door Bussert [BUSS 85] berekende 

molekulaire potentialen voor de systemen Ne*( 3 P2)-Ar en Ne**(a9 ,J=3) 

weergegeven. De overeenkomst tussen de beide Ne*C*l-configuraties is dat 

met afnemenden (n = IMJI :projectie van het elektronisch impulsmoment 
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~ 
~ 

......... 

J op de internucleaire as) een grotere ionisatiewaarschijnlijkheid 

resulteert. Deze adiabatische potentialen uit fig. 2.10a en 2.11a zijn 

door Bussert [BUSS 85] berekend uit diabatische potentialen voor de 

systemen Na(3s)-Ar en Na(3p)-Ar. [DURE 82]. (Dit is mogelijk doordat Na 

en Ne~ elektronisch gezien, vrijwel dezelfde eigenschappen hebben. Een 

wezenlijk verschil tussen Na en Ne~(~) berust op het 2p- 1 -gat van de 

Ne+-romp: door spin-baan-wisselwerking treedt een fijn-struktuur

splitsing op). Voor de volledigheid: Een adiabatische potentiaal 

beschrijft de wisselwerking van botsingspartners A~ en B onder de aanname 

dat de kinetische energie van de kernbeweging Eo zo klein is dat de 

electronen-golffuncties zich op elk moment kunnen aanpassen aan kern

afstand R. In het geval van een diabatische potentiaal is de kinetische 

energie van de kernbeweging vrij groot en kunnen de electronen

golffuncties zich niet meer continue aanpassen; de A*-B-toestand 

ontwikkelt zich anders dan in het adiabatische geval. 

-1800 

t 
~ so 

A•O 
·1850 Cij 

~ 
'-...... 

*'I' .... ~ 0 lJ..j 

............ 
-1~0 
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~ 
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molekulaire potentialen · "-F=ig=.:.... -=2=-=·-=1'-"'1_,_: molekulaire potentialen 
20Ne~( 3P2)-Ar: 20Ne*(a9 :J=3)-Ar: 

v;(R) en r;(R) v;*(R) en r;*(R) 
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In het onderstaande worden de adiabatische potentialen besproken 

voor Ne"-Ar en voor Ne""-Ar. Op de aard van de potentiaalberekeningen 

wordt niet ingegaan, hiervoor verwijs ik naar de literatuur [BUSS 85, 

DURE 82, HASS 81]. 

Het verschil in inwendige energie E[Ne""(a9 ;J=3)] - E[Ne"( 3 P2 )] 

bedraagt, in overeenstemming met het niveauschema {zie fig.1.1), ongeveer 

2 eV. In tegenstelling tot het systeem 20Ne""(a9 ;J=3)-Ar gedraagt 
20Ne"( 3 P2 )-Ar zich uniform repulsief. Weliswaar heeft de potentiaal een 

put in de omgeving van R = 9.5 ao. de geringe putdiepte van~ 5 meV zal 

bij de door ons realiseerbare botsingsenergieën totaal niet "gezien" 

worden. De repulsieve potentiaaltak neemt beneden R = 8 ao sterk toe en 

splitst zich ter hoogte van 6 ao op in de aangegeven 0-componenten. Dit 

is in overeenstemming met het beeld voor Penning-ionisatie zoals dit 

reeds geschetst is. De afhankelijkheid van f{R) met 0 wordt aangegeven in 

fig. 2.10b, waarin duidelijk de afname van f{R) met toenemende 0 

herkenbaar is {geen kwantitatieve uitspraak mogelijk). Op grond van de 

oriëntatie van het 3p-valentie-elektron resulteert de beschrijving van 

het systeem 20Ne""(a9 ;J=3)-Ar in 4 ingangspotentialen V~{R). Voor kleine 

internucleaire afstanden {5-6 a 0 ) heeft elke individuele 0-toestand een 

attraktief karakter). De gemiddelde potentiaalputdiepte D voor de 

toestanden 0 = 1,2 en 3 is ongeveer gelijk aan 55 meV bij een kernafstand 

van 5 tot 5.5 ao. In dit ~egime heeft de {0 = o-)-toestand een put van 

~ 25 meV. Voor nog kleinere internucleaire afstanden R neemt de 

potentiaal voor alle 0-toestanden een sterk stijgend verloop aan. De 

afstand van dichtste nadering ligt bij ongeveer 4.5 a 0 . Voor inter

nucleaire afstanden groter dan 6 ao gaat lo = o-> over in een repulsief 

karakter. De tophoogte van de corresponderende potentiaalbarriëre ligt 

bij ~ 7.5 ao en bedraagt~ 32 meV. Dit is een relevante eigenschap van 

het systeem speciaal van belang bij extreem lage botsingsenergieën Ook 

10=1> wordt repulsief voor R > 7.5 a 0 • Dit is slechts een kleine barriëre 

met hoogte ~ 7 meV. De toestanden ID=2> en 10=3> blijven voor R > a 0 

attraktief van karakter. Karakteristieke verschillen in de adiabatische 

potentialen voor beide systemen komen neer op de maximale indringdiepte 

{ligging Ry) èn op de uniforme repulsiviteit van 20Ne"{ 3 P2 )-Ar. Op grond 

hiervan kan met behulp van r~'",(R) {fig. 2.10 en 2.11b) een uitspraak 

gedaan worden over de ionisatie-cross-secties 3 Q(E) en 2 Q{E) voor de 

systemen 20Ne""(ag;J=3)-Ar resp. 20Ne"( 3 P2 )-Ar. Voor energieën gelijk aan 

enkele malen de potentiaalputdiepte (~ 55 meV) van 20Ne""(a9 ;J=3)-Ar 

zullen de omkeerpunten Ry in dezelfde orde van grootte liggen. De 

ionisatie-cross-secties 2 Q{E) en 3 Q{E) zullen dan tevens in dezelfde 

orde-grootte liggen. Voor energieën kleiner dan 100 meV, gaat de 
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attraktieve potentiaal van 20Ne**(ag;J=3)-Ar een belangrijke rol spelen. 

Doordat de molekulaire potentiaal van 20Ne*( 3 P2 )-Ar voor internucleaire 

afstanden groter dan 8 a0 praktisch konstant is wordt het omkeerpunt Rr 
voor dit systeem (vrijwel) volledig bepaald door de centrifugale 

potentiaal V~(R) = L2/~2 ~ (b/R) 2
• Bij dezelfde impactparameter b ligt 

het omkeerpunt Rr voor het systeem 20Ne**(ag;J=3)-Ar als gevolg van de 

attraktieve potentiaaltakken veel verder naar binnen (behalve eventueel 

voor In= o->). Dit impliceert dus een grotere indringdiepte <Rr kleiner) 

en daarmee hogere ionisatiekansen. Daardoor verwachten we dus: 

voor Eo < 100 meV 

(2.31) 
voor Eo > 200 meV 

Potentiaalgegevens over andere botsingssystemen dan 20Ne*(*,-Ar ontbreken 

op dit moment. Van het systeem 20Ne**(ag;J=3)-H2 is echter bekend dat het 

attraktief is met een potentiaalput van minstens 200 meV [BUSS 85]. het 

systeem 20Ne**(a9 ;J=3)-H2 mag bij de door ons bereikbare energieën 

opgevat worden als een puur repulsief systeem [KROO 84, SCHO 86]. Dit 

betekent dat, analoog aan de situatie met Ar als botsingspartner, 3 QH
2 

voor lage energieën sterk dominant zal zijn over 2 QH
2

. 

2.4. Multiplet-mixing 

Tot dusver is Penning ionisatie beschreven door als funktie van 

internucleaire afstand R en impactparameter b ionisatiekansen langs de 

baan te sommeren. Daarbij is niet gelet op: 

1) de asymptotische bezetting van magnetische subnivo's. 

2) koppelingen van deze nivo's binnen één multiplet 

(intra-multiplet-mixing) en koppelingen naar andere multipletten 

(inter-multiplet-mixing). 

In de toekomst worden semi-klassieke baanberekeningen uitgevoerd waarbij 

als funktie van de internucleaire afstand koppelingen van een initiële 

begintoestand Ne*(a1. IMJ IJ naar naburige nivo's Ne*(aJ. IMJ' IJ in rekening 

worden gebracht. Daarbij zal gelet worden op mechanismen als: 

- Locking 

- Rotationele koppeling 

- Radiële koppeling 

Deze mechanismen worden hier kort besproken. 

Het totaal impulsmoment P is tijdens de botsing een behouden 

grootheid. Het is opgebouwd uit het rotationeel impulsmoment N van de 
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kernbeweging en het totaal elektronisch impulsmoment j van de 

botsingspartners: 

{2.32) 

Beide individuele impulsmomenten N en j zijn gequantiseerd doch niet 

persé behouden tijdens de baanbeweging. Definiëren we het quanturngetal J 

van het electronische impulsmoment met een component n = IMJ' I langs de 

internucleaire as en het quanturngetal N voor de kernbeweging 

(gedefiniëerd ten opzichte van een ruimtevaste z-as). Om na te gaan welke 

van beide quanturngetallen n of N een behouden grootheid is, kijken we 

naar de energievariatie in En en ~ die optreedt wanneer de 

quanturngetallen één eenheid variëren. De adiabatische potentialen {fig. 

2.11) bepalen de energiewaarde En per n-nivo: 

En = ~diabatisch 
De energie ~ volgt uit de centrifugale potentiaal: 

(N + !h)2·n2 

2J.LR2 

~ dEn 
Uit de variatie van dN en dO 

onderscheiden we 2 extreme regimes: 

{1) Ayn.n±1 >> 4 • (N+1)·n2 

J.L•R2 

(2.33) 

{2.34) 

{2.35) 

{2.36) 

In situatie {1) is de energieseparatie tussen naburige n-adiabaten 

zo groot dat een verandering van n correspondeert met een veel grotere 

variatie in N {P is behouden grootheid) met andere woorden: n is een goed 

quanturngetal en correspondeert met een behouden grootheid: het 

elektronisch impulsmoment j is onder een vaste hoek gekoppeld aan de 

internucleaire as: "Locking". 

In situatie {2) is de voorwaarde geïnverteerd: nu is Neen goed 

quantumgetal. Fysisch kan dit opgevat worden als een ruimte-vaste-

oriëntatie van 1 bij een als funktie van de afstand roterende 

internucleaire as: "Rotationele kopeling". In de praktijk wordt de 
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overgang tussen beide gebieden "scherp" gekozen bij een internucleaire 

afstand gelijk aan de "locking-radius" \gedefinieerd door [SAND 88]: 

AyD.O±l(R-) << 4 • (N+l}•n
2 

--L wRi_ 

Binnen de lockingstraal treedt locking op, daarbuiten rotationele 

koppeling (fig. 2.12). 

(2.37) 

Fig. 2.12: Overgang van rotationele koppeling naar locking op ingaande 

baan en vice-versa op uitgaande baan. 

Rotationele koppeling is niets anders dan het in elkaar overgaan 

van de verschillende a-toestanden veroorzaakt door de draaiing van de 

internucleaire-as tijdens het doorlopen van de baanbeweging. Dit wordt in 

figuur 2.12 geïllustreerd op de ingaande baanbeweging waar een "pure" 

(0 = 0)-toestand op R = oo zich ontwikkeld heeft in een (0 = 0)- en een 

(0 = !)-komponent bij R = l1_· De door rotatie van de internucleaire as 

resulterende heroriëntering van initiële n-cornponenten wordt beschreven 

met behulp van Wigner-D-funties. In het geval van één asymptotische 

bezetting b0 (R = oo) = ón.M ontwikkelen de 0-bezettingen zich als: 

b0 (R) = [d~~g(e(R))]
2 

(2.38) 

Rotatiekoppeling kan dus opgevat worden als een geometrische koppeling 

tussen verschillenden-oriëntaties binnen een Ne*(a,)-toestand. 

Het derde interactiemechanisme betreft radiele koppeling. Dit 

mechanisme staat koppelingen tussen adiabatische eigentoestanden toe via 

diabatische potentiaalovergangen. Omdat de kernen met eindige energie Eo 

bewegen, zullen noch de electronengolffuncties zich continu aan de nieuwe 

kernafstand R kunnen aanpassen (adiabatische benadering), noch zullen de 

electronengolffuncties een "sudden change" ondergaan (diabatische 
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benadering). De werkelijkheid zal tussen deze twee uiterste liggen 

[MESS 61]. Quanturnmechanisch is aan te tonen dat slechts radiele 

koppelingen mogelijk zijn binnen een vaste 0-klasse (AO = 0) 

[BEIJ 84,DRIE 85]. Eem semi-klassieke beschrijving van dit interactie

mechanisme is mogelijk door [HOEK 87] ;. 

I de koppeling bij een discrete afstand R = R te concentreren (R c c 
is de zogenaamde 'avoided crossing') 

I de overgangskans om van een adiabatische eigentoestand te switchen 

te relateren aan de radiele snelheid van de botsingspartners 

(Landau Zener overgang). 

V (me V) 

t 

Fig.2.13: 'Avoided crossing' R corresponderend met de adiabatische 
c 

eigentoestanden l~k> en 1~ 1 >. AVkl is de energieseparatie 

in Re tussen de adiabatische potentialen l~k> en 1~ 1 >. Fk 

en F1 zijn de hellingen van de diabatische l~k>- resp. 

I~ 1 >-curve. 

De semiklassieke beschrijving wordt toegelicht in figuur 2.13. De kans p 

om bij eenmalige passage van de crossing-radius R van adiabatische 
c 

eigentoestand te veranderen wordt in de Landau-Zener-benadering gegeven 

door [NIK! 68]: 

vkl 
P = exp(- --) 

vrad 
(2.35) 

Hierin is vrad de radiele snelheid van de botsingspartners en vkl een 

referentiesnelheid welke specifiek is voor de overgang l~k> ~ 1~ 1 >. {of 

vice versa, zie figuur 2.13): 
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(2.40} 

Dit betekent dat met toenemende radiele snelheid de kans p groter wordt 

om een overgang te maken. Om de totale overgangskans P te berekenen om 

definitief van adiabatische eigentoestand te veranderen is het vereist: 

eenmaal een adiabatische potentiaalcurve te 'volgen' ( 1-p ) 

eenmaal een diabatische crossing te maken ( p ) 

Afhankelijk van de volgorde waarin dit gebeurt is dit op twee manieren 

mogelijk. De kans P wordt hiermee bepaald door: 

p = p•(1-p) + (1-p)•p = 2•p•(1-p) (2.41) 

Op de aard van dit soort semi-klassieke berekeningen ga ik hier niet in, 

maar verwijs ik naar binnen de groep verricht onderzoek op dit gebied 

[HOEK 87]. Op dit moment is slechts van belang te weten dat: 

I 
I 

radiele koppelingen slechts mogelijk zijn binnen een 0-klasse. 

deze koppelingen op discrete afstanden R = R verondersteld mogen 
c 

worden met waarschijnlijkheid P 

Het totale botsingspiaatje krijgt door deze extra wisselwerking een 

gecompliceerder karakter. 

Generaliserend kun je stellen: 

Buiten de locking-radii ~worden 0-toestanden opgemengd door rotationele 

koppeling. Ter plaatse van een crossing-radius R gaan 0-toestanden die c 
gekoppeld kunnen worden met een overgangswaarschijnlijkheid p over naar 

een Ne**(aJ.O)-toestand. Hierdoor vertakt zich een inkomende Ne**(a 1 ,0)

toestand in twee toestanden, welke zich (eventueel) verder vertakken. 

Binnen een lockingradius RL zijn we in staat de baanbeweging per 0-nivo 

te volgen doordat 1 gekoppeld is aan de internucleaire as. (Voor R > RL 

veronderstellen we dat alle 0-toestanden dezelfde baan volgen, dit om de 

berekening te kunnen realiseren) In het geval Ne**(ag,J=3) splitst binnen 

de lockingradius een baan zich op in 4 0-banen. Op de uitgaande banen 

werken dezelfde koppelingen op de in het algemeen reeds sterk vertakte 

beginbaan. In figuur 2.14 is deze baanontwikkeling schetsmatig 

weergegeven 

Een adequate beschrijving van het Penning-ionisatie proces is nu 

mogelijk, wanneer per vertakte sub-baan de ionisatie-bijdrage vastgesteld 

kan worden. Op dit moment is een semi-klassiek baanmodel in ontwikkeling 

dat genoemde interactiemechanismen in rekening brengt zodat het 

Penning-ionisatie kwantitatief beter begrepen wordt [JANS 88]. 
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Fig.2.14: Baanververtakking ten gevolge van locking, rotationele 

koppeling en radiele koppeling. 
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3. Meetstrategie ter bepaling van 2Q(E) 

3.1 Inleiding 

De hierna te beschrijven metingen worden geklassificeerd als 

gekruiste-bundel-experimenten. Met de experimentele opstelling 

"KLAVERTJE 4" wordt daartoe een primaire bundel metastabiele 20Ne*-atomen 

loodrecht gekruist met een secundaire bundel atomen of molekulen M in de 

grondtoestand. De hierbij optredende ionisatie-processen worden 

bestudeerd. In dit verslag wordt specifiek de energie-afhankelijkheid van 

de ionisatie-cross- secties voor de reacties voor het 2-niveau systeem 

bepaald: 

20Ne**(a9 ;J=3) + M ~ 20Ne( 1So) + M+ + e (3.1) 

\,\ hv (À=640.225 run) 

20Ne*( 3 P2) + M ~ 20Ne( 1So) + M+ + e (3.2) 

De bepaling van de totale ionisatie-cross-sectie als funktie van de 

energie verloopt voor beide processen op vrijwel identieke wijze. In dit 

hoofdstuk wordt dit beschreven voor reactie (3.2), reactie (3 .. 1) komt in 

hoofdstuk 4 aan de orde. 

Het botsingsproces .voor de reactie (3.2) wordt schematisch in 

figuur 3.1 weergegeven. De energie in het botsingssysteem, als funktie 

waarvan de ionisatie cross-sectie bepaald wordt, wordt berekend uit de 

snelheden v 1 en v2 (fig.3.1). De snelheid V2 wordt berekend uit de 

dwarsbundelparameters (§3.3), Vt wordt experimenteel bepaald. Daartoe 

wordt periodiek (i.e. op t::O) een "plukje" hoofdbundelatomen in het 

strooivat gebracht. Door bij een bekende looplengte L de vluchttijd t 1 

van de metastabielen te registreren is zijn snelheid v 1 te bepalen 

(TOF-methode: Iime Qf Elight, §3.2): 

L 
Vt = -tt 

Met behulp van v 1 en v2 wordt de relatieve snelheid g en de 

botsingsenergie E berekend volgens: 

(3.3) 

(3.4) 
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hierin is ~ de gereduceerde massa van de botsingspartners 20Ne* en M. Een 

metastabiel 20Ne*-atoom dat de dwarsbundel doorkruist ziet een effectieve 

deeltjes-oppervlakte-dichtheid van aeff = <~l·glvt>. hierin is~ de 

dichtheid van het dwarsbundelgas M in het interactiecentrum. Het <~!>

produkt van het dwarsbundelgas ter plaatse van dit interactiecentrum 

wordt, evenals v2 , berekend uit de gasafhankelijke parameters van de 

dwarsbundel tesamen met de dwarsbundelgeometrie {zie §3.3). Omdat de 

dwarsbundel een constante snelheid v2 heeft, is de effektief afgelegde 

weg binnen de dwarsbundel niet 1 maar l•g/v1 {zie fig. 3.1). 

M 
.",. 

\ 
\ *3 ZONe ( Pz) \ _j_ • .e 
~ V i 

Fig. 3.1: 

/ 

-v1 
l 

Botsingscondities: een 20Ne*{ 3 P2)-metastabiel met snelheid 

v 1 kan over een lengte 1 botsen met een dwarsbundelgasatoom 

M {snelheid v2). 

De ionisatiekans 2 K10
" voor één 20Ne*( 3 P2)-atoom met snelheid Vt 

om een dwarsbundelatoom(-molecuul) M te ioniseren wordt nu gegeven door 

de effectieve dwarsbundeldeeltjes-oppervlaktedichtheid aeff die het 

metastabiel ziet vermenigvuldigd met de werkzame doorsnede 2 Q(E); dit is 

het oppervlak dat geraakt moet worden om één molecuul te ioniseren: 

(3.5) 

Deze uitdrukking is gelijk aan de fractie metastabielen die een ion 

produceert: 

(3.6) 

Om dus de ionisatie-cross-sectie 2 Q(E) voor de reactie (3.2) te berekenen 

wordt de ionisatiekans 2 K10 "(E(v1)) met behulp van (3.6) bepaald uit de 

TOF-spectra voor ionen en metastabielen. We kunnen dan alle grootheden 

bepalen om met behulp van (3.5) de cross-sectie 2 Q(E) te berekenen: 

(3.7) 
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3.2. Hoofdbundel 

In figuur 3.2 is de opstelling "Klavertje 4" schematisch 

weergegeven. {Alleen die componenten die voor de begripsvorming of voor 

het 2 Q(E)-experiment van belang zijn, zijn ingetekend). In figuur 3.2 

zijn duidelijk de elkaar loodrecht snijdende hoofd- {1) en dwarsbundel 

{3) herkenbaar. In deze paragraaf beperken we onze bespreking tot een 

aantal facetten van de hoofdbundel. {Andere relevante aspecten van het 

experiment worden besproken in §3.3 en verder). 

Fig. 3.2: Schematische schets 

1. hoofdbundel-as 

2. hoofdbundel-diafragma 

3. dwarsbundel-as 

4. dwarsbundel-nozzle 

5. kollimator 

van 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

de opstelling 

chopper 

spiraltron met 

repeller 

/ 
/ 

afschermrooster 7a) 

metastabielen detektor 

laserbundel 

De hoofdbundel bestaat uit Neon-metastabielen welke geproduceerd 

kunnen worden door één van de volgende bronnen: 

1. Een thermische bron {TMS : Ihermal Metastable §ource) 

{0.05 < F_. [eV] < 0.25). [DRIES3,MAESS6,JACOS8] -k1n 
2. Een super-thermische bron {HCA : Hollow Qathode Are) 

{1 <~in [eV] < 5). [THEU81] 
De beide bronnen produceren Ne~-metastabielen met translatie-energieën in 

elkaar niet overlappende energiegebieden. Op deze manier kunnen Penning

ionisatie-reacties in een breed energiegebied bestudeerd worden. De 
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bundel bestaat voor: 

75 %uit 20NeM( 3 P2) - metastabielen 

15 %uit 20NeM( 3 P0 ) - metastabielen 

10% uit metastabiele NeM-isotopen ( 21 NeM en 22Ne*) 

Daarbij berust de verhouding 20Ne*{ 3 P2) : 20NeM{ 3 P0 ) = 5 : 1 op een 

isotrope bezetting van de magnetische subniveau's van beide metastabiele 

toestanden. 

Detektie van metastabielen-fluxen is op 2 manieren mogelijk: 

I. middels de aan het eind van de hoofdbundel geplaatste detektor 

{nummer 9 ,fig.3.2). 

II. door detektie van UV-fotonen die in het interactiecentrum 

geproduceerd worden, indien de totale bezetting van de 
20Ne*( 3 P2)-toestand door laserexcitatie naar de grondtoestand 
20Neeso) "overgepompt" wordt. 

Beide detektie mogelijkheden worden hieronder besproken. 

ad I. Met behulp van de metastabielendetektor {9) zijn we in staat zowel 

de looptijdverdeling als ook de flux van een metastabielenstroom te 

bepalen. De detektietechniek is erop gebaseerd dat een metastabiel 

Ne*-atoom bij de botsing aan het roestvrijstaal detektieoppervlak vervalt 

naar de grondtoestand. De daarbij vrijkomende energie {16 à 17 eV) is 

groter dan de uittree-energie van een elektron. Het zo vrijgemaakte 

electron wordt middels een electron-multiplier en pulsconverter geschikt 

gemaakt om door een telregister automatisch ingelezen te worden. De 

looptijdverdeling van de metastabielenflux wordt met behulp van de 

chopper (6) via de zogenaamde TOF-methode bepaald : De chopper laat 

tweemaal per volledige omwenteling een eindig aantal metastabielen door, 

die een bronafhankelijke snelheidsverdeling P(v)dv hebben. De snelheids

verdeling P(v)dv wordt als een supersone expansie voorgesteld 

[BEIJ81,BEIJ83]: 

(3.8) 

Hierin is U
00 

de gemiddelde snelheid van de uitstromende deeltjes en a is 

de snelheidsspreiding om u
00

• De vluchttijd t 1 van een metastabiel atoom 

van chopper naar detektor wordt gegeven door: 

(3.9) 

Hierin is L2 de afstand van chopper naar detektor (fig.3.2, 

L2 = 2. 747 m). We registreren een looptijdverdeling P( tt)dt 1 die via 

relatie (3.9) samenhangt met de snelheidsverdeling P(v)dv (basisprincipe 

TOF(=Iime Qf Elight)-methode). Een typische looptijdverdeling is 

afgebeeld in fig. 3.3. Het nulpunt van de tijdschaal wordt gelegd op het 

zwaartepunt van de UV-piek (A). Deze piek wordt veroorzaakt door op de 
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detector vallende UV-fotonen die in de gasontlading van de metastabielen

bron geproduceerd worden. Het spectrum (B) is het feitelijke 

metastabielen-looptijdspectrum. 

Fig. 3.3: 

1 

I 
i 

0 

. 
. ·· 

loostijd lmsl _. 

1 

· . . . ...... 
2 3 

Een voorbeeld van een looptijdspectrum voor 

Ne*( 3 P0 ,
3 P2 )-metastabielen. 

Het aldus bepaalde looptijdspectrum P(tt)dtt kan via de relatie 

Vt = Lz/t1 omgerekend worden naar een snelheidsverdeling P(v1)dv1 

P(vt) dv1 = I - (~~)21 P(tt) dt1 (3. 10) 

Voor de bepaling van ionisatiekansen is het noodzakelijk de 

metastabielenflux in het strooicentrum te kennen (zie 3.7). Deze flux is 

te berekenen door een snelheidsverdeling (3.8) te fitten aan het 

looptijdspectrum met behulp van (3.10). Via dezelfde relatie (3.10) kan 

met de gefitte P(v)dv een looptijdspectrum ter plaatse van het 

strooicentrum (L1 = 0.86 m) gesimuleerd worden (=looplengtetransformatie) 

[VLIE 85]. Nadeel van deze methode is het feit dat de flux in het 

strooicentrum niet rechtstreeks bepaald wordt, maar indirekt via 

rekentechnische signaalbewerkingen, waarbij transformatiefouten kunnen 

optreden. 

ad II. De tweede methodiek om hoofdbundelfluxen te karakteriseren wordt 

schematisch weergegeven in fig.3.4. Door bij een lasergolflengte van 

À= 633.443 nm (zie §1.1) de hoofdbundel in het interactiecentrum te 

exciteren wordt de 20Ne*( 3 P2)-toestand ontvolkt (fig.3.4) : 

(3.11) 
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Fig.3.4 Detektie 
20

Ne*{ 3 P2)-flux door middel van het optisch pompen 

van de 20Ne*{ 3 P2)-toestand {À = 633.443 nm) 

Het niveau 20Ne**(ae;J=2) vervalt via de 20Ne( 1 P1 )- en 20Ne( 3 P1 )-toestand 

onder uitzending van UV-fotonen naar de grondtoestand 20Ne{ 1So) (zie 

energieschema Hoofdstuk 1). Door het UV-signaal met behulp van het 

spiraltron tijdopgelost te meten {TOF} is in combinatie met de initiële 

bezetting 20Ne*{ 3 P2) de totale Ne*-flux als functie van de looptijd te 

bepalen. Door de hoofdbundel in het interactiecentrum met de laserbundel 

te exciteren is het waargenomen UV-signaal direkt een maat voor de 
20Ne"( 3 P2)-flux in dit centrum. Een voordeel van deze methode is dat de 

tijdopgeloste UV-spectra bij dezelfde looplengte L1 voor metastabielen 

als voor ionen plaatsvindt. Fouten-introduktie door looplengte

transformatie is dus uitgesloten. 

Deze laatste methodiek {II) is gebruikt ter bepaling van de 
20Ne*( 3 P2)-fluxen in de 2 Q{E)-experimenten. Om ionisatiebijdragen van 
20Ne*( 3 P0 ) en 22

'
21 Ne*-isotopen te scheiden van de reactie: 

{3.2} 

wordt een meetstrategie toegepast waaruit door middel van toestands

selectie van de in de hoofdbundel aanwezige 20Ne*{ 3 P2)-metastabielen 

direkt 2 Q{E) te bepalen is. Het principe is eenvoudig {en wordt nader 

behandeld in §3.5) : 

I Er wordt één meting verricht met een ongemoduleerde hoofdbundel. Dit 

resulteert in een ionsignaal dat bijdragen bevat van de reacties: 

(b) (3.12) 

{c) 
33 



I Er wordt één meting verricht met een gemoduleerde hoofdbundel waarin 

door laserexcitatie de 20NeM( 3 P2)-toestand volledig verwijderd is 

(À= 633.443 nm). Het totaal ionsignaal bevat dan slechts bijdragen 

corresponderend met 3.11.b en c. 

I Om bovenstaande metingen te corrigeren voor ionisatie-bijdragen ten 

gevolge van interacties van NeM-metastabielen met achtergrondgas worden 

beide metingen uitgevoerd éénmaal met de dwarsbundel "aan" en éénmaal 

met dwarsbundel "uit". 

Het verschilsignaal (#ionen1 .t-#ionen
1 

), mits aser_u1 aser_aan 
gecorrigeerd op achtergrondgas-bijdrage, is op deze manier gelijk aan het 

ionsignaal corresponderend met de reactie 3.12.a. Het moduleren van de 

hoofdbundel vindt ten opzichte van het interactiecentrum stroomopwaarts 

langs de hoofdbundel plaats (fig.3.5). Op die manier vermijden we dat 

UV-fotonen van het optisch pompproces in het ionenspectrum als ion 

geïnterpreteerd kunnen worden. Samenvattend: 

ter bepaling van de totale ionisatie cross-sectie 2 Q(E) wordt de 

hoofdbundel gemoduleerd met een lasergolflengte À= 633.443 nm, en wel: 

I in het interactiecentrum om de 20NeM( 3 P2)-flux te bepalen. 

I 14 mm stroomopwaarts van het strooicentrum om door middel van 

toestandsselectie de ion-opbrengst van de 20NeM( 3 P2)-metastabielen te 

bepalen. 

Fig. 3.5: Toestandsselectie in 2Q(E)-experiment. 
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3. 3. DWARSBUNDEL 

In fig. 3.6 is de dwarsbundel schematisch weergegeven. Om het 

<~!)-produkt van de dwarsbundel te bepalen, moeten we niet alleen de 

gasafhankelijke parameters kennen, maar ook de dwarsbundelgeometrie. In 

figuur 3.6. is deze geometrie weergegeven. De dwarsbundel wordt gevormd 

door een supersone expansie van het dwarsbundelgas door een Lavaltuit (= 

nozzle {1), fig. 3.6). Van een model dat deze expansie beschrijft, 

vermeld ik hier alleen die resultaten, die direct relevant zijn voor de 

berekening van 2 Q{E) met behulp van vgl. (3.7) [BEYE 81]: 
I de supersone bron is géén puntbron maar bezit een ruimtelijke 

uitgebreidheid beschreven door de bimodale bronvermelding f{x,y): 

2 c 2 2 
f(x,y) = .}; --L- • exp(- x + Y ) 

1=1 ~RI~ Rl 2 {3.13) 

De totale bron wordt hierbij opgebouwd gedacht uit twee afzonderlijke 

bronnen: 

1) een smalle bron, met virtuele bronstraal R1 , die een 

botsingsloze expansie beschrijft. 

2) een brede bron (R = R2 ) die dat deel van de expansie beschrijft 

waarin botsingen voorkomen. 

De coëfficiënten C1 en C2 zijn de weegfaktoren voor beide bronnen, er 

geldt: C1 + C2 = 1. 

I Op grote afstand van de nozzle (z/d >> 1, d: nozzle-diameter) hebben de 

dwarsbundeldeeltjes een snelheid v2 gelijk aan: 

hierin is 

( 0 )~ • vf (2kT) 
1 

o - 1 m 

0 =cp/cv. de verhouding van de soortelijke warmten. 

T = temperatuur expansieruimte dwarsbundel [KJ 

m =massa dwarsbundel deeltje [kg] 

(3.14) 

Aangezien de bron géén puntbron is maar een bimodaal karakter 

heeft, sorteert het gebruik van slechts één skimmer nauwelijks effect op 

de diafragmering van de bundel. Dit is· de reden dat de bundel afgekapt 

wordt door een combinatie van skimmer èn kollimator. De dichtheidslengte, 

het <~!>-product, van de dwarsbundel ter plaatse van de hoofdbundel 

wordt gegeven door: 

+~ 

<~1> = I ~(Y)dY 
_tAL 

{3.15) 
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De integratie vindt plaats langs de hoofdbundellijn. Alle bijdragen van 

de bimodale bronverdeling die gezien worden op positie Y worden 

meegenomen: 

Y2(Y} 

~(Y} = J f(x,y)dy 

Y1 (Y} 

(3.16} 

De integratiegrenzen Y1(Y} en Y2(Y) langs de bimodale bronverdeling zijn 

uiteraard een functie van de positie Y op de hoofdbundel-as als gevolg 

van de afscherming door de skimmer-kollimator combinatie (zie fig. 3.6}. 

Bij de berekening van <~1>-produkten is de afhankelijkheid van Y1 

en Y2 met Y zodanig bepaald dat de geometrische afscherming van zowel 

skiromer als kollimator meegenomen worden. In het verleden werd slechts 

alleen de skiromerafscherming in de berekening van het <~!)-produkt in 

ogenschouw genomen. Door deze fout zijn in het verleden de <~1>

produkten met een fout van~ 5% uitgerekend. Een uitvoerige foutenanalyse 

wordt besproken in Appendix B . 

.... ~~--------rl-L _"Y_r----__;trL'----- __ hoofd bundel 
,_

1 
----?- ____ collimator 

skimmer 

J---•Y ___ .J--JtC--=~~---- ___ nozzle 

x 

Fig. 3.6: Dwarsbundelconfiguratie. 

De dwarsbundelconfiguratie is zodanig gedimensioneerd dat: 

l)de dwarsbundeldichtheid nM(Y) nagenoeg over de volledige lengte van 

het interactiecentrum konstant is. 

2)de dwarsbundel in het interactiecentrum gediafragmeerd is tot een 

breedte van ~ 2 mm. Tengevolge van deze beperkte afmeting is de 

relatieve snelheid van hoofd- en dwarsbundel binnen het interactie

centrum eenduidig bepaalbaar. 
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De in onze meetseries gebruikte dwarsbundelgassen zijn : H2 , N2 , Ar, Kr, 

Xe, 002 , N2 0, 02 , CH4 en CO. De kalibratie van dwarsbundelparameters voor 

deze gassen heeft in het verleden plaatsgevonden (o.m. [VERH 84a], 

[BEYE 81], [SCHO 86]). Met deze parameters wordt het <~!>-produkt in een 

computerprocedure berekend. In deze procedure is een correctie 

aangebracht om de correcte grenzen Y1 en Y2 uit (3.16) te berekenen. 

3.4 IONEN- EN UV-DETEKTIE 

Onder een hoek van 135° ten opzichte van de hoofdbundelrichting is 

juist vóór het interactiecentrum een spiraltron gemonteerd (fig.3.2). Het 

is in staat ionen en UV-fotonen te detekteren. De detektiekeuze wordt 

bepaald door de diametraal tegenover het spiraltron geplaatste repeller 

(8 in fig.3.2) een positieve/negatieve spanning aan te bieden. Is deze 

spanning negatief dan zullen positieve ionen door de repeller worden 

aangetrokken. Het spiraltron zal nu alleen UV-fotonen detekteren. (bijv. 

bij hoofdbundelmodulatie zoals besproken in §3.2). 

De efficiëncy ~ voor UV-detektie wordt bepaald door: uv 
1) de ruimtehoek waaronder het spiraltron het interactiecentrum 

waarneemt. 

2) de UV-quantumefficiëncy, dit is de fractie van de UV-fotonen die 

de detektor bereiken en daarbij een puls genereren. 

3) de transmissie-coëfficiënt van het rooster voor het spiraltron 

voor UV-fotonen. 

Is nu de repelierspanning positief dan zal het spiraltron een mengsignaal 

van ionen en UV-fotonen registreren. Dit is echter geen probleem, immers 

het telsignaal voor UV-fotonen is kleiner dan 0.5% op het totale 

ionensignaal. Er worden dus voornamelijk ionen gedetekteerd. De 

efficiëncy ~. voor ion-detektie wordt bepaald door: 1on 
1) de ion-quantumefficiëncy 

2) de ion-transmissiecoëfficiënt van het rooster voor het spiraltron. 

De detektie-efficiëncy's voor spiraltron (~. en~ ) en voor 1on uv 
metastabielen-detektor (~ ) zijn bepaald uitgaande van bekende meta 
cross-sectie's 2 Q(E) [WEST 75]. Daarbij werd verondersteld dat de 

efficiëncy voor ion-detektie~. bekend is ([VERH 86a]): 1on 
~. = 0.6 

10n 
(3.17) 

In Appendix A worden de beide andere efficiëncy's afgeleid: 

= 4.09•10- 4 

= 0.54 {3.18) 
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3.5. MEETSTRATEGIE 

De meetstrategie ter bepaling van 2Q(E) voor de reactie: 

(3.2) 

is in §3.2 reeds globaal besproken. Met behulp van een laserbundel met 

een vermogen van 7 mW (À = 633.443 nm) wordt de hoofdbundel gemoduleerd 

overeenkomstig fig. 3.4 en 3.5. De metastabielen flux 20Ne*( 3 P2 ) wordt in 

één meting uit een UV-spectrum bepaald (fig.3.4). Om de reactie (3.2) te 

corrigeren voor ionisatiebijdragen ten gevolge van de aanwezigheid van 

"achtergrond"-gas en niet-modulatie-gevoelige Ne*-isotopen worden 4 

ion-metingen verricht (fig.3.5): deze onderscheidbare metingen zijn in 

tabel 3.2 gecategoriseerd, de meetcondities zijn als volgt aangegeven: 

sign 

2N
1 

Ion 

2N
2

ton 

2N
3

ton 

2N
4

ton 

2Nuv 

DU = dwarsbundel uit; 

LU = laser uit; 

DA = dwarsbundel aan. 

LA = laser aan. 

las_pos laser positie óf 14 mm voor óf in (0 mm) het 

interactiecentrum 

V repellerspanning, positief ( +) of negatief (-). rep 

SIGNAALBIJDRAGEN 

conf. las_pos V 20Ne*(3Po)-lr1 20Ne*( 3P2)-M 21o22Ne*-M Ne"-acht rep 

LUDU 14 + 0% 0% 0% KLu·puit 

LUDA 14 + 15 % 75 ~ 10 % KLu"Paan 

LADU 14 + 0% 0% 0% KLA•puit 

LADA 14 + 15 % 1-77)·75% 10 % KLA"Paan 

LADU 0 - 1J•75 % # Ne* 

Tabel 3. II: Signaalbijdragen ter bepaling van 2Q(E). Verondersteld is 

dat de 20Ne"( 3P2 )-toestand met een efficiëncy 11 gepompt 

wordt. 
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In de eerste kolom wordt elke ion-meting gekarakteriseerd door 2Ni ion: 

N karakteriseert de ion-flux, 

2 refereert aan het totaal elektronisch impulsmoment J = 2, 

ion karakteriseert de ion-meting, 

i is het volgnummer in de ion-meetserie, 

Equivalente opmerkingen gelden voor 2Nuv .De eerste 3 signaalkolommen 

bevatten (als funktie van de meetcondities) de al dan niet gemoduleerde 

bezettingen van de 20Ne*-metastabielen en Ne*-isotopen. In de 4e 

signaalkolom is de wisselwerking met "achtergrond"-gas weergegeven. Dit 

signaal is rechtevenredig met de druk in het interactiecentrum t.g.v. het 

dwarsbundel "aan/uit" zijn (genoteerd als ~u·paan/KLu·puit). Het 

verschilsignaal van 2N2ion en 2N4ion levert de netto ionisatie-bijdrage 

ten gevolge van reactie (3.2). De signalen 2Nt ion en 2N3ion corrigeren de 

individuele signalen 2N2ion en 2N4ion voor ionisatie bijdragen ten 

gevolge van interactie's met "achtergrond"-gas. Omdat deze correctie's 

drukafhankelijk zijn definiëren we een korrektiefaktor Corr als: 

Paan 
Corr = -

puit 
(3.19) 

Een willekeurig ion-signaal laat zich dan als volgt voor achtergrond 

bijdragen korrigeren: 

# ion = # ion(DA) - Corr • # ion(DU) 

DA/DU correspondeert met dwarsbundel aan/dwarsbundel uit. 

De netto ion-bijdrage voor reactie (3.2) wordt daarmee: 

(3.20) 

(3.21) 

Om de relatie tussen de ionisatie kans 2Kion en de ion-signalen 2N{~~ 4 en 

het UV-signaal 2Nuv te bepalen, definiëren we: 

1. sa en s2 als de in de hoofdbundel aanwezige natuurlijke 

fracties in de 20Ne*{ 3 Po)- resp. 20Ne*{ 3 P2)- toestand. 

2. Sisoals de overeenkomstige fractie Ne*-isotopen. 

3. de metastabielen-flux door het interactiecentrum als N. 

4. ~ als de pompefficiëncy waarmee de 20Ne*( 3 P2)-toestand via de 
20Ne**(a8 ;J=2)-toestand gepompt wordt. 

5. ~- , ~ als de detektie efficiëncy's voor resp. ionen- en 10n uv 
UV-detektie. 

6. °Kion. 2Kion en isoKion als de ionisatiekansen voor, 

respektievelijk 20Ne*( 3 P0 )-, 
20Ne*( 3 P2)-atomen of Ne*-isotopen 

om een dwarsbundeldeeltje M te ioniseren. 
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Per eenheid van tijd geldt voor een willekeurig tijdskanaal uit het 

looptijdspectrum de volgende relaties : 

(3.22) 

De netto-ionisatie bijdrage van de 20Ne*( 3 P2 )-toestand wordt gegeven door 

(3.21): 

dit is met behulp van (3.22) te schrijven als: 

2·· • 2 A N'on = N•n. •n•s • Klon "'1on ., 2 

(3.23) 

(3.24) 

De metastabielen-flux die het interactiecentrum passeert (N) wordt 

middels de uitdrukking voor het UV-signaal gesubstitueerd in (3.24). 

Hierdoor resulteert de relatie tussen de ionisatie kans 2 K 10
" en de 

2• 1 2•uv experimentele signalen N on en N : 

Tluv , 2N• 1.o n 2K I on = __ • a 

Tlion 2Nuv 
(3.25) 

Deze meetstrategie heeft als voordeel dat de pompefficiëncy niet 

doorwerkt op de berekening van 2 K10
". Uit (3.25) wordt met behulp van 

(3.7) uiteindelijk de ionisatie-cross-sectie 2 Q{E) bepaald: 

(3.7) 

3.6. FITTEN VAN 2Q(El-SPECTRA 

Zoals in hoofdstuk 4 uitvoerig ter sprake zal komen vormt de op 

bovenstaande wijze bepaalde cross-sectie 2Q{E) de input om de ionisatie

cross-sectie 3 Q{E) voor de systemen te berekenen: 

{3.1) 

Daartoe is het noodzakelijk dat de 2 Q{E)-spectra door middel van 

een polynoom-representatie worden voorgesteld. Besloten is om de 
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2 Q(E)-spectra te fitten met behulp van Chebyshev-polynomen. Dit is gedaan 

omdat: 

1) de basisvektoren in de Chebyshev-ruimte onderling orthogonaal 

zijn. 

2) èn daardoor het fitproces snel convergeert 

3) het een universeel fitprocédé is. 

Spectra worden gefit door de experimentele data als functie van de 

energie te ontwikkelen naar de orthogonale basisvektoren in de 

Chebyshev-ruimte. Veronderstel dat je n basis vektoren Tk(x) in je 

fitfunctie fn(x) meeneemt, dan wordt 2 Q(E) benaderd door : 

n-1 
fn(x) = ! Ck•Tk(x) 

k:O 
(3.26) 

Hierin zijn Ck de voorfaktoren van de basisvektoren Tk(x), oftewel de te 

fitten parameters. 

Het argument x van de basis vektoren Tk(x) is gedefinieerd in de 

range: 

-1 ~ x ~ 1 (3.27) 

Om spectra te kunnen fitten in een brede energierange (zowel het TMS- als 

het HCA- gebied omvattend} is x gedefinieerd als: 

10 ( E ) x = log E hu I p 
(3.28) 

Hierdoor is Edefinieerbaar in een energierange (zie (3.27)): 

(3.29} 

Voor alle dwarsbundelgassen is Ehulp gelijk genomen aan 0.5 eV. Het 

molecuul H2 vormt daarop een uitzondering. Voor H2 geldt Ehulp = 0.15 eV. 

Dit komt vanwege de afwijkende massa van het H2 -molecuul. 

De eerste 6 basis-vektoren Tk(x) worden gegeven door: 

k Tk(x) 

0 1 

1 x 

2 2x2- 1 

3 4x3 - 3x 

4 Bx4 - Bx2 + 1 

5 16x5 
- 20x3 + 5x 

2 Q(E)-spectra zijn met behulp van deze basis-vektoren via een kleinste 

kwadraten methode gefit. Daarbij zijn telkens de eerste 5 basis-vektoren 

in de fit meegenomen(~ fs(x) uit (3.22)). Alle 6 basis-vektoren zijn 

meegenomen bij het fitten van de 3 Q(E)-spectra (zie hfst.6). 
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4. MEETSTRATEGIE TER BEPALING VAN 3 Q{E) 

4.1. INLEIDING 

De reacties voor het 2-niveau-systeem: 

20Ne"(ag;J=3) + M ~ 20Ne( 1So) + M+ + e 

\\hv (À::640.225 nm) 
20Ne"( 3 P2) + M ~ 20Ne( 1 So) + M+ + e 

(4.1) 

(4.2) 

zijn beide met dezelfde opstelling "KLAVERTJE 4" bestudeerd op de 

energieafhankelijkheid van de ionisatie-cross-sectie 2 Q resp. 3 Q. Dit 

impliceert dat de in hoofdstuk 3 beschreven detektieprincipes en 

kalibratie van dwarsbundelparameters voor de reactie (4.1) onverkort van 

kracht blijven. Zoals reeds in hoofdstuk 1 besproken is heeft het 

bovenniveau 20Ne""(a9 ;J=3) een typische levensduur T van 20 ns. Dit 

impliceert dat de reactie (4.1) alléén dan plaatsvindt als de hoofdbundel 

in het interactiecentrum van hoofd- en dwarsbundel wordt geëxciteerd. Een 

consequentie hiervan is dat in het interactiecentrum de reacties (4.1) en 

(4.2) naast elkaar voorkomen. 

Equivalent aan reactie (4.2) wordt voor de bepaling van de 

ionisatie-cross-sectie 3 Q(E) een meetstrategie toegepast die gebaseerd is 

op hoofdbundelmodulatie. Definiëren we : 

K{A",K{u": als de totale ionisatiekansen voor het 2-niveausysteem 

((4.1) en (4.2)) in de situatie met laser aan en uit 

(À = 640.225 nm). 

Dan geldt: 

K{u" = 2K10
" + restbijdragen 

(4.3) 

met 2 K10
", 

3 K10
" de ionisatiekans waarmee Ne"( 3 P2) resp. Ne""(ag;J=3) een 

dwarsbundeldeeltje M ioniseert. De faktoren 1-b en b zijn de bezettings

graden van onder- en bovenniveau in het 2-niveau-systeem (uiteraard is b 

een functie van het pompvermogen, dit wordt in §4.2 besproken). De 

"restbijdragen" corresponderen met de ionisatie ten gevolge van 
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. d 1 d 20N *(3P) 21.22N M d nlet-gemo u eer e e o - en e -toestan en. 

Het verschilsignaal AK 10
" = K{A" - Ktu" wordt met behulp van (4.3) 

gegeven door: 

(4.4) 

Analoog aan (3.7) correspondeert met AK 10
" een verschilcross-sectie AQ: 

3 2 3Kion _ 2Kion AK!on 
AQ = Q - Q = <~l·glv1 > = b·<~l·glvt> (4.5) 

Deze relatie resulteert samen met de polynoomrepresentatie van 2Q(E) in 

de ionisatie cross-sectie 3Q{E): 

3Q{E) = AQ(E) + 2Q{E) (4.6) 

De cross-sectie 2Q(E) wordt dus als input gebruikt om 3Q(E) te berekenen. 

Voor een veelvoud van gassen is 2Q{E) bekend (o.m. [WEST 75]). Door onze 
2Q{E)-data te schalen met deze literatuurwaarden kunnen 3Q{E)-data 

"absoluut" bepaald worden. Daartoe wordt aan het begin en eind van een 

meetsessie een 2Q{E)-meting verricht. Mogelijke drift gedurende de 

meetsessie komt tot uitdrukking in deze 2 Q{E)-spectra en kan 

verdisconteerd worden in de cross-sectie 3Q(E). 

Om de ionisatiekans AK 10
" te bepalen is het nodig de 

metastabielenflux in het interactiecentrum vast te stellen (analoog aan 

{3.6)). De bepaling van deze flux wijkt voor de 3Q(E)-meting af van die 

voor de 2Q(E)-metingen. In §3.2 is beschreven dat deze flux in de 
2 Q-meetseries bepaald wordt uit een UV-spectrum door de 20Ne*{ 3P2)

toestand naar de grondtoestand 20Ne{ 1S0) over te pompen. Dit is niet 

mogelijk voor de reactie (4.1), omdat in het 2-niveau-systeem de 

metastabiele Ne*( 3P2 )-toestand niet leeggepompt wordt (géén UV-fotonen). 

À = 640.225 nm (4.7) 

Daarom wordt in een 3Q(E)-meting de metastabielenflux in het 

interactiecentrum bepaald door het looptijdspectrum ter plaatse van de 

metastabielendetektor door middel van een looplengtetransformatie om te 

rekenen naar een looptijdspectrum ter plaatse van het interactiecentrum 

[VLIE 85] {Zie §3.2). 

Is AK 10
" eenmaal bepaald dan is het mogelijk om met behulp van 

(4.5) de verschil-cross-sectie AQ te berekenen. Een korrekte berekening 

van AQ vereist dat we de bovenniveaubezetting b kennen. In §4.2 wordt 
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ingegaan op de relatie tussenben de intensiteit I van de laserbundel 

waarmee de 20NeM( 3 P2 )-toestand geëxciteerd wordt. 

4.2. DE BOVENNIVEAUBEZETTING b 

Zoals in de inleiding reeds ter sprake is gekomen is het van 

belang de bovenniveaubezetting b te kennen om de verschil-cross-sectie 

AQ te kunnen berekenen. In deze paragraaf wordt kort in gegaan op het 

verband tussen b en de pompintensiteit I van de laserbundel voor het 

pompproces: 

Fig. 4.1: 

I 
I 

cv Q)l 
I 
I 

c 
V 

640.225 nm 

20 * Ne (IX 9 j 1 = 3 ) 

20 Ne* ( 3p2 ) 

Pompmechanisme 2-niveau-systeem : 

I b) 

la) 

1) excitatie onderniveau door absorptie laserfoton 

(4.7) 

2) deëxcitatie bovenniveau t.g.v. gestimuleerde emissie 

3) spontaan verval van bovenniveau 

De wisselwerking van het twee-niveau-systeem met fotonen hv wordt 

schematisch in figuur 4.1 weergegeven. De drie bekende 

interactiemechanismen zijn hierin aangegeven. Onder- en bovenniveau 

worden gekarakteriseerd door lo> resp. lb>. De vervals-constante voor 

spontaan verval wordt weergegeven met~· We gaan uit van een coherente, 

monochromatische laserbundel met een homogeen intensiteitsprofiel. De 

bovenniveaubezetting b wordt, indien we spontane emissie verwaarlozen, 

gegeven door de Rabi-oplossing [KNIG 80]: 

(4.8) 

met OR: de Rabifrequentie, gedefinieerd als OR = l<ole·rlb>·~l met 

<ole·rlb> het elektrisch-dipool-matrixelement corresponderend 

met de overgang lo> ~ lb>, E is de amplitude van het aangelegde 

elektrische veld. 44 



Aw: de verstemming van de laserfrequentie t.o.v. de centrale 

overgangsfrequentie wo tussen onder- en bovenniveau. 

Doordat spontaan verval verwaarloosd wordt, is de bezetting van het 

bovenniveau oscillatoir, periodiek en ongedempt. Wordt spontaan verval in 

de berekening verdisconteerd dan zien we een gedempte oscillatie ontstaan 

[KNIG 80]: de bovenniveaubezetting convergeert naar een evenwichtswaarde 

en wel sneller naarmate ~ groter is, voor de stationaire oplossing 

geldt: 

(4.9) 

Uit (4.9) blijkt dat voor hoge intensiteiten I van het aangelegde veld de 

bovenniveaubezetting b zijn asymptotische waarde van een 1/2 nadert 

(immers: QR ~ E ~ vl). Er is bezettingssymmetrie bereikt doordat 

absorptie en gestimuleerde emissie elkaar in evenwicht houden 

(gestimuleerde emissie wordt bij hoge .intensiteiten dominant over 

spontaan verval). Om de verzadiging van het bovenniveau met toenemende 

laserintensiteit I aan te geven, wordt b(oo) gewoonlijk uitgedrukt in een 

functie van de schalingsparameter S gedefinieerd door [KNIGSO, SENH86] : 

S = I/Is = 2 [~: r ( 4.10) 

hierin is Is een verzadigingsintensiteit die zo gekozen is dat voor een 

intensiteit gelijk aan Is het bovenniveau voor een kwart bezet is indien 

Aw = 0. 

De verzadigingsintensiteit Is wordt bepaald door systeemwaarden 

van de overgang lo> ~ lb>: 

(4.11) 

Het verband tussen b(oo) en S wordt daarmee gegeven door: 

1 s 
= 2 · 4•Aw 

[1 + S + Ab2 ] 

( 4. 12) 

Tot dusver is gesproken over de "overall"-bezetting b(oo), waarbij 

gesommeerd is over alle bezettingen van de magnetische subniveau's van 

het bovenniveau. Noteren we deze bezettingen als gMJ'(~ = 0°) met MJ' = 

-3,-2, ... ,3. De hoek~= 0° geeft aan dat de bezettingen gedefinieerd 

~ 
zijn ten opzichte van de quantisatie-as q voor laser-excitatie, waarbij 

geldt: 

lineair gepolariseerd licht q u Ê (electrische veldsterkte) 

circulair gepolariseerd licht 
~ ,-+ 
q u k (golfgetal laserbundel) 
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M' De bezettingen g 1 (P = 0°) kunnen formeel met bovenstaande theorie 

bepaald worden. De enige wijziging is dat per toegestane overgang tussen 

magnetische sub-niveau's een Rabifrequentie OR gedefinieerd moet worden. 

Drukken we de stationaire bezettingen gM1 '(p = 0°) uit in b{oo) uit {4.12) 

dan geldt voor: 

I circulair gepolariseerd licht (a+): 

M1'( o) - g p = 0 = b{oo)•óMJ'±3 ( 4.13) 

- het plusteken (ó+) in de Kroneckerdelta uit {4.14) 

correspondeert met rechts circulair gepolariseerd licht, het 

minteken (ó_) met links circulair gepolariseerd licht. 

I lineair gepolariseerd licht (~) 

- het bovenniveau is voor 75 % stationair bezet na ongeveer 
7 Ab-t. 

- b{oo) ( 4.14) 

_ ga(P = 0o) g-1/+t(p = 0o) g-2/+2(P = 0o) g-3/+3(P = 0o) = 
0 

Fig. 4.2: 

20 10 1 

-------------------------------------------

t .4, 
I I 

bCoo) . 3 f"" ! : !.. ...... . 
I ! 

2'-: • I I 

• 1.~ 
I 
! 

2 4 6 8 
S-1t/AAROE -+ 

J 
I 

J 
I 
I 

J 

Verband tussen stationaire bezetting van het bovenniveau en 

schalingsparameter S indien de laserfrequentie overeen

komt met de overgangsfrequentie w0 {Aw = 0). 
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Om een tijdstip te definiëren waarbij stationair evenwicht (SE) 

wordt bereikt, definiëren we een 'Orientation'-parameter 0 en een 

'Alignment'-parameter A : 

( 4.15) 

Deze parameters verschaffen informatie over de bezettings-(a)syrnmetrie 

van de magnetische subniveau's. In tabel 4.! staan de getalwaarden 

weergegeven voor de verschillende laserpolarisaties in een isotrope en 

stationaire situatie. Om een tijdmaat te definiëren waarbij stationair 

evenwicht optreedt, nemen we het tijdstip tsE waarbij de beide parameters 

A en 0 tot 75% van hun maximale waarde toegenomen zijn. Dit 

correspondeert voor 

I 
I 

lineair gepolariseerd licht met A(tsd = -7.5 

circulair gepolariseerd licht met A(tsE) = 11.25 

of O{tsE) = ± 2.25 
De karakteristieke tijden tsE die hiermee corresponderen, worden gegeven 

door [SENH86]: 

T t 5 E = __ .;..._ __ 

met q 

q 

qP o I •b{oo) 

= 0. 3 ('u-licht) 

= 0.1 (a-licht) 

( 4.16) 

Dit betekent dat stationair evenwicht bij circulair gepolariseerd laser

licht langzamer bereikt wordt dan voor lineair gepolariseerd laserlicht. 

Dit wordt veroorzaakt doordat voor circulair licht de totale bevolking 

naar één asymptotisch subniveau 'overgeheveld' wordt {meerdere excitaties 

nodig), terwijl voor lineair gepolariseerd licht slechts een herverdeling 

over de subniveau's plaatsvindt. De tijden tsE worden voor een verzadigde 

bovenniveaubezetting b{oo) = ~gegeven door: 

lin. pol. : tsE = 7 • T na 3 à 4 excitaties 75% stationair 

circ. pol.: tsE = 20 • T na 10 excitaties 75% stationair. 

Hoofd- en dwarsbundel botsen met elkaar over een lengte van 2 mm 

wat vrijwel overeenkomt met de waist (w = 1.8 mm) van de laserbundel. Dit 

impliceert dat metastabielen met een typische snelheid van 1000 m/s (TMS) 

resp. 5000 mis {HCA) gedurende 2.10- 6 .sec resp. 4.10- 7 sec in het 

interactiecentrum verblijven. Uitgedrukt in levensduren is dit 100 Ab- 1 

resp. 20 Ab- 1
• Ten aanzien van de stationariteit van de bovenniveau-
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bezetting b betekent dit dat: 

I voor lineair gepolariseerd licht altijd stationair evenwicht 

bereikt wordt (t = 15•tsE [TMS]. t = 3•tsE [HCA]) 

I voor circulair gepolariseerd licht hetzelfde geldt voor 

thermische-metastabielen. Voor superthermische-metastabielen 

worden verblijftijden van de orde van 20 Ab- 1
, dat is juist 

gelijk aan de karakteristieke tijd waarbij 75% van het 

bovenniveau bezet zal zijn (t = 5•tsE [TMS], t = tsE [HCA]). 

isotroop stationair 

A = 0 A-= -to 
1r 

0 0 ~0 :: 0 = 

A= 0 A :: 15 
& 

0 ::: 0 0 ::' :!:3 

·-·-

Tabel 4.I 'Orientation'- en 'Alignment'-parameters voor de 

verschillende laserpolarisaties. 

Niet alleen het bovenniveau zal georiënteerd raken, ook het 

benedenniveau zal georiënteerd raken. De tijdsontwikkeling van de 

stationaire benedenniveaubezetting gaat analoog aan die voor de 

bovenniveaubezetting. Voor de stationaire bezetting hMJ' (~ = 0°) van de 

onderniveau's geldt: 

I circulair gepolariseerd licht (a±): 

- hMJ'(~ = 0°) = b(ro)•öM, 
2 J .± (4.17) 

- het plusteken (ö+) in de Kroneckerdelta uit (4.17) 

correspondeert met rechts circulair gepolariseerd licht, het 
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minteken (ö_) met links circulair gepolariseerd licht. 

I lineair gepolariseerd licht {v) : 

- het benedenniveau is ook voor 75 % stationair bezet na ongeveer 

7 Ab - 1
• 

h-2/+2(~ = 00) = 
1 

( 4.18} 

De ionisatie-cross-secties 3 QIMJI zijn alleen afhankelijk van de 

absolute waarde van het magnetisch sub-quanturn-getal IMJI. omdat +MI en 

-MI dezelfde elektronen-dichtheidsverdeling hebben, wat bepalend is voor 

de cross-sectie. Door de afhankelijkheid van de bezettingen gMJ'(~ = 0°) 

met de laserpolarisatie, zullen de ionisatie-cross-secties in het 

algemeen tevens polarisatie-afhankelijk zijn (in het algemeen is: 3 Q0 # 
3 Q 1 1 # 3 Q 2 1 # 3 Q 3 1 ) • De totale ionisatie-cross-sectie 3 Q hangt van de 

-+ gekozen laserpolarisatie af. De laserexcitatie-quantisatie-as q maakt een 

-+ 
hoek~ met de relatieve snelheid g van de botsende deeltjes, wat de enige 

relevante quantisatie-as is voor de botsing. De bezettingsgraden gMJ' (0°) 

-+ ten opzichte van de laserexcitatie-quantisatie-as q moeten 

getransformeerd worden de in de bezettingsgraden gMJ(~) ten opzichte van 

-+ de botsings-quantisatie-as g. Dit gebeurt via de rotatie-matrix-

elementen (zgn. Wigner-D-funkties): 

( 4. 19} 

de volledige representatie van deze rotatiematrix voor J=3 wordt in de 

literatuur gegeven [YING66]. De totale ionisatie-cross-sectie 3Qexpt(~) 

is met behulp van (4.17) te schrijven als een superpositie van gewogen 

"deel"-cross-secties 3 QIMJ 1: 

{4.20) 
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4. 3. MEETSTRATEGIE 

De meetstrategie voor de reactie 

{4.1) 

vertoont veel overeenkomsten met de st.rategie ter bepaling van 2Q(E) 

{§3.5). De bespreking verloopt in principe analoog. Om de experimentele 

signalen uit te werken hebben we ook de metastabielendetektie-efficiëncy 

Tlmeta nodig. 

SIGNAALBIJDRAGEN 

sign conf. las_pos V rep Ne*{ 3 Po) Ne*{ 3 P2) isoNe* Ne**(ag) Ne*-acht 

3N
1 

i on LUDU 0 + 0% 0% 0% 0% ~u· Puit 
3N2 ion LUDA 0 + 15 % 75 % 10% 0 % KLu·paan 

3N3ion LADU 0 + 0% 0% 0% 0 % Ku·puit 

3N
4

ion LADA 0 + 15 % {1-b) •75 % 10 % b•75 % ~·paan 

:Nmeta 
. 

LUDU 11 •N 
met a 

Tabel 4.II: Signaalbijdragen ter bepaling van 3 Q{E)-2 Q(E) voor het 

systeem: 20Ne**(a9 ;J=3) + M ~ 20Ne( 1 So) + M++ e 

In tabel 4.II zijn de afzonderlijke metingen voor de bepaling van 
3 Q(E)-2 Q(E) weergegeven. De tabel is analoog aan tabel 3.II opgebouwd. In 

de kolom "Ne*c*,-acht" is interactie van Ne* met achtergrondgas (LU) 

weergegeven met K_u•p h , de interactie met achtergrondgas van zowel --L ac ter 
Ne* als Ne** wordt door K_ .•p ht weergegeven. Kijken we in detail naar --LA ac er 
de individuele signalen dan geldt in een willekeurig tijdskanaal per 

eenheid van tijd: 

3Nl on K_ •p 
= --r.u uit 

(4.21) 

N"meta N• = Tlmeta" 
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2 •. 
Analoog aan het signaal A N10 n (vgl. 3.23) is hier eenvoudig in te zien 

dat in het netto-ionensignaal A3N1 on isotoop- en achtergrondbijdragen 

worden geëlimineerd volgens: 

(4.22) 

De verschilkans (3K10 n - 2K10 n) kan dan bepaald worden met (4.21) 

en (4.22): 

(4.23) 

Hierin is N~~ta de metastabielenflux in het interactiecentrum, die door 

looplengte-transformatie uit Nmeta berekend is. De verschilkans 

(
3 K1 on - 2K10 n) is dus bepaalbaar uit de ionen- en metastabielenspectra, 

waarbij dan wel de bovenniveaubezetting b{oo) bekend moet zijn: 

N•meta 
SC 

Timet a 

Til on 
1 

• b•s2 (4.24) 

Met behulp van (4.6) kan AQ = 3 Q(E) - 2Q(E) berekend worden. Hieruit 

resulteert tenslotte de ionisatie-cross-sectie 3Q(E): 

3 Q(E) = 2Q(E) + AQ(E) 

= 2Q(E) + (~l·g/v1 )•(3Kion _ 2Kion) (4.25) 

Hierbij wordt aangenomen dat het onderniveau 20Ne*( 3 P2 ) géén 

oriëntatie-afhankelijkheid vertoont: 2Q0 = 2Q 11 = 2Q 2 1 • Dit is een 

essentiële aanname ten aanzien van de berekening van 3Q(E), immers ook de 

bezetting van het benedenniveau wordt georiënteerd (§4.2). 

Evenals de 2Q{E)-spectra worden de AQ-spectra met behulp van 

Chebyshev-polynomen gefit. In plaats van 5 basisvektoren worden nu echter 

6 basisvektoren in de fitfunktie meegenomen. (§3.6). 

4.4. LASEREXCITATIECONFIGURATIES IN 3 Q{E)-METINGEN 

We zijn in feite geïnteresseerd in de "asymptotische" cross

secties 3 QIM; I (IM;I = 0 .. 3). Deze zijn te bepalen door bij verschillende 

laserexcitatieconfiguraties (~) de experimentele cross-sectie 30expt(~.E) 

te bepalen (zie §4.2). De experimenteel bepaalde cross-sectie 30expt(~.E) 

is een ontwikkeling naar zuivere deel-cross-secties 3 QIMJI(E): 

(4.20) 
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Hierin is ~{E) de hoek tussen de botsings-quantisatie-as g en de 

~ 
laserexcitatie-quantisatie-as q {§4.2). Aangezien er 4 onbekenden zijn 

{
3 QIMJ I{E), IMJI=0 .. 3), zijn minimaal 4 onafhankelijke metingen 

noodzakelijk om m.b.v. {4.20) de individuele 3 QIMJI{E)-cross-secties te 

kunnen berekenen.In fig. 4.3 is de definitie vastgelegd van een aantal 

hoeken, die voor het experiment van belang zijn. 

dwarsbundel 
~ 

I E 
I ~ 

hoofdbundel 

I 
I 
I 
I~ 

v1 

Fig. 4.3: hoekdefinitie in geval van lineaire polarisatie: 

Slab = L {Êiasero~1) 
S9 = arctan{v2/v1) 

~ =Slab - Sg 

Om ~{E)-afhankelijke experimenten uit te voeren is het experiment 

opgebouwd zoals in fig. 4.4 weergegeven is. Een À/2-module {"dubbele 

hoekverdraaier") is gebruikt om de hoek Slab {fig. 4.3) variabel in te 

stellen. De plan-parallelle verplaatser {3) is in het systeem opgenomen 

om de laserspot evenwijdig aan de dwarsbundel te verplaatsen. De bundel 

in het interactiecentrum heeft daardoor 3 vrijheidsgraden: 

{1) translatie langs dwarsbundel-as door middel van een plan 

parallelle verplaatser 

{2) translatie langs hoofdbundel-as door middel van een door 

een stappenmotor verplaatsbare spiegel {2). 

{3) stappenmotor-gestuurde rotatie om het bevestigingspunt van 

spiegel {2). 

Om de laserbundel reproduceerbaar in het interactiecentrum te kunnen 

projecteren is een set quadrantdioden gemonteerd waardoor de laser 

bundelpositie vastgelegd kan worden [KRAM 86]. 
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Met behulp van een Brewstervenster is voor de diverse metingen 

tussentijds Slab = 0° bepaald {i.e. Ê1aser H ~1). Wordt deze positie op 

de À/2-module als nulpunt gemarkeerd dan is elke hoek Slab t.o.v. de 

hoofdbundel-as instelbaar met deze module. De ijking van 9tab = 0° wordt 

in Appendix C besproken. 

---
hoofdbundel 

dwarsbundel 

Fig. 4.4: Experiment-opbouw 3Q(~(E),E)-metingen: 

1. reflektiespiegel 

2. stappenmotor gestuurde spiegel 

3. plan paralelie verplaatser 

4. À/2- module 

5. lineaire polarisator 

6. quadrantdioden 

4.5. VOLLE-BUNDEL-METINGEN 

Alvorens 3Qexpt(~.E) als funktie van hoek~ en energie E te 

bepalen is een polarisatiemeting uitgevoerd met lineair gepolariseerd 

laserlicht, waarbij géén chopper in de hoofdbundel geplaatst is. Het 

interactiecentrum "ziet" dus permanent een metastabielenflux met als 

gevolg hoge signaal-opbrengsten. Corrigeren we de ionsignalen met 

laser_aanllaser_uit op de bijdragen ten gevolge van de aanwezigheid van 

achtergrondgas dan geeft de verhouding V als funktie van 9tab 

(zie fig. 4.3): 

53 



) 
_ # ionen(laser_aan) 

V(Stab - # ionen(laser_uit) (4.26) 

direct informatie over: 

I de grootte van het polarisatie-effect over een breed energie

gebied (gemiddeld over de snelheidsverdeling P(v)dv van de 

Ne*-atomen): er geldt (volledig uitwerking in hoofdstuk 5): 

# ionen(laser_uit) ~ 2 Q(<E>) + restbijdragen (= R) 

# ionen(laser_aan) - b• 3 Q(9tab.<E>) + (1 - b)• 2 Q(<E>) + R 

zodat V(9tab) - 1 + b•[
3
Q(Stab.<E>) -

2
Q(<E>)] 

2 Q(<E>) + R 
(4.27) 

verondersteld wordt daarbij dat de cross-sectie 2 Q(<E>) geen 

oriëntatie afhankelijkheid vertoont: 2 Q0 = 2 Q 1 1 = 2 Q 2 1 

I bij welke hoek 9tab de laserpolarisatie Êtaser evenwijdig is aan 

de relatieve snelheid g. 

Een maat voor de polarisatie P is daarmee 

V 
max 

p = v-:-
mln 

(4.28) 

In hoofdstuk 5 wordt behandeld hoe uit een V(9tab)-spectrum de over een 

breed energiegebied gemiddelde cross-secties 3 QIMJI(<E>) berekend kunnen 

worden. 

4.6. ENERGIE-OPGELOSTE 3 Q(8.E)-METINGEN 

Uit de volle-bundel-metingen, zoals besproken in §4.5, wordt als 

funktie van de dwarsbundelgassen M de hoek 9tab bepaald waarbij Ê u g. In 

het thermische energiegebied noemen we deze hoek 90 (TMS-metingen). Ter 

bepaling van 3 QIMJI(E) zijn nu voor alle gascombinaties, zowel voor de 

TMS-metingen als voor de HCA-metingen, dezelfde meetstrategie toegepast: 

1) Er worden 4 TOF-metingen verricht voor hoeken 9 1 = 90 + i•30°, 

i= 0 .. 3. Dit impliceert dat de TOF-metingen in het HCA-gebied 

uitgevoerd worden bij hoeken gebaseerd op het TMS-plaatje 

V(9tab). Enerzijds wordt daardoor het stelsel, waaruit 

3 QIMJ I(E) opgelost wordt, slechter geconditioneerd in het 

HCA-gebied. Anderzijds is dit stelsel reeds slechter 

geconditioneerd dan dat voor het thermische gebied, omdat de 

bovennivobezetting minder stationair is dan in het thermisch 

energiegebied(zie §4.2). 
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2} Er wordt één TOF-meting verricht waarbij de hoofdbundel met 

~ 

circulair laserlicht wordt geëxciteerd met het golfgetal k 

loodrecht op het botsingsvlak. 

Op bovenstaande wijze zijn voor alle dwarsbundelgassen M vijf 

cross-sectie-spectra 3 Qexpt(E) verkregen over de volledige energierange 

(TMS + HCA) èn onder verschillende omstandigheden. Met deze data als 

input zijn dus 5 vergelijkingen verkregen met 4 onbekenden. In hoofdstuk 

6 wordt aangegeven op welke wijze hieruit de individuele 3 QIM;I(E)

cross-secties afgeleid worden. 



5. Resultaten volle-bundel-metingen. 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gepresenteerd die niet 

naar energie E opgelost zijn. Deze resultaten zijn herleid uit 

ionsignalen en worden gerealiseerd door de chopper uit de hoofdbundellijn 

te verwijderen (fig. 5.1). Dit laatste heeft twee consequenties: 

1) ionsignalen zijn niet naar looptijd opgelost maar bevatten 

bijdragen corresponderend met de totale snelheidsverdeling P(v)dv 

van de Ne*-metastabielen. De als ionen geregistreerde UV-fotonen 

uit de lichtpiek van de Ne*-bron leveren hierbij een 

verwaarloosbare bijdrage aan het totale ionsignaal (< 1 %). 
2) De ongechopte bundel metastabie_len impliceert hoge 

signaalopbrengsten in het interactiecentrum. 

Door deze meetwijze zijn we ondermeer in staat 

A) een eerste orde benadering te geven voor de bovenniveaubezetting b 

(komt in §5.2 ter sprake), en 

B) de oriëntatieafhankelijkheid van een Penning-ionisatie reactie 

vast te stellen door de laserpolarisatie Ê
1 

ten opzichte van as er 
-+ de relatieve snelheid <g> te variëren (§5.3). Tevens leiden we uit 

deze polarisatiemeting de hoek 9l b af, waarbij Êl U(g). a aser 

Fig. 5.1: 

~ 

M 
/ 

. ? . / E 

/ ·--.___ -;~~· ;:=Gl=.=:J:.: 
dwarsbundel . hoofdbundel 

I 
Realisatie volle bundel metingen door chopper uit de 

hoofdbundellijn te plaatsen. Excitatie Ne*{ 3 P2 )-atomen 

vindt in het interactiecentrum plaats, met behulp van 

lineair gepolariseerd laserlicht. 
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5.2. Bepaling bovenniveaubezetting b. 

In §4.2 is de relatie aangegeven tussen de stationaire 

bovenniveaubezetting b(m) en de schalingsparameter S (=I/Is): 

b(m) = [ S 2] 
2•(1 + s + (2~!(&)> 

(5.1) 

In onze situatie zitten we exact op de centrale overgangsfrequentie: 

Aw = 0 [MAND 84]. De bovenniveaubezetting b(m) wordt volledig door S 

vastgelegd. Deze parameter wordt bepaald door: 

a) 

b) 

de verzadigingsintensiteit I voor de overgang: s 
NeM( 3P2) + hv ~NeMM(ag;J=3) 

de intensiteit van de laserbundel in het interactiecentrum. 

De verzadigingsintensiteit I voor de genoemde overgang wordt gegeven 
s 

door: 

1 nwa
3

Ab ( ) Is = 12 • ~c 5.2 

hierin is Ab ~ (19.5.10- 9
)-

1 s- 1 en À= 640.225 nm. Met behulp van (5.2) 

resulteert dus: 

(5.3) 

De intensiteit van de laserbundel in het interactiecentrum berekenen we 

door de gemiddelde vermogensdichtheid <I(r)> ter plaatse vast te stellen. 

Het interactiecentrum heeft een breedte L van 2 mm terwijl de laserbundel 

er een waist w van 1.8 mm heeft. Dit betekent dat binnen de waistbreedte 

(2w = 3.6 mm) van het intensiteitsprofiel I(r) het gehele interactie

centrum reeds omsloten wordt. Dit intensiteitsprofiel I(r) wordt gegeven 

door: 

I(r) (5.4) 

Hierin is r de afstand tot het spotcentrum en !tot het totale vermogen 

van de laserbundel. Definiëren we de gemiddelde vermogensdichtheid <I(r)> 

als: 

Dan resulteert: 

r 
met P(r) = ~ J I(r')dr' 

0 
(5.5) 

(5.6) 

Voor de gehele meetserie geldt dat het totale laservermogen voldoet aan: 

I L 5.5 mW. De minimale vermogensdichtheid wordt binnen een straal r = tot 
w bepaald door <I(w)> = 467.2 MW/mm2

. Hiermee correspondeert eenS-waarde 

van 11.5 en een stationaire bezetting b(m) volgens (5.1): 

b(00 ) = 0.46 (5.7) 
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Anderzijds berekenen we de stationaire bezettingen giM1 1(~ = 0°) 

door de tijdsontwikkeling van deze bezettingen te bekijken met behulp van 

het programma NEON/SIMINIILASEREXCITATIE/GJ (Burroughs B7900). Met de 

beginvoorwaarden: 

= 5 mW 

= 1.8 mm 

= 1000ws 

resulteert een stationaire bezetting b(oo) > 0.465 met: 

go(Oo) : g-1/+1(0o) : g-2/+2(00) : g-3/+3(0o) = 16.6 8.5 : 1 0 

(5.8) 

Dit correspondeert met een alignment-parameter A= -9.89 : het 

bovenniveau verkeert in stationair evenwicht (99 % : A heeft 99 % van 

zijn maximale waarde voor lineair gepolariseerd licht bereikt, zie §4.2). 

Dit is precies wat je verwacht. Het bovenniveau is voor lineair 

gepolariseerd licht na ongeveer 7 T voor 75% stationair bezet (§4.2), De 

verblijftijd At van een NeM-metastabiel met snelheid 1000 mis bedraagt 

100 T in het interactiecentrum. Dit is 14 maal tsE (At = 14•tsE). 

Superthermische metastabielen verblijven typisch slechts 20 levensduren 

in het interactiecentrum. Dit resulteert in een stationaire bezetting van 

slechts 75% voor circulair gepolariseerd licht (A~ 11.25, 0 ~ 2.25) en 

95% voor lineair gepolariseerd licht (A~ 9.5). 

Een experimentele verificatie krijgen we in eerste orde benadering 

door als funktie van het laservermogen de verhouding V te meten: 

V # ionen(laser_aan) 
= # ionen(laser_uit) rton 

LU 
(5.9) 

De signalen ! 10
" corresponderen hier met het totaal aantal getelde ionen 

gedurende At in de situatie met laser_aan en laser_uit (in ons geval is m 
At = 1.2 s). De meting wordt uitgevoerd met een lineair gepolariseerde m 
laserbundel (w = 1.8 mm) bij een vaste oriëntatie Slab van de 

laserpolarisatie Ê1 ten opzichte van de hoofdbundel-as (fig. 5.1). as er 
Equivalent aan energieafhankelijke ionsignalen (§4.3) corresponderen de, 

over een breed energiedomein <E> bepaalde, ionsignalen r~on met: 
1 

(5.10) 
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De superscripts 3,2,0 en iso in (5.10) refereren aan de Ne*<*l-niveaus 

die aan de ionisatie bijdragen: Ne**(a9 ;J=3), Ne*( 3 P2 ), Ne*( 3 Po) en 
21

'
22

Ne*. Achtergrondbijdragen worden verdisconteerd in de termen 

I~~ht,LU en I~~ht,LA" Een realistische verendersteling is dat de 

bijdragen IflsT en !~~sT hoofdzakelijk bepaald worden door de ionisatie 

ten gevolge van Ne*{ 3 P0 )-metastabielen en 21
'
22Ne*-isotopen zodat we 

stellen: !REST= !~sT= I~~sr. Hiermee resulteert voor de verhouding V 

uit (5.9): 

(5.11) 

In figuur 5.2 is V uitgezet als funktie van de laserintensiteit I, die 

met een set quadrantdioden werd bepaald. Het betreft hier het systeem 

Ne*(*l-H2 met Ê1 L ~ 1 • In het intensiteitsregime waarin V bepaald is, as er 
gaan de quadrantdioden niet in verzadiging. De relatie tussen het gemeten 

vermogen P en de laserintensiteit I veronderstellen we daarom lineair: 

P = const•I = Ps•I/Is (5.12) 

Met behulp van (5.1) resulteert nu voor V uit (5.11): 

V 

1 

Fig. 5.2: 

V = 1 + AV•(P~+P) ~ 1 + AV·( 1~8 ) = 1 + AV•2•b(oo) (5.13) 

Gossan: Na*(*)-H2 

2 . 8 90 sr-oden 

2.4 

• 
2.0 

1.6 

P [ arb. eenheden] 

V als funktie van intensiteit I voor het systeem Ne*(* 1-H
2

, 

thermische energiegebied, (zie fig. 5.1). De fit is 

uitgerekend met (5.11) en met de relatie tussen de 

bovenniveaubezetting b(00 ) en schalingsparameter S (5.1). 
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In figuur 5.2 zijn de experimentele data gefit aan de relatie tussen 

(5.13). Uit de fit leiden we af: 

Ps = 5.74 [mW] 

AV = 2.12 

Relatie (5.13) kan herschreven worden tot: 

V-1 
b{oo) = 2•AV 

(5.14) 

(5.15) 

De pijl in figuur 5.2 geeft het gebied aan dat correspondeert met de 

laserintensiteiten waarbij de verdere metingen uitgevoerd zijn. Uit 

(5.15) leiden we met (5.14) en fig. 5.2 af: 

b{oo) L 0.425 (5.16) 

De op deze manier bepaalde bovenniveaubezetting wijkt dus minder dan 

10 % af van de theoretisch bepaalde waarde. Op grond van de reeds 

besproken stationaire bovenniveaubezettingen (> 95%) en de gebruikte 

laserintensiteiten is besloten unaniem b(oo) = 0.46 te hanteren. 

5.3. Berekening van asymptotische cross-secties 3 QIMJI. 

Zoals reeds in §4.2 besproken is, kan de totale ionisatie 

cross-sectie 30expt(~.E) geschreven worden als: 

Hierin is/zijn: 

I ~ 
~de hoek tussen de laserexcitatie-quantisatie-as q en de 

(5.17) 

I 

botsingsquantisatie-as g in het massamiddelpuntsysteem. 

gMJ(~) de geroteerde bezettingen ten opzichte van de g-as, 

berekend uit de bezettingen ten opzichte van de q-as: 

gMJ(~) = .~ gMJ'coo>·[ d J=3,(~>]2 {5.18) 
MJ =-3 MJMJ 

I 3
QIMJI(E): de energie-afhankelijke asymptotische ionisatie-cross

sectie corresponderend met een IMJI-toestand ten opzichte van de 
~ 

g-as. 

Definiëren we analoog aan (5.17) het, over een energieverdeling 

gemiddelde, equivalent als: 
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(5.19) 

De botsingsquantisatie-as wordt nu gegeven door gemiddelde relatieve 

. ~ ~ 
snelheld (g). Deze (g) correspondeert met een vaste energie <E>. Een 

Wigner-D-funktie corresponderend met een elektronisch impulsmoment J kan 

uitgeschreven worden als een sommatie over cosinus-termen tot en met 

cos(2•J•P). Dit resulteert voor (5.19) in: 

3 M ' 
= ! M J •cos(2•n•P) 

n=O n 
waarin (5.20) 

waarbij c2n(M;' ,M;) volgt uit de ontwikkelingscoëfficiënten van 

Wigner-D-funkties in cosinustermen. Gebruikmakend van (5.20) kan (5.19) 

geschreven worden als: 

(5.21) 

met 

Dit impliceert dat de asymptotische cross-secties 3Q0 
..• 

3Q 31 bepaald 

kunnen worden door uit minimaal 4 onafhankelijke metingen de relatie 

tussen 3Qexpt(P.) en a2 te bepalen (i= 1 ... 4, n = 0 ... 3). 
1 n 

We bepalen de verhouding V. echter niet als funktie van de 

laserintensiteit bij één vaste hoekwaarde alab maar als funktie van Slab 

bij één vaste waarde voor de laserintensiteit (91 b = L (Ê1 .~1-as), a aser 
fig. 5.1). De verhouding V wordt nu tevens gecorrigeerd voor 

ionisatiebijdragen ten gevolge van achtergrondgas. Er geldt dus: 

# Ionen(laser_aan)(a1ab) 
V(alab) = # Ionen(laser_uit) = I{Á"(alab)II{ü" (5.22) 

Analoog aan (5.10), maar nu uitgedrukt in een Q-representatie schrijven 

we: 

(5.23) 

De verhouding V kan dan uitgedrukt worden als: 

V(a ) = 1 + b•s2·[3Q - 2Q] 
lab oQ · 2 

sa• + Stso
0150Q + 52° Q 

(5.24) 
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Ten aanzien van dit verband maken we twee veronderstellingen: 

1) de ionisatie-cross-sectie voor Ne*-isotopen is gelijk aan die voor 

Ne*( 3 P2)-metastabielen: 150Q = 2Q. 

2) in tegenstelling tot het bovenniveau Ne**(ag;J=3) vertoont het 

Ne*( 3 P2)-onderniveau géén oriëntatieafhankelijkheid: 2Q0 = 2Q 1 1 = 
2q 21. 

Daardoor resulteert (5.24) in: 

b•s2•[ ~ a •cos(2·n·~(e )) - 2Q] 
V(e ) = 1 + _n=O 2n lab _ 

lab sa•oQ + (1-sa)•2Q 

hoofdbundel 

Fig. 5.3: 

dwarsbundel -I E 
I '-'" 
I 
I 
I 

(5.25) 

Experimenteel is V als funktie van elab bepaald voor 10 

dwarsbundelgassen. Dit is gedaan zowel in het thermische als in het 

superthermische energiegebied. De experimentele V(9lab)-spectra kunnen 

prima gefit worden indien we ons tot de eerste twee cosinus

ontwikkelingen beperken. Hogere orde termen a 4 en a 6 zijn dus 

verwaarloosbaar klein. De experimentele V(9lab)-spectra zijn gefit met: 

(5.26) 

(in plaats van een cosinusfit is dus een sinusfit toegepast, dit heeft 

echter geen invloed op de bepaling van a 0 en a 2 ). Door combinatie van 
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(5.25) en (5.26) zijn we nu in staat de coëfficiënten a 0 en a 2 te 

berekenen. Extrema in de spectra corresponderen op grond van (5.25) met 

f3 = 0° (Êlaser 11 <g.>} en {3 = 90° (Êlaser 1 (g)) . Om na te gaan of een 

maximum/minimum correspondeert met f3 = 0° bepalen we op grond van de 

snelheden v2 en v 1 in welke quadrant de hoek e<g> moet liggen. Deze 

hoekwaarde correspondeert dan met die elab in het zojuist bepaalde 

quadrant waarbij Vfit een maximum of minimum heeft. Op deze wijze is het 

verband tussen a 0 , a 2 enerzijds en <V>, AV anderzijds eenduidig bepaald: 

so• 0 Q + (1-so)• 2Q • AV 
a2 = b•s2 

(5.27) 

De coëfficiënten a 0 en a 2 kunnen dus bepaald worden met de experimenteel 

bepaalde getalwaarden van <V> en AV enerzijds en de ionisatie-cross

sectie waarden °Q en 2Q anderzijds. Deze cross-sectie-waarden worden 

gekozen bij een energie <E> corresponderend met de typische snelheden van 

thermische en superthermische metastabielen: 

TMS: <VNe*> = 1000 m/s 

HCA: <VNe*> = 5000 m/s 

De 2Q(E)-waarden zijn in ons experiment opnieuw bepaald (Hoofdstuk 6) en 

geven overeenstemming met voorgaande resultaten [SCHO 86]. De 0 Q(E)

waarden zijn berekend op grond van de verhouding 0 Q(E}/2Q(E) zoals 

bepaald door Schonenberg [SCHO 86] en Verheijen [VERH 84]. De 

coëfficiënten a 0 en a 1 liggen nu dus vast. Met behulp van (5.21) zijn we 

nu in staat de asymptotische cross-secties 3QIMJ' I te bepalen: 

De matrix M wordt uitgaande van de stationaire bezettingen 

go(Oo) : g-1/+1(0o) : g-2/+2(0o} : g-3/+3(0o) = 20 : 10 

uit (5.20) berekend [BUSS 85]: 

[

550 920 
M MJ ' __ 1_ 450 465 

n - 2688 210 0 
70 -105 

674 544] 
-210 -705 
-378 168 

42 - 7 

n=O 

! 
n=3 

(5.21) 

1 0 

(5.28) 

Uit (5.21) is 3QIMJ' I opgelost. De deviatie in 3QIMJ' I is bepaald door de 

inputvariabelen a2n te variëren met meetfouten dev{a). Inherent aan de 

fitfunktie (5.26) is: dev(<V>) = dev(AV), dit impliceert met behulp van 

(5.27): dev(a) = dev(a0 ) = dev{a2). De deviaties in a 4 en a 6 zijn hieraan 

gelijk genomen: dev{a4 ) = dev(a6 ) = dev(a). Door het stelsel: 
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Fig. 5.4: Resultaten polarisatiemeting in thermisch en superthermische 
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[

ao ± dev{a)l [550 920 674 544] [
3

Q
0 

a2 ± dev{a) __ 1__ 450 465 -210 -705 • 3 Q1 

a4 ± dev{a) - 2688 210 0 -378 168 3 Q2 

a6 ± dev{a) 70 -105 42 - 7 3 Q3 

{5.29) 

met alle permutaties van +/-tekens {= 24 = 16 maal) op te lossen en 

daarna de 16 oplossingen 3 QIMJ' I te middelen zijn de 3 QIMJ' I met hun 

deviatie bepaald. 

5.4.Resultaten 

In de figuren 5.4 t/m 5.6 zijn de resultaten van de V{9lab)

polarisatiemetingen weergegeven. Als funktie van de dwarsbundelgassen Ar, 

Kr, Xe, CH4 , H2 , N2 , 02 , CO, C02 en N20 worden zij gegeven in het 

thermische en superthermische energiegebied. Op grond van de polarisatie 

faktor P in het thermische gebied wordt een categorische indeling van de 

resultaten aangebracht. De polarisatiefaktor P wordt gekozen als: 

Vmax V + AV 
p = ~ = V - AV 

mln 

Dit concept heeft tot de volgende indeling geleid: 

I) edelgassen Ar, Kr, Xe: 1.25 < PTMS < 1.45 

II) molekulen CH4 , H2, N2, 02: 1.04 ~ PTMS ~ 1.08 

III) molekulen CO, C02 , N20: PMTS < 1.04 

In deze indelingsvolgorde worden de resultaten gepresenteerd. 

Trends uit de figuren 5.4 t/m 5.6: 

(5.30) 

I de polarisatiefaktor P is in het thermische gebied groter dan in 

het superthermische gebied. 

I de maxima van de spectra liggen voor de beide energiegebieden bij 

andere hoeken alab· 

Dit laatste is eenvoudig in te zien {is reeds kort ter sprake gekomen). 

Op grond van de verhouding tussen de hoofdbundelsnelheid v 1 en de 

dwarsbundelsnelheid v2. zal de hoek a<g> in het superthermische gebied 

kleiner zijn dan in het thermische gebied (fig. 5.7). Ten gevolge van 
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a<g>.HcA < a<g>.™s verwachten we dus een verschuiving in de extrema van 

de spectra uit fig. 5.4 t/m 5.6 naar lagere slab-waarden in het 

superthermische gebied. Kwantitatieve resultaten van de spectra zijn 

samengevat in tabel 5.I. In tabel 5.I zijn de drie indelingsgroepen 

herkenbaar. De trend in de groepen: 

I categorie I, de edelgassen, onderscheidt zich van II en III in het 

superthermische energiegebied. Er geldt: 

edelgassen: VHCA(a 1ab) < 1 ~ 3Q(<E>) < 2 Q(<E>) 

molekulen : VHCA(a1ab) > 1 ~ 3 Q(<E>) > 2Q(<E>). 

I de polarisatiefaktor P neemt met <E> af.Deze afname is voor de 

edelgassen procentueel veel groter dan voor de molekulen. 

In tabel 5.I is tevens de verhouding van de fitamplitude AVeneen 

typische deviatie in V, dev(V), opgenomen. De kwaliteit van de fitspectra 

wordt met name in het superthermisch energiegebied in belangrijke mate 

door deze verhouding bepaald. De hoek 9lab(~=0°), corresponderend met 

ÊL u <g>. is uit de spectra van fig. 5.4 t/m 5.6 bepaald en gecorrigeerd 

op een offsethoek van 5° (Appendix C). In tabel 5.II zijn de extra 

(berekende) gegevens opgenomen om met behulp van de data uit tabel 5.I 

via de vergelijkingen (5.27) de coëfficiënten a 0 en a 2 te kunnen 

berekenen. Deze coefficienten a 0 en a 2 zijn in tabel 5.III weergegeven. 

Tevens zijn de gemeten en.berekende waarden van 9<g> weergegeven. 

Fig. 5.7: 

-

...... 
<.9 > TMS (g) HCA 

Verschuiving van 9<g> naar kleinere hoekwaarden in het 

superthermische energiegebied: Vt.HCA /v2.TMS = 5 : 1. 
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T 
M 
s 

H 
c 
A 

gas 

Ar 
Kr 
Xe 

CH4 
H2 
N2 
02 

(X) 
(X)2 
N20 

Ar 
Kr 
Xe 

CH4 
H2 
N2 
02 

(X) 
(X)2 
N20 

V AV 

1.09 0.06 
1.07 0.07 
1.15 0.07 

1.27 0.05 
3.02 0.11 
1.98 0.08 
1.40 0.02 

2.27 0.05 
1.46 0.00 
1.47 0.00 

0.97 0.00 
0.97 0.01 
0.97 0.01 

- -
1.10 0.01 
1.03 0.00 
1.04 0.01 

1.12 0.01 
1.03 0.00 
1.06 0.00 

- -
p _ V+ AV dev (V} 9tab(J3=0) - V- AV AV 

1.13 22 50.8 
1.14 18 43.2 
1.14 11 39.9 

1.08 8 67.0 
1.08 16 88.1 
1.05 10 57.0 
1.03 7 57.4 

1.04 4 61.2 
1.01 1.25 42.8 
1.00 0.6 27.6 

1.01 1.13 -6.7 
1.01 1.09 -7.2 
1.02 1.32 6.2 

- 1.6 -
1.02 - 45.5 
1.01 0.89 55.4 
1.02 2.82 4.2 

1.01 1.25 69.3 
1.01 0.43 37.8 
1.01 1.04 50.0 

Tabel 5.1: Experimentele data corresponderend met de spectra uit fig. 

5.4 t/m 5.6. 

De hoek 9 waarbij Ê1 u <g> is van belang om optimale stelsels as er 
vergelijkingen te definiëren waaruit de asymptotische cross-secties 

3 QIMJ' I als funktie van de energie worden berekend (Hoofdstuk 6.). Uit 

tabel 5.1! blijkt dat in het thermisch energiegebied de experimenteel 

bepaalde hoeken 90 systematisch ~ 20° groter zijn dan de berekende hoeken 

e<g>· [De gassen 002 en N2 0 vormen daarop een uitzondering. omdat ze 

nauwelijks goed gefit konden worden vanwege de geringe polarisatiefactor. 

De positie van het maximum is dan heel moeilijk te.bepalen]. Berekenen we 

uitgaande van de gemeten hoeken 90 de corresponderende hoofdbundel

snelheden dan leidt dit tot onrealistische waarden (die nog nèt in de 

staart van de snelheidsverdeling P(v}dv voorkomen). 

Er is nagegaan of de laserpolarisatie geroteerd wordt bij het in 

de opstelling schieten van de laserbundel via een venster. Dit is niet 

het geval. Het ijkprocedé om met behulp van een Brewstervenster de 

69 



laserpolarisatie te bepalen is nauwkeurig nagegaan. ook hier ZlJn geen 

ongerijmdheden geconstateerd [appendix C]. Daarmee blijft de verklaring 

voor deze systematische afwijking van ~ 20° (voorlopig) open. 

T 
M 
s 

H 
c 
A 

gas V2(m/s) OQ<E>(Ä2) 2Q<E>(Ä2) eg eb er AB 

Ar 584.2 22.33 17.23 50.8 30.30 20.5 
Kr 403.4 21.23 14.51 43.2 21.97 21.2 
Xe 322.3 15.12 12.20 39.9 17.86 22.0 

CH4 1236.9 16.93 14.21 67.0 51.05 16.0 
H2 2600.8 6.90 5.39 88.1 68.97 19.1 
N2 825.5 16.18 12.16 57.0 39.54 17.4 
02 772.4 35.08 22.35 57.4 37.68 19.7 

co 825.5 15.32 11.40 61.2 39.54 21.9 
C02 747.0 47.21 34.97 42.8 36.75 6.0 
N20 746.8 30.48 24.07 27.6 36.75 -9.2 

Ar 584.2 34.74 20.12 -6.7 6.66 76.6 
Kr 403.4 34.79 16.84 -7.2 4.61 78.2 
Xe 322.3 28.15 13.49 6.2 3.69 2.5 

CH4 1236.9 30.83 21.04 - 13.89 -
H2 2600.8 19.44 10.80 45.5 27.48 18.0 
N2 825.5 34.66 23.50 55.4 9.37 46.0 
02 772.4 30.03 21.78 4.2 8.78 85.4 

co 825.5 28.96 20.30 69.3 9.38 59.9 
co2 747.0 41.97 31.91 37.8 8.50 29.3 
N20 746.8 24.26 19.99 50.0 8.49 41.5 

Tabel 5.II: Totale ionisatie-cross-secties 0 Q en 2 Q bij de 

energiewaarden <E>. De berekende a<g> en gemeten alab(~=0°) 

alsmede het hoekverschil AB = alab(~=0°) - a<g> zijn 

weergegeven. 

In tabel 5.III. zijn de coëfficiënten a 0 en a 2 (met deviatie) als 

funktie van dwarsbundelgas en energierange <E> weergegeven. De deviatie 

in a wordt met behulp van (5.27) berekend als: 

dev(a) = dev(V) 
ai .AV 

(5.31) 
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TMS HCA 

gas A0 (Ä2) A2 (Ä2) dev(A) (Ä2) Aa (Ä2) A2 (.A2) dev(A) (A2) 

Ar 22.01 3.41 0.16 18.32 0.33 0.29 
Kr 17.82 3.20 0.18 15.01 0.31 0.28 
Xe 17.80 2.73 0.26 12.35 0.39 0.30 

CH4 25.74 2.08 0.25 20.06 0.21 0.13 
H2 38.23 1. 77 0.11 14.55 0.39 0.09 
N2 48.29 1.91 0.18 25.57 0.26 0.29 
02 50.42 1.39 0.21 24.61 0.57 0.20 

Cl) 55.42 1.42 0.35 28.06 0.39 0.31 
0)2 84.33 0.67 0.53 34.61 0.37 0.87 
N20 58.25 0.17 0.29 23.40 0.25 0.24 

Tabel 5.III coëfficiënten a 0 en a 2 als funktie van dwarsbundelgas Men 

energie <E>-range (thermisch (TMS) of superthermisch 

(HCA)). 

We zijn nu in staat om met het stelsel (5.29) de asymptotische 

cross-secties ~QIMJ' I te berekenen. Het resultaat daarvan is in 

tabel 5.IV. samengevat. Daarin zijn de cross-secties geschaald naar de 

gemiddelde waarden ~Q9 em weergegeven, er geldt: 

(5.32) 

Het stelsel (5.29) is door de keuze a 4 = a 6 = 0 zodanig geconditioneerd 

dat onafhankelijk van de keuze van a 0 in a 2 altijd voldaan wordt aan: 

~Q 21 = ~Qgem· In tabel 5.IV zijn de cross-sectie waarden dus in feite 

geschaald naar ~Q 21 • In tabel 5. IV zijn de gassen gerangschikt naar 

afnemend polarisatiegedrag. De tabel toont dat edelgassen een 

geprononceerder polarisatie-effekt vertonen dan de molekulen. Een 

polarisatiefaktor P van~ 1.13 leidt voor edelgassen tot een verhouding 

van ~Q0/~Q~ ~ 2. Anderzijds zien we dat juist molekulen veel 

gemakkelijker te ioniseren zijn: 
3Q > 3Q 

mol. edelgas. 
(5.33) 

In het superthermisch gebied hebben vrijwel alle gassen géén oriëntatie

afhankelijkheid: 
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HCA 

(5.34} 

Bussert [BUSS 85] concludeert op grond van vergelijkbare experimenten 

voor Ne*(* 1-Ar bij E ~ 120 meV: 

3QO : 3rJ 1J : 3rJ 2J .. 3rJ 3J ~ ~ ~ = 1.39 : 1.29 : 1 0.51 (5.34) 

Een zelfde trend wordt door ons waargenomen, zij het minder 

geprononceerd. In Hoofdstuk 6 worden deze resultaten in combinatie met de 

energie-afhankelijke resultaten uitvoerig besproken. 

• 

gas 3 Qgem[Ä] 2 3Q0/3Qgem 3Q1/3Qgem 3Q2/3Qgem 3Q3/3Qgem 

Ar 20.9 1.26 (0.11) 1.20 (0. 10) 1.00 (0.07) 0.67 (0.03} 
Kr 16.7 1.31 (0.16) 1.23 (0.15) 1.00 (0.09} 0.62 (0.05) 
Xe 16.9 1.26 (0.23) 1.19 (0.20} 1.00 (0.13) 0.68 (0.07) 

CH4 25.0 1.13 (0.15) 1.10 (0.14} 1.00 (0.09} 0.83 (0.04) 
H2 37.6 1.08 (0.05) 1.06 (0.04} 1.00 (0.03} 0.91 (0.01} 
N2 47.7 1.06 (0.06) 1.05 (0.05) 1.00 (0.03} 0.92 (0.02) 
02 49.7 1.04 (0.06) 1.03 (0.06} 1.00 (0.04} 0.94 (0.02) 

0) 54.9 1.04 (0.10) 1.03 (0.09) 1.00 (0.06} 0.95 (0.03) 
0)2 84.1 1.01 (0.10) 1.01 (0.09) 1.00 (0.06) 0.98 (0.03) 
N20 58.2 1.00 {0.08) 1.00 {0.07} 1.00 (0.04) 0.99 (0.02) 

--

Ar 18.2 1.03 (0.24) 1.02 {0.22} 1.00 {0.14} 0.96 {0.07) 
Kr 14.9 1.03 (0.29) 1.02 {0.26) 1.00 (0.17} 0.96 (0.08) 
Xe 12.2 1.05 {0.37) 1. 04 {0. 33) 1.00 {0.21) 0. 94 {0.10} 

CH4 20.0 1.02 {0.10) 1.01 {0.09} 1.00 (0.06} 0.98 {0.03) 
H2 14.4 1.04 (0.09) 1.03 {0.08} 1.00 {0.05) 0.95 (0.03) 
N2 25.5 1.02 (0.17) 1.01 {0.15) 1.00 {0.10} 0.95 (0.04) 
02 24.4 1.04 (0.12) 1.03 {0.11} 1.00 {0.07) 0.95 (0.04) 

0) 27.9 ,1.02 (0.17} 1.02 {0.15} 1.00 {0.10} 0.97 (0.04) 
0)2 34.5 1.02 {0.38) 1.01 {0.34) 1.00 (0.22) 0.98 {0.11) 
N20 23.3 1.02 (0. 16) 1.01 {0.14} 1.00 (0.09} 0.98 (0.04) 

Tabel 5. IV: Geschaalde asymptotische· ionisatie cross-secties en 

gemiddelde cross-sectie 3 Q9 em als funktie van 

dwarsbundelgas M in het thermisch en superthermisch 

energiegebied. 
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Hoofdstuk 6. Resultaten energie afhankelijke metingen. 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die als 

funktie van de relatieve botsingsenergie bepaald zijn. Zoals besproken in 

hoofdstuk 4 wordt een totale ionisatie cross-sectie 3 Q{E) berekend uit 

een 2 Q{E)-spektrum (Hoofdstuk 3) en een "verschil"-cross-sectie 

AQ = 3 Q{E)-2 Q(E). In paragraaf 6.3 wordt de ionisatie-cross-sectie 2 Q(E) 

voor de systemen 20Ne*( 3 P2 )-Ar,Kr,Xe,CH4 ,H2 ,N2 ,02 ,00,002 en N2 0 door 

middel van polynoom coëfficiënten gerepresenteerd. De grafische weergave 

van deze spectra wordt in paragraaf 6.4 gecombineerd met die voor de 
3 Q(E)-metingen. In deze paragraaf worden tevens de asymptotische 

cross-secties 3 QIM;I(E) gepresenteerd die uit een combinatie van 
3 Q(9,E)-hoekmetingen berekend zijn (§4.6). De werkwijze is voor alle 

gascombinaties dezelfde: de subresultaten in het thermische en 

superthermische gebied worden door middel van een interpolatiefit tot één 

totaalresultaat samengevoegd. In paragraaf 6.2 zal kort ingegaan worden 

op de wijze waarop de signalen verwerkt zijn. 

6.2. Signaalverwerking. 

Ionen-, UV- en metastabielen signaalgrootten worden via de TOF

methode (§3.2) naar de tijd opgelost. De corresponderende looptijdspectra 

zijn opgebouwd uit een histogram van tijdskanalen met instelbare 

kanaalbreedte tkan (fig. 6.1). De deviatie in een signaalNkuit het 

tijdskanaal tkan wordt berekend volgens de vN-statistiek: 

{6.1) 

Dit betekent dat een verbetering van de signaal/deviatie verhouding 

gerealiseerd kan worden door per tijdskanaal de meettijd te vergroten (Nk 

"' meet tijd). 
In de situatie van de AQ-metingen doet zich een bijzondere 

situatie voor. De ionisatie cross-sectie AQ wordt berekend uit een 
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ionenverschilsignaal ((4.5) en (4.22)): 

!Ion _ !Ion 
AQ ,... LA LU 

Nmela 
(6.2) 

Zijn de ionsignalen I{An en L{ûn van vergelijkbare grootte dan resulteert 

een relatief grote deviatie in verhouding tot de variatie in AQ als 

funktie van de energie. Een strategie om beter inzicht te verkrijgen in 

AQ als funktie van de energie is niet de meettijd te vergroten maar iuist 

de kanaalbreedte tkan. Dit leidt tot enerzijds: 

a) tot kleinere deviatie-balken per AQ(E)-punt 

b) niet tot een vergroting van de meettijd (welke om praktische 

redenen gelimiteerd is). 

anderzijds: 

c) tot minder meetpunten per energietraject. 

Punt c) heeft als voordeel dat de trend in AQ(E) duidelijker wordt, 

minieme verstoringen in AQ(E) worden per energiestap AE uitgemiddeld. 

f 
t ~<1111 

:-"1 

# meta NK --.------, 

;-

..r ~ 
tcmsl ... 

Fig. 6.1.: Looptijdschema voor metastabielen uit fig. 3.3 opgesplitst 

naar telsignalen per tijdskanaal. 

Afhankelijk van thermische of superthermische metastabielen (lange 

respektievelijk korte looptijden) wordt een kanaaltijd tkan gekozen. Voor 

de thermische metastabielen keizen we tkan = 50 ~s. voor de 

superthermische metastabielen tkan = 20 ~s. De spectra die met beide 

Ne*-bronnen bepaald zijn worden op de volgende manier bewerkt. Dit wordt 

geïllustreerd aan de hand van een AQ(E)-meting: Ne*c* 1 -H2 • In figuur 6.2a 

en 6.2b zijn de gemoduleerde ionsignalen AI 1 on = I{An - L{ûn en de naar 

het interactiecentrum getransformeerde metastabielenspectra gegeven. Deze 

spectra zijn bepaald met de thermische en superthermische bron (resp. TMS 

en HCA). De spectra zijn ten opzichte van elkaar gelijk geschaald. 
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netto ionen- en metastabielenfluxen als functie van de 

looptijd {looplengte = 0.86 m). 

Systeem: Ne*(*)-H2 , TMS (A) en HCA (B). 

Lineair gepolariseerd laserlicht, Slab= f3°) 

Uit deze looptijdspectra.wordt AQ als funktie van E berekend {§4.3). Door 

samenvoeging van deze data verkrijgen we een totaal overzicht van AQ als 

funktie van E {fig. 6.3) .! 

Fig. 6.3: 

0 
~ 

0 ..., 

~ 0 
oo<( N 

0 

<l 
:;! 

- ........ ---- ......!..__ •. ____ _ 

0 ---·---·------------~==~ 

E ( rr.eVl 

AQ als funktie van E voor Ne*c*l-H2 , voor de meetdata van 

fig. 6.2. De fitfunktie is tevens ingetekend. 

0,3 
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De experimentele AQ-data worden met behulp van 

een computerprogramma in het thermische en het superthermische omvattende 

energiegebied gefit. (fig. 6.3, §6.3). Met behulp van de resulterende 

polynoomrepresentatie van AQ(E) èn die voor 2Q(E), welke data op analoge 

wijze verwerkt worden, leiden we 3Q(E) af (fig. 6.4): 

3Q(E) = AQfit(E) + 2Qfit(E) (6.3) 

Fig. 6.4: 

t 50 

.;"' 

~ 
JO 

~ 
~ 

G 
C't) 

10 

~ 

Ionisatie cross-sectie 3Q(E) voor het systeem 
20Ne~~(u9 ;J=3)-H2 . (Zie fig. (6.2) en (6.3)). 

6.3. 2Q(E)-resultaten. 

In paragraaf 6.4 worden de 3Q(E)-metingen besproken welke 

uitgevoerd zijn als funktie van de hoek~ tussen laserquantisatie-as q en 

~ 
botsingsquantisatie-as g. Evenals in §5.3 veronderstellen we geen 

oriëntatie-afhankelijkheid van het onderniveau: 2 Q0 = 2Q 1 I= 2 Q 2 I Dit 

betekent dat de oriëntatie van het bovenniveau bepaald wordt door: 

3Q(~.E) = AQ(~.E) + 2 Q(E) (6.4) 

In principe kunnen we dus volstaan door 2Q(E) bij één laserexcitatie

configuratie te bepalen. Dit is gedaan in het thermische en 

superthermische energiegebied op de manier zoals beschreven in hoofdstuk 

3. De hoofdbundel is daarbij geëxciteerd met circulair gepolariseerd 

laserlicht. Het resultaat is dat de vormfuncties en absolute waarde van 

de 2 Q(E)-spectra goed overeenstemmen met die zoals bepaald door 

Schonenberg [SCHO 86] en Verheijen [VERH 84]. (Grafische weergave in 

§6.4). De 2 Q(E)-spectra zijn gefit met de fitfunctie f 5 (x) uit 
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(3.22) welke ontwikkeld is naar de orthogonale basisvektoren Tk(x) 

(§3.6): 

4 

2Q(E) = fs(x=1olog(~ulp)) = k~O ~·Tk(x) (6.5} 

In tabel 6.! zijn de voorfaktoren c0 ••. c 4 weergegeven als funktie van 

dwarsbundelgas M. Voor de fitfunkties geldt: ~ulp = 500 meV voor alle 

gassen, behalve H2 waarvoor geldt: ~ulp = 150 meV (zie §4.4}. De met de 

fitfunktie berekende cross-sectie 2Q b.ij E = 100 meV is in de laatste 

kolom weergegeven. 

gas C[O] C[1] C[2] C[3] C[4] 2Qref (Ä2) 

Ar 18.16 -1.44 -4.2:7 -1.52 7.4·10- 1 17.42 
Kr 16.29 -1.01 -1.93 -1.96 1.11 14.50 
Xe 13.14 -5.4·10- 1 -9.4·10- 1 -1.37 3.2·10- 1 12.22 

CH4 20.04 8.4•10- 1 1.05 -1.62 3.98 14.25 
H2 23.84 -19.19 22.49 -10.65 7.91 6.75 
N2 18.09 3.77 -3.67 -2.45 1.66 12.10 
02 21.89 -6.90 -1.44 -3.66 1.62 22.45 

co 16.11 1.55 -2.68 -2.82 1.64 11.39 
co2 34.00 -10.60 7.9·10- 1 -5.31 1.15 36.35 
N20 22.97 -9.39 1.45 -4.01 1.50 25.07 

Tabel 6.I: De voorfaktoren c. van de Chebyshevfitfunktie uit (6.5) 
1 

corresponderend met de systemen 20NeN( 3 P2 )-M. De 

voorfactoren zijn gegeven in Ä2. Tevens is de referentie 

cross-sectie bij E = 100 meV, 2 Q f in Ä2
, getabelleerd. re 

6.4. Bepaling van de energieafhankelijke cross-secties 3 QIMJI(E). 

Uitgaande van (5.17) zijn de asymptotische cross-secties 3 QIMJI(E) 

bepaald, er geldt: 

(6.6) 

Hierin is 3Qexpt(~.E) de ionisatie-cross-sectie 3 Q die bepaald is bij een 

vaste laserpolarisatiehoek Slab' hoek ~ is de energie-afhankelijke 

oriëntatiehoek tussen de botsingsquantisatie-as en de laserexcitatie-
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quantisatie-as. Om de asymptotische cross-secties 3 QIMJI(E) (IMJI:0 ... 3) 

bij een discrete energie te berekenen zijn minimaal 4 onafhankelijke 
3 Qexpt(E)-metingen bij verschillende hoeken Slab noodzakelijk. In §4.6 is 

het concept reeds aangegeven. In §5.3 zijn als funktie van het 

dwarsbundelgas M de hoeken e1 b bepaald waarbij Ê1 u <g> (P = 0°), a aser 
noem de slab-waarden die in het thermische gebied bepaald zijn 9o. 

Uitgaande van deze hoek 90 zijn, zowel in het thermische als in het 

superthermische energiegebied, 3 Qexpt(E}-metingen verricht bij de hoeken 

e. gegeven door: 
1 

e . = 9o + i. 30° 
1 

i = 0,1,2,3 (6.7) 

~ 

Uitgaande van een willekeurige energie E wordt de hoek P.(E} tussen q en 
1 

~ . g biJ zo'n polarisatiehoek e. bepaald door {fig. 6.5}: 
1 

P.(E} = e. - e = 9. - [arctan(v2/v1(E}} + e ff t] 
1 1 g 1 o se (6.8} 

Op deze wijze wordt uit (6.6} een stelsel gedefinieerd waaruit 3 QIMJI(E) 

opgelost kan worden: de bezettingsgraden gMJ(P.) worden vastgelegd door 
1 

P.(E) uit (6.6), de laserintensiteit I (§3.2) en de snelheid v 1 van het 
1 

hoofdbundelatoom, die de mate van stationairiteit van de bovenniveau-

bezetting bepalen. 

hoofdbundel 

dwarsbundel -I E l.sar 
I 
I 
I 
I 

-

Fig. 6.5: hoekdefinitie P(E). P(E) = elab- eg(E). 

_. 
';f( E) 

Deze opzet resulteert om twee redenen in een stelsel 

vergelijkingen dat in het thermische energiegebied beter geconditioneerd 

is dan in het superthermische: 
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{1) Eerste implicatie: door de hoge hoofdbundelsnelheden in het 

superthermisch gebied nemen de interactietijden met de laserbundel 

typisch een faktor 5 af ten opzichte van de thermische signalen. Door de 

korte verblijftijd zal het systeem minder stationair bezet zijn. Dit 

houdt in dat het twee-niveausysteem meer "isotroop" is in het 

superthermische gebied. 

{2) Tweede implicatie: door de veel hogere hoofdbundelsnelheden in het 

superthermische energiegebied wijken bij de instellingenelab =ei {uit 

6.7) de corresponderende hoeken~- sterk af van de ideale waarden 0°, 
1 

30°, 60° en 90°. Dit wordt geïllustreerd in fig. 6.6. Noem het verschil 

tussen 9 TMS en 9 HC~ uit fig. 6.6: AS . De excitatie bij de snelheid g, g, g 
~ 
v 1 .HcA vindt dan plaats bij de hoeken ~i.HC~: 

~- HCA = ~- TMS +AS = i.30° +AS i= 0 ... 3 
1, ft 1, g g 

{6.9) 

Er is excitatiesymmetrie ten opzichte van~= 90° met als gevolg dat 

~3 .HCA = {A~g + 90°) ook geschreven kan worden als ~3 .HCA = {90°- A~g). 
Dit impliceert dat afhankelijk van de waarden van AS bijvoorbeeld de 

g 
hoeken ~2 .HCA en ~3 .HCA praktisch dezelfde waarde aan kunnen nemen 

{~2 .HCA = ~3 .HCA indien A9g = 15°, ~1 .H~ = ~3 .HCA voor Aeg = 30°). In 
tabel 6.!! is het berekende hoekverschil AS als funktie van 

g 
dwarsbundelgas M weergegeven uitgaande van typische hoofdbundelsnelheden 

1~1 .TMSI = 1000 mis en I~1 .HCAI = 5000 m/s. Als funktie van de energie is 

de hoekkeuze meer of minder ideaal. De tabel 6.!! laat zien dat, onder 

genoemde voorwaarden, diè stelsels waarbij A~ ~ integer * 15° 
g 

afhankelijk zijn. 

--Vz. 

Fig. 6.6: 

.... --
ELiser (e.) Etaser (9 0 ) 

.-
V 

- --
-Et.~,~. (8.s > (e .3) 

minder ideale excitatiehoeken in het superthermische 

energiegebied {geïllustreerd aan de hand van eTMS = i.30°, 

i =0,3). 
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M a a A a g,TMS g,HCA g 

Ar 30.3 6.7 23.6 

Kr 22.0 4.6 17.4 

Xe 17.9 3.7 14.2 

CH4 51.1 13.9 37.2 

H2 69.0 27.5 41.5 

N2 39.5 9.4 30.1 

02 37.7 8.8 28.9 

(X) 39.5 9.4 30.1 

0)2 36.8 8.5 28.3 

N20 36.8 8.5 28.3 

Tabel 6.!!: Berekend hoekverschil AS in graden als funktie van M (zie 
g 

tekst, dwarsbundeltemperatuurT = 328 K). 

In figuur 6.7a en 6.7b zijn de consequenties van bovenstaande 

opmerkingen vertaald naar de (stationaire) bezettingen gMJ(~). 

M, 
.5 i_-

t .4 
........... 

~.3 

~ .2 
~ 

.1 2 

0 

Fig. 6.7: 

/ 

t 

.1 

3 
30 0 30 ~o_... 60 

(stationaire) bezettingen gMJ(~) in extreem ideale situatie 

(TMS) en niet ideale situatie (HCA). 

-I-/CA 
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Toelichting bij fig. 6.7: in het thermisch energiegebied bereiken de 

bovenniveaubezettingen {nagenoeg) stationair evenwicht en is de hoekkeuze 

optimaal {fig. 6.7a). In het superthermisch energiegebied is noch het 

stationair evenwicht noch de hoekkeuze optimaal {fig. 6.7b). 

In figuur 6.8 is het resultaat ~Q{~.E) voor 20Ne**(ag;J=3)-H2 als 

voorbeeld weergegeven. 

Fig. 6.8: 

1o-1 
Ener ieCeV) 

ewb, sJ• 
53" 
Z3° 

- 10 

Resultaten 3Q{~ .• E)-metingen 20Ne**(ag;J=3)-H2 
1 

In principe zijn we nu in staat uitgaande van 4 verschillende 

hoekmetingen via (6.6) de asymptotische cross-secties ~QIM1 1{E) te 

berekenen. {De spektra 3Qexpt{~ .. E) zijn samengesteld uit de fitfunkties 
1 

2Q(E) uit §6.3 en de huidige meetserie AQ{~ .• E) waarvan de polynoom 
1 

coëfficiënten, om wille van de leesbaarheid, in Appendix D getabelleerd 

staan). Wij zijn een stap verder gegaan door een vijfde meting toe te 

voegen. Je krijgt dan een overgedimensioneerd stelsel van 5 

vergelijkingen met 4 onbekenden. In deze meting wordt de hoofdbundel 

loodrecht op het botsingsvlak geëxciteerd met circulair gepolariseerd 

licht (8 4 = 90°, zie fig. 6.9). Verondersteld is dat de bovenniveau-

bezetting giMJ 1(8=90°) daarbij asymptotisch bezet wordt: g+ 3
/-

3 (90°) = 1, 

g+ 2/- 2 (90°) = g+i/- 1 (90°) = g0(90°) = 0, (Dit is een benadering; §3.2). 

Uit de data die met deze 5 afzonderlijke hoekmetingen corresponderen is 

door minimalisatie van een residue-vektor R het stelsel voor een aantal 
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discrete energiepunten E. opgelost (zie (6.6): 
J 

R 3Q ( E) 
3 

M;( ) 3 IMJI( .. = expt /3., . -MI g {3. • Q E.) 
1,J 1 J J:-3 1 J 

(6.9) 

De inputparameters 3Qexpt(f3.,E.) zijn daarbij gesimuleerd met een 
1 J 

deviatie van AQ = 0.5 Á2
• (Dit is een reële aanname op grond van de 

meetresultaten). Op analoge wijze als voor het stelsel (5.31) zijn de 

asymptotische cross-secties 3QIM1 1(E.) met deviatie uit (6.9) bepaald. 
J 

Fig. 6.9: 

...... 
~~~------------------------~9 --------~ 

v1. 
1--
, k 

loodrechte excitatie hoofdbundel met circulair 

ge~olariseerd laserlicht: 9 = 90°. 

De cross-sectie spectra 3 Q(f3i,E) (i= 0, ... ,4) Z1Jn per 

dwarsbundelgas samengevoegd tot een gemiddelde cross-sectie 3Q9 em(E) 

gedefinieerd als: 

3 ) 1 
4 

Qg em(E = -5 }; 
1=0 

3Q(f3 .. E) 
1 

(6.10) 

Deze cross-secties zijn samen met de 2 Q(E)-spectra weergegeven in figuur 

6.10a t/m 6.19a. voor de tien verschillende dwarsbundelgassen. In figuur 

6.10b t/m 6.19b zijn de corresponderende asymptotische cross-secties 

3QIM1 1(E.) geschaald op 3Q9 em(E.) weergegeven. De schaling heeft daarbij 
J J 

plaatsgevonden op de gemiddelde asymptotische cross-sectie ( 3QIM1 1(E)> 

gedefinieerd als: 

<3QIM1l(E)> = t [ 3Qo(E) + 2 .3Q1(E) + 2 .3Q2(E)+ 2 .3Q3(E)] 

(6.11) 
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Fig.6.10.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*(Ml_ Ar 

t 1.2 
o,~ 

E 1.0 ~ 2. c::n 
<3 

I"') 

' .s I - 1 2. J .., 
l--JJ ~3 l: 

C3 ~ii rtl 

I 

F 6 haald h · h N * ( * l ig .. lO.b: gesc e asymptotisc e cross-secties voor et systeem e -

Ar 
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-tol 100 
Ener ieCeV)--+ 

Fig.6.1l.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*c* 1
- Kr 

t 
1.2 

i----- -1i 
·1 - - - - - - ++fr o,, 

.6 

i i liJ 'I I I I 

HJ ~ o 1 2. 3 

I 
I 

Fig.6.1l.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*l_ 

Kr 
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101 
Ener ieCeV) 

Fig.6.12.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*C*>_ Xe 

I ++W''~' 
t 1. 2 

------~ 
-·--- -- -·-· 

î I o oot-" 2. 

E I I Cll 
~ .8 Cl 1-- -~-- -4 I ""' " ,.., I M11::o 12 ~ :s:. 

~ - .4 Cf 
1"1') 

~~~r3 

iö1 ·,..o0 
Ener ieCeV) __... 

Fig.6.12.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*CM>_ Xe 
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Fig.6.13.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*C*l_ CH4 

1.0 

I 
t .9 I f r-a 1 

2. 3 
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<"I 
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I 
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-tcrl 

Ener ieCeV) 

Fig.6.13.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*l_ CH4 
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Fig.6.14.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3Q voor het systeem Ne*C*l_ H2 

I I I I I I 11( • • • I ' "I I I I t I I I Ir 

Mro 1 2. 3 1 

1 I 
. 

1.1- -
Ii~ ~j 

t ~O,i,2. 1 I I 

1.0 - r 
f i I CU 

~ 2- + ~(!J .9 f- [ -
I " ~3 -;:. 
I I 

~ - , B f- -c I I ", -

!, [ 
I I I I l ... I I I I I 11 U 

.{0-1 
Energie C eV) ~ 

'iao 

Fig.6.14.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*l_ H2 
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Fig.6.15.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*(* 1
- N2 
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Fig.6.15. b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*l_ N2 
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Fig.6.16.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*C*l_ 02 
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Fig.6.16.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*l_ 02 
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Fig.6.17.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*C*>_ CO 
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Fig.6.17.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*C*>_ CO 
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Fig.6.18.a: ionisatie cross-secties 2 Q en 3 Q voor het systeem Ne*(*l_ 002 
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Fig.6.18.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*(*>_ 00
2 
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Fig.6.19.a: ionisatie cross-secties 2Q en 3 Q voor het systeem Ne~c~ 1 - N20 
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Fig.6.19.b: geschaalde asymptotische cross-secties voor het systeem Ne*c~ 1 - N20 

92 



De asymptotische cross-secties 3 Q0 (Ej) en 3 Q1 {E.) (en soms ook 3 Q2 (E.)) 
J J 

zijn in de figuren 6.10b t/m 6.19b als één punt weergegeven. De reden 

hiervan is dat het stelsel voor de eerste twee componenten 3 Q0 en 3 Q1 nog 

sterk afhankelijk is. Voor de derde component 3 Q2 is het stelsel minder 

afhankelijk en ten aanzien van de 3 Q3 component is het stelsel praktisch 

onafhankelijk. De IM;' I = 0,1-bezettingen veranderen als funktie van~ 

voor ~ > 30° praktisch equidistant. Voor ~ ~ 0° zijn de bezettingen zelfs 

even sterk vertegenwoordigd. De IM;' I= 3-bezetting daarentegen is juist 

óf heel sterk óf niet vertegenwoordigd. Deze component is daarom uit het 

stelsel (6.9) met de grootste nauwkeurigheid op te lossen. De IM;' I = 2-

bezetting valt niet in deze beide categorieën onder te brengen. In het 

superthermische energiegebied zijn de stelsels (6.9) slechter 

geconditioneerd (zoals reeds besproken): we vinden hier volledig 

afhankelijke oplossingen. In de figuren 6.10b t/m 6.19b zijn tevens de 

asymptotische cross-secties 3 QIM;I(<E>) uit §5.3 ingetekend. De 

resultaten van de energie-afhankelijke metingen ondersteunen de 

conclusies van de niet-energie-afhankelijke metingen uit hoofdstuk 5: 

I de energieafhankelijkheid van de ionisatie cross-secties 3 Q(E) 
voor de drie edelg~ssen is vergelijkbaar. In het thermisch 

energiegebied geldt: 3 Q(E) > 2 Q(E). In het superthermisch 

energiegebied is dit geïnverteerd: 3 Q(E) < 2Q(E). Voor Ar is dit 

geheel in overeenstemming met het potentiaalmodel zoals besproken 

in hoofdstuk 2. 

I We zien dat de edelgassen een vrij groot oriëntatie-effect 3 Q0
/

3 Q3 

~ 2 vertonen in het thermische energiegebied. Ook het molecuul CH4 

vertoont nog een redelijk oriëntatie-effect 3 Q0
/

3 Q3
, terwijl voor 

de moleculen H2 , N2 , 02 , CO, 002 en N2 0 dit oriëntatie-effect 

steeds verder afneemt. Dit lijkt verklaart te kunnen worden door 

de toenemende anisotropie van de moleculen in deze volgorde. De 

edelgassen zijn volledig isotroop en hebben het grootste 

oriëntatie-effect, CH4 is ook nog redelijk isotroop terwijl N2 0 

volledig anisotroop is. 

I CH4 heeft energie-afhankelijkheid die veel overeenkomt met de 

edelgassen. 3 Q(E) is hier monotoon dalend met de energie in 

tegenstelling tot Ar, Kr en Xe. 

I Voor alle andere onderzochte molekulen geldt dat: 

1) het bovenniveau in het thermische energiegebied veel beter 

ioniseert dan de edelgassen TMS: 3 Q 1 >> 2 Q d 1 . mo . e e gassen 
2) 3 Q(E) sterk energieafhankelijk is. 
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I in het superthermisch energiegebied is de ionisatie ten gevolge 

van het onder- en bovenniveau praktisch even sterk 3 Q{E) ~ 2Q{E). 

I ten aanzien van de oriëntatieafhankelijkheid van het bovenniveau 

merken we op: 

- asymptotische cross-secties 3 QIM;I{E) nemen af met toenemende 

M; dit wordt zowel bevestigd door de energieafhankelijke 

metingen als door de volle bundel metingen. 

Dit stemt overeen met het interactie mechanisme zoals 

beschreven in §2.3. 

I de overeenstemming tussen de resultaten van beide meetmethoden 

{energie-opgelost versus volle bundels) is goed te noemen. De 

resultaten van de energieonafhankelijke metingen stemmen binnen de 

meetnauwkeurigheid overeen met die van de energie-afhankelijke 

metingen. Uitzonderingen hierop zijn Xe en N2 0. De discrepantie 

voor Xe is naar alle waarschijnlijkheid te verklaren uit een foute 

hoekinstelling van de laserpolarisatie bij de laatste 

energie-afhankelijke meting. Vanwege de geringe polarisatiefactor 

van N20 is de bepaling van Sa via een fit heel slecht bepaald. Dit 

systeem zal dus de grootste stelselafhankelijkheid vertonen.{ Bij 

N2 0 zijn we op een verkeerde hoek gaan zitten.) 

I In het superthermisch gebied neemt de oriëntatieafhankelijkheid 

voor alle systemen af, globaal geldt dan: 3 Q0 ~ 3 Q1 ~ 3 Q2 ~ 3 Q3
. 

Dit betekent dat bij hoge energieën de oriëntatie van het 3p

orbital geen invloed meer heeft op het ionisatiemechanisme. De 

trend is dat de asymptotische cross-secties 3 QIMJI{E) vanuit het 

thermische energiegebied naar de evenwichtswaarde 3 Q9 em{E) in het 

superthermische gebied toegroeien, Kr wijkt op dit punt van de 

andere gassen af. 

In tabel 6.III worden de gemiddelde asymptotische cross-secties 

3 Q9 em{5.32) en <3 QIMJI{E)> {6.11) met elkaar vergeleken bij een energie 

E0 = 100 meV {H2 : E0 = 70 meV). Uit tabel 6.III konkluderen we dat met 

beide detektiemethoden onafhankelijk van elkaar dezelfde orde van grootte 

voor de gemiddelde asymptotische cross-secties resulteren. De resultaten 

stemmen het best met elkaar overeen voor de molekulen met het geringste 

polarisatie-effekt. De maximale discrepantie tussen beide meetmethoden 

bedraagt 20%. 

In appendix E ZIJn de data getabelleerd van de asymptotische 

cross-secties 3 QIMJ I(E.) uit fig. 5.10b t/m 5.19b. 
J 
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M 3
Qgem[A

2] 3Q IMJ I (E)[Ä2] afw. [%] 

Ar 20.9 24.0 -13 

Kr 16.8 20.6 -18 

Xe 16.9 17.7 -5 

CH4 25.0 29.4 -15 

H2 37.6 44.4 -15 

N2 47.7 59.4 -20 

02 49.7 48.5 +2 

co 54.9 54.6 +1 

C02 84.1 84.1 0 

N20 58.2 57.0 +2 

Tabel 6.III Vergelijking van de gemiddelde asymptotische cross-secties 

uit de energie-afhankelijke {§6.4) en volle-bundel-metingen 

(§5.3), E ~ 100 meV. 
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7. Slotopmerkingen. 

De resultaten van de energie-afhankelijke en -onafhankelijke 

metingen stemmen in eerste orde goed met elkaar overeen. Beide 

methodieken tonen een grote oriëntatie-afhankelijkheid voor de edelgassen 

in tegenstelling tot de molekulen. Afhankelijkheden in de oplossings

stelsels beperken de nauwkeurigheid, waarmee de asymptotische ionisatie

cross-secties 3 Q0 en 3 Q1 opgelost kunnen worden. In het stelsel waarbij 

met circulair gepolariseerd licht geëxciteerd wordt, is niet gecorrigeerd 

voor de niet volledig stationaire bovenniveau-bezetting. In de vervolg

verwerking zal hiervoor gecorrigeerd moeten worden. Bussert [BUSS 85] 

vindt voor het 20Ne""(a9 ;J=3)-Ar systeem een grotere waarde in de 

verhouding van asymptotische ionisatie cross-secties dan wij: 
3 Q0/ 3 Q3 = 2.7 (Bussert) versus 3 Q0/ 3 Q3 = 1.9 (Dit werk). Voor het systeem 
20Ne"*(a9 ;J=3)-H2 vindt Bussert in het thermische energiegebied een 

verhouding 3 Q/2Q van 9 ± 1. Dit wordt door onze metingen bevestigd, wij 

vinden een verhoudingsfaktor van ongeveer 8. 

De analyse van de meetdata is geheel gebaseerd op het niet-
... . fhank 1 . "k . j h t b d . 2QO 2Q1 2Q2 or1entat1e-a e lJ Zl n van e ene en-nlveau, = = . 

Eerste proefmetingen geven voor het edelgas Argon aan dat (2Q0 - 2Q2) ~ 

0.1• 3 Q0, zodat de geobserveerde oriëntatie-afhankelijkheid voor een klein 

deel correspondeert met dit onderniveau. De 2Q- en 3 Q-bijdragen kunnen in 

de toekomst door de nieuwe electronenspectrometer gescheiden worden 

[ZONN 88]. Bovendien kunnen in deze spectrometer afzonderlijke 
20Ne""(a 1 ;M;)-toestanden geëxciteerd worden. 

De vormfuncties van de 3 Q(E)-spectra kunnen, door het ontbreken 

van potentiaal-informatie, niet bevredigend verklaard worden. De 

verklaring voor de verzadiging van 3 Q(E) in het thermische energie

gebied is onduidelijk. De twee extreme beschrijvingen bij E0 << D en 

E0 >> D (hoofstuk 2) zijn niet in staat het 3 Q(E)-gedrag ondubbelzinnig 

te verklaren. Een poging om de vormfunktie te verklaren, uitgaande van de 

lage energie-benadering (E0 << D), leidt tot potentiaalbeschrijvingen 

V"(R) ~ - C·R-s voor grote internucleaire afstanden R met s = 5.2, 6.4, 

7.0, 7.7, 8.9 en > 9 voor resp. N2. CO, C02. N20. 02 en CH4. Voor N2 en 

CO correspondeert dit met de benadering van een dipool-geïnduceerde

dipool-wisselwerking. De veronderstelling E0 << D is echter puur 

speculatief en niet gebaseerd op potentiaalinformatie. 
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APPENDIX A: Bepaling van efficiëncy-verhoudingen n /n. en n t Ln. . uv-1on ïue a 1on-

Bij de berekening van de absolute waarden van 3 Q(E) rnaken we 

gebruik van: 

a) een verschilmeting AQ = 3 Q(E) - 2 Q(E), waarbij de verschil

cross-sectie resulteert uit een ionen- en metastabielensignaal 

(zie (4.5), (4.23)), schematisch voorgesteld door: 

__ Nion 
1 

Nmeta 
AQ = 3 Q(E) - 2 Q(E) ·-

71ion 71meta 
(A.l) 

b) een referentiemeting 2 Q(E) gebaseerd op het leegpompen van het 

NeM( 3 P2)-nivo bij À = 633.443 nm. De cross-sectie 2 Q(E) resulteert 

uit een ionensignaal (N. ) en een UV-signaal (N t ), zie (3.7): 1on me a 

(A.2) 

Door combinatie van (A.l) en (A.2) is 3 Q(E) rechtstreeks herleidbaar mits 

de verhoudingen 11 t /71. en 11 /71. bekend zijn. Is de relatie tussen me a 1on uv 1on 
TJ. , 11 t en 11 bekend, dan is 3 Q(E) dus zondermeer te berekenen. Voor 1on me a uv 
de huidige metingen is een nieuwe spiral tron-detektor én een nieuwe 

metastabielen-detektor gemonteerd waarvoor de detektie-efficiëncy

verhoudingen 11 ITJ. en 11 t /71. niet expliciet in een meting bepaald uv 1on me a 1on 
zijn. Dit is echter geen probleem. Deze verhoudingen zijn toch 

herleidbaar door combinatie van: 

I. ionen- en UV-spectra corresponderend met een bekende 2 Q-meting 

(À = 633.443 nm). 

II. een ionen- en een metastabielenspectrum met laser_uit van een 

AQ-meting (hoofdstuk 4), die we rechtstreeks vergelijken met de 

corresponderende spectra van een 2 Q-meting. 

Om de detektie-efficiëncy-verhoudingen correct te bepalen: 

a) moet de inlaatdruk van het. hoofdbundelgas in beide situaties 

gelijk zijn om geen grote verschillen in de snelheids

verdelingen van de NeM-metastabielen te krijgen [JACO 88]. 

b) moeten de ionensignalen gecorrigeerd worden op de dwarsbundel

drukken (# ionen""' ~eM·~). Voor de bijdrage van achtergrond

gas aan het ionensignaal moet ook gecorrigeerd worden. 

c) moet de pompfractie van de NeM-metastabielen bekend zijn 

(À= 633.443 nm). 

Wordt aan bovenstaande criteria voldaan dan is door combinatie van I) en 
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II) de afgeleide verhouding n /n direkt herleidbaar uit het ''uv ''meta 
UV-signaal en het door looplengtetransformatie verkregen metastabielen-

spectrum in het interactiecentrum: 

17uv 1 #UV 
----'- = {v1) {A.3) 
17meta fÀ{vt) # meta 

Hierin is fÀ de pompfractie van de Ne*{ 3 P2)-metastabielen. De verhouding 

van de efficiëncy' s heeft een een snelheidsenafhankelijk karakter. De 

pompefficiëncy fÀ{vt) heeft wel een snelheidsafhankelijkheid {vooral in 

het superthermische energie-gebied}. Dientengevolge is ook de 

signaalverhouding van UV-fotonen versus metastabielen snelheids

afhankelijk. De verhouding 17uv/17meta is door middel van het programma 

PENNING/S/PI2P9/UVOONVERSIE op de centrale Burroughs-computer bepaald 

voor het systeem Ne*-H2. Resultaat van de berekening is: 

17uv = 7.57.10- 4 

17meta 
(A.4) 

Uitgaande van deze verhouding kan voor elke botsingspartner M de 

ionisatie-cross-sectie 2 Q{E) bepaald worden indien de verhouding 

11 t /17. bekend is. Er geldt: me a 1on 
17uv # ion • -- = .;.;,__=~ 
17ion # UV 

• 
17meta 
17ion 

{A.5) 

Omgekeerd geldt dus ook dat op deze manier de verhouding 17 /17. {of uv 1on 
11 t /17. ) bepaald kan worden indien de ionisatie cross-sectie 2 Q(E) me a 1on 
voor een systeem Ne* ( 3 P2) -M bekend is . U i tgaande van 1 i te ra tuurwaarden 

[WEST 75] van 2 Q bij een energie E = 43 meV leiden we met behulp van 

(A.5) en (A.4) voor de systemen Ne*-N20 en Ne*-ü2 af: 

17uv Tl 
6.82.10- 4 en meta = 0.9 

17ion 
(A.6) 

17ion 

Bovenstaande systemen hebben in het thermische gebied een constant gedrag 

van 2 Q{E) als functie van de energie E .De resultaten van [WEST 75] 

kunnen dus zonder problemen naar energiewaarden in het thermische gebied 

geëxtrapoleerd worden die door ons bereikbaar zijn, gewoonlijk nemen we 

E f = 100 meV. re 
Ook 002 vertoont in het thermische energiegebied dezelfde 

energieafhankelijkheid voor 2 Q(E) [SCHO 86]. Op het moment dat de 

detektieverhoudingen berekend werden, waren de 002-data echter nog niet 

voorhanden zodat de verhoudingen uit (A.6) gebaseerd zijn op N20- en 

02-spectra. 

Op grond van de quantumefficiëncy en transmissiecoëfficiënt voor 
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ionen van het spiral tron {resp. het spiral tronrooster) wordt de totale 

efficiëncy voor iondetektie bepaald op TJ. = 0.6 [VERH 86A]. De 1on 
"absolute" detectie-efficiëncy's worden daardoor met behulp van {A.6) 

gegeven door: 

TJUV = 4.09.10-
4 

T) t = 0.54 me a 
TJ. = 0.60 1on 

(A.7) 
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APPENDIX B Berekening van de dwarsbundeldichtheden. 

Bij de berekening van het <~!>-product is een modificatie 

aangebracht in de procedure DWARSBUNDELPARAMETERS. Dit is een in ALGOL 

geschreven procedure (beschikbaar op de Burroughs B7900) waarin d.m.v. een 

model de kalibratie van dwarsbundelexpansies voor diverse gassen 

vastgelegd is. Deze procedure duid ik in het vervolg aan als 

DWB-procedure. Zoals in hoofdstuk 3 reeds ter sprake is gekomen betreft de 

modificatie een wijziging in de berekening van de integratiegrenzen y1 en 

y2 uit formule (3.15). In figuur B.l. is de onderlinge positie van 

dwarsbundel-componenten schematisch weergegeven. De gehanteerde 

symboolnotatie stemt overeen met die zoals gebruikt in de DWB-procedure. 

Veronderstel dat (zie Fig. B.l): 

a) de geometrische middelpunten van skimmer en kollimator op één lijn 

liggen met het middelpunt van de dwarsbundelnozzle (1). 

b) deze denkbeeldige lijn de hoofdbundelas loodrecht snijdt in OH en 

het nozzlevlak in OD. 

De projectie van het nozzle-uitstroomvlak ter plaatse van de hoofdbundel 

spant onder deze voorwaarden maximaal een interactie-zone op begrensd door 

-IL I en +IL 1. (Fig. B.l.) De middelpunten vanskimmeren kollimator max max 
op de lijn ODOH worden aangegeven door resp. M1 en M2 . (fig. B.l). 

Uitgaande van M1 en M2 ~en voor een willekeurig punt Pop de 

hoofdbundel-as c-ILmaxl ~ p ~ IPmaxl).· integratiegrenzen in het 

nozzle-uitstroomvlak bepaald worden, waarbinnen het punt Peen bijdrage 

"ziet" van de dwarsbundelflux. We trekken daartoe de twee hulplijnen, 

zoals in 

PMfiii/C 
-~o[L,.,.J 

~ 

ZZJ2.: 

ZI<1Skl 

Fig B. 1 Dwarsbundel configuratie: 

1 Nozzle 

2 Skimmer 

3 Kollimator 

4 Hoofdbundel-as 

5 Nozzle uitstroomvlak (J. op papier) 

® 

ZjQ_ 

~ 

DSk -.3 .... 0./ff. lo ", 
/)5.1:, 2 c 2.10-~"" 
ZfD 
.51<1 ..51<2. 

&' '12.5.1o-3Jn 

= ~.lo-:1"., 

ZS1 • 1o. lo- ~m 
zsz. .. 4o.1o-J"., 

Z2D " -tz. s.1o-""., 
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, die de hoofdbundel-as in -lP I en +lP I snijden. Op deze manier zijn max max 
we in staat 2 situaties te onderscheiden: 

1) de kollimator schermt niets af: elk punt P in het regime 

-Pimaxl ~ P ~ IPmaxl "ziet" de volledige skimmer opening. 

2) de kollimator schermt een fractie van het door de skimmer stromende 

dwarsbundelgas af. Het puntPis dan gelegen in: 

-Limaxl ~ p < -IPmaxl of +Pimaxl < p ~ ILmaxl· 

Om de integratiegrenzen bij een willekeurig punt P te bepalen gaan we te 

werk zoals geschetst in figuur B.2. In figuur B.2 zijn de integratie

grenzen aangegeven voor de situaties dat we of alleen een skimmer of 

alleen een kollimator in de dwarsbundel stellen. Boven- en ondergrens voor 

integratie liggen in beide situaties, op grond van de geometrie, 

symmetrisch ten opzichte van y
1 

en y2 . De integratiegrenzen voor de 

skimmer-kollimator-combinatie worden bepaald door hieruit het kleinste 

integratie-interval te nemen: 

ondergrens y1(P) =maximum van (y2-Ay2) em (y
1
-Ay

1
) 

bovengrens y2(P) =minimum van (y
2

+Ay
2

) en (y
1

+Ay
1
). 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Fig. B.2: Vanuit punt P maximaal waargenomen sommatiegebied in het 

nozzle-vlak bij of alleen een skimmer of kollimator. 

In de oorspronkelijke DWB-procedure werd geïntegreerd over de volledige 

skimmeropening corresponderend met de punten y1-Ay
1 

en y
1

+Ay
1 

(fig. B.2). 

Daardoor wordt over een te groot integratieoppervlak gesommeerd indien het 

punt P de volledige skimmeropening niet kan waarnemen. De aldus berekende 

<nMl>-produkten zijn dus een fraktie groter dan in werkelijkheid het geval 

zal zijn. Dit impliceert dat ionisatie-cross-secties te klein berekend 

worden: 

(B.l) 
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De invloed van bovenstaande grenscorrectie op cross-sectie waarden 

is bepaald voor de meetresultaten van Schonenberg [SCHO 86]. We definiëren 

daartoe R als de verhouding van 2 Q(Eref = 100 meV) met en zonder 

integratiecorrectie: 
2 Q(E f' met correctie) re 

R = 2 Q(E f' zonder correctie) = re 

<~I> nieuw 

<~I> oud 
(B.2) 

In tabel B.I is deze verhouding R voor een aantal gassen weergegeven. 

Tevens is een 4-tal dwarsbundelgassen geschaald op literatuurwaarden van 

WEST et. al. [WEST 75], zowel vóór als nà correctie. Willen we alle data 

corrigeren met één vaste waardeR, dan leiden we uit tabel B.I af: 

R = 1.060 ± 0.011, 

a(R)IR = 1.04% (B.3) 

De schaling van de door Schonenberg gemeten 2 Q(E)-waarden met 

referentiewaarden van West et. al. verandert na correctie zoals aangegeven 

in de 4e kolom van tabel B.I. Definiëren we SC als de schalingsfaktor: 

SC _ 
2
Q(Schonenberg) (B. 4) 

-
2 Q(West et. al.) 

Dan leiden we uit tabel B.I af dat SC vóór en ná correctie bepaald wordt 

door: 

SC = 1.035 + 0.032 z.c. 
SC = 1.095 + 0.032 m.c. 

(3.09%) 

(2.92%) (B.5) 

Conclusie: een vaste integratiecorrectie R heeft geen nadelig effect op de 

nauwkeurigheid waarmee de cross-sectie-waarden "absoluut" geschaald zijn. 

M R SC SC z.c. m.c. 

02 1.059 1.05 1.11 

(02 1.061 1.01 1.07 

C20 1.068 1.00 1.06 

NO 1.060 1.08 1.14 

Ar 1.045 -- --
N2 1.059 -- --
Ol4 1.079 -- --
(X) 1.069 -- --
H2 1.039 -- --

Tabel B.1: invloed integratiecorrectie op cross-sectie-waarde voor het 

systeem 20Ne*( 3 P2) - M. (*z.c/m.c =zonder/met correctie). 
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Appendix C: Hoekinstelling v.d.laserpolarisatie m.b.v. Brewstervenster. 

In figuur C.l is de definitie van de hoeken die in het 
3 Q(E)-experiment een rol spelen, nogmaals aangegeven. 

dwarsbundel 
I .....:.. 

I 
I I 
I I 
I I 

hoofdbundel 1......:... - - v1 
.- .-.,....... __.. .....-__.. 

.,....... 

Fig.C.l: hoekdefinitie; 9 = arctan(v2
) 

g V1 . 

a1 b = L (Ê1 . ~1) a aser 

f3 = 9lab - eg 

Eénmaal per meetcyclus wordt e1 b = 0° (Ê1 u ~1 ) bepaald daarna is elke a aser ' 
instelling van elab gedefinieerd. Deze bepaling geschiedt met behulp van 

een Brewstervenster. Een eigenschap van een Brewstervenster is dat bij 

een invalshoek ei gelijk aan de Brewsterhoek eBr de weerkaatste 

lichtbundel géén elektrische veldcomponent bevat evenwijdig aan het 

invalsvlak [HECH 79]. Het invalsvlak is gedefinieerd als het vlak 

opgespannen door de richtings-vektoren van invallende en gereflekteerde 

bundel. (Fig. C.2). 

Door minimalisatie van het gereflekteerde laser- vermogen zijn we 

in staat de polarisatie van de inkomende laserbundel vast te stellen. 

Daartoe is het Brewstervenster in de lichtweg geplaatst zoals in figuur 

C.3 is aangegeven. Door draaiing van de inkomende E-vektor, door middel 

van een X/2-module (Fig. 4.4), wordt het gereflekteerde vermogen, dat 

gedetekteerd wordt met een fotocel, geminimaliseerd. De polarisatiegraad 

van de gebruikte laserbundel is bepaald op > 600. Deze randvoorwaarde 

impliceert dat een minimaal gereflekteerd laservermogen correspondeert 

met: 
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Ê. 
1n 

~ 

11 k-vlak (C.l) 

Hierin is ~-vlak het vlak opgespannen door ~in en ~uit' 

Fig. C.2: Polarisatie eigenschap Brewstervenster. 

-V1 

Fig. C.3: 

® 

hoofdbundel 

IJk-procédé met behulp van Brewservenster {A) en fotocel 

met powermeter (B). 
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Tijdens de gehele meetserie is een aantal malen de polarisatie van 

de laserbundel gecheckt. Dit is een aantal keren herhaald, de hoek

positionering van het Brewstervenster vindt met een reproduceerbaarbeid 

van beter dan 1° plaats. Het venster is gemonteerd in een houder die aan 

de opstelling gekoppeld kan worden. Het venster zelf is zodanig in de 

houder gemonteerd dat geldt (Fig. C. 4).: 

(~ ~ -as) - 5° (C 2) ~rewster' 1 - • 

Dit houdt in dat bij minimale reflektie geldt (zie (C.l) en (C.2)), 

fig. C.4: 

L (Ê. . ~1 ) = 5° 
1n 

(C.3) 

We zijn dus zo in staat door vermogensminimalisatie van de gereflekteerde 

bundel de polarisatierichting van de inkomende elektrische veldkomponent 

vast te stellen. De hoek elab = 0° wordt uit (C.3) afgeleid (Slab = 5°) 

door over -5° te roteren. 

Vz 

--E,;, -
hoofd bvnde.L 

Fig. C.4: hoek tussen hoofdbundel-as en elektrische veldcomponent Ê .. 
1n 
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Appendix D: Voorfaktoren c[i] van Chebyshev- polynomen Q(E)-metingen. 

In deze appendix zijn de voor factoren C[i] uit de Chebyshevfitfunctie 

voor de AQ-metingen opgenomen. Als functie van dwarsbundelgas en 

laserexcitatieconfiguratie zijn de coëfficiënten getabelleerd. 

De coëfficiënten zijn uitgedrukt ! 2
• 

Excitatieconditie: lineaire polarisatie, hoek= elab 

gas hoek C[O] C[1] C[2] C[3] C[4] C[5] 

Ar 51 4.24 -7.08 3.85 7.6•10- 1 4.6·10- 1 2.3·10- 1 

81 2.64 -5.40 4.22 8.3·10- 1 -1.19 7.0·10- 1 

111 1.53 -5.53 4.79 -1.47 -2.1·10- 1 -3.1·10- 1 

141 1.04 -5.72 3.52 -2.46 1.6·10- 1 -5.3·10- 1 

Kr 43 2.65 -5.79 3.47 -2. 7·10- 2 -9.9·10- 1 1.7·10- 1 

73 2.90 -5.82 3.82 -1.12 -2.5·10- 1 5.1·10- 2 

103 1.73 -5.03 4.51 -1.46 -6.2·10- 2 7.2·10- 1 

133 -4.9·10- 1 1.32 6.4·10- 1 1.5·10- 1 -2.36 2.03 

Xe 40 3.30 -5.79 4.91 -1.63 3.1·10- 1 8.2·10- 2 

70 4.01 -8.60 6.05 -4.02 2.16 -1.39 
100 3.25 -6.89 6.77 -2.72 1.84 -1.28 
130 3.07 -5.53 4.44 -1.07 7.7·10- 1 -8.9·10- 2 

ai4 63 2.94 -6.25 4.8·10- 1 5.69 -3.87 1.81 
93 8.62 -16.90 9.34 -2.22 5.2·10-:l -1.15 

123 2.40 -3.08 1.62 5.09 -2.96 2.69 
153 -7.8·10- 1 -1.47 -2.85 5.52 -4.54 1.95 

H2 -7 -113.9 174.9 -186.9 90.22 -52.50 0.00 
23 -314.9 664.8 -468.9 347.2 -134.8 57.79 
53 -298.0 627.4 -447.2 329.3 -128.6 53.59 
83 -442.7 919.6 -649.0 473.3 -186.0 78.72 
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Excitatieconditie: lineaire polarisatie, hoek= alab 

gas hoek C[O] C[1] C[2] C[3] C[4] C[5] 

N2 59 18.63 -23.53 -1.8·10- 1 10.19 -7.26 2.05 
89 18.47 -22.31 1.07 10.20 -6.48 2.08 

119 19.63 -25.73 1.95 7.09 -4.35 5.9·10- 1 

149 16.46 -20.30 -1.95 10.52 -6.63 1.20 

02 57 13.31 -14.58 1.99 4.02 -1.56 -4.8·10-2 

87 13.25 -17.23 2.92 1.07 -4.8·10- 1 -1.80 
117 9.42 -6.70 -7.2·10- 1 7.09 -4.07 2.68 
147 9.38 -10.01 -1.68 4.98 -3.13 6.2·10- 1 

00 61 21.60 -29.40 3.22 2.66 -1.97 -6.1·10- 1 

91 16.93 -19.62 -3.25 8.42 -5.12 2.07 
121 17.80 -19.67 -2.19 7.59 -4.00 8.9·10- 1 

151 15.45 -15.72 -5.82 9.39 -5.08 2.00 

002 45 24.42 -30.31 6.58 2.59 -2.5·10- 1 -4.3·10- 1 

75 21.09 -24.84 5.2·10-2 6.58 -4.84 1.28 
105 19.40 -21.67 -2.36 8.35 -6.08 1.54 
135 20.47 -18.60 -1.96 9.62 -4.16 2.47 

N20 45 15.05 -16.26 -1.70 4.90 -3.91 1.27 
75 18.18 -20.66 1.92 1.72 -1.22 4.2·10- 1 

105 1.81 12.34 -20.03 21.95 -13.60 8.02 
135 12.54 -9.90 -3.74 5.24 -3.63 1.66 

Excitatieconditie: circulaire polarisatie, alab = 90° 

gas C[OJ C[1] C[2] C[3] C[4] C[5] 

Ar 3.10 -6.35 3.78 1.6•10- 1 -5.4·10- 1 1.6•10- 1 

Kr 3.41 -4.84 2.50 4.6·10- 1 -2.23 4.3·10- 1 

Xe 5.06 -7.24 3.78 -1.13 6.1•10- 4 2.1·10- 1 

CH4 6.22 -12.70 2.98 -1.3·10-2 -2.99 1.5·10- 1 

H2 -296.5 563.1 -438.7 287.9 -129.5 41.58 
N2 11.51 -12.10 -7.76 14.63 -9.52 3.87 
02 13.31 -15.34 6.3·10- 1 4.40 -1.97 -1.28 

00 14.84 -17.36 -3.98 13.00 -7.29 2.55 
002 8.06 -11.68 -9.18 23.23 -11.47 5.18 
N20 9.44 -7.00 -6.36 12.32 -7.13 3.41 
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Appendix E: Geschaalde asymptotische cross-secties 3giMJI. 

Als functie van dwarsbundelgas en energie ZIJn de asymptotische 

cross-secties 3QIMJI(E). voor de systemen Ne**(a9 ,J::3) berekend. In deze 

appendix worden de resultaten geschaald op 3Q9 em uit {6.11) getabelleerd. 

Er is een verkorte notatie gebruikt: 

Q [MJ] := 3g1MJI;3g
9

em· 

M = Ar 

E (et.)) ûgem Q[OJ 0[1] OC2J 0[3] 

• ()8() :25.458 1. ()52 1. 162 • 9()2 .696 
( 2. 6() 1) ( • 274) ( . 267) ( . 193) ( . 119) 

. lOt) 24.018 . ·~:5 1. 259 .920 .616 
( 2.975) ( • 288) ( . 309) < • 228) ( . 127) 

. 12S 23.003 1.033 1. 22() .962 . 599 
( 2.Q71) ( .327) ( .340) < . 263) ( . 134) 

150 22. 43() ' 136 1. 138 • 988 • 620 . .1. • 

( 2.817) ( . 381) ( • 370) ( .295) ( . 140) . 1..,C' 
.. -.j 22.091 1. 249 1. 048 1. 002 • 651 

( 2.647) ( .454) ( . 415) ( . 332) ( . 149) 
• 2C)() 21.884 1. 368 QC",., 

• ' ....J ... 1. 015 . 683 
( 2.498) ( . 553) ( . 484) ( .380) ( . 160) 

.500 21.381 3.595 -.839 1. 626 • 767 
( 1. 685) ( 1. 374) ( • 817) ( . 524) ( . 151) 

1. 000 20.380 1. 924 .417 1. 131 • 931 
( .76'7, ( • 859) ( .580) ( .218) ( . )0) 

2.000 17.660 1. 888 -·c:-•. ;;.o~ 1. 121 1. 053 
( . 377) ( . 816) ( • 526) ( . 165) ( . 100) 

. 3. 5()() 1.:!1 • 155 .420 1.407 .924 • 968 
( .545) ( . 875) ( .610) ( . 194) ( . 134) 
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M = Kr 

E <el..') Ogem Q[i)J Q[ 1J 0[:2] Q[3J 

.080 22.482 1. 261 .894 1. 312 .478 
( 2.962) ( .356) ( • 287) ( • 287) ( • 118) 

.100 20.624 1.129 1. 096 1. 043 .584 
( 2. 77(l) ( . 346) ( . 324) ( .268) ( • 138) 

.125 18.988 1. 022 1.258 .905 .585 
( 2.853) ( . 368) ( .388) ( .286) ( .153) . 15() 17 Q1~ 

• I • l J. ·-' .974 1. 328 .893 .544 
( 2.892) ( .399) ( . 441) ( • 317) ( • 159) 

.175 17.221 .975 1.324 .950 .499 
( 2.867) ( . 435) ( • 478) ( • 355) ( .160) 

.200 16.788 1. 011 1. 271 1. 041 • 463 
( 2.792) ( . 473) ( . 501) ( .392) ( • 159) 

• 5<)() 17.201 1.062 .944 1. 282 .723 
( 1. 002) ( • 871) ( . 806) ( • 567) ( .179) 

1. 000 18.477 -1.880 3.455 -.352 1.373 
( • 982) ( 1. 840) ( 1. 889) ( • 939) ( .300) 

2.000 17.208 5. 112 -2.442 2.649 .689 
( 1.346) ( 2.028) ( 1. 164) ( • 863) ( • 202) 

3.500 14.212 3.602 -1.046 1. 926 .741 
( . 898) ( 1. 794) ( 1.191> ( • 671> ( • 174) 

M = Xe 

E <eV) Ogem Q[OJ Q[1J 0[2] Q[3J 
' 

.100 17.708 .729 1.505 .418 1.018 
( 2.387) ( • 324) ( .408) ( • 206) ( .206) 

.125 15.705 .571 1. 691 .243 1.067 
( 2.365) ( . 344) ( • 492) ( .215) ( • 239) 

.150 14.724 .378 1.845 .197 1. 073 
( 2. 126) ( .340) ( • 533> ( • 231) ( .240) 

.175 14.224 .208 1. 955 .212 1. 062 
( 1. 870) ( .338) ( • 549) ( . 251) ( • 230) 

.200 13.970 .068 2. <)33 .250 1.046 
( 1. 659) ( . 342) ( .557) ( .270) ( • 219) 

.500 13.966 -.950 2.829 .008 1.068 
( 1. 179) ( • 509) ( .797) ( • 396) ( • 215) 

1.000 13.910 -2.819 4.681 -1.273 1.345 
( 1. 32ï) ( . 781) ( 1.419) ( • 511) ( • 302) 

2.000 13.434 -2.579 4.367 -.987 1.306 
( • 896) ( 1. 787) ( 2. ()53) ( • 989) ( • 351) 

3.500 12.523 -.091 2.050 .250 1.214 
( • 383) ( 2. 831) ( 2.557) ( 1. 415) ( • 372) 

5.000 11. 138 1. 229 1. 200 .024 1.545 
( 1. 342) ( 3.471) ( 3. t)33) ( 1. 579) ( .553) 
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E < e'-.1 > Qgem Q[(!] Q[l] Q[2] 0[3] 

.100 29.399 .020 2.050 .510 ,~~ 

• O·.:.•.J 

( 3.438) ( • 308) ( • 5()5) ( .197) ( .122) 
.125 ~- .,.,..., 

.:.l.O..;./ 1.034 1.154 .901 .746 
( 2.466) ( . 242) ( • 237) ( • 174) ( • 111) 

.150 26. 3(J5 1 .035 l. 1-:>"' . - .850 .804 
( 2. 178) ( .247) ( . 247) ( . 185) ( . 115) 

1-:>'C" .... .,. ~~,., .869 1. 329 .769 .826 . /....J ~....J. -~·..;.;..:. 

( 2.048) ( .292) ( • 319) ( • 22()) ( . 124) 
.200 24.584 .570 1. 586 ''.,. .öb...J .842 

( 1. 966) ( .410) ( . 471) ( . 294) ( . 141) 
• 500 21.661 1. 570 .694 1. 088 .887 

( 1. 108) ( . 682) ( . 431) ( • 165) ( .109) 
1. 000 19.504 2.060 .548 "?QC' 

a i I • ._j 1. 098 
( 1. 059) ( .513) ( .285) ( . 152) ( .123) 

2.000 16.484 ,., ~IC'-,. 

~.i ...J i . 106 1.018 .974 
( 1.305) ( 'C:Q\ • o._ .. , ( .316) ( . 235) ( . 151) 

E (ei.J) Qgem QCOJ Q( 1 ] Q[2J Q[:::J 

070 44. ~· ....... 1 382 . . ~37 1 242 943 . . ..;.o..;;. . . . 
( -::' 113) 245) 185) 190) 101) ·-·. . . . . . 080 47. 489 1. 471 . 669 1 .065 .969 
( 3. 87'7) 21)5) 131 \ 142) 105) . . I . . 

. 090 4.~. 426 1 899 ::24 1 148 1 .003 . . . ... 
( -::' 996) . 283) 132) 160) 1 14) ·-·. . . . 

. 100 43. 589 ' 266 -. 86·~ 1. 694 .990 ·-'. 
( -::' 842) 527> 131 ) ,.,co , ' 121 ) ·-·. . . . ..:......Jö, . 

125 34. 999 ..., 449 -.289 1 716 .858 . ..... . 
( ' 510) 746) 437) • 507) -.-.~' ·-'. . . . .:.~~~ 

150 ,..,_ 
.918 1 .528 486 1 .306 1 029 . ~/ . . 

( ' ·-·. 378) . ''0' Ö·-· •• . 528i . 616) . 406) . 1...,..,. 
i....J 22. 9''"' ö. ' 4~~ -1 .646 3.760 -.848 ·-·. 

( ' 234) 1. "":"'...,C"" 754) 1 628) 710) ·-'. ·-'I ....J} . . . . 200 19. 720 4f"'o ·-· . 421 -43 . 487 53.051 -44. 113 
( 

.., 
981 ) ( 10. 1 "'"" l ( <). 000) ( 13. 337) ( o. 000) ..::.. 

. 5()r) 10. 845 -9 . 213 1'":> 21 7 - 14. 049 24.327 - -· ( 1 303) ( 
..., -,0--::-•'; ( c: 53a:)) ( ë' 021 ) ( 9 C"'""\C"' . -· ·-· . . ...J..;..-'" 

700 10. 015 < .~ 8(15 - 1 1 (l9(; 14. 151 -16.336 . . .:.. ... . 
Q.l.. OI ( 

...,. 
019) ( C' ::39) ( 8. 588) ( 9. 127) . \,..:•W 1 .r . ._;. 
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E <eV> Qgem Q(OJ Q(lJ Q(2J Q(3J 

.080 56.629 1. 657 .415 1.323 .938 
( 5.260) ( • 236) ( • 111> ( .169) ( .109) 

.100 59.437 1. 287 .777 1.105 .950 
( 3.179) ( .136) ( • 104) ( .106) ( • 072> 

.125 58.784 1.209 .851 1. 062 .959 
( 2.173> ( • 131) ( • 113) ( • 101) ( .059> 

.150 56.583 1. 310 .747 1.131 .956 
( 1. 691> ( • 180) ( • 156) ( .129> ( .059) 

.175 54.003 1.874 .219 1.453 .896 
( 1. 447> ( • 330) ( • 265) ( .Z07> ( .070) 

• 200 51.462 4.059 -1.706 2.511 .674 
( 1. 364) ( • 723) ( .502) ( • 384) ( .095) 

.500 34.884 .158 1.542 • 810 1.113 
( 1. 305) ( .380) ( • 304) ( .098) ( .081) 

1. 000 27.805 .893 1.138 .855 1.060 
( • 499) ( • 328) ( .216) ( .090) ( .065) 

2.000 22.854 .746 1.167 .968 .991 
( • 217> ( • 328) ( .221) ( • 106) ( .062) 

3.500 18.929 .671 .991 1.179 1.017 
( • 885) ( • 411) ( • 306) ( • 183) ( • 111) 

E (e'v') Ogem Q[(i] Q(l] Q(2] Q(3J 

. 100 48.508 1. 208 .895 1 • 031 .899 
( 2.015) ( • 134) ( . 112) ( . 096) ( .063) 

1'"'C' •• ..:.....J 46.824 1.128 .981 .964 .922 
( 2.048) ( .140) ( .128) ( . 107) ( .067) 

.150 45.274 .899 1. 220 • 811 .934 
( 2.274) ( . 162) ( . 173) ( • 125) ( .078) 

. 175 43.879 .501 1. 608 .584 .959 
( 2.540> ( • 196) ( • 252) ( .148) ( .09:-:r' 

.200 42.625 -. 165 2.223 .239 1.014 
( 2.766) ( • 246) ( • 385) ( .179> ( • 113) 

.500 33.814 1. 504 .658 1. 289 .757 
( 1. 858) ( • 568) ( • 388) ( • 184) ( .080) 

1.000 28.716 ""' ...,....,IC" .;:.. • ..:,.~,.J .080 1. 237 1. 065 
( 2. (1Ï2) ( • 575) ( • 273) ( • 166) ( • 124) 

2.000 21.925 .977 1.016 .949 1.052 
( . 256) ( • 422> ( .269) ( .106) ( • 071) 

3.500 16.935 .851 1. 273 .710 1. 081 
( .684) ( • 504) ( • 349) ( . 153) ( .117> 

5.000 13.202 -3.958 4.739 -1.078 1.923 
( 3.870) ( (1.0(10) ( 1. 758) ( 0.000) ( .656) 
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M =CO 

•· 

E <e'n Qgem Q[(lJ ·Q[1J Q[2J Q[3] 

.100 54.602 1.138 .968 1. 009 .869 
( 2.484) ( .126) ( • 111) ( • 094) ( • 062) 

.125 53.900 .969 1. 081 .988 .901 
( 1. 956) ( • 115) ( • 114) ( • 093) ( • 056) 

.150 52. 22t) .947 1. 088 .976 .932 
( 1.550) ( .134) ( • 134) ( .105) ( • 055) 

.175 50.315 .970 1. 066 .965 .960 
( 1.114) ( . 182) ( • 176) ( .130} ( • 055) 

.200 48.447 1. 043 1. 001 .978 .979 
( .735) ( • 286) ( • 267) ( • 181) ( • 062) 

.500 35.462 -.280 1. 822 .826 1.061 
( 2.{)22> ( . 418) ( . 408) ( .136) ( • 098) 

1.000 27.988 -.832 1. 881 1.166 .970 
( 2.203) ( .313) ( • 388) ( .168) ( • 124> 

2.0(1(1 20.946 -.420 1. 636 1.103 1. 034 
( 1. 492) ( .360) ( • 362) ( .179) ( .133) 

3.500 15.339 .348 1.420 .758 1.178 
( .766) ( .502) ( . ..:.85) ( .180) ( .138) 

E (e\i) Ogem Q[(l] Q[l] Q[2J QC:3J 

.100 84.099 .639 1. 327 .840 .986 
( .992) ( . 348) ( • 317> ( .177> ( • 050) 

.125 80.314 .391 1. 505 .849 .946 
( 2.235) ( . 112) ( • 130) ( .070) ( • 044) 

.150 76. 158 .663 1. 261 .975 .935 
( 2.205) ( .090) ( • 098) ( . 065) ( .044) 

.175 72.265 .799 1. 147 .999 .968 
( 1. 568) ( .079) ( .080) ( .057) ( .038) 

.200 68.806 .893 1. 069 1. 008 .992 
( .822) ( • 071> ( • 066) ( • 050) ( .030) 

.500 49.068 1. 436 .546 1.158 1.133 
( 5.102) ( • 281) ( • 182} ( .213) ( .149) 

1. 00(1 40.324 8.248 -5.799 5. 108 .261 
( 6.045) ( 1. 787) ( 0.000) ( 1. 072> ( • 118) 

2.000 32.524 6.642 -4.060 3.563 .748 
( 5.649) ( 2.012) ( .008) ( • 964) ( • 208) 

3.500 25.619 2.311 -.286 1.593 1.104 
( 3.711> ( 1. 103) ( .557) ( • 471> ( • 220) 

5.000 22.637 12.102 -7.249 3.509 .840 
( 3.616) ( 2.719) ( 0.00(1) ( .775) ( .195) 
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I. 

I 
I • 

- --
·-

E <eV> Qgem OCOJ Q(lJ QC2J Q(3J 
; 

.100 57.009 1.202 ~991 .828 .907 
( 3.399) ( • 486) ( • 424) ( • 246) ( .098) 

.125 55.127 1.177 .866 1.182 .791 
- ( 2.406) ( .187> ( • 156) ( .114) ( • 0:'59) 

.150 52.336 1.223 .801 1. 244 .808 
( 2. 181> ( .149) ( • 119) ( .104) ( .058) 

.200 47.079 1.065 .971 1.084 .870 
( 1. 521> ( • 121) ( .109) ( .090) ( .054) 

.500 34.505 -.000 1. 938 .478 1.049 
( 2.934> ( .194) ( • 349) ( .175) ( .134) 

1. 000 30.075 4.426 -2.261 3.065 .590 
( 2.154) ( 1. 101> ( • 548> ( • 651) ( .152) 

2.000 23.580 3.970 -1.600 2.226 .907 
( 1.730) ( 1. 446) ( • 840) ( • 622) ( .170) 

3.500 16.835 2.098 .030 1. 385 1. 055 
( • 781) ( 1. 255) ( • 902) ( • 423) ( .139) 

5.000 15.922 -5.301 6.003 -1.891 2.241 
( 4.443) ( 0.000) ( 2. 511> ( 0.000) ( • 711> 

1 
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