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and you run and you run 

to catch up with the sun 

but it's sinking and racing around 

to come up bebind you again 

the sun is the same in a relative way 

but you're older, shorter of breath 

and one day closer to death 

N.N. 



Samenvatting 

In de experimentele gekruiste bundel-opstelling "klavertje 4" wordt onder

zoek gedaan aan Penning Ionisatieprocessen van zowel metastabiele (Ne*) als 

** van kortlevende edelgasatomen (Ne ) met edelgasatomen of molekulen (X) in 

de grondtoestand. 

** 1 x+ (0.1) Ne ({a)i,Mi) + x -+ Ne( s0) + + e (e. + AE) 

{ hv =AE 

*3 Ne ( Pi,Mi) + x 1 -+ Ne( s0 ) + x+ + e-(e.) (0.2) 

Dit gebeurde tot nu toe door middel van ionendetektie. 

Bij het bestuderen van Penning Ionisatieprocessen van kortlevende Ne-atomen 

treden inherent aan het experiment tegelijkertijd Penning Ionisatieproces-

sen van metastabiele edelgasatomen op. Dit laatstgenoemde proces (reaktie 

0.2) treedt ongeveer een faktor 100 vaker op dan reaktie 0.1. In de be-

staande opstelling kan daarom reaktie (0.1) niet bestudeerd worden. Uitzon

dering hierop is het Ne**{a}9-niveau uit het 2-niveausysteem, dat als 

gevolg van herhaalde excitatie ongeveer een faktor 50 vaker kan botsen dan 

de overige kortlevende toestanden. 

Proces (0.1) moet volgens een ander principe gemeten worden. We selekteren 

de vrijgemaakte elektronen van beide processen op hun energieverschil (AE). 

De isotroop uitgezonden elektronen uit het strooicentrum worden in een 

afnemend magneetveld geparallelliseerd in de richting van dat magneetveld. 

De snelheidsverdelingen van de elektronen in de richting van het B-veld 

komen daardoor gescheiden te liggen. In een elektrisch remveld kunnen we 

dan de elektronen van proces (0.1) scheiden van proces (0.2). Op dit prin-



cipe berust de spektrometer. 

In dit afstudeerwerk zijn voorbereidende metingen en berekeningen gedaan 

ten behoeve van het ontwerp van deze elektronenspektrometer. 

Om inzicht te krijgen in de elektronenbanen is het noodzakelijk het mag

neetveld van de spektrometer goed te kennen. Daarom zijn er metingen aan 

dit magneetveld verricht. 

Er zijn berekeningen gemaakt van de elektronenenergieverdelingen evenwijdig 

aan het elektrisch remveld. Dit is gedaan om inzicht te krijgen in het 

elektronenselektieproces. 

Vervolgens is er een ontwerp gemaakt van een elektrostatisch afbeeldings

systeem dat de energie-geselekteerde elektronen afbeeldt op een detektor. 

Voor het gekozen ontwerp zijn signaalberekeningen gemaakt. We verwachten 

een elektronensignaal voor reaktie (0.1) (niet 2-niveausysteem) in de orde 

van 3 Hz. 

De spektrometer is in deze afstudeerperiode gebouwd en bevindt zich nu in 

de testfase. 

Met een laser exciteren we de metastabiele Ne-atomen in het strooicentrum 

naar een kortlevend magnetisch subniveau. Omdat de laserfrequentie alleen 

op een niet Zeeman-verschoven overgang gestabiliseerd kan worden, moeten we 

voor dit pompproces de laserfrequentie over de Zeemanverschuiving kunnen 

versternmen ten opzichte van de gestabiliseerde frequentie. Experimenteel 

zijn we nagegaan of met de huidige dye laser opstelling dit pompproces 

uitvoerbaar is. Hieruit is gebleken dat de laser inderdaad zodanig verstemd 

kan worden, dat we naar alle Zeeman-opgesplitste MJ-bovenniveau's van neon 

kunnen exciteren. 



Inhoudsopgave 

1 Inleiding p. 1 

2 Theorie 6 

6 2.1 Het Penning-Ionisatieproces . 

2.2 Semi-klassieke berekening van de totale werkzame doorsnede 

voor Penning Ionisatie 

2.3 De totale werkzame doorsnede voor Penning Ionfsatie van een 

zuivere MJ-toestand 

10 

19 

3 Principe van het scheiden van botsingsprocessen 25 

4 Het magneetveld in de spektrometer 31 

4.1 Voorwaarden aan het magneetveld 31 

4.2 Ontwerp van de magneet 33 

4.3 Meting van het magneetveld 35 

4.4 Resultaten van de magneetveldmetingen 37 

4.4.1 Het magneetveld in het strooicentrum en het selektiegebied 37 

4.4.2 Magneetveldmeting in het gebied van de elektronenafbeelding 42 

4.4.3 Magneetveldmeting in het gebied van het reflektierooster 43 

4.4.4 Magneetveldmeting in het UV-detektiegebied 45 

5 Energieselektie 46 

5.1 Inleiding 46 

5.2 Selektie door vlakke roosters 47 

5.3 Praktische uitvoering selektieroosters 52 

5.4 Simulatie van selektieroosters m.b.v. weerstandspapier 53 



6 Elektronenafbeelding en detektie 

6.1 Faktoren die de elektronenafbeelding kunnen verstoren 

6.1.1 Invloed van het magneetveld op de afbeelding 

6.1.2 Storingen t.g.v. UV-produktie in het strooicentrum 

6.1.3 Storingen t.g.v. elastisch verstrooide metastabielen 

6.2 Elektronenlensconfiguraties 

6.3 De Charge Density Methode 

6.4 Toepassing van de Charge Density Methode op de 

lensconfiguraties 

6.5 Totaaloverzicht van de spektrometer 

7 Optisch pompen in een 'IBglleetveld 

7.1 Inleiding 

7.2 Laserfrequentiestabilisatie met Zeeman-effekt 

7.3 Optisch pompen in een magneetveld 

7.4 Orientatie-afhankelijkheid voor Penning Ionisatie: 

* 3 Ne ( P2 .Mi)+Ar 

8 Conclusies en sqggesties 

Referenties 

Appendix A 

Appendix B 

Appendix C 

Appendix D 

Appendix E 

Appendix F 

Appendix G 

Appendix H 

Appendix I 

Elektronenenergieverdeling op de selektieroosters 

Berekening van het magneetveld van permanente magneten 

Rotatie-matrix-formalisme 

De Charge Density Methode 

* ** Notaties en energieën van Ne, Ne , Ne 

Bufferversterker 

Invloed van het magneetveld op de afbeelding 

Bepaling van de groote-orde van het elektronensignaal en 

achtergrondsignaal 

Optische schakelaars 

60 

61 

61 

62 

64 

65 

68 

70 

76 

82 

82 

83 

87 

97 

109 



-1-

1. Inleiding 

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

fysica wordt onderzoek gedaan naar botsingsprocessen van metastabiele en 

kortlevende edelgasatomen met edelgasatomen of eenvoudige molekulen in de 

grondtoestand. 

In de opstelling ''Klavertje 4" worden de totale werkzame doorsnedes voor 

Penning Ionisatie- en Associatieve Ionisatieprocessen bestudeerd, die in 

deze opstelling onderling niet van elkaar te scheiden zijn. 

A*(*) + +B-.A+B +e (Penning Ionisatie) 

A*(*) + B -. (AB)+ + e- (Associatieve Ionisatie) 

A*(*)= metastabiel (kortlevend) edelgasatoom 

B = molekuul of atoom in de grondtoestand 

We laten metastabiele (Ne, Ar, Kr, Xe, He) en kortlevende (Ne) edelgasato-

men botsen met de dwarsbundelatomen Ar, Kr, Xe, N2 , ~· 00, 002 • CH4 , N2o, 

o2 en NO in de grondtoestand. Voor de produktie van metastabiele edelgas

atomen hebben we 2 metastabielenbronnen: een thermische metastabielenbron 

(TMS) die een energiegebied beslaat van 50 meV tot 250 meV en een plasma-

bron (HCA) die een energiegebied beslaat van 1 eV tot 5 eV [WEYES7]. Meta-

stabiele edelgasatomen zijn atomen in de eerste aangeslagen toestand, die 

niet direkt naar de grondtoestand kunnen vervallen. Voor Neon zijn dit het 

3p0 - en 3p
2

- niveau (fig.l.l), waarin het buitenste elektron zich in een 

3s-orbital bevindt. Hun levensduur ligt in de orde van ls, waardoor ze 

geschikt zijn voor bundelexperimenten. Met een dye-laser exciteren we de 

metastabielen naar een kortlevende toestand (T ~ 20 ns). Het buitenste 
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elektron komt dan in een 3p-orbital terecht (voor Neon). Deze toestanden 

worden aangeduid met {a}i' waarbij i loopt van 1 tot en met 10 en de numme

ring van hoogste naar laagste energieniveau. Vanwege de korte levensduur 

van deze atomen en dus ook de korte levenslengte (1 = 20 ~ bij v = 1000 

mis} moet de excitatie in het strooicentrum van de gekruiste bundelopstel-

ling plaatsvinden. 

Tot nu toe zijn er Penning Ionisatieprocessen van metastabiele edelgas-

atomen [SCH086] en van het kortlevende {a}9-niveau van Ne in het 2-niveau-

3 systeem bestudeerd (d.w.z. het P2 - en het {a}9 - niveau} [WEYESS]. Dit 

laatstgenoemde niveau geeft een veel groter signaal dan de andere kort-

levende niveau's van Ne, omdat deze toestand alleen maar kan vervallen naar 

de metastabiele toestand van waaruit deze gepompt is (fig.1.1}. Vanuit die 

toestand kan het {a}9-niveau in het strooicentrum ongeveer 50 maal gepompt 

worden. De andere kortlevende niveau's worden hooguit een paar keer 

gepompt, afhankelijk van het niveau waar ze naar terugvallen. 

--(a)J 

~ 18 . ... 

I 
I / 

/ 
16.5 I / 

I / 
/ 

I / 

I / 
/ 

I " 
0 _.k.::)so 

J•O J•1 J·2 J•3 

fig.1.1: Energieniveau- en vervalschema van Neon 



-3-

Uit de metingen worden de totale cross-sekties voor Penning Ionisatie als 

funktie van de relatieve kinetische energie van de botsingspartners afge-

leid. Hieruit kunnen de parameters voor een modelpotentiaal die het bot-

singsproces beschrijft afgeleid worden. Door Bussert zijn deze metingen 

gedaan bij drie energieën: 30 meV, 60 meV en 100 me V [BUSSS4]. 

In het experiment treden twee botsingsprocessen tegelijkertijd op: 

{1.1) 

** Ne {a} i {1.2) 

** *3 AE = energieverschil tussen Ne {a}i en Ne { P0 ,2 ) 

In de bestaande opstelling kunnen we deze processen niet van elkaar onder-

scheiden door middel van ionendetektie, omdat ionen geen informatie ver-

schaffen van welk proces ze afkomstig zijn. De oude meettechniek om cross-

sekties voor Penning Ionisatie te bepalen berust op modulatie met behulp 

van een laserbundel. De verschilmeting van het ionensignaal met laser aan 

en met laser uit in het strooicentrum geeft informatie over de cross-sektie 

van de gepompte toestand. Bij de bepaling van de cross-sektie van het bene

denniveau Ne*{3P0 •2) wordt één van de twee metastabiele niveau's leegge-
. 3 3 

pompt {15% signaalafname bij P0 en 75% signaalafname bij P2) [VERH84, 

SC'H086]. 

Voor de kortlevende toestanden {a}i~ kan de modulatie-techniek niet worden 

toegepast. Het ionensignaal van de metastabielen is bij deze toestanden 

veel groter dan het gemoduleerde ionensignaal van de kortlevende atomen. 

Dit is een direkt gevolg van de korte levenslengte, waardoor interaktie met 

de dwarsbundel maar over 20 ~ plaatsvindt in plaats van bij de metastabie-

len over 2 mm. De signaalbijdrage van het kortlevende niveau is daarom maar 
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van de orde van 1% van de signaalbijdrage van het benedenniveau. Bovendien 

zal bij de modulatietechniek ook weer het benedenniveau gemoduleerd worden. 

De signaalbijdrage van het kortlevende niveau valt weg ten opzichte van de 

. *3 *3 signaalmodulatle van het benedenniveau {15% Ne { P0 ), 75% Ne { P2 )) en is 

dus niet met modulatietechniek te bepalen. 

Een uitzondering hierop vormt het 2-niveausysteem {a}9 , waarbij geen ver

lies van het benedenniveau optreedt. Bovendien is door herhaalde excitatie 

in het 2-niveausysteem de signaalbijdrage van het kortlevende atoom 

** Ne {{a}9 ) vergelijkbaar met die van de metastabiele atomen. Aan het 2-

niveausysteem zijn met deze oude meettechniek metingen verricht om cross-

sekties van zowel het beneden- als het bovenniveau te bepalen [WEYEBS]. 

** Om ook botsingsprocessen van de kortlevende toestanden Ne {{a}1#9) te 

kunnen bestuderen moeten we gebruik maken van een ander meetprincipe. De 

elektronen van {1.1} hebben een lagere kinetische energie dan die van 

{1.2). Op grond van dit energieverschil kunnen we de processen scheiden. 

Hiervoor is tijdens dit afstuderen een elektronenspektrometer ontworpen. In 

een magneetveld parallelliseren we elektronenbanen zonder energieverlies 

zodat de kinetische energieverdelingen evenwijdig aan het magneetveld van 

beide processen gescheiden liggen. In een elektrisch remveld kunnen we de 

elektronen afkomstig van botsingsprocessen met metastabielen tegenhouden. 

We kunnen nu het kortlevendensignaal meten zonder het metastabielensignaal 

mee te meten en op deze manier alle {a}i-niveaus doormeten. 

Het botsingscentrum komt in een magneetveld te liggen. De geëxciteerde 

toestand van de edelgasatomen splitst t.g.v. het Zeeman-effekt op in ver-

schillende energie-niveaus, behorend bij een MJ-quantumgetal. Hierdoor 

kunnen we iedere MJ-toestand apart exciteren en MJ-afhankelijke cross-sek

tles gaan bepalen. We hebben geen technieken nodig, waarbij we m.b.v. 

laserpolarisatie de verdeling over de MJ-niveaus kunnen manipuleren 
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[WEYEBS] om de MJ-afhankelijkheid te bepalen. 

De spektrometer {en dus ook het magneetveld in de spektrometer} is draai

baar in het botsingsvlak, om een as door het strooicentrurn. We kunnen de 

oriëntatie van de elektronenorbitals van de geëxciteerde edelgasatomen 

m.b.v. het magneetveld vastleggen t.o.v. de relatieve snelheidsas van de 

botsingspartners over een hoek van minimaal 0° tot 90° en op deze manier 

oriëntatie-effekten meten. 
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2. Theorie 

2.1. Het Penning Ionisatie proces 

De botsing tussen een geëxciteerd atoom A* en een molekuul B in de grond-

toestand kan inelastisch of elastisch verlopen. In het geval van elastische 

verstrooiïng wordt alleen kinetische energie tussen A* en B uitgewisseld. 

* De wisselwerking tussen A en B wordt in dat geval beschreven door een 

zogenaamde reële potentiaal. In het geval van inelastische verstrooiïng 

* wordt interne energie van A aan B overgedragen. De voornaamste processen 

hiervoor zijn: 

Penning Ionisatie: (2.1) 

Associatieve Ionisatie: A* + B ~ (AB)+ + e (2.2) 

Beide processen kunnen met eenzelfde mechanisme beschreven worden: het 

* uitwisselingsmechanisme [HOFF79,GREG81]. A heeft in de aangeslagen toe-

stand een gat in één van de p-orbitalen. Dit gat is ontstaan omdat het 

elektron dat in de grondtoestand in een p-orbital zit, nu in een aange-

. * slagen baan - ver van de kern verwijderd - beweegt. Wanneer A en B elkaar 

dicht genoeg naderen, kan er overlap optreden tussen een elektronorbital 

* van B en de "orbi tal" van het ~;at van A . Er is dan een kans dat het elek-

tron van B in het gat van A* "springt" en dat het buitenste elektron van A* 

niet meer gebonden is en uitgeworpen wordt. Na de botsing is A weer in de 

grondtoestand, en B+ is een elektron kwijt. Bij associatieve ionisatie is 

de kinetische energie van de botsingspartners kleiner dan de bindings

energie van (AB)+ en blijven A en B in een gebonden toestand achter. 
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De botsingsprocessen voor ionisatie worden beschreven door de optische 

potentiaal: 

V(r) = V (r) - 1/2 i r(r) 
0 

V
0
(r) = reële potentiaal 

1/2 r(r) = imaginaire potentiaal: "auto-ionisation width" 

(2.3) 

De reële potentiaal V (r) wordt voor r > r (r is de positie van het mini-
o m m 

mum van V (r)) gedomineerd door de van der Waals wisselwerking: een geïnduo 

ceerde dipool-geïnduceerde dipool wisselwerking. Op kleinere afstand r < r m 

gaat de elektrische afstoting t.g.v. de overlap van het buitenste elektron-

* orbitals van A en B overheersen. Een eenvoudige modelpotentiaal die vaak 

gebruikt wordt is de Lennard-Jones potentiaal. 

(2.4) 

~ = de putdiepte van de potentiaal. 

De reële potentialen V (r) voor het systeem (A*-B) en het systeem (A-B+) 
0 

worden, evenals een imaginaire potentiaal in figuur 2.1 geïllustreerd. 

* . De botsingspartners A en B hebben op r ~ m een relatieve kinetische 

energie gelijk aan E . Ten gevolge van de.aantrekkende van der Waalskracha 

ten neemt de kinetische energie toe met afnemende r. Op r = Ri (fig. 2.2) 

treedt ionisatie op van B. De wisselwerking wordt daarna beschreven door 

V+(r). Dit is de potentiaal behorende bij de wisselwerking tussen de bot

singspartners A en B+. Omdat bij de elektron-uitstoot nauwelijks energie 

overgedragen wordt op de veel zwaardere deeltjes A en B. gaan we uit van 

behoud van kinetische energie van A en B en behoud van impulsmoment L. 
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fig.2.1: potentiaalmodel voor Penning Ionisatie 

L = L' (2.5) 

E +V (R.) = E' + V+(Ri) 
0 0 1 0 

(2.6) 

De energie van het vrijgemaakte elektron (~) is gelijk aan het verschil in 

potentiele energie ( V
0

(Ri) - V+(Ri) ) en het verschil in inwendige energie 

(E* - E+) 

(2.7) 

en hangt af van de positie Ri waarop de ionisatie plaatsvindt. 

Het imaginaire deel van de optische potentiaal (r(r)) beschrijft de inelas-

tische processen. 
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W(r) = r(r) I ti (2.8) 

W(r) = de ionisatiekans per seconde 

De waarschijnlijkheid dat ionisatie optreedt is evenredig met de mate van 

* overlap van de elektrongolffunktie van het p-gat van A en een elektron-

golffunktie van het molekuul B. Op grote afstand nemen de elektrongolffunk-

ties exponentieel af, zodat we in eerste orde benadering voor de ionisatie-

kans W(r) kunnen schrijven: 

W(r) "'exp[-Pr] (2.9) 

Voor kleinere waarden van r zijn de radiële elektrongolffunkties begrensd 

(sferische Besselfunkties [GASI74]). De ionisatiekans zal dus niet exponen-

tieel blijven stijgen bij afnemende r, maar verzadigen of zelfs afnemen 

(fig. 2.2) [VERH84]. 

lo.9 
(rcr>) 

1 

0 0.2 0.4 0.1 D.l 

----> s • r/rtm 

1.2 1.4 1.1 1.1 2 

fig. 2.2: voorbeeld van een imaginaire potentiaal 
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2.2. Semi-klassieke berekening van de totale werkzame doorsnede voor 

Penning Ionisatie 

Een botsingsproces wordt beschreven door de golffunktie ~(r,t), die een 

oplossing is van de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking [GASI74]. 

a ~(r.t) 
ifl - (2.10) 

a t 

Vergelijking (2.10) splitsen we op in een tijdafhankelijk en een tijdonaf-

hankelijk deel door substitutie van ~(r,t) = ~(~).T(t). Het tijdonafhanke-

lijke deel ziet er als volgt uit: 

2,.t 
-v2 ~(~) + --2 (V(~) - E ) ~(r) = 0 

fl 0 -
(2.11) 

Schrijven we (2.11) uit in bolcoördinaten dan geldt voor het radiële deel 

van de tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking: 

2+t 1(1+1)n
2 

-v2 ~(r) + --2 (V (r) + - E ) ~(r) = 0 
11 opt 2,.tr2 o 

(2.12) 

fig. 2.3: de centrifugaalterm 
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2 2 De term l{l+1)h /{~r ) is een centrif~gaalterm, die ontstaat bij de over-

gang op bolcoördinaten in het radiële deel van de Schrödingervergelijking 

[BEYE77]. 

Figuur 2.3 illustreert dat een deeltje in een potentiaalvrije ruimte met 

konstante snelheid ten opzichte van een cartesisch assenstelsel in het 

bolcoördinatenstelsel zowel in tangentiële als in radiële richting een 

schijnkracht als gevolg van geometrie ondervindt. 

De asymptotische oplossing voor ~van vergelijking {2.12) kan geschreven 

worden als: 

"'{r) 
ikrcos8 + fi8' ikr "' e .!...1.:::.L e 

r 
Q) Q) 

= 2 "'l i {r,8) + 2 "'l it{r,8) 
1=0 • n 1=0 ,u 

{2.13) 

f{8) =de verstrooiïngsamplitude 

Het botsingsproces wordt semi-klassiek opgelost. We beschrijven de beweging 

van de botsingspartners met de relatieve beweging van een deeltje met gere-

duceerde massa~· Dit deeltje wordt beschreven als een verzameling van in-

en uitlopende bolgolven {P1{cos8).exp{!ikr)/r) {vgl. 2.13). Zo'n bolgolf 

{~ 1 {r,8)) ondergaat ten gevolge van een potentiaal een faseverschuiving 2~1 
ten opzichte van de fase bij het doorlopen van een trajekt zonder poten-

tiaal. Dit lichten we toe aan de hand van een vereenvoudigd potentiaal-

mode 1 : een rechthoekige potentiaalput. · 

V{x) = 0 

V{x) = -~ 
voor lxl > 0.5 a 

voor lxl < 0.5 a 

Voor lxl > 0.5 a is de relatieve kinetische energie gelijk aan E
0

. 

{2.14) 
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lxl > 0.5 a (2.15) 

k is het golfgetal van de golffunktie en is gekoppeld aan de "de Brogl ie-

golflengte": 

21r 
k =x- (2.16) 

Op lxl 5 0.5 a voelt het deeltje de potentiaalput. De kinetische energie is 

dan gelijk aan: 

lxl < 0.5 a (2.17) 

Het golfgetal is toegenomen en de "de Brogliegolflengte" afgenomen. 

\}&. 0 ---------
V.: 0 __ ____, 

-é L-.--Q-::---. - . 
® 

fig. 2.4: fase-ontwikkeling van een golffunktie in het geval van (a) 

géén potentiaal (ongestoord) en (b) wèl een potentiaal 

(gestoord). Het ontstane faseverschil tussen beide golf-

funkties na de interaktie is de zogenaamde faseverschuiving 
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We zien dat de golffunktie in figuur 2.4.a een ongestoorde fase-ontwikke-

ling heeft en in figuur 2.4.b een faseverschil krijgt dat bepaald wordt 

door de wisselwerkingspotentiaal. 

We gebruiken een potentiaalmodel dat de wisselwerking beter beschrijft: de 

optische potentiaal V t(r) =V (r) - -2
1ir(r). De fase-ontwikkeling A~ langs op o 

de .. deeltjesbaan .. die geen potentiaal ondervindt is gelijk aan: 

met 

OCI 

A~ = 2 f* k*(r) dr 
r c 

* en r het klassieke omkeerpunt gedefinieerd als: 
c 

1 2 
(l + 2) 112 
--*~2 ) = 0 

r 
c 

fig. 2.5: k2 als funktie van r [BEYE77] 

(2.18) 

(2.19} 

(2.20) 

Passeert het deeltje met gereduceerde massa een optische potentiaal, dan 

verandert het golfgetal als funktie van r: 



k{r) = 

= 
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(2uR. {r)) 112 
-.--k1n 

{~{E0 - V
0
{r) - ~2{1 + ~)2/{~r2) + ~ i f{r)))

112 

ll 
{2.21) 

De fase-ontwikkeling langs de ••deeltjesbaan .. , die door de potentiaal 

V {r) + i/2.f{r) bepaald wordt, is gelijk aan: 
0 

co 

A~' = 2 f k{r) dr 
r 

c 

co 

r 
c 

r = het klassieke omkeerpunt {fig.2.5) en wordt nu beschreven door het c 

nulpunt van het reële deel van het golfgetal k{r), dat evenredig is met de 

snelheid van het gereduceerde deeltje. 

k{r ) c 
2 ~ = {k - --V {r ) 
0 ~2 0 c 

1 2 
{l + 2) 1/2 

- 2 ) = 0 
r c 

{2.23) 

De faseverschuiving 2ijl is gedefinieerd als het faseverschil tussen een 

ongestoorde en een verstoorde .. deeltjesbaan .. : 

co 

111 = f k{r) dr 
r c 
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(1 + _21)2 J.Li l 
f( ) ] 112dr - (k R - 1~) 2 +2 r o 2 

r h 

(2.24) 

[BEYE77] 

We kunnen de uitdrukking voor ~l in een reëel en een imaginair deel uit

schrijven: 

(2.25} 

Indien lr(r)l << IV (r)l kan de wortelterm in vergelijking 2.24 in 1e orde 
0 

benaderd worden met de eerste twee termen van een Taylorreeks: 

(1 + x) 112 ~ 1 + 1/2 x 

Voor de reële fase geldt: 

r 
c 

en voor de imaginaire fase: 

[VERH84] 

indien lxl « 1 

(2.26) 

(2.27) 
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r 1 is een maat voor de absorptie. Dit wordt duidelijk als we vergelijking 

{2.27) omschrijven tot 

1 co r{r).dr 
rl =-f 

2fl r V c r 

~2 [ (1+1/2)~2]] 
1/2 

V = - E - V {r) -r J.l o o 2J,J.r2 

v = de relatieve snelheid in radiële richting r 

{2.28) 

{2.29) 

De term exp{-C1) beschrijft de verzwakking van de golffunktie {~ 1 (r,8)) 

langs de "deeltjesbaan". Het deeltjesverlies wordt bepaald door lexp{-C
1

)12 

= exp{-2C1). We delen het trajekt dat een deeltje met gereduceerde massa 

doorloopt van r = -co tot +m in oneindig veel stukken dr en bepalen op 

iedere positie de ionisatiekans per tijdseenheid: W{r) = r{r)/h {vgl. 2.8) 

behorende bij een toestand met quanturngetal 1 en de verblijftijd dr/v . De 
r 

term 2C1 is dan gelijk aan de som van de ionisatiekansen langs de halve 

baan; dat wil zeggen of alleen langs de inkomende of alleen langs de uit-

gaande baan. Dit is niet gelijk aan de totale ionisatiekans, omdat bij de 

berekening van de ionisatiekans op een stuk dr geen rekening wordt gehouden 

met het percentage deeltjes dat op dat moment al geïoniseerd is. 

De totale ionisatiekans wordt beschreven met de totale werkzame doorsnede 

voor inelastische verliesprocessen. Dit kan in ons experiment omdat hier de 

ionisatieprocessen de dominante inelas.tische processen zijn. De totale 

ionisatie-werkzame doorsnede kan worden voorgesteld als het oppervlak waar-

binnen een deeltje het strooicentrum moet naderen om geïoniseerd te worden. 

Voor inelastische verliesprocessen wordt deze berekend met [VERHS4]: 
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(X) 

Qinel = T2 L {21+1) * {1 - exp(-4C1)} 
k 1::0 

(2.30) 

Voor iedere golffunktie met quanturngetal 1 is de ionisatiekans gelijk aan 

1 - exp( -4C 1) . 

Dit is als volgt in te zien (fig.2.6): 

fig.2.6: botsingsproces van A* en B 

* Langs de baan in figuur 2.6 heeft het systeem A - B per tijdseenheid een 

kans W(t} om geïoniseerd te worden. Wanneer n (t} systemen A* - B deze baan s 

s(t} doorlopen, zal op een tijdstip t de ionisatiesnelheid gegeven worden 

door: 

dn (t} 
- s = W(t} * n (t} 

dt s 
(2.31} 

* Het aantal systemen A - B dat nog over is na de baan doorlopen te hebben 

wordt gegeven door: 

+CXI 

n (m} = n (-m} * exp[f -W(T)dT] 
s s -CXI 

(2.32) 
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De fraktie systemen A* - B die geïoniseerd wordt, wordt gegeven door: 

+00 

A = 1 - exp[f -W(T)dT] (2.33) 
~ 

+m 
De integraal f W(T)dT gaat via de transformatie dr/dT = vrad en het op

~ 

splitsen van de integraal op grond van symmetrie in 2 stukken van r tot +m c 

over in 4C1 (vgl. 2.28). De ionisatiekans wordt door substitutie van 4C1 in 

vergelijking (2.33) gelijk aan 1 - exp(-4C1). 

Het oppervlak waarbinnen een deeltje het strooicentrum moet naderen om met 

een kans A1 geïoniseerd te worden is gelijk aan 2ubdb (fig. 2.6). De totale 

werkzame doorsnede Qinel is de integraal over deze ringschillen van de 

ionisatiekans A1. Via de correspondentierelatie: 

1 + 1/2 = kb (2.34) 

komt integratie over de ringschillen overeen met sommatie over 1 zoals 

weergegeven in vergelijking (2.30). 
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2.3 De totale werkzame doorsnede voor Penning Ionisatie van een zuivere 

In een magneetveld is iedere toestand met impulsmomentquantumgetal (J) 

opgesplitst in (2J+l) magnetische subniveau's (Zeemaneffekt), ieder met een 

verschillend MJ-quantumgetal. MJ is de projektie van 1 op een quantisatie-

as. 

De totale werkzame doorsnede voor Penning Ionisatie is afhankelijk van het 

. ** MJ-quantumgetal. Figuur (2.7) illustreert dit aan de hand van het Ne {a}9-

niveau, waar het geëxciteerde elektron zich in een 3p-orbital bevindt. Het 

totale impulsmomentquantumgetal (J=3) is opgebouwd uit de quanturngetallen 

(1(3p)=l, s(3p}=l/2, 1(2p5}=1, s(2p5}=1/2), die allen gelijkgericht zijn. 

We kunnen voor elk magnetisch subniveau (MJ} van de {a}9-toestand de elek

tronendichtheidverdelingen bepalen, zie figuur 2.7. 

a] b] 
J ., 

' 

Ar 

-----® 

fig. 2.7: MJ-afhankelijkheid van het Penning-Ionisatieproces van 

** Ne {a}9 met Ar 

In situatie (b} (fig. 2.7) kunnen de atomen elkaar dichter naderen dan in 

situatie (a), maar in (a} liggen de elektronendichtheidsverdelingen gun-

stiger wat betreft overlapping. Hierdoor is de imaginaire potentiaal r(r} 

op een onderlinge afstand van de atomen (r) in {a) groter dan in {b). Uit 
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experimenten [WEYESB] is gebleken dat de werkzame doorsnede voor Penning 

Ionisatie van een MJ=3-toestand kleiner is dan van een MJ=O-toestand voor 

Ne**{a}9-Ar botsingen. Ondanks dat de atomen elkaar in {a) niet zo dicht 

kunnen naderen is op het omkeerpunt <Rr> de ionisatiekans blijkbaar toch 

groter dan in {b). 

De richting van het magneetveld tesamen met de gekozen Zeeman-overgang 

leggen de oriëntatie van het Ne**-atoo~ vast. Voor het botsingsproces is 

echter niet de oriëntatie van Ne** ten opzichte van het magneetveld, maar 

de oriëntatie van Ne** ten opzichte van de internucleaire as van de bot-

singspartners van belang. 

In het botsingsexperiment kunnen we drie quantisatie-assen onderscheiden 

** ten opzichte waarvan we de oriëntatie van Ne kunnen definiëren: 

- de B- {of Ê-) vektor 

- de relatieve snelheidsas {g) 

- de internucleaire as 

Ten opzichte van de B- {of Ê-) vektor kunnen we een zuivere Mj-toestand 

aanmaken. Mj is de projektie van de impulsmomentvektor 1 op B. De projektie 

van 1 op g {MJ) beschrijft de oriëntatie van de atomen ten opzichte van de 

relatieve snelheidsas. De projektie van 1 op de internucleaire as {0) be-

schrijft de oriëntatie van de atomen ten opzichte van elkaar langs de door-

lopen deeltjesbaan. 

Een zuivere Mj-toestand ten opzichte van het magneetveld ontwikkelt zich in 

verschillende MJ-toestanden ten opzichte van de relatieve snelheidsas. De 

verdeling over de MJ-niveau's wordt beschreven met het kwadraat van de 

Wigner-D-funkties <I diM IIM' 1{7{g)) 1
2

: App. C). Ten gevolge van draaiïng 
J J 

van de internucleaire as bij het doorlopen van een deeltjesbaan, ontwik

kelen de MJ-toestanden ten opzichte van de g-as zich als funktie van de 

internucleaire afstand over de verschillende 0-toestanden {fig.2.8). Deze 

verdeling wordt weer beschreven met de Wigner-D-funkties 
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.. 
:J 

-..----------~~' f .n_._1_--=--_....-_ r M ~o 
~f~ 

"."""""""" b 

----------------~~"--/--------------------~-----------
Ar 

fig. 2.8: 0-verdeling van een zuivere MJ-begintoestand. Om dit te 
. 

verduidelijken is dit geïllustreerd voor het geval J=l, 

zodat er slechts twee a-ontwikkelingen zijn (0:0 en 0=1) 

Iedere 0-toestand heeft een andere wisselwerkingspotentiaal (V0(r), rn(r)). 

** Voor Ne {a}9 op Ar zijn uit botsingsexperimenten modelparameters voor deze 

potentialen afgeleid [BUSS84]. Deze botsingsexperimenten zijn maar bij 3 

energieën van de botsingspartners uitgevoerd (30meV, 60meV en lOOmeV) (fig. 

2.9). In eerste instantie gebruiken we deze modelpotentialen om de asymp-

totische MJ-afhankelijke ionisatie w~rkzame doorsnede te berekenen. 

- so 

1 
> .. 
E -... 

2pg : 303_ __ Q ... 0 t w 

tnrtR a:: 2 • Ne(2p53pl• Ar > 3 -so 
-rr 

4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 

** fig. 2.9: 0-afhankelijke reële potentialen voor Ne {a}9-Ar 

botsingsprocessen [BUSS84] (a) en schematisch verloop van 

de a-afhankelijke imaginaire potentialen [WEYESS] (b). 
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Om de totale werkzame doorsnede voor Penning Ionisatie voor een zuivere 

Mj-begintoestand te bepalen berekenen we eerst de verdeling over de ver

schillende MJ-toestanden ten opzichte van de relatieve snelheidsas. Vervol

gens delen we de deeltjesbaan weer op in oneindig veel stukken dr, waarop 

dr een deeltje gedurende een tijd dT~verblijft. Op ieder stuk dr wordt de 
V 

r 

verdeling over de verschillende Q-komponenten CI~IM l(8(r))l2) berekend. 
J 

Vervolgens wordt voor iedere Q-komponent apart de ionisatiekans per tijds

eenheid bepaald (w'l(r) = rD(r)lfl). 

De imaginaire faseverschuiving (C 1) (vgl. 2.28) ~~dan herschreven worden 

als: 

[ 

I ~IM 1(8(r)) 12 . c 1 = ~ 2 --=J _______ _ 
0 v (r) 

c r 

rDcr) dr 

(2.35) 

De radiële snelheid hangt volgens vergelijking 2.29 van de internucleaire 

afstand af. Met behulp van vergelijking 2.30 is hieruit de totale asympto-

tische werkzame doorsnede voor Penning Ionisatie van een zuivere Mj- begin

toestand af te leiden. Bij de bepaling van deze werkzame doorsnede (Ql:j[> 
moeten we rekening houden met "locking" [HOEK87]. Dit houdt in dat de 

J-vektor gekoppeld wordt aan de internucleaire as (fig. 2.10). 

ROTATIEKOPPELING "LOCKING" 

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

"' 

ROTATIEKOPPELING 

fig. 2.10: Overgang rotatiekoppeling naar "locking" 

b 
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Op grote internucleaire afstand is er sprake van rotatiekoppeling. Dat wil 

zeggen: het elektronisch impulsmoment 1 behoudt zijn ruimte-vaste stand. De 

waarde van 0 kan alleen veranderen als gevolg van rotatiekoppeling. De 

energieverandering die hiermee gepaard gaat is gelijk aan 

AV00'(r) = VO'(r)- V0(r). Deze energie moet voortkomen uit een verandering 

van de rotationele energie (E t). ro 

(2.36) 

N is het impulsmomentquantumgetal voor de kernbeweging. J is het elektro-

nisch impulsmomentquantumgetal. Omdat behoud van totaal impulsmoment opgaat 

(P = N + 1) zijn er grenzen opgelegd aan de verandering in E t' ro 

lP- Jl ~ N ~ P + J (2.37) 

Indien AVOO' < AE t = (N+l/~)112 
, dan is er sprake van rotatiekoppeling en 

ro J,LR 

kan AVOO' geleverd worden uit de rotatie-energie. Geldt er echter dat 

AVOO' > AE dan blijft de 0-toestand gehandhaafd en zal de impulsmomentrot 

vektor 1 gekoppeld worden aan de internucleaire as. Er is sprake van 

"locking". In het gedeelte van de klassieke deeltjesbaan waar "locking" 

optreedt, verandert de bezettingsgraadverdeling 1~. IMJI(8(~))12 niet. 

Semi-klassiek is het gebruikelijk om "locking" te laten ingaan bij de 

"locking radius" (~). Deze is gedefinieerd als [SAND88]: 

_no· {N+l/2) 112 
Av---- = 4. AE t = 4 . 2 ro J,LR 

L 

(2.38) 
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In de quanturn-mechanische beschrijving is deze overgang van rotatie-koppe-

ling naar "locking" niet zo abrupt. Om de Mj-afhankelijke totale werkzame 

doorsnede (Ql:jb te bepalen moeten we eerst de "locking radius" kennen. 

Vervolgens bepalen we met behulp van vergelijking 2.35 de imaginaire fase

verschuiving ((1). Het kwadraat van de Wigner-D-funkties Cl~. IMJI(8(r))l
2

) 

bepaalt tot aan de "locking radius" de o-verdel ing. Binnen de "locking 

radius" ligt de o-verdeling vast. We beschrijven deze dan met 

rL I ~. IMJI(8(~)) 12. ro(r) dr 

rl = ~ L + 
r 0 v (r) c r 

(~ 
I ~. IMJI(8(r)) 1

2 
. r 0 (r) dr 

v (r) r 

(2.39) 

Uit r 1 kunnen we met behulp van vergelijking 2.30 de asymptotische werkzame 

doorsnede voor Penning Ionisatie van een zuivere Mj-begintoestand afleiden. 
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3. Principe van het scheiden van botsingsprocessen 

Bij het bestuderen van Penning-Ionisatieprocessen van kortlevende edelgas-

atomen hebben we te maken met een groot achtergrondsignaal als gevolg van 

Penning-Ionisatieprocessen van rnetastabiele edelgasatornen. 

(3.1) 

(3.2) 

In het vervolg spreken we over "snelle" elektronen, als we elektronen be-

doelen, afkomstig van proces (3.2) en over "langzame" elektronen, als ze 

van proces (3.1) afkomstig zijn. 

We willen proces (3.2) apart meten, zonder het achtergrondsignaal (3.1) mee 

te meten. De energie van de elektronen afkomstig van de botsingsprocessen 

met de metastabiele Ne-atomen is ongeveer 2 eV lager dan die van de kort-

levende Ne-atomen. Van dit energieverschil rnaken we gebruik om de botsings-

processen te scheiden. Daarvoor moeten we eerst de elektronenbanen paral-

lelliseren. Dit gebeurt in een afnemend magneetveld. Vervolgens, als de 

elektronenenergieverdelingen van beide processen in één richting gescheiden 

liggen kan m.b.v. een negatieve potentiaal selektie plaatsvinden. 

Het parallelliseren van elektronenbanen gebeurt als volgt: 

In zwak veranderende magneetvelden hebben elektronenbanen de eigenschap dat 

de door de spiraalvormige banen omvatte flux konstant is [JACK79]. 

22 
2._ m v J. 

trR-"B = tr *-* B = konstant 
e2a2 

2 
VJ. 
-=konstant 
B 

(3.3) 



v~ =de snelheid loodrecht op B. 

R = cyclotronstraal 
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Omdat wisselwerking met het B-veld niet tot energieverandering leidt, is de 

snelheid van de elektronen een behouden grootheid: 

(3.4) 

Bij een afnemende waarde van het B-veld zal de snelheidskomponent evenwij

dig aan het B-veld (vu) toenemen (fig.3.1). 

fig. 3.1: parallellisatie van elektronenbanen 

Dit is als volgt in te zien. Bij een afnemendB-veld zal de loodrechte 

snelheidskomponent (v~) afnemen: 

2 
= v~.2/B2 

< 2E /m 
- o e 

(3.5) 

Omdat de elektronenenergie een behouden grootheid is (vgl. (3.4)), zal de 

snelheidskomponent evenwijdig aan het B-veld (vu) toenemen: 

2 
~ ( 1 - B2/B1) * 2Eo/me ~ vu.2 ~ 2Eo/me 

{3.6) 
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We kunnen nu de verhouding B21B1 zo kiezen dat de snelheidskomponenten (v
0

) 

elkaar niet meer overlappen. We kunnen dan met behulp van een elektrisch 

remveld de langzame elektronen tegenhouden. Het botsingsproces dat de 

"snelle" elektronen levert kan nu gemeten worden zonder elektronenbijdrage 

van het andere botsingsproces. Dit is precies wat we voor ons experiment 

willen realiseren. 

Voorwaarde voor het behoud van magnetisch moment (vgl. (3.3)), waar deze 

afleiding op gebaseerd is, is dat de adiabatische parameter {~) kleiner dan 

1 moet zijn. ~ is de relatieve verandering van het B-ve·ld over de afstand 

waarover een elektron 1 cyclotronbaan doorlopen heeft [KRUIS3]. Deze voor-

waarde is in vergelijking (3.7) uitgeschreven in het geval dat we een even

wijdig B-veld in de richting van de z-as hebben. 

2'11" 1 dB 2mnv dB z z = *v*-*--=--2-M--
cyclotronbaan w 1 B dz eB dz cyc 

(3.7) 

De elektronen-energieverdeling evenwijdig aan het B-veld in het strooi-

centrum {F1{E
0

B,E0)) is gelijk aan {App. A): 

1 
(3.8) 

In figuur 3.2.a zijn de elektronenenergieverdelingen voor de beide bot-

singsprocessen (vgl. {3.1) en {3.2)) weergegeven in het geval dat de bot-

singspartner argon is. De processen kunnen hier nog niet gescheiden worden. 

Parallelliseren we eerst de elektronenbanen m.b.v. een afnemend B-veld, dan 

wordt de energieverdeling evenwijdig aan het B-veld {F2{E
0

B,E0)) op B = B2 

{App. A): 
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!I 1 
* ----------------------------~~ 

2E (1 - B IB (1 - E IE )) 112 
0 1 2 112 0 

(3.9) 

1.7 

1.8 

1.~ 

1.4 

1.3 

l.2 

l.l 

O.D 

0.8 

0.7 

o.~ 

0.4 

O.J ( '1) 
0.2 

0.1 

o.o 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 

! leetranen enerele (ev) // B-veld 
D metaslableien + Korlievenden 

22 

20 ® 
l8 

18 

(I) (1.) 
14 

"' 
Ernir'\//13 c. 12 

10 

8 

8 

4 ~ 
2 

0 

0 0.4 0.1 l.2 l.l 2 2.4 2.1 

I leetranen enerele [oV] // B-Yeld 
D lletuteblelen .. ICorlleYenden 

* elektronen-energieverdeling van de processen Ne - Ar (1) 

en Ne**- Ar (2) evenwijdig aan het B-veld in het strooi-

centrum (a) en op B = B2 = 1/5.B1 (b) 
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In figuur 3.2.b. hebben we dezelfde elektronenenergieverdelingen uit 3.2.a. 

weergegeven, doch nadat de elektronen geparallelliseerd zijn in een mag-

neetveld dat een faktor 5 is afgenomen. We zien dat een rempotentiaal van 1 

à 2.2 Volt voldoende is om de langzame elektronen te stoppen. De elektronen 

afkomstig van het botsingsproces met kortlevende Neon-toestanden {3.1.b), 

worden dan wel doorgelaten en kunnen eventueel gedetekteerd worden. 

We willen het Penning Ionisatieproces met kortlevende Ne**-atomen {3.1) 

voor een hele set atomen en rnolekulen scheiden van het Penning Ionisatie-

* . 
proces met metastabiele Ne -atomen {3.2). De afname van het magneetveld 

{B21B1) die nodig is om hieraan te voldoen, wordt bepaald door de elektron

energieën en indirekt door de ionisatie-energieën van de botsingspartners. 

Een magneetveldafname van B21B1 = 1/5 blijkt voldoende te zijn voor een 

hele set voorradige molekulen met ionisatie-energieën van 15.8 eV {Ar) tot 

en met 9.5 eV {NO) {tabel 3.1). 

3 3 De energie van de metastabiele niveau's { P0 en P2) en de hoogste en laag-

ste kortlevende {a}i-niveau's {{a}2 resp.{a}9) van Ne die we nog met de 

dye-laser kunnen pompen, zijn gelijk aan {App. E): 

= 16.7 eV ~e*{3Po) 

~e**{ {a}
2

) = 18.7 eV 

= 16.6 eV ~e*{3P2) 

~e**{ {a}9) = 18.5 eV 

De kinetische energie van de elektronen is gelijk aan het energieverschil 

van de geëxciteerdeNe-atomen en de ionisatie-energie van de verschillende 

atomen en rnolekulen. 

* E = F __ *{3P ) - E. 
~e 0 . 2 1on 

{3. 10) 

** E - F__ ** - E 
- ~e {{a}i) ion 

{3.11) 
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Deze energieën zijn weergegeven in kolom 3 tot en met 6 van tabel 3.1. De 

laatste kolom geeft de elektron-energieën evenwijdig aan het magneetveld op 

B=1/5*B . Vergelijken we deze kolom met kolom 3 en 4, de maximum kinemax 

tische energie evenwijdig aan het B-veld van de elektronen afkomstig van de 

* botsingen met Ne , dan zien we dat we .in de richting van het magneetveld de 

elektronen van de twee botsingsprocessen energetisch gescheiden hebben. 

ionisatie- ** ** ** E {ev)=EnB,max EnB,min{eV) gas 

energie{eV} {a}2 \a}9 {B = 1/5.B1} 

Ar 15.76 0.9 0.8 2.9 2.7 2.2 

N2 15.6 1.1 1.0 3.1 2.9 2.3 

~ 15.4 1.3 1.2 3.3 3.1 2.5 

Kr 14.00 2.7 2.6 4.7 4.5 3.6 

co 14.0 2.7 2.6 4.7 4.5 3.6 

ro2 13.8 2.9 2.8 4.9 4.7 3.8 

OI4 13.0 3.7 3.6 5.7 5.5 4.4 

N2o 12.9 3.8 3.7 5.8 5.6 4.5 

02 12.2 4.5 4.4 6.5 6.3 5.0 

Xe 12.13 4.6 4.5 6.6 6.4 5.1 

NO 9.5 7.2 7.1 9.2 9.0 7.2 

tabel 3.1: elektronen-energie voor de processen Ne*{*} -Ar t/m NO 
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4. Het magneetveld in de spektrometer 

4.1 Voorwaarden aan het magneetveld 

Het magneetveld van de spektrometer moet aan een aantal eisen voldoen: 

A.1- Het moet vanuit het strooicentrum geleidelijk afnemen in verband 

met de parallellisatie van de elektronenbanen. 

A.2- Het maximum moet in het strooicentrum liggen en groter ziin dan 200 

Gauss. De Zeeman-opsplitsing is dan zo groot, dat de verschillende 

MJ-niveau's gescheiden liggen. 

A.3 - In het strooicentrum mag het B-veld niet meer dan 3% veranderen: 

I 

ABIB < 3% [SENH86]. De zuiverheid waarmee een MJ-niveau aangeslagen 

kan worden is dan typisch 95% (bij B t . t = 200 Gauss, s roo1cen rum 

relatieve snelheid van de botsingspartners = 2.500 m/s, laser

intensiteit = 20 mW/cm2 , interaktielengte met de laser = 2 mm en de 

divergentie van de hoofdbundel = 1.54 mrad}. In deze berekening is 

rekening gehouden met "power"-verbreding en verbreding ten gevolge 

van het Doppier-effekt en inhomogeniteiten van het magneetveld. 

"Power"-verbreding is een frequentieverbreding ten gevolge van 

toenemende laserintensiteit. 

-1 
= overgangswaarschijnlijkheid voor spontane emissie [s ] 

= laserintensiteit [mW cm-2 ] 

(4.1} 

IMi~ d. · i •t . d M M.. S = verza 1g1ngs ntens1 e1t voor e overgang van i naar --.c 

[mW cm-2] 
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A.4 - Nadat elektronenselektie heeft plaatsgevonden, moet het magneetveld 

zo klein mogelijk zijn. Het verstoort dan de afbeelding op de 

detektor nagenoeg niet (hst. 6). 

A.5- De channeltrondetektoren mogen geen B-komponent ondervinden groter 

dan 200 Gauss in het spiraalvlak van de detektor. Loodrecht op dit 

vlak moet de channeltron afgeschermd worden tegen een eventuele 

B-komponent. We kunnen de channeltron echter altijd zo positioneren 

dat deze komponent nul is. 

Aan de magneet zelf zijn een aantal praktische voorwaarden opgelegd: 

fig. 4.1: dwarsdoorsnede van de magneet (a}; een openingshoek van 40° 

wordt vrijgehouden voor de atoombundels. Lengtedoorsnede 

van de magneet (b}; situatieschets laserbundel en UV-

detektie 

B.l- De magneet mag de atoombundels niet blokkeren. Indien de dwarsbundel 

geblokkeerd wordt, neemt de achtergronddruk in de spektrometer toe 

waardoor de elektronenafbeelding verstoord wordt. Indien de 
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hoofdbundel geblokkeerd wordt. kunnen metastabielen door botsingen 

tegen de magneet elektronen vrijmaken. die niet te onderscheiden zijn 

van elektronen afkomstig van het Penning Ionisatie-proces. Het 

botsingsvlak wordt daarom vrijgehouden (fig. 4.1.a). 

B.2 - De magneet moet een opening hebben om de laserbundel in het strooi-

centrum te projekteren en een opening voor de UV-straling uit het 

strooicentrum. die gedetekteerd moet kunnen worden (fig. 4.1.b). 

B.3 - Om praktische redenen geven we de voorkeur aan permanente magneten. 

omdat we dan geen stroomvoerende doorvoeren naar het vakuüm nodig 

hebben. Dit voorkomt extra warmte-ontwikkeling in het vakuüm. 

4.2 Ontwerp van de magneet 

De keuze van het materiaal van de magneet is gevallen op Ferroxdure 400 

[SENHS6]. De verzadigingsmagnetisatie (~a) is gelijk aan 4.000 Gauss. De 
0 

magneet is ontworpen aan de hand van een iteratieve berekening. We kiezen 

een magneetvorm. berekenen het bijbehorende magneetveld. kontroleren of het 

veld voldoet aan de voorwaarden. passen de magneetvorm weer aan en starten 

opnieuw een berekening. Dit herhalen we totdat we een magneetvorm met het 

gewenste veld gevonden hebben. 

De berekening gaat uit van een cilindersymmetrische magneet. We denken de 

magneet opgebouwd uit oneindig veel kringstromen. die gesommeerd resulteren 

tot een oppervlakte-kringstroom. 

Het veld op de as van een kringstroom is gelijk aan (fig. 4.2): 

~ I . 3 -+ B = _2_ * Sln (3 ez 
2R 

(4.2) 

Het magneetveld van de magneet is gelijk aan de som van de B-velden van de 
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afzonderlijke kringstromen (App. B}: 

J 
lengte 
magneet 

JlO 
0 

2R 

3 . sin (3 dz 
1~ 

~J; 
• 

I 
I I 

I 

fig. 4.2: B-veld op de as van een kringstroom 

(4.3} 

Het resultaat van de berekening is een magneet van de vorm zoals weergege-

ven in figuur 4.1. 

_ ap cJ.o QS 
___ op ( "',y) = (O,'ftnrn) 

••. op (x.y) :(~,.,,.,,o) 

20 

.00 '-----.---.---~--....---__::;,. 1
30 

ID 3D 40 .50 
---+ Z!rrm] 

'0 
X1111m] 

~-~-.~,-.--.--

D ll ~0 3Q 'IJ ~ Z !mmJ 

fig. 4.3: de axiale komponent van het magneetveld (a} en 

magneetveldlijnen in en loodrecht op het botsingsvlak (b} 

De magneetvorm wordt benaderd met ringmagneten (fig. 4.3.a}. 

De magneetringen zijn in axiale richting gemagnetiseerd tot in verzadiging. 
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Het magneetveld binnen de magneetringen wordt weergegeven in figuur 4.3.a 

en figuur 4.3.b. 

4.3 Meting van het magneetveld 

Met behulp van Hallplaatjes wordt het magneetveld van de ringmagneten drie-

dimensionaal nagemeten [JACK75]. 

Voor de Hallspanning geldt (fig.4.4): 

V Hall 
qn 

e 

n = elektronendichtheid e 

--:B 
® 

fig. 4.4: Hallspanning 

J.' Vkou 

.. r-... ~ 

- d-+J--

~~ 

(4.4) 

1: ... .. 

De richting van de gemeten magneetveldkomponent staat loodrecht op het 

Hallplaatje. We meten tegelijkertijd 3 komponenten van het magneetveld 

(fig. 4.5.a en 4.5.b). 

De meetprobe met de 3 Hallplaatjes kan via de computer in het (x-z)-vlak 

gestuurd worden. De Hallstroom (!Hall) en de Hallspanning (VHall) worden 

gemeten en vervolgens als een spanning via een ADC (Analoog-Digitaal-con-

verter) door de computer ingelezen. De Hallstroom door een weerstand (R) 
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levert de in te lezen spanning (V1). Vóór de ADC wordt de Hallspanning 

versterkt, om afrondingsfouten in VHall die bij de conversie gemaakt worden 

te beperken. Verder wordt er om de 1 à 2 minuten een offsetmeting gedaan om 

voor de drift van de Hallspanning te korrigeren {drift < 0.5 Gauss/min). 

L•S.00%00l•"' vo· ~.oot 001 ..... 

(.o) 

A 
D 
c 

-r--

PDP 11 
.__ _ ___.(~ 

fig.4.5: probe met Hallplaatjes (a); voor het niet samenvallen van de 

onderlinge posities van de Hallplaatjes is gekorrigeerd. 

meetprincipe van het magneetveld (b) 

Onnauwkeurigheden treden op bij de positionering van de magneet t.o.v. de 

Hall-probe. We kunnen de positie van de magneet op 0.5 mm nauwkeurig in-

stellen. De nauwkeurigheid in de hoek van de magneet t.o.v. deprobe is 

gelijk aan +1° in het (x,z)-vlak en heeft een offset van 1.5° in vertikale 

richting vanwege het doorhangen van de probe. Voor deze offset is gekorri-

geerd. 

De onderlinge afstand tussen 2 meetpunten ligt op 0.01 mm nauwkeurig vast; 

dit is de nauwkeurigheid van de stappenmotorsturing. 

De ijkfaktor die de relatie tussen VHall en een B-komponent weergeeft is op 

2% nauwkeurig bepaald. De Hallplaatjes zijn onderling op elkaar geijkt. 

Onnauwkeurigheden in de Hallstroom en afrondingsfouten na de AD-conversie 

kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 
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4.4 Resultaten van de meting van het magneetveld 

Het magneetveld is in 4 gebieden doorgemeten (fig. 4.6): 

1. rondom het strooicentrum en het selektiegebied 

2. in het afbeeldingsgebied 

3. in het reflektiegebied 

4. op de positie van de channeltron voor UV-detektie 

r-----------------,~ 

2 

fig. 4.6: meetgebieden van de magneetveldmeting 

4.4.1 Het magneetveld in het strooicentrum en het selektiegebied 

In de figuren 4.7.b t/m 4.7.d vergelijken we meetresultaten van de magneet-

veldmeting rondom het strooicentrum en in het selektiegebied met de bere-

kende resultaten. 

In figuur 4.7.b zien we dat het gemeten maximum van het B-veld 2 mrn ver-

schoven ligt t.o.v. het berekende maximum. Het is belangrijk dat we het 

maximum van het magneetveld in het strooicentrum kunnen leggen, omdat daar 

de magneetveldvariatie ABIB over 2 mm minimaal is en we dus met de grootste 

zuiverheid een MJ- niveau kunnen selekteren (eis A.3). 
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fig. 4.7: situatie-schets van het meetgebied (a} 

z-komponent van het magneetveld op de as van de magneet (b} 

x-komponent van het magneetveld op de lijn x = 2 mm 

en x = -2 mm in het botsingsvlak (c} 

y-komponent van het magneetveld op de lijn y = 2 mm 

en y = -2 mm loodrecht op het botsingsvlak (d} 

Als eerste oorzaak onderzoeken we of de effektieve meetpositie overeenkomt 

met de voorkant van het Hallplaatje. We meten het magneetveld op de as op 

de manier zoals aangegeven in figuur 4.8.a en 4.8.b, maar beide manieren 
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leveren dezelfde resultaten. Hieruit konkluderen we dat het B-veld precies 

op de voorkant van een Hallplaatje wordt gemeten. 

/ / 
ij r. 

' ' 
fig. 4.8: kontrolemeting van de effektieve meetpositie van de 

Hallplaatjes 

De afmetingen van de ringmagneten zijn gekontroleerd en komen overeen met 

de berekende afmetingen. Ook een ongelijke magnetisatie van de ringmagneten 

is onwaarschijnlijk, omdat de magneten gezamelijk gemagnetiseerd zijn. 

In de berekening van het magneetveld is de aanwezigheid van de 2 openingen 

onder en boven het strooicentrum (fig. 4.1.b) niet meegenomen. 

/ 

//: 

fig. 4.9: berekening van het magneetveld van een stuk magneet ter 

grootte van de openingen 
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We berekenen het magneetveld van een stuk magneet ter grootte van de 

openingen en op de positie van de openingen {fig. 4.9). We beschrijven dit 

stuk met een oppervlaktestroomdichtheid (a). Het B-veld hiervan wordt bere-

kend met de oppervlakte-integraal over het magneetstuk (App. B): 

JlU 
Bopening(r) = JJ ~* 

z oppervlak 2r 
opening 

3 sin f3 dA, dA 
_ rdcpdz 
- 21rr (4.5) 

In tabel 4.1 staan de berekende "bijdragen" van de openingen in de magneet. 

In de één na laatste kolom staan de gekorrigeerde magneetvelden voor een 

aantal punten op de z-as: van de berekende magneetvelden zijn de bijdragen 

van de stukken ter grootte van de openingen afgetrokken: 

Bgekorrigeerd = Bberekend _ Bopening 
z z z 

z-positie 
(fig.4.3) 

op as (nun) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Bopening 
z 

(Gauss) 

29.72 

29.72 

29.22 

28.56 

27.48 

26.11 

Bberekend 
z 

(Gauss) 

237.08 

238.55 

237.83 

235.26 

231.20. 

225.96 

(4.6) 

Bgekorrigeerd Bgemeten 
z z 

(Gauss) (Gauss) 

207.36 208.5 

208.83 213.6 

208.61 216.6 

206.70 217.6 

203.72 216.8 

199.85 214.8 

tabel 4.1: korrektie voor de invloed van de openingen op het 

magneetveld 

De diskrepantie in absolute waarde van het magneetveld tussen de gemeten en 
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gekorrigeerde waarden wordt toegeschreven aan de onnauwkeurigheid in de 

ijkfaktor van de Hallplaatjes. 

We zien dat de korrektie een kleine verschuiving van het maximum magneet

veld van z = 9 mm naar z = 9.5 mm tot gevolg heeft (zie Bgekorrigeerd) en 
z 

kunnen hiermee dus nog steeds niet het verschil in de berekening en de 

meting van de positie van het maximum verklaren. 

We gaan er van uit dat de metingen korrekt zijn. Met een extra magneetring 

gaan we proberen B precies in het strooicentrum (z = 9 mm} op de max 

rotatie-as van de spektrometer te leggen (fig. 4.10) . 

... 
SC 

~ ,, 
,, 

I '1,.~"""'""" 
-~o-

•1 

fig.4.10: positionering van de extra magneetring om het maximum 

van het magneetveld te verplaatsen 

Het magneetveld op de as wordt weer gemeten. Het maximum ligt nu op z = 8.6 

mm en is vanwege de extra ring nauwelijks groter geworden (B (z=S.6 mm) = max 

224 Gauss). 

Op 32 mm vanaf het strooicentrum geldt: B = 1/5 * B en hier vindt de max 

selektie plaats. 

De vorm van de x- en y-komponent van het magneetveld komt binnen de meet-

nauwkeurigheid overeen met de theoretisch verwachte vorm {fig.4.7.c. en 



-42-

4.7.d). Op grond van symmetrie-redenen zouden de gemeten curves B (x=2mm} 
x 

(resp. B (y=2mm)) en -B (x=-2mm) (resp. -B (y=-2mm) samen moeten vallen. y x y 

Het verschil tussen deze curves is een maat voor de onnauwkeurigheid in 

positionering van de Hallprobe ten opzichte van de magneet. Bij vergelij-

king van de y-komponenten is het verschil (< 45 Gauss) groter dan bij de 

x-komponenten (< 8 Gauss), omdat dey-komponent met toenemendey sneller 

toeneemt dan de x-komponent met toenemende x. Dit is het gevolg van de 

openingshoek in de magneet die het botsingsvlak vrij moet laten. Bij meting 
. 

vandey-komponent heeft de nulpositie vandeprobe 1 mm boven de as van 

magneet gelegen (het was praktisch nie-t mogelijk om nulpos i tie van de probe 

op de magneetas te leggen). De x- en y-komponent van het magneetveld zijn 

alleen van belang vlak nadat de elektronenselektie heeft plaatsgevonden. De 

richting van het magneetveld bepaalt de elektronenbaan zolang de elektronen 

nauwelijks kinetische energie hebben (orde van enkele eV's). 

4.4.2 Magneetveldmeting in het gebied van de elektronenafbeelding 

In figuur 4.11 staat de gemeten z-komponent van het magneetveld in het 

gebied na de selektie als funktie van z uitgezet. 

•?-~~-------------------------, .. 
• .. 
• 
• .. .. .. 
11 

10 

•• 
" 
10 

•. 

10 IDO ... ... 
POSTTIF. OP Dl Z AS (YM) 

fig.4.11: z-komponent van het magneetveld op x= 0 mm, x= 25 mm 

en x = 45 mm 
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We hebben alleen in het botsingsvlak gemeten tot 45 mm van de as en lood-

recht op het botsingsvlak tot 1 mm van de as.Het magneetveld is op de posi-

tie van de channeltron voor elektronendetektie (x= 0, y ~ 40-75 mm, z ~ 

110-140 mm) voldoende afgenomen om deze niet meer te beïnvloeden (B < 13 

Gauss). 

Verder is de richting van het magneetveld na de selektieroosters van belang 

i.v.m. de elektronenafbeelding (zie hst. 6). We hebben zowel in het bot-

singsvlak als loodrecht erop gemeten, vlak achter de seiektieroosters. De 

veldlijnen lopen zoals weergegeven in figuur 4.12. 

on 

~ 

-E 
5m 
~ 
~ 
'N 
~ 

~ 
0 

w 
~ 

~-~ 
~ 

40 s~ 60 
POSITIE DP Z-AS <MM) 

fig. 4.12: veldlijnen achter de selektieroosters loodrecht op het 

botsingsvlak 

Van dit veldlijnenverloop is gebruik gemaakt bij de bepaling van de versto-

ring van het magneetveld op de elektronenafbeelding (App. G). Uit dit ver-

loop volgt dat elektronen versneld moeten worden in axiale richting om te 

voorkomen dat ze via de divergerende veldlijnen de spektrometer verlaten. 

4.4.3. Magneetveldmeting in het gebied van het reflektierooster 

Om de openingshoek voor elektronendetektie te vergroten van 2v naar 4v is 
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de mogelijkheid overwogen, om een elektronenspiegel vóór het strooicentrum 

te plaatsen (fig. 4.13}. Deze bestaat uit twee parallelle, transparante 

roosters loodrecht op de veldlijnen, waarop een zodanige spanning staat, 

dat elektronen tussen die roosters gereflekteerd worden. Na reflektie vol

gen de elektronen de B-veldlijnen weer en komen zo in het strooicentrum 

terecht. De spiegel moet aan de voorwaarde voldoen, dat deze niet in de 

dwarsbundel mag komen te liggen. 

fig.4.13: vergroten van de openingshoek van 2u naar 4v door het 

plaatsen van een elektronenspiegel. 

Er wordt zowel in als loodrecht op het botsingsvlak gemeten. In ieder vlak 

worden steeds 2 komponenten gemeten; de derde komponent wordt om symmetrie-

redenen gel ijk aan nul verondersteld (fig. 4.14.a + 4.14. b}. 

Het B-veld loodrecht op het botsingsvlak neemt in absolute waarde met afne-

mende z minder snel af dan het veld in het botsingsvlak. De oorzaak hier-

voor is het vrijlaten van het botsingsvlak voor de atoombundels. De over-

gang van ~ < 1 naar ~ > 1 is niet met één lijn vast te leggen, omdat deze 

o.a. afhangt van de hoek van~ 1 kt met B, die niet exakt vastligt. We e e ron 

hebben de overgang gelegd bij B = 100 Gauss. De afstand waarover B met 100 

Gauss verandert ligt in de orde van 5 mm. Dit is ongeveer de afstand afge-
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legd gedurende één cyclotronbaan. De veldlijnen lopen zodanig, dat het 

gebied waar x kleiner is dan 1 door de dwarsbundel doorkruist wordt. De 

elektronenspiegels zouden dan in de dwarsbundel geplaatst moeten worden, 

maar dit verstoort de meetkondities. 

Plaatsen we de spiegel buiten de dwarsbundel, dan kunnen de elektronen niet 

meer via de magneetveldlijnen bij de spiegel komen, omdat de kromming van 

de veldlijnen te groot is (x > 1). 

Op grond van het bovenstaande wordt besloten geen reflektieroosters vóór 

het strooicentrum te plaatsen. 

\ 
_,.. rpl \ 

bol:>•• ~<...QnVu~ 
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fig.4.14: veldlijnen in het reflektiegebied in het botsingsvlak (a) 

en loodrecht op het botsingsvlak (b); de horizontale assen 

zijn niet gelijk, de veldlijnen zijn tot zover naar links 

doorgetekend, dat bij de volgende stap (Az) de z-komponent 

van teken omkeert 

4.4.4. Magneetveldmeting in het UV-detektie-gebied 

Een channeltron-detektor funktioneert niet goed in een magneetveld met een 

komponent > 200 Gauss in het spiraalvlak en moet afgeschermd worden tegen 

4 b 
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alle magneetveldkompanenten loodrecht op dat vlak. 

M.b.v. een Gaussmeter hebben we het gebied rond de channeltron gescand 

(fig. 4.15). 

~L 
ë 

fig. 4.15: magneetveld rond de channeltron 

We positioneren de channeltrondetektor zodanig dat om symmetrieredenen het 

veld loodrecht op het spiraalvlak gelijk aan nul wordt. De channeltron-

detektor wordt dan niet gestoord door het magneetveld. 
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5. Energieselektie 

5.1 Inleiding 

Na parallellisatie van elektronenbanen langs de B-veldlijnen, zodanig dat 

de "snelle" elektronen (vgl.3.2) energetisch gescheiden zijn van de "lang-

zame" elektronen (vgl.3.1) vindt selektie plaats op grond van energie-

verschil door middel van een negatieve potentiaal. 

De selektiespanning wordt vastgelegd door 3 transparante metaalroosters: 

één geaard rooster (1) en twee op gelijke negatieve potentiaal ((2) en (3), 

zie figuuur 5.1). 

fig. 5.1: selektieroosters 

;:• 
•I! .. ... . •, 
·'· 

(i)®® 
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i!~: 32 I"Y''n"\ 

b 

Rooster (1) is geaard, om het strooicentrum op een goed gedefinieerde 

potentiaal te houden, zodat we geen verschoven elektronenenergiespektrum 

meten. Voor de selektiespanning zijn twee roosters nodig; rooster (3) 

schermt rooster (2) af tegen Ê-velden afkomstig van potentialen in het 

afbeeldingsgedeelte (hst. 6). 
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5.2. Selektie door vlakke roosters 

Er is een optimale elektronenselektie, indien de selektieroosters loodrecht 

op het B-veld staan (en dus het elektrisch remveld (Ê ) parallel aan het rem 

B-veld), omdat parallellisatie plaatsvindt langs het B-veld. Deze roosters 

zouden dan gekromd moeten zijn vanwege het divergerende B-veld. Om prak-

tische redenen worden vlakke roosters gemaakt, loodrecht op de symmetrie-as 

van de spektrometer. Het gevolg hiervan is een verbredfng van de elek-

tronen-energieverdeling parallel aan het elektrisch remveld naar lagere 

energieën, met als konsekwentie dat het energieverschil tussen de te schei-

den elektronen kleiner wordt en de energieverdelingen elkaar zelfs kunnen 

gaan overlappen. 

Indien de selektieroosters loodrecht op het B-veld staan geldt voor de 

elektronen-energieverdeling evenwijdig aan het B-veld (F2(E
0

B,E0)) (App. A 

en hst. 3): 

(5.1) 

Bij het vervangen van selektieroosters loodrecht op het magneetveld door 

vlakke selektieroosters spelen twee effekten een rol bij de energieverbre-

ding: 

1. We selekteren alleen op de energiekomponent van E
0

B evenwijdig aan het 

remveld en deze is altijd kleiner dan E
0

B. 

2. De snelheidskornponent loodrecht op het magneetveld die om de B-as 

roteert heeft nu ook invloed op de energieselektie, omdat deze 

niet meer loodrecht op het remveld staat. 
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De energieverdeling evenwijdig aan het remveld (GnÊrem(E1)) kan worden 

berekend volgens (App.A): 

E 8 1r 

GIIÊ (El) = r rex f A[El,EnB'8,a].F2(EHB'Eo) dEuB· 
rem E//B=EHB,min 8=0 a--o 

P(a)da.P(8}d8 (5.2) 

P(a) = elektronenverdeling over de hoek a, die de snelheidskomponent 

loodrecht op het B-veld maakt met een willékeurig gedefinieerde 

as loodrecht op het B-veld (fig. 5.2). P(a) wordt konstant 

verondersteld. 

P(8) = elektronenverdeling over de hoek 8, die de snelheidskomponent 

evenwijdig aan het B-veld maakt met de symmetrie-as van de 

spektrometer (fig. 5.2). P(8) is evenredig verondersteld met 

sin 8. 

A[E1,E
11
B,8,a] =bijdrage van elektronen met energie (E

0
B) evenwijdig 

aan het B-veld, waarvan de snelheidskomponent evenwijdig aan 

B (v
11

B) een hoek (8) maakt met de symmetrie-as van de spektro

meter en de snelheidskomponent loodrecht op het B-veld (v~) 

een hoek a maakt met een willekeurig gedefinieerde as loodrecht 

op het B-veld, aan het elektronensignaal dat een energie 

evenwijdig aan het remveld (E1) heeft (fig. 5.2). 

1 
A[E1,E

0
B,8,a] = ---

(dE1/dE//B) 

1 1 
(5.3) 

Uitdrukking (5.2) is niet meer analytisch op te lossen. We kunnen de ener-

gieverdeling (G
11

Êrem(E1)) wel met behulp van de computer uitrekenen, maar 

dit moet nog gebeuren. 

Om de invloed van de energieverbreding op de selektie te bepalen bij vlakke 
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roosters, berekenen we de minimum elektronenenergie evenwijdig aan het 

elektrisch remveld. De komponent van E
0
B evenwijdig aan het remveld is 

gelijk aan (fig. 5.2): 

(5.4) 

Op 8 = 8 = 13° is deze komponent minimaal (E**Ë i ). Voor de ver-rnax 11 ,m n rem 

schillende dwarsbundelgassen is deze energie berekend (tabel 5.1, 

kolom 5). 

fig. 5.2: snelheidskomponent van elektronen ten opzichte van het 

B-veld en ten opzichte van de roosters 

De snelheidskomponent loodrecht op het B-veld (v~) verhoogt of verlaagt de 

energie evenwijdig aan het remveld ten opzichte van EuB' afhankelijk van de 

stand van (v~) ten opzichte van de roosters (fig. 5.3). 

In situatie (a) (a= 0 rad) is de energie evenwijdig aan Ê minimaal bij rem 

een gegeven hoek 8. In situatie (b) (a = T rad) is deze energie bij dezelf

de hoek 8 maximaal. De snelheidskomponent loodrecht op het B-veld (v~) 

heeft de grootste invloed op de energie evenwijdig aan Ê op 8 = 8 . rem rnax 

Voor de energie evenwijdig aan Ê in situatie (a) (E~ (a--û)) geldt: rem "~rem 
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1/2 1/2 2 = (E
0
B cos 8 - EiS sin 8) (5.5) 

en voor de energie evenwijdig aan Ërem in situatie (b) (E:f (a--v)) geldt: 
rem 

1/2 1/2 2 = (E0B cos 8 + E0B sin 8) 

I 

~~-- -lf\ 
I \J 

@ I 

~ä~=<B 
--- ~__. 

I i!: 

rac::::star-

(5.6) 

fig. 5.3: uiterste standen van (v~) met betrekking tot de energie 

evenwijdig aan het remveld (E1) 

Voor de verschillende dwarsbundelgassen is de elektronenenergie voor situa-

tie (a) en (b) uitgerekend voor het geval hun energie evenwijdig aan het 

** ** magneetveld minimaal is (E0 B = EuB,min) is en de hoek 8 maximaal (8max) 

(tabel 5.1, kolom 7 + 8). Kolom 7 geeft de ondergrens van de energie even-

wijdig aan Ë weer, waarbij alle verbredingseffekten in beschouwing geno-rem 

men zijn. 

De energieverbreding ten gevolge van v~ varieert van maximaal + 25% tot -

25% van de energie evenwijdig aan het magneetveld, afhankelijk van de hoek 

a waaronder v~ staat en afhankelijk van de hoek 8 van v
0

B met de 

symmetrie-as. De energieverlaging, doordat van de komponent evenwijdig aan 

het magneetveld alleen op de komponent evenwijdig aan het remveld geselek-
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teerd wordt, is maximaal 5% van de energie evenwijdig aanBen alleen af-

bankeiijk van de hoek 8. 

gas selektieroosters ~ B-veld selektieroosters vlak 

zonder bijdrage v .1.B met bijdrage v .1.B 

E* E** AE 
max min,//B 

E** AE 
min,//Êrem 

E** E** 
min,IIÊ 11Ê rem rem 

[eV] [eV] [eV] [eV] [eV] (a--û) [eV] (a--v) [eV] 

Ar 0.8 2.2 1.4 2.1 1.3 1.6 2.6 

N2 1.0 2.3 1.3 2.2 1.2 1.7 2.8 

~ 1.2 2.5 1.3 2.4 1.2 1.8 3.0 

Kr 2.6 3.6 1.0 3.4 0.8 2.7 4.3 

00 2.6 3.6 1.0 3.4 0.8 2.7 4.3 

002 2.8 3.8 1.0 3.6 0.8 2.8 4.5 

CH4 3.6 4.4 0.8 4.2 0.6 3.2 5.2 

N2o 3.7 4.5 0.8 4.3 0.6 3.3 5.4 

02 4.4 5.0 0.6 4.7 0.3 3.6 6.0 

Xe 4.5 5.1 0.6 4.8 0.3 3.7 6.1 

NO 7.1 7.2 0.1 6.8 -0.3 5.3 5.8 

tabel 5.1: elektronen-energie loodrecht op de selektieroosters. 

Een vergelijking tussen vlakke en ~ op het B-veld gekromde 

roosters. De invloed van v.l.B op de energieselektie wordt 

apart bekeken {kolom 7 + 8). De botsingspartners zijn 

Neon-metastabielen 

E* =bovengrens van de elektronenenergieverdeling van reaktie (3.1) 
max 
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E:7n,uB= ondergrens van de elektronenenergieverdeling van reaktie (3.2) 

evenwijdig aan het magneetveld 

E** ;:t - ondergrens van de elektronenenergie van "snelle" elektronen min,H.t.rem-

AE 

evenwijdig aan het remveld 

** * = E i - E , dit verschil moet groter dan 0 zijn. dan liggen de m n ma.x 

elektronenenergieverdelingen gescheiden 

5.3 Praktische uitvoering selektieroosters 

De selektieroosters moeten een zo groot mogelijke transmissie hebben voor 

een goede signaal-achtergrondverhouding. 

T = open fraktie roosters 
totale rooster-oppervlak 

a. Hoe groter de transmissie. hoe groter het te meten signaal. 

(5.7) 

b. Hoe groter de transmissie. hoe kleiner het oppervlak waaruit secundaire 

elektronen vrijgemaakt kunnen worden door UV-fotonen en elastisch ver-

strooide metastabielen. Het achtergrondsignaal gaat omlaag. 

De roosters hebben een transmissie van 99.4%. zijn vlak en bestaan uit een 

lijnenrooster van wolfraamdraad met een diameter van 6 ~ op een onderlinge 

afstand (a) van 1 nan. --
""" ..... ~ 

I ~ 

I ~ 
~ 

\ I 
'\ ~,..o-~--'~ .............. 

12. • 
fig. 5.4: selektierooster 
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Om het achtergrondsignaal te onderdrukken, worden de roosters van metaal 

met een kleine quantumefficiëncy (~} gemaakt. 

~ = aantal vrijgemaakte elektronen per invallend foton 

Wolfraam met~= 0.15 wordt gekozen vanwege de treksterkte bij een diameter 

van 6 ~ en vanwege de prijs. 

metaal ~ 

w 0.15 

Pt 0.10 

Cu 0.12 

Ag 0.10 

Au 0.13 

Al 0.19 

tabel 5.2: quantumefficiëncy's voor UV-fotonen (80 nm} [CAIR56] 

5.4 Simulatie van selektieroosters m.b.v. weerstandspapier 

De elektrische velden als gevolg van de versnelspanning uit het afbeel

dingssysteem (V = + 100 V} verstoren de aangelegde selektiespanning zodanig 

dat tussen de roosterdraden van de selektieroosters de potentiaal toeneemt. 

Het gevolg hiervan is dat de selektie niet optimaal is; of de potentiaal 

tussen de roosterdraden is zo toegenomen, dat de snelste elektronen van de 

metastabielen ook doorgelaten worden, of de potentiaal op de roosterdraden 

wordt negatiever gemaakt, zodat wel alle "langzame" elektronen tegengehou

den worden, maar ook een gedeelte van de "snelle" elektronen. Omdat de 

"langzame" elektronen die door de selektieroosters doorgelaten worden niet 

meer te onderscheiden zijn van de "snelle" elektronen, moeten we wel kiezen 
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ten koste van de transmissie. 

Om de invloed van de versnelspanning voor de elektronenafbeelding op de 

selekteerspanning na te gaan en de transmissie te bepalen, hebben we op 

schaal een 2-dimensionale afbeelding op weerstandspapier gemaakt van de 3 

selektieroosters en het diehtsbijgelegen rooster uit het afbeeldings-

systeem: het versnelrooster (hst. 6). 

. . . 

--
. . lQ . . 

0 • '1 -z 

Vc2o'sncl 
\/:-o4oo V 

1·r 

L10 '-11 '-f 2. '17- S 

- 2:. ( 1: >-.).u ~pzl-<l::r"omQ.I-0'") 

fig. 5.5: simulatie van selektieroosters op weerstandspapier 

De afstanden zijn een faktor 50 opgeschaald en de potentialen een faktor 10 

verkleind. Het kwalitatieve verloop van de potentiaal blijft gelijk aan de 

werkelijke situatie. De 2-dimensionale afbeelding is een benadering, omdat 

in werkelijkheid de roosters niet oneindig lang zijn in de richting langs 

de roosterdraden, maar een eindige afmeting hebben. 

We hebben het potentiaalverloop V(x) en V(z) langs de trajekten (a),(b) en 

(c) (fig.5.5) gemeten voor de selektie bij 3 verschillende botsingsproces

sen: Ne*(*)-Ar, Ne*(*)-Xe en Ne*(*)-NO. Dit zijn resp. de processen met de 

laagste, een gemiddelde en met de hoogste elektronen-energie. 

Trajekt (a) wordt doorgemeten om het verloop van de potentiaal tussen de 

roosterdraden binnen rooster (2) te bepalen, trajekten (b) en (c) om de 
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positie te bepalen waar de selektie in de z-richting (= asrichting) precies 

plaatsvindt, d.w.z. de positie waar V(z) minimaal is. 

7-----~ /..::.. ' / 

(f) e.tal,.l.t--..-onon YeACM:ie (1..•) 
~ ~ ro rv2" y-ea,Wie. l ~-2.) 

fig. 5.6: Potentiaal op trajekt (a), doorgemeten met stapgrootte 

Aa=0.1mm 

In figuur 5.6 is de potentiaal weergegeven zoals die op trajekt (a) is 

gemeten. De meetresultaten staan in tabel 5.3. 

gas E* E** 
max min,IIÊ rem 

(a = v/2) 

[eV] [eV] 

Ar 0.8 2.1 

Xe 4.5 4.8 

NO 7.1 6.8 

E** 
max 

[eV] 

2.8 

6.5 

9.1 

V selektie 
op draad 

[Volt] 

-3.7 

-8.2 

-11.3 

V(1/2*a) 

[Volt] 

-1.2 

-4.8 

-7.2 

Transmissie 
{Tel) 

85% 

70% 

45% 

tabel 5.3: meetresultaten potentiaalverloop op trajekt (a) tussen de 

roosterdraden op rooster (2) 

We kiezen de roosterspanning zodanig dat de "langzame" elektronen allemaal 

tegengehouden worden. 
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Het potentiaalverloop bepaalt de elektronentransmissie. De transmissie is 

gedefinieerd als het percentage "snelle" elektronen dat doorgelaten wordt 

door de selektieroosters. 

E** 
max 

T = f ** GIIÊ (El )*f{El )*dEl 
E i rem mn 

oppervlak waar IV 1 1 < E x(E) 
T{E) = se = ----

totaal oppervlak rooster a 
(5.9) 

De werkelijke transmissie is hoger dan de transmissie zoals deze in verge

lijking 5.8 uitgerekend wordt, ten gevolge van het radiële Ê-veld op de 

pos i tie van de roosterdraden. Dit Ê-ve.ld stuurt de elektronen naar de 

plaats midden tussen de roosterdraden, waar de selektiepotentiaal minder 

negatief is {fig. 5.7). 

oV -V,. -V.c 
+ V__.(• tDO'V) . ..... ._. • 
f ... 
~ E • . ..... ..,__. 
f 

~ ....... .,._. 
f 
1 ..... -. • 
T 

9 d) <J G) 

fig. 5.7: het Ê-veld bij de roosterdraden 

Om een indikatie van de transmissie te krijgen, schatten wij deze als volgt 

af: 

T(E** ) ( /2) T(E** ) ( /2) 11Êrem,min a=u + 11Êrem,max a=u 
Tel = 

2 
(5.10) 
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De minimum energie (E**i ;:t ) benaderen we met de waarde waar de snelm n,//.t..rem 

heidskomponent evenwijdig aan het magneetveld buiten beschouwing is gela-

ten. indien E~ ''l;:t < IV 1(0.5 a) I. dan wordt de transmissie afgeschat mln, .. .t..rem se 

met: 

T(E=IV(O.Sa)l) + T(E** I!Ê: ) E** I!Ê: - IV(O.Sa)l 
Tel = max, rem * _max;:=;.:..:.:.• ::.=r..;:e;;.;m;....__~---

2 E** - E** 
max,IIÊrem min,//Êrem 

(5.11) 

In formule (5.10) en (5.11) is er geen rekening mee genouden, dat er rela-

** ** tief meer elektronen in de buurt van E i ''IÊ: dan van E (=E ) liggen m n, .. rem max o 

(vgl. 5.1). Tevens wordt verondersteld dat T(E) evenredig afneemt met afne-

mende energie van de elektronen, terwijl deze afname meer dan evenredig is 

(vgl. 5.9). Dus de transmissie zoals deze in vergelijking (5.8) berekend 

wordt is lager dan deze schatting. 

Het verloop van de potentiaal in de z-richting langs trajekten (b) en (c) 

is weergegeven in figuur 5.8. 

(i)d}~ 19 

~L-
a 

I . k":C) 

,(0 j 

z.oO 

---- _l ____ . 

fig. 5.8: Potentiaal in z-richting langs trajekt (b) en (c) 



-58-

Voor de drie botsingsprocessen vindt de selektie op de volgende trajekten 

plaats: 

gas V selektie op (V) z-trajekt selektie (mm) 

roosterdraad 

positie rooster 2: 

Ar -3.7 0.7- 1.0 z = 1 mm 

Xe -8.2 1.0- 1.1 

NO -11.3 1.0- 1.3 

tabel 5.4: z-trajekt selektie 

Selektie vindt dus steeds plaats rond rooster 2. 

Vervolgens hebben we op weerstandspapier de roosterafstand (a) gehalveerd, 

de spanning op het versnelrooster (V4 ) gehalveerd en de positie van het 

aardrooster (1) veranderd. In tabel 5.5 staat de invloed van deze parame-

ters op de elektronentransmissie. 

Om een groter elektronensignaal te verkrijgen, moet de roosterdraadafstand 

(a) verkleind worden tot 0.5 mm. Een kleinere afstand dan 0.5 mrn is om 

praktische redenen niet realistisch. Bij No-metingen beïnvloedt het aard-

rooster de selektiespanning meer dan het versnelrooster. Het is aan te 

raden om bij deze metingen het aardrooster verder van de selektieroosters 

in de richting van het strooicentrum te verschuiven. 

Indien de transmissie te laag wordt, is het aan te raden de selektie in een 

kleiner B-veld te plegen, waar de elektronen-energieverdelingen verder van 

elkaar gescheiden liggen. 

De gevoeligheid van de selektiespanning voor onnauwkeurigheden in de draad-

afstand ligt in de orde van 0.1 V bij Aa = 0.05 mm. Dit hoeft geen proble-

men te geven als de selektiespanning zo gekozen wordt, dat bij een ver-
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schuiving van 0.1 V nog steeds geen metastabielen doorgelaten worden. 

De versnelspanning verlagen van 100 V naar 50 V heeft wel een gunstige 

uitwerking op de transmissie, maar verslechtert de elektronenafbeelding 

naar de detektor en wordt daarom niet toegepast. 

gas vdraad V(l/2Ma) a 

[Volt] [Volt] [mm] [Volt] 

Ar -3.7 -1.2 1 +100 

Ar -2.4 -1.2 1 +50 

Ar -1.8 -1.2 0.5 +100 

Ar -1.8 -1.4 0.5 +100 

Xe -8.2 -4.8 1 +100 

Xe -5.2 -4.6 0.5 +100 

NO -11.3 -7.2 1 +100 

NO -8.4 -7.0 0.5 +100 

NO -8.4 -7.8 0.5 +100 

positie 
rooster(!) 

[mm] 

z = 0 

z = 0 

z = 0 

z = -(XI 

z = 0 

z = 0 

z = 0 

z = -(XI 

Transmissie 
berekend 
met (5.10) 

85% 

97% 

100% 

100% 

70% 

45% 

66% 

87% 

tabel 5.5: invloed van de roosterafstand, de versnelspanning en de 

positie van het aardrooster op de elektronentransmissie. 

De positie van rooster (1) op z = -(XI is identiek aan het 

ontbreken van de aardafscherming 
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6. Elektronenafbeelding en detektie 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe de energie geselekteerde elektronen 

hst. 5} worden afgebeeld op een detektor . 

.. , .. 
I ~~ .. ... .. , ... 

b 

fig. 6.1: situatieschets detektiegebied 

Het elektronensignaal wordt gedetekteerd m.b.v. een channeltrondetektor. 

Het principe hiervan berust op een lawine-achtige versterking van een elek-

tronpuls [ELEC85]. 

fig. 6.2: channeltrondetektor 
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Een elektron of een foton dat het gevoelige oppervlak van een channeltron-

detektor treft heeft een kans gelijk aan de quantumefficiëncy om een elek-

tron vrij te maken (~det = het aantal counts dat per opvallend elektron of 

foton geteld wordt). De elektronen worden versneld in het elektrisch veld 

dat in de channeltron heerst en kunnen bij botsingen tegen de wand ieder 

weer elektronen vrijmaken. Er ontstaat een lawine-effekt, totdat er verza

diging optreedt bij ~ 109 elektronen. De ruimtelading die door deze elekt-

ronen opgebouwd wordt remt de elektronen zó af, dat ze niet meer voldoende 

kinetische energie hebben om uit de wand elektronen vrij te maken. Iedere 

~ w 
1.2 elektronen (~det = 0.85) of 5 W-fotonen (~det = 0.21) veroorzaken dus 

een ladingspulsje van 109 elektronen. Dit pulsje kan gedetekteerd worden 

via een bufferversterker (App. F), die ervoor zorgt dat het pulsje elek-

trisch belast kan worden. 

De channeltrondetektor heeft de grootste quantumefficiëncy voor elektronen 

met een kinetische energie van 200 eV. We meten dus het grootste signaal 

als we het detektie-oppervlak op een spanning zetten van + 200 V. 

6.1. Faktoren die de elektronenafbeelding kunnen verstoren 

6.1.1. Invloed van het magneetveld op de afbeelding 

Vlak na de selektie is de kinetische energie van de elektronen slechts 

2 eV, terwijl het magneetveld in de orde van 50 Gauss ligt en sterk diver-

gerende veldlijnen heeft (fig. 4.12). De elektronen zullen de magneetveld-

lijnen volgen en niet op de detektor terechtkomen, zolang aan de voorwaarde 

voor adiabatische processen (X < 1) voldaan is. Om dit te voorkomen wordt 

er een elektrisch veld aangelegd in ~iale richting, waarvoor geldt Fel >> 

F.L . Elektronen worden nu gedwongen te bewegen langs het Ê-veld, wat 
orentz 
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langs de as gericht is. Dit veld wordt gerealiseerd door een transparant 

rooster op een potentiaal van +100V te plaatsen op 6.5 mm van het tweede 

selektierooster (fig. 5.5). 

We schatten de invloed van de Lorentzkracht op de elektronbaan af aan de 

hand van een iteratief proces. 

Ten gevolge van de elektrische kracht (Fel ~ 2.5*10-1~) ondervindt het 

elektron een versnelling in axiale richting die voor een verplaatsing Az 

zorgt: 

Az = v *At + 1/2Ma(At)2 
0 

(6.1) 

T.g.v. de Lorentzkracht 

8.105 
m/s, -+ F1 t ~ oren z 

cF.Lo t = q.v.B.sin9, e =13°, B ~ 50 Gauss, V~ ren z max 
-1fL 

1.6*10 -N) ondervindt het elektron een versnelling 

in tangentiële richting. De verplaatsing langs de cyclotronbaan (AsL) is 

gelijk aan: 

AsL = w 1At.r l = v.J..At cyc cyc (6.2) 

-10 Rekenen we dit proces door met stapgrootte At= 2.10 s, dan zien we dat 

vanaf het selektierooster tot het versnelrooster een elektron slechts 1/4 

cirkelbaan heeft doorlopen (dit zijn ongeveer 7 tijdstappen (App.G)). We 

kunnen hieruit konkluderen dat de elektronen het divergerende magneetveld 

niet volgen. De storing van het magneetveld ligt in de orde van de straal 

van de cyclotronbaan en deze varieert van 2.3 mm bij het versnelrooster tot 

0.2 mm bij de selektieroosters. 

6.1.2. Storingen t.g.v. UV-produktie in het strooicentrum 

Met uitzondering van het optisch pompen in het 2-niveau-systeem, komt er in 

** het strooicentrum bij laserexcitatie van kortlevende Ne -toestanden 



-63-

UV-straling vrij. Deze straling is afkomstig van het verval ** van Ne {a} i#9 
1 3 via een resonant niveau ( P

1 
of P1) naar de grondtoestand. 

t>-
3Ji-

fig. 6.3: ** vervalschema Ne waarbij UV-straling vrijkomt 

Niet alle Ne** vervalt via het 3P1- en 1P1-niveau naar de grondtoestand. 

Een gedeelte vervalt naar de begintoestand en kan opnieuw gepompt worden, 

een ander gedeelte vervalt naar het andere metastabielen-niveau . 

Electr_.. 

•• 
1\ 

........ , ..... 

OI - -- - - - __ :,:;.-

I---- 'j ---

fig. 6.4: quantumefficiëncy van de channeltrondetektor 

De UV-intensiteit is, afhankelijk van het {a}.-niveau, kleiner dan, maar 
1 

van de orde van de Ne**-intensiteit in het strooicentrum en bedraagt 

6 -1 -1 ongeveer 10 /4v fotonen s sr (App.H). De golflengte is 74 nm. De 
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channeltron-detektor voor elektronendetektie heeft voor deze golflengte een 

quantum-efficiëncy gelijk aan 0.21 counts/foton. 

Het afschermen van de detektor tegen UV-fotonen is aan te raden. 

Voor de thermische metastabielenbron geldt dat de verhouding van het aantal 

elektronen (signaal) t.o.v. het aantal UV-fotonen op de detektor (achter-

grond) gelijk is aan 4 : 130 (par. 6.2). Dit geldt in een afbeeldings-

systeem, waar de detektor op 100 mm van het strooicentrum geplaatst is 

(openingshoek = 8.10-3 sr). Deze verhouding is een faktor 5 gunstiger bij 
. 

de plasmabron, omdat de snelheid van de metastabielen uit de plasmabron en 

** daarmee de lengte waarover de kortlevende Ne -atomen kunnen botsen onge-

veer een faktor 5 groter is. 

Indirekt meten we ook achtergrondsignaal ten gevolge van UV-fotonen, die 

via secundaire emissie elektronen vrijmaken uit metaalroosters. De grootte 

van dit achtergrondsignaal hangt af van het totale metaaloppervlak dat door 

de UV-fotonen gezien wordt in het detektiegedeelte en van de quantum-

efficiëncy (~) van de roosters. We willen dus een transparant afbeeldings-

systeem met een lage quantumefficiëncy. 

6.1.3. Storingen t.g.v. elastisch verstrooide metastabielen 

Elastisch verstrooide metastabielen kunnen direkt en indirekt, via secun-

daire emissie, voor stoorsignalen zorgen. De intensiteit van de verstrooide 

3 -1 -1 metastabielen in het strooicentrum is ongeveer gelijk aan 4.10 s .sr 

-3 (App.H). Bij een ruimtehoek (AO) gelijk aan 8.10 sr (dit is als de detek-

tor op 100 mm van het strooicentrum geplaatst is), is de frequentie van de 

elastisch verstrooide metastabielen die direkt op de detektor vallen gelijk 

aan: 

Nelast= 1meta,s.c.* <nl> * Qel * AO = 
(6.106/4v) * 4.1015 * 100.10-20 * 8.10-3 =15Hz (6.3) 
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De verhouding van het direkte achtergrondsignaal van elastisch verstrooide 

metastabielen tot het elektronensignaal op de detektor is gelijk aan 4 ndet 

(bij de thermische metastabielenbron en niet in het 2-niveausysteem). Deze 

stoorsignalen zijn verwaarloosbaar klein t.o.v. de stoorsignalen van de 

UV-fotonen. Het indirekte achtergrondsignaal van elastisch verstrooide 

metastabielen, via secundaire emissie uit het metaalrooster, is veel klei-

ner en wordt hier buiten beschouwing gelaten. 

6.2. Elektronenlensconfiguraties 

Voor de elektronenafbeelding hebben we 3 lensconfiguraties overwogen. 

- direkte afbeelding op de detektor 

Met een kokervormige lens op negatieve spanning, die vanuit het strooi-

centrum als een ring wordt gezien waardoor secundaire emissie door 

UV-fotonen sterk wordt beperkt, worden elektronen gefocuseerd op de detek-

tor. De detektor ontvangt ook direkt UV-fotonen en elastisch verstrooide 

metastabielen uit het strooicentrum (fig. 6.5). 

fig. 6.5: direkte elektronenafbeelding 
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De signalen die we verwachten te meten staan in tabel 6.1 (App. H). 

bron elektronen
signaal (Hz) 

TMS 4 

HCA 20 

direkt achtergrond
signaal (Hz) 

UV meta 

130 3 

130 3 

Achtergrondsignaal via 
secundaire emissie (Hz) 

door UV-fotonen 

<30 

(30 

tabel 6.1: verwachte signalen bij de lensconfiguratie (a; fig.6.5) 

We zien dat het signaal van de elastisch verstrooide metastabielen te ver-

waarlozen is ten opzichte van het signaal van de UV-fotonen. Het achter-

grondsignaal door UV-fotonen is veel groter dan het elektronensignaal, 

daarom zoeken we naar een oplossing waarbij we dit signaal kunnen beperken. 

- indirekte afbeelding om een "beamstop" 

Met een beamstop kunnen we de detektor afschermen tegen UV-fotonen en meta-

stahielen uit het strooicentrum. De elektronen moeten m.b.v. een elektro-

nenlens om de beamstop afgebogen worden naar de detektor (fig.6.6). 

·~ 
~---_-_-

.... ··~ ... ~_,--J-.... 
-!-: -· - -
;::~- --

-----
fig. 6.6: indirekte elektronenafbeelding om een beamstop 
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In tabel 6.2 staan de signalen die we verwachten te meten in deze lenscon-

figuratie, indien we alle elektronen om de beamstop heen kunnen afbeelden 

op de detektor. 

bron elektronen-
signaal (Hz} 

TMS 4 

HCA 20 

direkte . 
achtergrond(Hz} 

indirekte achtergrond 
via secundaire emissie(Hz} 

<30 

<30 

tabel 6.2: verwachte signalen in de lensconfiguratie {b; fig. 6.6} 

- indirekte afbeelding via een elektronenspiegel 

Door de elektronen via een elektronenspiegel op de detektor af te beelden, 

schermen we de detektor ook af tegen UV-fotonen en metastabielen uit het 

strooicentrum. Een elektronenspiegel buigt de elektronen af over een hoek 

van 90°. Vervolgens worden met een cilinderlens de elektronen gefocuseerd 

op de detektor {fig.6.7}. 

.. :: : ... 

~ 
[_] 

I 1 
I I 

I 
I I 

fig. 6.7: indirekte elektronenaf~eelding m.b.v een elektronenspiegel 
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De signalen die we in deze configuratie verwachten te meten staan weergege-

ven in tabel 6.3. 

bron elektronen-
signaal (Hz) 

TMS 3 

HCA 13 

di rekte 
achtergrond(Hz) 

indirekte achtergrond 
via secundaire emissie(Hz) 

(60 

(60 

tabel 6.3: verwachte signalen in de lensconfiguratie (c; fig. 6.7) 

In de drie overwogen lensconfiguraties gaan we elektronenbaanberekeningen 

maken, om uit te zoeken welke met welke spanningen op de elektronenlenzen 

we de meest optimale afbeelding verkrijgen. 

6.3. De Charge Densitiy methode 

We kunnen elektronenbanen in een lenzensysteem berekenen met behulp van de 

Charge Density methode [ENGEBS] (App.D). Het principe van deze methode is 

gebaseerd op de wet van Coulomb. De methode maakt gebruik van de ei 1 inder-

symmetrie van het lenzensysteem. Een elektronenlens wordt in N ringsegmen-

ten verdeeld (fig. 6.8). De potentiaal op zo'n ringsegment is gegeven en de 

oppervlakteladingsdichtheid wordt in het midden van zo'n segment veronder-

steld. We benaderen de integraal voor V met een sommatie over de segmenten. 

Uit de potentiaal kan de oppervlakteladingsdichtheid {a) op de lens bepaald 

worden. 
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1 N 
2 

41Té i=1 
0 

(6.4) 

We hebben namelijk N randvoorwaarden Vj en dus N vergelijkingen met N onbe

kenden (ai). Oplossen van dit stelsel geeft de oppervlakteladingsdichtheid. 

fig. 6.8: verdelen van een lens in ringsegmenten 

Hieruit kunnen we weer met de wet van Coulomb (vgl. 6.4) de potentiaal 

overal in het lenzenstelsel berekenen. M.b.v. de relatie Ê =- grad V kun

nen we dan het Ê-veld berekenen. Als we potentialen dichtbij een segment 

van het lenssysteem uit willen rekenen, kunnen er door de benadering van de 

integraal door een som in vergelijking (6.4) instabiliteiten in de poten-

tiaal (en Ê-veld) ontstaan {fig. 6.9). 

---~ 

fig. 6.9: het ontstaan van instabiliteiten vlakbij de ringsegmenten 
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In situatie (B) bevat de reeks uit vergelijking (6.6) slechts een paar 

signifikante bijdragen op diskrete afstanden ri' terwijl de werkelijke 

potentiaal bepaald wordt door een kontinue ladingsdichtheid op de lens. In 

situatie (A) zijn veel meer termen signifikant. Hier vormt de reeks een 

betere benadering voor de integraal dan in situatie (B). Instabiliteiten 

ontstaan eerder bij Ê-veld berekeningen, dan bij potentiaalberekeningen. 

Dit is eenvoudig in te zien, omdat Ê-velden verlopen als l/r2 en de poten-

tiaal als 1/r. Segmenten op de lens op grotere afstand van het evaluatie

punt X dragen daarom bij Ê eerder niet signifikant bij àan de reeks dan bij 

V. Instabiliteiten treden op als de afstand tot een segment kleiner wordt 

dan twee keer de segmentgrootte, dat wil zeggen als d/w < 2 (d = afstand 

tussen evaluatiepunt en dichtstbijliggende segment; w = segmentgrootte; zie 

fig.6.9). 

Uit de berekende Ê-velden wordt de elektrische kracht bepaald en vervolgens 

~ ~ . met de wet van Newton, t = m.a, de elektronenbaan 1n de lens. Deze tweede 

orde differentiaalvergelijking wordt opgelost met een Runge Kutta methode. 

Als randvoorwaarden dienen alleen de beginpositie en de beginsnelheid be-

kend te zijn. 

6.4. Toepassing van de Charge Density methode op de lensconfiguraties 

Op de lensconfiguraties (a),(b) en (c) uit hoofdstuk 6.2 is de Charge Den-

sity methode toegepast om de roosterspanningen te bepalen waarmee de beste 

elektronenafbeelding verkregen kan worden. 

Als startpositie voor de elektronenbaan is steeds een z-positie vlak achter 

het versnelrooster gekozen, zodanig dat aan de voorwaarde d/w > 2 voldaan 

is. De startsnelheid wordt benaderd met 100 eV. Dit is de snelheid langs de 

as van het lenzensysteem, verkregen in het Ê-veld van het versnelrooster. 
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De kinetische energie uit het Penning Ionisatie proces na de selektieroos-

ters wordt verwaarloosd. Deze is ongeveer gelijk aan 2 eV. de verschil-

* ** energie tussen elektronen afkomstig van botsingsprocessen met Ne en Ne . 

De hoek waaronder de elektronen vanaf het versnelrooster vertrekken bepalen 

we uit de snelheid loodrecht op het versnelrooster t.g.v. de versnelspan-

ning en de snelheid evenwijdig aan het magneetveld verkregen uit het 

Penning Ionisatieproces (fig.6.10}. 

E._. <.. \O aV 
""'11'\ 

• I I 

··~ I I I 
1 I I t 
•• L. •, .----=#> ... 
I I I 

fig. 6.10: bepaling van de richting van de beginsnelheid van de 

elektronen op het versnelrooster 

r (nnn} ~· (eV} cpo 0 1n,o 

0 100 00 

1 100 0.3° 

2 100 0.6° 

4 100 1.20 

6(rand v 100 1.50 
versnel-
rooster} 

tabel 6.4: startposities en startsnelheden van de elektronen op het 

versnelrooster 
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In tabel 6.4 geven we een overzicht van de startposities en de startsnel-

heid van elektronen op het versnelrooster. 

Als kontrole op de konvergentie bij de baanberekening hebben we staphal-

vering toegepast op de baansegmenten. Dit heeft nauwelijks invloed op de 

baanberekening en we beschouwen de berekening als konvergent. Foute baan-

berekeningen krijgen we als we niet aan de voorwaarde d/w < 2 voldoen. 

Hierop is steeds gekontroleerd. 

De elektronenafbeelding door lenzensysteem (a) zonder àfscherming voor 

UV-fotonen verloopt probleemloos: alle elektronen vanaf het versnelrooster 

kunnen binnen een straal van 1.5 mm ten opzichte van de symmetrie-as op de 

channeltron komen (straal van het detektie-oppervlak van de channeltron = 
5 mm). 

r (mm) 
0 

0 

1 

2 

4 

6 

rdetektor(mm) 

0 

0.3 

0.7 

1.2 

1.1 

tabel 6.5: begin- en eindpositie 

van een elektronenbaan 

bij configuratie (a) 

+'lCOV 

-+-----------... 
• .. • 

fig. 6.11: elektronenbaan in 

configuratie (a) 

Het plaatsen van een beamstop (lensconfiguratie (b)) voor de detektor 

levert moeilijkheden met het afbuigen van elektronen hier omheen. Vanwege 

de cilindersymmetrie van het systeem is het moeilijk om elektronen die zich 
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dicht bij de as bevinden om de beamstop heen te "trekken" (fig. 6.12.a). 

Het radiële Ë-veld moet hiervoor zo groot zijn, dat elektronen die zich 

iets verder van de as af bevinden niet meer gefokuseerd kunnen worden op de 

detektor en door de koker naar buiten verdwijnen (fig. 6.12.b). Een beam-

stop gaat dus gepaard met een verlies aan elektronensignaal ten gunste van 

een verlies aan direkt UV-achtergrondsignaal. 

,,, - .. -;-

•': I 
~ ! • 

fig. 6.12: afbeeldingsproblemen bij het plaatsen van een beamstop 

Een kompromis tussen (a) en (b) (fig. 6.12) zonder verlies aan elektronen-

signaal is niet gevonden bij het variëren van spanningen op het lenzen-

systeem en van de positie van de beamstop. 

De baanberekening in de derde lensconfiguratie (met elektronenspiegel (c)) 

is in twee etappes gedaan. De lens is in twee cilindersymmetrische delen 

opgesplitst, die ieder afzonderlijk met de Charge Density methode zijn 

doorgerekend. Dit is mogelijk omdat het gebied vlakbij de spiegel veldvrij 

gehouden kan worden. Het eerste deel is een kokervormige lens, die de elek-

tronen op een elektronenspiegel afbeeldt binnen een straal van 0.6 mm. De 

elektronen maken een hoek van maximaal 5° met de as (tabel 6.6 en figuur 

6.13). 

@ 
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r (nun) 0 rspiegel(nun) '*'spiegel ~in,spiegel(eV) 

0 0 00 100 

1 0.23 0~57° 100 

2 0.38 1.40° 100 

4 0.54 2.9° 100 

6 0.08 4.9° 100 

tabel 6.6: elektronenafbeelding in kokervormige deel van de lens-

configuratie met spiegel 

. -

·-
• .. • 

fig. 6.13: elektronenbaan in het kokervormige deel van 

lensconfiguratie (c) 

De positie t.o.v. de as en de snelheid op de spiegel worden nu als begin

positie en beginsnelheid (richting 90° gedraaid) gebruikt bij het door-

rekenen van het tweede deel van de lensconfiguratie. De elektronen komen in 

deze configuratie binnen een straal van 1.5 mm op de detektor terecht. 



-75-

pos i tie op de spiegel positie op de detektor 

r {nun) 0 'Po ~· {eV) 1n,o r{nun) ~in{eV) 

0 00 100 0 200 

0.23 0.57° 100 0.08 200 

0.38 1.40 100 0.20 200 

0.54 2.9° 100 0.55 200 

0.08 4.9° 100 0.87 200 

1.0 10° 100 1.4 200 

tabel 6.7: elektronenafbeelding in het cilindervormige deel van 

de lensconfiguratie met spiegel 

In de laatste rij van tabel 6.7 is een elektronenbaan doorgerekend met een 

startsnelheid in een richting die we niet verwachten aan te treffen. Hier-

mee willen we de gevoeligheid testen voor storingen in de elektronenbaan. 

Het lenzensysteem beeldt ook deze elektronen af op de detektor. Het lenzen-

systeem {c) heeft goed focuserende eigenschappen. 

-t-tooV 
~0~---------------------------------------

+'2.oV 

~ 
I 
I 

... 
, .. + tClOV ... r 

I +2..ooV 
....... 

" .. I 

"' "i 
x I ~n"Qll:mr') 

I 

I 

------------- "' - ~ ~ I 
I 

11 11 .. 
fig. 6.14: elektronenbaan in het gedeelte met de cilinderlens 

van lensconfiguratie {c} 
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In de spiegel wordt alleen de snelheidskornponent loodrecht op de spiegel 

afgeremd en van teken omgekeerd. De snelheid evenwijdig aan de spiegel 

blijft onveranderd. Hierdoor verplaatsen de elektronen zich over een zekere 

afstand binnen de spiegel. De baan door de spiegel is met de Charge Density 

Methode doorgerekend. 

.co V , 
" .oV , 

, , 

, 

, 
, 

, , 
, 

, 
, 

fig. 6.15: elektronenbaan door de spiegel 

Er treedt een verplaatsing van 2.5 mm op ten opzichte van ideale reflektie. 

Deze verplaatsing is instelbaar met de spanning op de spiegel. 

Op grond van de achtergrondsignalen valt configuratie (a) af. Na baanbere-

keningen in het afbeeldingssysteem valt ook configuratie (b) af op grond 

van te veel elektronenverlies. Configuratie (c) geeft een goede afbeelding 

van elektronen op de detektor en detekteert geen direkte UV-fotonen uit het 

strooicentrum. Voor dit lenzensysteem is gekozen. 

6.5 Totaaloverzicht van de spektrometer 

Aan de hand van de voorbereidingen en metingen die in de voorgaande hoofd-

stukken besproken zijn, is het volgende ontwerp van de elektronenspektro-
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meter tot stand gekomen {fig. 6.16). 

De genummerde onderdelen stellen het volgende voor 

1. strooicentrum 

2. selektieroosters {3 roosters) 

3. magneetringenhouder met de magneetringen hierop gemonteerd 

4. versnelrooster {+100 V) 

5. kokervormige lens {+70 V) 

6. afschermrooster, om het gebied voor de elektronenspiegel op 

konstante potentiaal te houden {+100 V) 

1. elektronenspiegel {elektrische veld Ë = -100 V/4mm) 

8. cilindervormige lens voor focusering van elektronen op de 

~~ooV -------channeltrondetektor 

+100~ 

9. channeltrondetektor voor elektronendetektie 

lO.channeltrondetektor voor UV-detektie 

lt.laserbundel-as 

12.cilindervormig montage-huis, waar onderdelen van het elektronen-

afbeeldingssysteem in gemonteerd zijn; {de cilinder blokkeert de 

dwarsbundel niet) 

De spektrometer is draaibaar in het botsingsvlak. De laserbundel-as valt 

samen met de rotatie-as. De spektrometer wordt door een stappenmotor ge

stuurd en kan over een hoek van 135° geroteerd worden (fig. 6.17). De 

draaihoek wordt 

0 enerzijds beperkt door de wand van het dwarsbundelvat (tot een hoek van 15 

met deze wand) en anderzijds door een module waarmee we het hoofdbundeldia

fragma kunnen instellen {tot een hoek van+ 30° met de wand). Met behulp 
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van optische schakelaars wordt voorkomen dat de spektrometer uit zijn 

bereik draait en tegen de wand van het dwarsbundelvat botst (App.I). 

~(}) 
I 

50 m"" 

f . 6 16 totaaloverzicht spektrometer lg. . : 
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I 

~ 

V. = beo m/5 
v. - to.ooo ~l.s l." 

Vsczc.. : '-1 00 m J.s 

., 
1'.?>5" 

fig. 6.17: begrenzing van het rotatiebereik van de spektrometer 

De spanning op de roosters is instelbaar en wordt met de computer via een 

DA-Gonverter gestuurd. De DAC-spanning wordt met hoogspanningsversterkers 

versterkt. In eerste instantie worden de spanningen ingesteld, zoals ze met 

de Charge Density methode berekend zijn (voor Ne*(*)-Ar -experimenten; zie 

par. 6.4). Voor ieder dwarsbundelgas zal de elektronenafbeelding bij een 

andere instelling van de spanningen optimaal zijn. Experimenteel zullen we 

bepalen bij welke instelling dat het geval is. 

A : roo~pa"ni~ 
C!> : uo/2di ~ 
c. ; roos~fXl""''!3 > 'l.OOV 

fig. 6.18: pluggenhouder 

De spanningen worden vanaf de vakuümdoorvoeren niet direkt op de roosters 
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gezet, maar om praktische redenen eerst naar een pluggenhouder onder de 

spektrometer geleid {fig. 6.18). Overigens worden de voedingsspanningen 

voor de channeltrons en de bufferversterkers, evenals de uitgangssignalen 

van de bufferversterkers ook via deze pluggenhouder geleid. 

Vanaf deze pluggenhouder worden de roosterspanningen via doorvoeren op 

koker {12) {fig. 6.16) op de roosters gezet. 

Om eventuele problemen met storingen op de aarde van de opstelling te voor

komen, is er in het vakuüm een aparte aarde gedefinieerd, los van de op

stelling. 

Behalve de roosterspanning zijn ook een aantal roosterposities instelbaar. 

Het instellen is echter een ingrijpende aangelegenheid en vereist zeer 

grote precisie. Het kokervormige deel waarop onder andere de selektieroos

ters zijn gemonteerd {onderdelen 2, 4, 5 en 6 {fig. 6.16) is over 4 mm ten 

opzichte van cilinder {12) te verschuiven. De positie van de spiegel {7) 

kan over 4 mm verschoven worden en tevens kan de onderlinge afstand van de 

2 roosters van de spiegel veranderd worden. 

De channeltrons zijn samen met weerstand en condensator {fig. 6.2) inge

bouwd in een cilindervormige behuizing, vrij van mechanische belasting. 

Hoewel de afmetingen van beide channeltrons niet gelijk zijn, zijn ze in 

hun behuizing volledig uitwisselbaar. Bij het positioneren van de channel

trondetektors moeten we rekening houden met de symmetrie van het magneet

veld en ze zodanig plaatsen dat de komponent van het B-veld loodrecht op 

het spiraalvlak minimaal is. Uit praktische overwegingen is de channeltron 

voor UV-detektie echter aan het niet-roteerbare deel van de spektrometer 

vastgemaakt. Het gevolg hiervan is dat de komponent van het 

B-veld loodrecht op het spiraalvlak alleen nul is in de stand van de spek

trometer loodrecht op de hoofdbundel en dat in de overige standen het mag

neetveld voor storingen kan zorgen. De invloed hiervan moet verder nog 

onderzocht worden. 
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De uitgangssignalen van de detektoren zijn pulsjes van 109 elektronen. 

Dit signaal kan nauwelijks belast worden en wordt daarom direkt naar een 

bufferversterker (App. F) gestuurd. De bufferversterker versterkt het sig

naal 1 op 1 en maakt het belastbaar. De bufferversterkers dienen zo dicht 

mogelijk na de channeltrons geplaatst te worden en zijn daarom in het 

vakuüm opgenomen. 
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7. Optisch pompen in een magneetveld 

7.1 Inleiding 

Het optisch pompen in een magneetveld van afzonderlijke magnetische sub-

toestanden met behulp van een frequentie-gestabiliseerde laserbundel heeft 

tot nu toe nauwelijks toepassing gevonden in bundelexperimenten. De grote 

moeilijkheid hierbij is, dat de laserfrequentie gestabi1iseerd moet worden 

op de gewenste Zeeman-verschoven overgang. Om na te gaan of de frequentie-

gestabiliseerde dye laser van de werkgroep Atomaire en Optische Wisselwer-

kingen geschikt is om de gewenste Zeeman overgang te exciteren in de spek-

trometer, hebben we oriënterende metingen gedaan met een set ringmagneten 

rond het strooicentrum van de gekruiste-bundel-opstelling "Klavertje 4". 

Het doel van deze metingen is twee-ledig: 

1. We willen op deze manier aantonen dat in het magneetveld van de 

spektrometer (B ~ 250 Gauss) de magnetische subniveau's van de kort

** levende Ne {a}k-toestand afzonderlijk geëxciteerd kunnen worden: 

(7.1) 

* 3 2. We willen door het moduleren van de afzonderlijke Ne ( P2 ,MJ=-2, .... ,2)-

toestanden, nagaan of de verschillende magnetische subniveau's 

verschillende ionisatie cross-sekties hebben. Bij ionisatiemetingen 

aan het twee-niveausysteem van neon is men bij de uitwerking van de 

meetdata er van uitgegaan dat het benedenniveau Ne*(3P2 ) géén 

oriëntatie-afhankelijkheid bevat [WEYESS]. Indien uit onze metingen wèl 

oriëntatie-afhankelijkheid voor het benedenniveau volgt, zullen de 

meetdata hiervoor gekorrigeerd moeten worden. Dit is van groot belang, 
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aangezien we de meetdata aan het twee-niveausysteem als ijkmetingen 

voor de spektrometer willen gebruiken. 

7.2 Laserfrequentiestabilisatie met Zeeman-effekt 

In een magneetveld splitsen toestanden met een verschillend MJ-quanturngetal 

energetisch op als gevolg van het Zeeman-effekt. 

(7.2) 

We willen in de spektrometer (B ~ 250 Gauss) een magnetische subtoestand 

** van het benedenniveau exciteren naar een kortlevende Ne ({a}i,Mi)-toestand 

(vgl. 7.1). De laserfrequentie-verstemming die hiervoor nodig is ten op-

zichte van de magneetveldvrije overgang bedraagt: 

(7.3) 

De grootste frequentie waarover we de laser moeten kunnen versternmen wordt 

bepaald door de Landé-g-faktoren (GL,k) en hoort bij de overgang: 

(7 .4) 

Voor een magneetveld van B ~ 250 Gauss· bedraagt deze verstemming (vgl. 

7.3): 

= 2.337 Jls B I h = 817 MHz (7.5) 
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toestand Landé-g-faktor toestand Landé-g-faktor 

3p 
0 0 {a}1 0 

3p 
2 1.503 {a}2 1.340 

{a}3 0 

{a}4 1.301 

{a}5 0.999 

{a}6 1.229 

{a}7 0.669 

{a}8 1.137 

{a}9 1.329 

{a}10 1.984 

tabel 7.1: Landé-g-faktoren van de geëxciteerdeNe-toestanden 

We willen met de laserfrequentie van onze dye laser dus kunnen stabiliseren 

bij een verstemming van Av = 817 MHz ten opzichte van de magneetveldvrije 

overgang. 

Het principe van de laserstabilisatie is uitgebreid beschreven door Manders 

[MAND84]. In het kort komt het erop neer dat de laserfrequentie gekoppeld 

wordt aan het transmissie-profiel van een optische trilholte (interfero-

meter: geven we voortaan met de merknaam Trope! aan). Deze Trope! is tempe-

ratuurgestabiliseerd (AT= 0.01K; [SMEE82)),zodat het transmissie-profiel 

nauwelijks drift vertoond (drift~ 1 MHz / 10 minuten). De hieraan gekop-

pelde laserfrequentie zal dus ook nauwelijks drift vertonen, zodat het een 

lange tijd binnen de natuurlijke lijnbreedte van een overgang (Av ~ overgang 

10 MHz) gehouden kan worden. 

De absolute frequentie-stabilisatie wordt nu gerealiseerd door de laser

bundel een bundel van Ne*-metastabielen loodrecht te laten kruisen en een 
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*3 ** zekere Ne { P0 •2 ) ~Ne {a} i overgang te pompen. Het hieraan gekoppelde 

fluorescentie-signaal wordt gemaximaliseerd. Dit stabilisatie-procédé ge-

beurt niet kontinu maar met variabele tussenpozen (At~ 5 à 10 s). Op deze 

manier stabiliseren we de laserfrequentie op een magneetveldvrije overgang. 

De gewenste Zeeman-verstemming kunnen we nu realiseren, door het trans-

missie-profiel van de Trope! tussen de verschillende stabilisatieslagen te 

verstemmen. De Trope! is een confocale trilholte, waarvan we de plaataf-

stand D piëzo-elektrisch kunnen sturen (fig. 7.1) 

.! 
111 ., 

I ! i _A ~ AVTS~ 
'i/1 

' (I .. .u 
V Pil vN.,., __..)> 

(a) 

fig. 7.1: de confocale trilholte (Tropel) (a) met bijbehorend 

transmissieprofiel (b) 

De lichtweg binnen de optische trilholte wordt vele malen doorlopen, door 

reflektie aan de platen. Er treedt destruktieve interferentie op (trans-

missie nul) wanneer de golflengte van het licht niet een geheel aantal maal 

binnen de lichtweg past. 

4D = N . .S..= N.À nv 
(7.6) 

Hierin is n de brekingsindex van het medium in de Trope!. Het transmissie-

profiel van de Trope! heeft dus maxima bij de frequenties: 

(.b) 



-86-

(7.7) 

Door de plaatafstand D piëzo-elektrisch over een afstand Ad te verplaatsen, 

verschuift het transmissie-profiel van de Tropel over 

(7.8) 

Voor laserfrequenties die wij wensen {X = 600 à 650 nm) kan het trans-

missie-profiel over 11 GHz verschoven worden met een p!ëzo-spanning van V = 

300 V. De door ons gewenste verstemming {maximaal 817 MHz) kan dus eenvou-

dig gerealiseerd worden met een piëzo-spanning van ongeveer 22 Volt.Deze 

spanning sturen we met behulp van een Digitaal-Analoog-converter {DAC), die 

een spanning tussen 0 en 10 Volt op 2.5 mV nauwkeurig levert. Deze spanning 

versterken we met een faktor 5 en voeren die dan aan de Tropel toe. Elke 

DAC-stap (2.5 mV) korrespondeert met een frequentie-verstemming van 

11 GHz 
Av = {5 * 2.5 mV) . 300 Volt = 0.5 MHz (7.9) 

De stapgrootte is dus voldoende klein om binnen de natuurlijke lijnbreedte 

van de overgang te blijven. 

De dye laser-cavity, die ook piëzo-elektrisch gestuurd wordt en die gekop-

peld is aan het transmissie-profiel van de Trope!, kan over maximaal 3 GHz 

verstemd worden. De experimentele omstandigheden laten dus toe, dat we met 

de huidige dye laser opstelling de gewenste laserfrequentie-verstemming 

kunnen instellen. 

Het stabiliseren op een Zeeman-verschoven overgang gaat nu als volgt in 

zijn werk. 

1. In een stabilisatie-slag stemmen we de laserfrequentie af op de magneet-

veldvrije overgang (v = v ). 
0 
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2. Nadat de laserfrequentie v ingesteld is, gaan we het transmissiea 

profiel van de Trope! piëzo-elektrisch versternmen over AvMi~· Dit 

versternmen mag niet te snel gebeuren, omdat de regelkring die de laser-

frequentie aan het transmissie-profiel koppelt, deze verstemming moet 

kunnen bijhouden {At~ 10 s). 

3. De zo ingestelde Zeeman-verschoven frequentie {v
0 

+ vMi~) laten we een 

korte tijd {At ~ 30 s) in deze situatie staan. Gedurende deze tijd kan 

in het experiment met de Zeeman-verschoven laserbundel gemeten worden. 

4. Nadat de meting uitgevoerd is, wordt de laserfrequentie-verstemming weer 

ongedaan gemaakt. Ook deze verstemming mag niet te snel gaan (punt 2). 

5. Nu wordt opnieuw een laserstabilisatie-slag uitgevoerd om te zien of de 

laserfrequentie niet te veel verlopen is. 

7.3 Optisch pompen in een magneetveld 

(Ar-) 

hcx:fdbundca l 
( ,.~ .. ) 

fig. 7.2: schematische weergave van de ringmagneten om het strooi-

centrum 
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In de opstelling is een set ringmagneten a-symmetrisch om het strooicentrum 

geplaatst {fig. 7.2). 

Het magneetveld van deze magneetringen langs de hoofdbundel-as is opgemeten 

en is weergegeven in figuur 7.3. 

t!l ... 

i -

-

Î~ 
j\ 

/ 
.. 

\ 
\ 

- - -- - -

J . 

- - - - - -

1 

fig. 7.3: het magneetveld van de ringmagneten langs de hoofdbundel-as 

Op de pos i tie waar we met de laserbundel de Ne*{3P. ,M. )-metastabielen 
1 1 

exciteren hebben we een homogeen magneetveld van B ~ 210 Gauss {ABIB ~ 0.5% 

binnen Az = 2 mm). 

We willen nu het metastabielensignaal bekijken als funktie van de laser-

verstemming Av. Indien deze verstemming Av overeenkomt met een Zeeman-

verschuiving AvMi~· verwachten we een afname van het metastabielensig

* 3 naai; een Ne { Pi,Mi)-toestand wordt dan leeggepompt {vgl. {7.1)). 

Ui tli ining 

Voordat we dit experiment kunnen uitvoeren, moeten we eerst voor zorgen dat 

de laserbundel de hoofdbundel loodrecht kruist, zodat we bij het optisch 

pompen een minimale Dopplerverschuiving hebben. In het verleden gebeurde 

dit in een magneetveld-vrij pompcentrum door een maximale metastabielen-
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verzwakking te bewerkstelligen. In de huidige opzet is dit niet mogelijk, 

omdat een laserfrequentie v (geen Zeemanverstemming) onder verschillende 
0 

hoeken a met de normaal op de hoofdbundel via de Dopplerverschuiving 

AvDo 1 toch eventuele Zeeman-verschoven overgangen kan pompen. pp er 

vNe*· sina 
Av = Doppier c 

We kunnen nu op twee manieren deze problemen omzeilen: 

1. Uitliinen zonder magneetveld. 

{7 .10) 

We verwijderen de magneetringen uit de opstelling en lijnen de laserbundel 

uit met maximale metastabielenverzwakking . 

• 
~ - - -

fig. 7.4: laserbundelfixatie met diafragma buiten de opstelling en 

kwadrantdiodes bij het pompcentrum 
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Vervolgens leggen we de laser-bundelrichting vast op twee posities (buiten 

de opstelling met diafragma, vlak achter het pompcentrum met 

kwadrantdiodes, zie figuur 7.4). Voor de kwadrantdiodes is een verzwakker 

gemonteerd, omdat het laservermogen anders te groot is voor de diodes. 

Nadat de laserbundel-richting vastgelegd is, plaatsen we de ringmagneten 

terug. Het nadeel van deze methode is dat de opstelling twee keer belucht, 

opengemaakt en weer afgepompt moet worden. 

2. Uitlijnen met magneetveld 

Door een geschikte Zeeman-overgang te kiezen in kombinatie met een geschik-

te laserpolarisatie, kunnen we ervoor zorgen dat slechts één overgangs-

frequentie tot metastabielenverzwakking kan leiden. Voor de excitatie uit 

vergelijking 7.1 kunnen we vier verschillende impulsmomentovergangen selek-

teren (Ji ~ J 1). Als gevolg van het Zeeman-effekt splitsen deze overgangen 

op inNenergie-verschoven overgangen. In figuur 7.5.a t/m d zijn deze 

afzonderlijke situaties weergegeven. We zien dat de overgang 

(7 .11) 

slechts drie energie-gesplitste sub-overgangen heeft (AMJ=-1,0,+1). 

Van deze drie subovergangen kunnen we de AMJ=O overgang bewerkstelligen met 

behulp van de laserpolarisatie Ê. We kunnen nu twee situaties onderschei-

den: 

In de eerste situatie (Ê u B) hebben we te rnaken met drie subovergangen ten 

opzichte van het magneetveld B die energie-opgesplitst zijn (AM J=-1. 0,+1). 
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tvl: -1 0 +l tr\: _, 0 ... , 
J=' J=' 

.Amc 

rrl: 0 
J:O 

tn.: -2 _, 
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m : -I 

J=1. © J = 'Z J· z2 N ~ 1'2. 
' I J I 

J='Z. (m=o --t rn.:o i 5 \JC2rboQQn) m. -1. _, 
0 ~ 

I N = IS" 

fig. 7.5: de vier verschillende impulsmoment-overgangen (Ji~Jk) 

Op grond van de laserpolarisatie Ê zal alleen de AMJ=O overgang gepompt 

kunnen worden. 

Dit is weergegeven in figuur 7.6.a. De AM~--1,+1 overgangen passen niet bij 

de laserpolarisatie en worden niet geëxciteerd. In de tweede situatie {Ê ~ 

B) zullen alleen die AM J overgangen (ten opzichte van het B-veld) gepompt 

worden, die na rotatie over 90° een AMJ=O komponent bevatten. De I(MJ)f:-0> 

toestand ontwikkeld zich na rotatie over 90° in een~ {I(MJ)g=-1> + 

I(MJ)g=+1>}-toestand, zodat in het geval Ê ~ Balleen de subovergangen 

AMJ=-1 en AMJ=+1 ten opzicht van het magneetveld geëxciteerd kunnen worden. 
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fig. 7.6: twee excitatie-configuraties Ê u B (a} en Ê ~ B (c} met 

korresponderende subovergangen ten opzichte van het 

magneetveld 

Door een (Ji=O} ~ (Jk=l} overgang te kiezen met Ê u B, bereiken we de situ

atie dat alleen de niet-verstemde laserfrequentie voor metastabielen-

verzwakking kan zorgen (andere Zeeman-.overgangen worden niet gepompt). We 

kunnen dan op de oude manier van maximale metastabielenverzwakking de 
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laserbundel loodrecht op de hoofdbundel uitlijnen. Opnieuw leggen we daarna 

de laserbundelrichting vast met diafragma en kwadrantdiodes {fig. {7.4)). 

We kunnen daarna andere Ji ~ Jk overgangen selekteren, die we met behulp 

van diafragma en kwadrantdiodes loodrecht op de hoofdbundel kunnen projek-

teren. Het voordeel van deze methode is dat de opstelling niet belucht en 

afgepompt hoeft te worden. Een nadeel is dat eerst een {Ji=O) ~ {Jk=1) 

overgang genomen moet worden, waarna een andere golflengte ingesteld moet 

* 3 worden indien we een Ne { P2 .MJ) toestand willen moduleren. 

Nadat de laserbundel-richting vastgelegd is met het diafragma en de kwa-

drantdiode, willen we eerst nagaan of de gerealiseerde laserfrequentie-

verstemming voldoende is om de Zeeman-verschoven overgangen te exciteren. 

Dit bekijken we door de pomp-efficiëncy ~ t te bepalen; dit is de fraktie me a 

metastabielen die naar de grondtoestand Ne{ 1s0) is overgepompt via het 

Zeeman-verschoven bovenniveau. 

_ # meta(laser uit} - # meta(laser aan) 
~meta- # meta(laser uit) {7. 12) 

Het edelgas neon kent drie isotopen die in verschillende frakties in de 

natuur voorkomen: 20Ne {90.9%), 21Ne {0.3%) en ~e {8.8%). De metastabiele 

3 3 toestanden P0 en P2 omvatten in totaal zes magnetische subtoestanden, 

waarvan we veronderstellen dat ze isotroop bezet zijn. Indien we de laser-

frequentie nu stabiliseren op de Zeeman-overgang: 

20 * 3 20 ** Ne { P. , M. ) + hv ~ Ne { {a} . , M . ) 
1 1 J J 

{7 .13) 

verwachten we dat slechts 15% {~ 1/6 * 90.9%) van de neon-metastabielen 

geëxciteerd kan worden. We kunnen een pompefficiëncy van maximaal 

~ ~ 15% verwachten. meta 
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Het magneetveld op de positie waar we de hoofdbundel met de laserbundel 

kruisen, bedraagt 210 Gauss. We kunnen de vereiste laserfrequentie-

verstemming nu berekenen met de Landé-g-faktoren en vergelijking 7.3. We 

stemmen de laserfrequentie af op de overgang: 

,+2) + hv .+2) (7 .14) 

(À = 633.443 nm) en we bepalen de pomp-efficiëncy n als funktie van de 111eta 

laserfrequentie-verstemming Av. De resultaten van dit experiment zijn weer-

gegeven in figuur 7.7.a (Ê ~ B) en 7.7.b (Ê H B). 
@ E-2 
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fig. 7.7: pomp-efficiëncy als funktie van de laserfrequentie-

verstemming Av in een magneetveld van 210 Gauss 

Uit figuren 7.7.a en 7.7.b blijkt inderdaad dat de pompefficiency ~niet 
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hoger dan 15% wordt, wat de veronderstelling van isotrope bezetting van 

magnetische 

niet geheel 

subniveau's nogmaals bevestigd. De pompefficiëncy ~ t wordt me a 

15% omdat een deel van de geëxciteerde Ne**({a}8 .Mj)-toestanden 

kan vervallen naar een andere metastabiele magnetische subtoestand 

Ne*(3P2 .M:) dan die van waaruit gepompt wordt (M: ~ M.~ vgl. (7.13}). 
1 1 1 

Ook zien we uit de figuren 7.7.a en 7.7.b dat we met de keuze van de laser

polarisatie Ê AM-overgangen kunnen selekteren wat we reeds eerder vermeld 

hebben. 

We kunnen de laserverstemming uitrekenen via het aantai DAC-stappen en deze 

waarde vergelijken met de verstemming die we op op grond van vergelijking 

7.3 verwachten voor een magneetveld van 210 Gauss. Deze resultaten zijn 

weergegeven in tabel 7.2. De M=O naar M=O overgang kan niet gepompt worden; 

dit is een optisch verboden overgang. De M=1 naar M=2 en M=-1 naar M=-2 

overgangen worden niet gepompt, omdat de overgangsfrequentie dicht bij de 

overgangsfrequentie van de M=-2 naar M=-2 en de M=2 naar M=2 ligt. Indien Ê 

niet exakt loodrecht op B ligt kunnen deze overgangen gedeeltelijk meege-

pompt worden. 

Op grond van de resultaten in tabel 7.2 verwachten we dat het magneetveld 

géén 210 Gauss bedraagt maar slechts 150 Gauss. Een checkmeting met een 

Gaussmeter nadat de ringmagneten uit de opstelling zijn gehaald bevestigen 

deze afwijkende waarde. De vooraf gemeten waarde B = 210 Gauss is dus afge-

nomen of fout gemeten. Een meetfout verwachten we niet, omdat de Gaussmeter 

bij het magneetveld van de spektrometer de B-waarden reproduceerde, die we 

met de andere magneetveldmeetmethode gevonden hebben. Misschien hebben we 

te maken met een temperatuureffekt in het vakuüm. Bij een temperatuur van + 

B0°C in het vakuüm mag de magnetisatie van de ringmagneten niet verloren 

gaan (materiaal is Ferroxdure 400, [COMPB3]). Wanneer de spektrometer 

gebruikt gaat worden, moeten we op een mogelijke magneetveld-afname bedacht 

zijn. 
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aantal laserfrequent ie- AvMi~ pomp-

DAC-stappen verstemming [B = 210 Gauss] efficiency (~) 

[MHz] [MHz] [%] c5(~) [%] 

-2 -1 -845 -363 -550 9.2 0.1 

-1 0 -675 -290 12.3 0.1 

0 1 -515 -221 -334 13.4 0.1 

1 2 -350 -150 -227 

-2 -2 -325 -140 -215 

-1 -1 -165 -71 -108 

0 0 

1 1 +165 + 71 +108 

2 2 +325 +140 +215 

-1 -2 +350 +150 +227 

0 -1 +515 +221 +334 12.9 0.1 

1 0 +675 +290 +442 13.5 0.1 

2 1 +845 +363 +550 11.6 0.1 

tabel 7.2: laserverstemmingen waarop metastabielen maximaal gepompt 

worden vergeleken met berekende AM-overgangsfrequenties; 

op iedere overgang is de gemeten pomp-efficiëncy gegeven 

We kunnen konkluderen op grond van de uitgevoerde pomp-metingen, dat de 

gerealiseerde laserfrequentie-verstemmogelijkheid voldoet aan de eisen. We 

kunnen in de toekomst alle magnetische subtoestanden exciteren van de 

** Ne {a}1-toestanden. 
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* 3 7.4 Oriëntatie-afhankelijkheid voor Penning-Ionisatie: Ne i ~~i) +Ar 

In het strooicentrum van de gekruiste bundel-opstelling "klavertje 4", 

meten we ionisatie cross-sekties door middel van ionendetektie. Door het 

* 3 aangebrachte magneetveld kunnen we een magnetische subtoestand Ne ( P2 .Mi} 

uit de bundel verwijderen YQ2r het strooicentrum (fig. (7.2)). Het 

verschilsignaal (voor ionen en metastabielen} bij de situaties laser-aan I 

laser-uit levert dan de bijdrage van het leeggepompte Ne*(3Pi,Mi}-niveau. 

In figuur 7.8 is de situatie-schets van de gekruiste bundelopstelling met 

de magneetringen weergegeven. 

fig. 7.8: situatie-schets van de experimentele opstelling 

"klavertje 4" , met ringmagneten rond het strooicentrum 

1. hoofdbundel 2. dwarsbundel 

3. chopper 4. ringmagneten 

5. strooicentrum 6. laserbundel 

7. spiraltrondetektor voor detektie van ionen en UV-fotonen 

8. kwadrantdiode met verzwakker voor uitlijning 

9. repeller 

10. metastabielendetektor 
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ion De bepaling van de ionisatie cross-sektie Q gebeurt door ionendetektie 

en door metastabielendetektie [VERH84,SCH086,WEYEB8]. Er geldt: 

Qion ,.. # ion 
# rneta (7 .15) 

*3 We kunnen de cross-sektie voor de Ne ( P2 ,Mi)-toestand bepalen, door het 

verschilsignaal voor ionen en voor metastabielen te bepalen voor de ver-

schillende magnetische Mi-subniveau's. De verhouding van deze twee 

verschilsignalen is dan evenredig met de cross-sektie voor het gepompte 

magnetische subniveau. Dit is voldoende om het oriëntatie-effekt voor de 

* 3 Ne ( P2 )-toestand te bepalen. In absolute waarden van de cross-sektie zijn 

we nu niet geïnteresseerd, die zijn reeds eerder bepaald [VERH84,SCH086]. 

De eerste meting voeren we uit zonder chopper. De chopper maakt het moge-

lijk om de signalen te meten als funktie van de hoofdbundelsnelheid zodat 

we de cross-sektie Qion kunnen meten als funktie van de botsingsenergie E. 

Een meting zonder chopper betekent dat je géén energie-afhankelijkheid 

bepaalt, maar de meetsignalen worden een faktor 50 groter (=open fraktie 

van de chopper [VERH84]). We bepalen nu de verschilsignalen voor ionen en 

voor metastabielen in het geval dat we verschillende Mi-subniveau's modu

leren. Deze signalen worden alle gekorrigeerd voor UV-signaal en achter-

grondgas [VERH84,SCH086, WEYESS]. 

We meten de volgende signalen: 

Aion := # ionen(laser uit} - # ionen(laser-aan) 

= ni . # ionen(laser uit} on 

Ameta:= # meta(laser uit} - # meta(laser aan) 

= ~ . # meta(laser uit} meta 
(7. 16} 

Hierin zijn n. en~ de pomp-efficiëncy's waarmee de signalen gernodu-lOn meta 
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leerd worden voor respektievelijk ionen en metastabielen. De cross-sektie 

* 3 voor het gemoduleerde Ne ( P2 ,Mi)-niveau is dus evenredig met: 

Aion(Mi) 

Ameta(Mi) 
T}ion(Mi) 

T}meta(Mi) 
(7 .17) 

Op deze manier krijgen we de cross-sektie-verhouding voor de verschillende 

magnetische subniveau 's Ne*(3P2 ,M=-2, .· .. ,+2). Er moet wel opgemerkt worden 

dat we magnetische subniveau's moduleren ten opzichte~ het magneetveld 

(evenredig aan de hoofdbundelas), terwijl voor de botsing de relatieve 

-+ 
snelheid g de enige relevante quantisatie-as is (fig. (7.9)). 

... - -!3• ~ 
~ 

~ 
-+ -- . 

~ 

V. 

*3 . ~ fig. 7.9: Ne ( P2 .Mi)-modulatle ten opzichte van de B-as. Rotatie 

over de hoek 8 = arctan(v21v
1

) levert de gemoduleerde 

bezetting ten opzichte van de relatieve snelheidsas 

* 3 De gemoduleerde Ne ( P2 ,Mi)-toestand moet dus geroteerd worden over een 

hoed 8 = arctan(v2/v
1

) om de gemoduleerde bezetting ten opzichte van de 

* 3 relatieve snelheidsas te bepalen. Hoe de verschillende Ne ( P2 ,Mi)-toestan-

den zich ontwikkelen na rotatie over een hoek 8, wordt gegeven door de 

rotatie-matrix-elementen (Wigner-D-funkties,[MESSSl]: I di~~.(8(g)) 1
2 

). 
1 

De ontwikkeling van de verschillende magnetische subniveau's na rotatie 

over een hoek 8 wordt weergegeven in d·e figuren 7 .lO.a t/m c. 
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fig. 7.10: de geroteerde bezettingen Ne*( 3P2 .Mi) ten opzichte van de 

relatieve snelheidsas als funktie van de rotatiehoek ~ 

Aangezien de ionisatie cross-sektie Qion alleen bepaald wordt door de elek-

tronen-dichtheidsverdelingen (gelijk voor +Mi en -Mi)' verwachten we dat de 

cross-sektie alleen afhangt van de absolute waarde van het magnetisch 

quanturngetal IMI. We krijgen dus drie oriëntatie-afhankelijke cross-sekties 

ion I I * 3 . Q voor M =0,1,2. Door de gemoduleerde Ne ( P2 ,Mi)-bezettlngen te rote-

ren over de hoek ~ krijgen we dus drie onafhankelijke vergelijkingen met 

drie onbekenden QIMI, IMI=0.1,2. We kunnen de verschillende ionisatie 

cross-sekties QIMI dus in principe oplossen. 

Omdat de cross-sektie niet bepaald wordt door het teken van het magnetisch 

...l 
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quanturngetal Mi' verwachten we dat de gemeten cross-sekties uit vergelij

king {7.17} gelijk zijn voor tegengestelde Mi-waarden. Met andere woorden, 

we verwachten dezelfde pomp-efficiëncy verhouding ~i {M}/~ (M} voor on meta 

M=+Mi en M=-Mi. Dit zijn we experimenteel nagegaan. De resultaten van deze 

meting staan in tabel 7.3. 

0 -1 

0 +1 

+1 0 

-1 0 

+2 +1 

-2 -1 

DAC-stap Av [MHz] ~ [%] meta 

+500 

-500 

+660 

-660 

+820 

-810 

+215 

-215 

+285 

-285 

+350 

-350 

12.9 {0.1} 

13.4 (0.1} 

13.5 {0.1} 

12.3 {0.1} 

11.6 {0.1} 

9.2 {0.1} 

8.0 (0.5} 

7.7 (0.5} 

11.3 {0.5} 

6.1 {0.5} 

10.5 (0.5} 

4.6 {0.5} 

tabel 7.3: gemeten pompefficiëncy's; om te korrigeren voor 

0.6 (0.05} 

0.6 (0.05} 

0.8 {0.05} 

0.5 (0.05) 

0.9 {0.05) 

0.5 (0.05) 

apparaatdrift is de meting laser aan/ laser uit 24 keer 

herhaald 

Uit tabel 7.3 blijkt dat er niet de verwachte symmetrie optreedt. De meet-

resultaten konden goed gereproduceerd worden, zodat een meetfout uitgeslo-

ten mag worden. 

Omdat de niet-symmetrische resultaten niet verklaard konden worden met de 

volle-bundel-metingen {zonder chopper}, hebben we dezelfde meetstrategie 

met chopper uitgevoerd, om te zien of er een energie-afhankelijk effekt 

meespeelt. Met chopper meten we de verschilsignalen voor ionen en metasta

hielen als funktie van de looptijd t van de Ne*-metastabielen die ze nodig 
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hebben om de afstand L van de chopper naar detektor te overbruggen. De 

snelheid van de metastabielen vNe* kan dan berekend worden (vNe* = Llt). 

@ ~ 

20 20 

15 15 
,_, 
,..! • 10 ...... 10 

i 
1:11 

5 ~ 
f::"" 

0.01 DD1 

@ 

20 20 

15 15. ,., 
~ 
0 
u 10 

i -
~~ 

llD1 w 1.0 U01 
Ener ie C e::...\:...:.1 )-------" 

f'Y') = -'2 -t _, © i 

! 

-p~ c.U 

I 

I 
~ 15~ 
~ ! 
....... I 

~ 
10~ 

I 

E I 
~ sr 

I 
i 
I 

(Jl)l lll 1D 0.01 
l::.-.e~ 1e CeV) 

. 

'I 

m~o ~ -• 

~ 1 

~Wi1 'î ·~ ~~Hili! 
!I I 1!!1 

j • 

. d 

0.1 
Enerqie 

i 
J. 

.I 

w 
Ce V) 

w 1D 
Ene~ 1e CeV) 

fig. 7.11: de pomp-efficiency's n voor verschillende Zeeman-llleta 

overgangen bij een laserpolarisatie Ê ~ B 
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De dwarsbundelsnelheid v2 is ook bekend [VERH84,WEYE88], zodat de relatieve 

snelheid g = (v~e* + v~) 112 berekend kan worden. De botsingsenergie E wordt 

dan gegeven door E = ~.~.g2 , waarbij~ de relatieve massa van de botsende 

deeltjes is. We meten nu de pomp-efficiëncy voor metastabielen ~eta als 

funktie van de botsingsenergie E indien we verschillende Zeeman-overgangen 

kiezen. De resultaten zijn weergegeven in de figuren 7.11.a t/m f. 

In de figuren 7.11.a t/m f zien we heel duidelijk de asymmetrie terug in-

dien we twee symmetrische Zeeman-overgangen selekteren. Deze asymmetrie 

doet zich voor diskrete energie-waarden voor: E1 ~ 500 meV, E2 ~ 2 eVen 

E3 > 6 eV. 

De verklaring voor dit effekt is de volgende. De kwadrantdiode met verzwak-

ker, die voor de laseruitlijning ingebouwd is, reflekteert de laserbundel 

in de hoofdbundel (reflektie~ 90%). Indien deze gereflekteerde laserbundel 

een hoek a ~ 90° maakt met de hoofdbundel krijgen we te maken met Doppler-

verschuiving (fig. (7.12)). 

fig. 7.12: de gereflekteerde laserbundel resulteert in 

Doppier-verschoven laserfrequenties 

Wanneer de Doppierverschoven laserfrequentie vlaser + AvDoppler (= afhanke

lijk van de hoofdbundelsnelheid v1) gelijk is aan de overgangsfrequentie 

van een andere Zeemanovergang, dan wordt deze overgang ook geëxciteerd: 
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+ Av + AvM ~ + 
v1sina 

+ AvMjMk V = V V = V laser Doppler 0 i 0 c 0 

oftewel: 
v1sina 

AvMjMk - AvMi~ (7 .18) V = 
0 c 

Wanneer dus een extra Zeeman-overgang AvMiNk geëxciteerd kan worden, neemt 

de pomp-efficiëncy ~ ta toe. Daarom zien we in de figuren efficiëncy's die me 

groter zijn dan de verwachte 15% per Zeemanovergang. Omdat we de hoofdbun-
. 

delsnelheden kennen, waarvoor een extra Zeeman-overgang geëxciteerd wordt, 

kunnen we de hoek a uitrekenen. We kijken daarvoor naar figuur 7.13 waar de 

Zeeman-overgangen voor de laserpolarisatie Ê ~ B staan aangegeven (zie par. 

(7 .3)). 

AiYl= +l àm--, 
r .A.. 

' r A 

' 
A~QIZ.II'\Q" 

(À I bn dl el fl 'i ~J 
• 

-1 .. ·1 0 .. , 
~ 

_,.., -z. •~o 

-l-0 .... .,_ 
0 ~ -· 

z. .... 

fig. 7.13: de mogelijke Zeemanovergangen indien Ê ~ B (B = 150 Gauss, 

Avz z 210 MHz) eeman 

Indien cosa < 1 is de Dopplerverschuiving negatief. De Zeemanovergang (a) 

en (e) uit figuur 7.13 zullen dan geen extra Zeemanovergangen vertonen als 

gevolg van de Dopplerverschuiving. Dit wordt bevestigd in figuur 7.11.e. De 

overgangen (b) en (f) zullen extra Zeemanovergangen pompen, indien de 

hoofdbundelsnelheid gelijk is aan: 



v' = 1 

Avz .c eeman 
v .sina 

0 
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(7.19} 

Dit wordt bevestigd door de figuren 7.ll.d en 7.11.b. De overgangen (c) en 

(g) worden verstoord door extra Zeemanovergangen voor hoofdbundelsnelheden 

v1=vi ~ v1=2.vi (AvDoppler = 2.AvZeeman>· Dit herkennen we in de figuren 

7.11.a en 7.11.c. Op dezelfde wijze worden de overgangen (d} en (h} ver-

stoord door extra Zeeman-overgangen voor hoofdbundelsnelheden v1=vi, 

v1=2.vi ~ v1=3.vi. Dit komt tot uitdrukking in figuur 7.ll.f. Deze drie 

hoofdbundelsnelheden corresponderen met de botsingsenergieen E = 500 meV, 

2 eV en > 6 eV. We kunnen de snelheid vi (bij E=SOOmeV) uitrekenen. 

De hoek a volgt nu uit vergelijking (7.19). 

sina 
A.vZe .c eman ,.. 

"' 
1 

-25 

(7.20) 

(7.21) 

Dit is een heel realistische waarde voor a. De verzwakker maakt dan een 

hoek van "' 1° met de hoofdbundelas. Aangezien de verzwakker met lijm op de 

kwadrantdiode is bevestigd, is deze hoekfout zelfs heel acceptabel. 

Om toch een uitspraak te kunnen doen over de oriëntatie-afhankelijkheid 

voor Ne**(3P2 ,Mi) +Ar, voeren we het experiment uit bij de Zeemanover

gangen (a), (e) en (f) uit figuur 7.13. We hebben dan het minste last van 

extra gepompte Zeemanovergangen. De gemeten pompefficiëncy's nion(E) en 

n (E) zijn in de figuren 7.14.a t/m c weergegeven. meta 
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fig. 7.14: de gemeten pomp-efficiëncy's ~. {E) en ~ t {E) voor de 
10n me a 

* 3 Ne { P2 .M=0,1,2)-Ar systemen 

Voor ieder energiepunt E kunnen we de hoek 8 bepalen, waarover de gemodu-

*3 . leerde Ne { P2 ,Mi)-bezettlng geroteerd moet worden, om de bezetting van de 

-+ magnetische subniveau's ten opzichte van de relatieve snelheid g te bepalen 

{fig.(7.9) en {7.10) en vgl. {7.18)). We hebben voor een aantal energie-

punten Ei het verkregen stelsel van drie vergelijking met drie onbekenden 

opgelost. Uit onze metingen volgt niet de absolute waarde van de werkzame 

doorsnede maar alleen de verhouding van de cross-sekties QIMJI onderling 

voor Ne*{3
P2 • IMJI=0,1,2) +Ar. Daarom hebben we de pomp-efficiëncy-verhou

ding ~. /~ t {- Q) geschaald op 
10n me a 
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< T}ion > = ~ IT}ion (M=O) + 2.T}ion (IMI=1) + 2.T}ion (IMI=2)] (7.22) 
71meta 71meta 71rneta T}meta 

De geschaalde pomp-efficiëncy-verhoudingen zijn dan gelijk aan de geschaal-

de cross-sekties. 

(7.23) 

waarbij Q gegeven wordt door: gem 

Qgem := ~ [Q(M=O) + 2.Q(IMI=1) + 2.Q(IMI=2)] (7.24) 

In tabel 7.4 zijn deze geschaalde cross-sekties QIMJI/Q , die uit vergegem 

!ijking 7.23 volgen, getabelleerd. 

energie 
[me V] 

70 

100 

200 

700 

1000 

2000 

5000 

tabel 7.4: 

Q(M=O) 
Qgem 

1.40 

1.01 

1.15 

0.92 

0.94 

1.13 

1.01 

(0.69) 

(0.80) 

(0.14) 

(0.30) 

(0.15) 

(0.22) 

(0.21) 

Q( IM 1=1) 
Qgem 

1.05 (0.51) 

1.17 (0.55) 

1.12 (0.21) 

1.22 (0.10) 

1.17 (0.17) 

1.10 (0.10) 

1.24 (0.25) 

Q( IMI=2) 
Qgem 

0.76 (0.29) 

0.83 (0.15) 

0.81 (0.07) 

0.82 (0.17) 

0.86 (0.15) 

0.83 (0.12) 

0.76 (0.24) 

IMI * 3 geschaalde cross-sekties Q IQ voor Ne ( P2 .M) - Ar gem 

Deze waarden zijn in de figuur 7.15 weergegeven. Uit figuur en tabel blijkt 

duidelijk dat de ionisatie cross-sektie voor het Ne*(3P2 . IMI=2) - Ar 
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systeem ruim 25% kleiner is dan voor de Ne*(3P2 . IMI=0.1)- Ar systemen. De 

laatste twee systemen zijn binnen de meetnauwkeurigheid gelijk. 

We mogen dus konkluderen dat er een heel verrassend polarisatie-effekt te 

zien is voor het Ne*(3P2) - Ar systeem. We zullen in de toekomst de testmo

dule heropbouwen, zodat het afwisselend met de spektrometer in de 

"klavertje 4" opstelling ingebouwd kan worden. We kunnen dan zowel voor 

* ** Ne -metastabielen als voor kortlevende Ne -toestanden oriëntatie-effekten 

bepalen voor de ionisatie cross-sektie. 
1 

T tml =• 
I 

'""' "2 1.4i 

,. 

tml • 
Q_ I Ï I 

I • b •• 
Q~ ... l/ •• I 

Ij I , 0.) 

O.l 

fig. 7.15: geschaalde ionisatie cross-sekties QIMI/Q voor gem 
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8. COnclusies en ~1ggesties 

Gedurende deze afstudeerperiode zijn voorbereidende metingen en bereke-

ningen gedaan ten behoeve van het ontwerp van een elektronenspektrometer. 

De elektronenspektrometer is gebouwd en bevindt zich nu in de testfase. 

In de eerste testfase [TIMMSS] moet er gekontroleerd worden of er überhaupt 

elektronen gedetekteerd kunnen worden. Dit doen we aan de hand van bot-
. 

singsexperimenten van metastabiele neon-atomen met argon-atomen. Vervolgens 

moet het elektronen-afbeeldingssysteem experimenteel geöptimaliseerd wor-

den. 

Om de elektronenselektie te testen kan een "seeded" hoofdbundel gebruikt 

worden, bestaande uit bijvoorbeeld neon gemengd met helium. Deze bundel 

laten we kruisen met een argon dwarsbundel. In het strooicentrum treden dan 

voor beide gassen (Ne en He) Penning Ionisatieprocessen op. De energiever-

delingen van de vrijgemaakte elektronen voor helium kunnen in de spektro-

meter energetisch worden gescheiden van die van neon. 

* * * * * Na de testmetingen zullen botsingsprocessen van He , Ne , Ar , Kr en Xe 

met NO met de spektrometer doorgemeten worden. In eerdere metingen met NO 

als dwarsbundelgas [MULDSS], is het verloop van de cross-sektie voor Pen-

ning Ionisatieprocessen als funktie van de energie gemeten. Hierbij treden 

effekten op, waarvan we verwachten dat er meerdere Penning Ionisatie-

processen meespelen (met eventueel andere. elektronenenergieën). Met de 

spektrometer hopen we te kunnen aantonen of dit het geval is. 

Voor het onderzoek van Penning Ionisatieprocessen van kortlevende Ne-atomen 

moeten we de metastabielen in het strooicentrum exciteren. In de opstelling 

moeten referentiepunten aangebracht worden om de laserbundellijn vast te 

leggen, zodat we een reproduceerbare uitlijning van de bundel hebben. 

Bij de botsingsexperimenten met kortlevende Ne-atomen in het magneetveld 
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van de spektrometer, kunnen we MJ-afhankelijke cross-sekties van het boven

niveau gaan bepalen. De oriëntatie van het B-veld ten opzichte van de rela

tieve snelheidsas is instelbaar van 0° tot 90°, waardoor we oriëntatie-ef

fekten van de impulsmomentvektor 1 ten opzichte van de relatieve snelheids-

as op de cross-sektie kunnen meten. 

We kunnen het elektronensignaal,dat nu nog heel laag is (orde 3 Hz) verho-

gen door de dwarsbundelintensiteit te verhogen. Dit kunnen we doen door de 

uitstroomopening van het dwarsbundelgas dichter bij de hoofdbundel te 

plaatsen, zoals dit ook in de opstelling "minibundel I" gedaan is [RUYT84] 

{fig. 8.1}. 

hulp
ui4:sv()O 
OfXlt\Ï~ 

d.warshun-
daJg~ 

fig. 8.1: verhoging van de dwarsbundelintensiteit 

De uitstroomopening ligt in de huidige opstelling op ! 30 mm van de hoofd-

bundel. Met behulp van een hulpuitstroomopening kunnen we de dwarsbundel op 

+ 2 mm van de hoofdbundel laten "uitstromen". De dwarsbundelintensiteit 

neemt met l/r2 af als funktie van de afstand. We boeken hiermee dan een 

signaalwinst van een faktor 152 = 225, waardoor het elektronensignaal in de 

orde van 700 Hz komt te liggen. Bovendien gaat het UV-achtergrondsignaal 

omlaag, omdat ieder kortlevend atoom dat via Penning Ionisatie zijn energie 

kwijtraakt geen UV-foton meer kan uitzenden. Naar de invloed van storingen 
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op de elektronenafbeelding ten gevolge de grote achtergronddruk is nog niet 

gekeken. We kunnen dus nog niet konkluderen dat op deze manier verhoging 

van de dwarsbundelintensiteit een reële mogelijkheid is om het elektronen-

signaal te verhogen. 

Om een beter oplossend vermogen van de elektronenenergie te krijgen moet de 

elektronenselektie in een sterker afgenomen magneetveld plaatsvinden. Dit 

kan door het gehele selektie en afbeeldingsgedeelte verder van het strooi-

centrum te verplaatsen. Ook het verkleinen van de afstand tussen de roos-

terdraden (Aa} in de selektieroosters van 1 mm naar 0.5 mm verhoogt het 

energie-oplossend vermogen van de spektrometer. Met een groter energie-op-

lossend vermogen kunnen processen, waarvan de totale kinetische energie van 

de vrijgemaakte elektronen slechts enkele procenten van elkaar verschillen, 

ook gescheiden gemeten worden. 

Uit experimenten met het optisch pompen in een magneetveld is gebleken dat 

het pompproces naar de Zeeman-verschoven magnetische subniveau's met de 

huidige dye laser-opstelling uitvoerbaar is. We kunnen de laser vanaf een 

gestabiliseerde frequentie versternmen over een voldoende groot frequentie-

bereik, zodat we in het magneetveld van de spektrometer naar alle Zeeman

opgesplitste Ne**({a}i,Mi}-bovenniveau's kunnen exciteren. 

Uit experimenten met het leegpompen van afzonderlijke MJ-benedenniveau's 

* 3 van Ne ( P2 .Mi}' zien we een polarisatie-effekt voor de verschillende 

MJ-niveau's. De ionisatie cross-sektie voor het Ne*(3P2 ,M=2}-argon systeem 

is ruim 25% kleiner dan voor de Ne*(3P2 .M=O,l}-argon systemen. De laatste 

twee systemen zijn binnen de meetnauwkeurigheid gelijk. 
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Appendix A 

De elektronenenergieverdeling op de selektieroosters 

We berekenen eerst de energieverdeling evenwijdig aan symmetrie-as van de 

spektrometer in het strooicentrum. Hierbij gaan we uit van een homogene 

uitzending van elektronen over de ruimtehoek. De kinetische energie van de 

elektronen is konstant en gelijk aan E . We normeren de energieverdeling op 
0 

1. 

elektronenenergieverdeling van elektronen met energie E 
0 

over de ruimtehoek 0. 

f{O.E0) = konstant 

41r 
f f{O.E0 ) dO = 1 
0 

(A.l) 

f•(a.E0) = elektronen-energieverdeling van elektronen met energie E0 

over hoek a met de z-as {fig. A.l). 

__. 
'B 
2-0S 

fig. A.l: hoek a van een elektronenbaan met de z-as 

da 
f•(a.E0)da = f•(a.E0)~0 = f{O.E0)dO 

dO = 21r sina da 
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~ f'(a,E0) = {1/2) * sina {A.2) 

De elektronenenergie evenwijdig aan het magneetveld {= de symmetrie-as in 

2 het strooicentrurn) behorend bij een hoek {a) is gelijk aan: E
0

g = E
0 

cos a. 

De energieverdeling over E
0
gnoemen we F1{E

0
g.E

0
). 

F 1 {E
11
g.E

0
) dE

11
g = F 1 {E

1
tif,E

0
) {dE

11
ifda) da = f • (a,E

0
) da 

dE
11

g = 2 E
0

cosa sina da 

Op de positie van de selektieroosters {B = 1/5 B0~ 

{A.3) 

Elektronen met energie {E
11
g) in het strooicentrurn, hebben op de selektie

roosters een energie {EuB,sel): 

B1 = het magneetveld in het strooicentrum 

B2 = het magneetveld op de selektieroosters 

{A.4) 

De elektronenenergieverdeling over E//B,sel op de selektieroosters noemen we 

F1{E//B'Eo) dE//B = F2{E//B,sel'Eo) dE//B,sel 

dE11B, sel = {B21B1 > dE"B 
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De veldlijnen op de selektieroosters komen vanuit het middelpunt van een 

bol met straal r = 26 mm [SENHS6] en komen vanuit het strooicentrum op een 

afstand van maximaal 6 mm tot de symmetrie~s op de selektieroosters aan 

(fig.A.2). 

- - ï!-~S -

fig. A.2: richting van de veldlijnen op de selektieroosters 

De elektronenverdeling over de energie evenwijdig aan het remveld van vlak-

ke roosters 

,-
\- L - -

' '· ,. __ -

v, 

fig. A.3: snelheidskomponenten van de elektronen ten opzichte van het 

B-veld en ten opzichte van de selektieroosters 
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We zijn geïnteresseerd in de energiekomponent (E1) evenwijdig aan het rem

veld van de selektieroosters, omdat dit de energie is waar de elektronen op 

geselekteerd worden. Deze komponent (E1) hangt af van de hoek 8 tussen het 

magneetveld (en dus ~UB) en het remveld (Êrem) en van de snelheidskomponen

ten loodrecht op het B-veld (~iS) en evenwijdig aan het B-veld (~uB) (fig. 

A.3). 

I_. I 2 2 112 De snelheidskomponent ( v~ = (vtot - vuB) ) staat in een willekeurige 

richting loodrecht op bet B-veld, bepaald door a (fig. A.3). We veronder-

stellen alle hoeken (a) even waarschijnlijk en dus de elektronenverdeling 

{P(a)) over de hoek a konstant. We veronderstellen tevens de elektronen-

verdeling over 8 (P(8)) evenredig met sin 8. De elektronenverdeling over de 

energie evenwijdig aan het magneetveld (F2(EuB'E
0

)) is bekend (vgl. A.5). 

Indien we van een hoek (a) uitgaan, kunnen we de hoek ~(a) uitrekenen die 

de totale snelheid (~tot) maakt met de symmetrie-as. De hoek (~(a) - 8) kan 

uit vi8.cos a en vuBbepaald worden: 

(A.6) 

De snelheidskomponent v1(vUB'8,a) langs de symmetrie-as wordt dan gegeven 

door: 

(A.7) 

De daarmee overeenkomende energie E1{EuB'8,a) wordt dan gegeven door: 

(A.S) 
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Elektronen met energie evenwijdig aan het magneetveld (E
8
B)' waarvan de 

snelheidskomponent evenwijdig aan B (v
8
B) een hoek 8 maakt met de sym-

metrie-as van de spektrometer en de snelheidskomponent loodrecht op het 

B-veld (viS) een hoek a maakt met een willekeurig gedefinieerde as lood

recht op het B-veld, leveren een bijdrage A[E
1

,E
0

,8,a] aan het elektronen

signaal behorend bij een energie (E
1

) evenwijdig aan het remveld 

1 1 
A[E1 ,E

8
B,8,a] = ---- * --- * 

(dE1/dE
8

B) (dE1/d8) 

1 
(A.9) 

We kennen de verdelingsfunkties van de. elektronen over EuB' 8 en a 

(F2 (E
8

B,E
0
), P(8), P{a)). De elektronenverdeling {GuÊrem{E1)) over de ener

gie evenwijdig aan het remveld (E1) volgt dan uit de integraal over EuB' 8 

en a van het produkt van A[E
1

,E
8
B,8,a] en de verdelingsfunkties: 

P{8) .d8. P{a) .da (A.lO} 
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Appendix B 

Berekening van het magneetveld van permanente magneten 

We beschrijven een permanente cilindersymmetrische magneet aan de hand van 

oneindig veel oneindig kleine kringstromen, die gesommeerd resulteren in 

een netto oppervlakte stroomdichtheid. Het magneetveld op de as van een 

kringstroom wordt beschreven door [NIJG79]: 

J.L I 3 
B = ....2__ sin (j (B.l) 

2R 
t.Z. 

~J; 
• , 

I I I 

I 

fig. B.l: B-veld van een kringstroom 

Het magneetveld in een punt P op de as van een cilinder beschreven met 

oppervlakte stroomdichtheid (a) wordt dan gegeven door de volgende inte-

graal: 

L J.L dl 3 L J.LOO 3 
= J ....2__ sin (j = J - sin (j dz (B.2) 

0 2R 0 2R 

z en (j hangen op de volgende manier samen: 
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z-D 1 COS'f> 

--=--=-- _. 
R taillf> sinlf> 

dz d 1 d 1 1 -R 
-=R.- = -R. - (tan/3) = -R. 
df3 d/3 [~] 2 

tan lf> d/3 
2 2 = 2 

tan ~ cos lf> sin 13 

oftewel: 

1 
dz = -R. 2 d/3 

sin 13 

13(z=L) ïJ. o J.L o 
Bp = f - 0

- sin/3 d/3 = ~ [cos/3(z=L) - cos/3(z::O)] = 
13(z::O) 2 2 

J.LO 
0 

2 

(B.3) 

(B.4) 

Voor cilinderoppervlakken waar de straal een funktie van z (is as-kompo

nent) is, kunnen we ook het B-veld berekenen door te integreren over de 

funktie: 

2R(z) 

J.LOO 

= -;- -[R-=2,.....(-z )_+_(_z--D-)_".2.....,]3"..../""'"2 (B.5) 

Behalve op de as van de magneet, zijn we ook geïnteresseerd in het magneet-

veld op plaatsen van de as af. 

Op grond van symmetrie is de lP-komponent van het magneetveld gelijk aan 0 

en hoeven we alleen de r-en z-komponent uit te rekenen. 
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-~ J.Lol ~ -+ 
wet van Laplace: C1H = -- {dl x e ) 

4 2 r 
'lrr 

~ . 
dl = R d~ {-s1n~.cos~,O) 

-+ r = {x-Rcos~.-Rsin~.D-z) 
r = lil = {{x-Rcos~)2 + R2sin2~ + {D-z)2)l/2 

Jl I 
dH=~Rd~ 

4Tr [-sin~] [x-Rcos~l 
cos~ x -Rsin~ 
0 D-z 

J.L0 I [{D-z)cos~l 
= --3 . Rd~ {D-z) sin~ 

4Tr R-xcos~ 

fig. B.2: magneetveld op een punt van de as van de magneet af 

In het punt P {x,O,D) {fig. B.l) is het B-veld gelijk aan: 

2'lr Jl I {D-z )R cos~~ 

B = f 0 
2 2 2 2 3/2 

r 0 4lr [{x-Rcos~) + R sin ~ + {D-z) ] 

2'lr Jl IR {R-xcos~)d~ 
Bz = f _o__ 2 2 2 2 3/2 

0 [{ R ) R {D-z) ] 4lr x- cos~ + sin ~ + 

{B.6) 

{B.7) 

{B.S) 

{B.9) 

Vullen we in {B.S) en (B.9) x=O in, dan vinden we inderdaad de B-waarde op 

de as zoals die is afgeleid in {B.4). 
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In de magneet van de spektrometer hebben we geen volledige cilindersymme-

trie, omdat het botsingsvlak in de magneet vrijgehouden moet worden. We 

integreren het magneetveld dus niet over een hoek van 2w, maar over een 

hoek van 2w minus 2 maal 2f (fig. B.3). 
0 

I 

fig.B.3: integratieweg ter bepaling van het magneetveld in het 

botsingsvlak en loodrecht op het botsingsvlak 

Ter vereenvoudiging kijken we alleen naar het magneetveld in het botsings-

vlak en loodrecht op het botsingsvlak. Vanwege symmetrie-redenen hebben we 

dan nog alleen B- en B -komponenten (en geen azimuthale). r z 

De bijdrage van de radiële stromen zullen we ook verwaarlozen: deze leveren 

alleen azimutbale komponenten, die op de z-as helemaal nul zijn. 

Onder deze kondities is een programma geschreven dat het magneetveld van de 

spektrometer uitrekend. 

Het magneetveld van stukken magneet ter grootte van de openingen in de 

spektrometer 

We berekenen het magneetveld van een stuk magneet ter grootte van de 

openingen en op de positie van de openingen van de spektrometer (fig. B.4). 
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/ 

/ 

/'/. 

fig. B.4: berekening van het magneetveld van een stuk magneet ter 

grootte van de openingen 

De kringstroom delen we op in vier stukken. Deel 2 en 4 leveren geen bij-

drage aan het magneetveld in de asrichting, deel 1 en 3 worden uitgebreid 

tot totale kringstromen om de magneetas met een straal van resp. rbi en nnen 

rbuiten· De bijdrage die de som van kringstromen met een straal r levert 

aan een punt P op de mag-neetas (B~otaal(r)) is gelijk aan: 

1 b ~ u 3 
B~otaa (r) = J ~*sin P dz 

a 2r 

De bijdrage van een gedeelte rA~ van de kringstroom is gelijk aan: 
2rrr 

d 1 j b~u 3 B~e ee te(r) = ~ J ~sin p dz 
2rr a 2r 

. stukken De bijdrage van be1de magneetstukken (Bp ) aan het magneetveld: 

Bstukken _ Bgedeelte( A ) 
P - P rbinnen' ~1 

Bgedeelte( A ) _ 
+ P rbinnen' ~2 

Bgedeelte(r A ) 
P buiten' ~1 

Bgedeelte( A ) 
+ P rbuiten' ~2 

(B.lO) 

(B.ll) 

(B.12) 
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De indices 1 en 2 hebben resp. betrekking op opening 1 en 2. 

We kunnen het berekende magneetveld voor de openingen korrigeren door 

uitdrukking (B.12) van het berekende magneetveld af te trekken. 
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Appendix C 

Rotatie-matrix formalisme [SENH86] 

We laten de golffunktie ~(x,y,z) over een infinitesimale hoek ~ om de z-as 

draaien. 

R 
~(x,y.z) . ( ) . ( . . . ) ~ x-~y.y+~.z = ~ x ,y ,z (C.l) 

Schrijven we ~·(x',y',z') in eerste orde Taylorreeks benadering 

éJ.p éJ.p 
.p'(x' ,y' ,z') = .p(x,y,z) + ~ (xéJy- Yax} (C.2} 

en passen we de definitie van de Lz-operator Lz = hli.(x~- y:x} hierop 

toe, dan vinden we: 

.p'(x' ,y' ,z'} = (1 + (i~/fl.}Lz} .p(x,y,z} (C.3} 

Rotatie over een eindige hoek~ om de as ti kan opgebouwd gedacht worden uit 

oneindig veel infinitesimale rotaties: 

~·(x' ,y' ,z'} 
~-+N 

= lim (1 + i(~lfl.N}* L.n} .p(x,y,z} 
N~ 

~-+ 
i(~/fl.)L.n ( } = e <P x,y,z 

-+ 
= Rn.~ .p(x,y,z} (C.4} 

Uitdrukking (C.4} mag ook algemeen op de vektor J toegepast worden: 

'( . . '} i~lri ( } .p x ,y ,z = e ~ x,y,z (C.5) 
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Aangezien de golffunktie beschreven kan worden met de quanturngetallen J en 

MJ kunnen we uitdrukking (C.5) herschrijven als 

(C.6) 

~~j zijn de komponenten van een (2J + 1) * (2J + 1) - matrix voor een 

-+ rotatie over t om n van een golffunktie met quanturngetal j. Deze worden ook 

wel Wigner-D-funkties genoemd. Golffunkties met dezelfde J hebben dezelfde 

rotatie-matrix. De matrices voor J=1, 2 en 3 zijn in tabel (C.1) weergege-

ven. 

t4 

2t36 

[J • 2) l/6t262 

2~63 

t - co~/.2) 64 
6- si~) 

~ (J+cos6) 1/1/2 sine !< 1-cosB) 

-I /l/2sinB cosB 

!(1-cosB) -l/l/2sine 

I /1/2 sinB 

l(l+cosB) 

3 1/6-:;262 3 
-2ë: 6 -2t6 

4 3 t -3r. 6 ~v6c36+1/6~63 3c
262-64 

64 

-2.::6 3 

_3 - 3 l/6c. 6-l/6c.6 t4-4r.262+64 -1/6:36+1/6:63 1/6~ 262 

3&262-64 3 3 l/6ë. 6-1/6;..6 t4-3r.262 3 -2s 6 

2i63 l/6r.262 2t35 
4 

!: 



I 
CV) 

y 

6 
' 

-1/6,5 6 

1/15 ,4 6 2 

-1/201.]63 

l/15t 264 

-v6c:65 

66 

~ 

~,56 

,6 - 5t462 

-1/1 et5 6 • v4 01. 16 3 

1/l OI.. 6 2 - lil OI. 264 

-114 Ik 36 1 • 11101.65 

sc: 264 - 66 

-~c:65 

6 • ain(0/2) 

1115,462 112~ 16
1 

111 Ct 
5 6 - 114 OI. 

36
3 1/l 01.4 6 2 - 113 OI. 264 

,6 - h462. 6c: 264 111 2r: 5 6 - 111 (! 'h 36 3 • 111 2t 6 5 

-1112r:5 6 • 1/1 () 8 c: 36 3 - 11121.65 ,6 - 9r:462 • 9t 264 - 66 

6c: 4 6 2 - Ir: 264 • 6'l -1112r: 5 6 • 111 (I,, 36 3 - 1112c:65 

-1/401. 16 1 • 111<'1: 264 113 ~4 6 2 -1/l (Ie; 264 

1115 '264 -112<'1: ]6] 

r: • coa(o/2) 

1/15' 264 

11401. 36 1 - 11101:65 

6 '4 6 2 - 8' 26 4 • 66 

111 2L 
5 6 - 111 0 8r: 

16 1 • 1/1 2L 6 5 

,6 - 8r:462 • 6c: 264 

-1110c:5 6. 11401. 36 3 

1115 '4 6 2 

('I') 

~ 
C'il 

.-1 

11 
....., 

1-< 
0 
0 
> 
UI 
Q) 
t.) 

't"4 ,.. 
~ 

~ 
Q) 

•1"4 
~ 

~ 
0 ,.. 

.-1 

u 
..... 

Q) 

~ 
~ 

l/5c:6s 

5 ( 264 - 66 

1/4 Ik 
36 3 - 1/1 Ik 6

5 

11301.4 6 2 - VJOc: 264 

1/1 Ik 
5 6 - 1/4 ~ 3 6 3 

,6 - 5t462 

-~t 5 6 
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Appendix D 

De Charge Density Methode [ENGE85] 

De Charge Density Methode is een numerieke methode, waarmee elektrische 

velden en potentialen in elektrostatische lenssystemen berekend kunnen 

worden. De methode is gebaseerd op de wet van Coulomb. 

V{x' ,y' ,z') 
1 r p{x.y,z) ] 

=-fff 
4vé {{x'-x)2 + {y'-y)2 + {z'-z)2) 112 

0 

p(x,y,z) = ruimteladingsdichtheid 

V{x',y',z') =potentiaal ten gevolge van p{x,y,z) 

Deze uitdrukking wordt omgeschreven naar cilindercoördinaten. 

V{r' ,z') =- ff drdz 
1 r p{r,z).r.K{k) l 
Vé {{r'+r)2 + {z'-z)2 ) 112 

0 

v/2 dep 
K{k) = f 

::() {1 k2 . 2 )1/2 cp- - s1n cp 

4r'r 
2 

k = 2 2 
{r'+r) + {z'-z) 

dxdydz 

{D.l) 

{D.2) 

{D.3) 

{D.4) 

Vergelijking {D.4) is een elliptische integraal die instabiel wordt als 

k2 = 1 {dit is op (r,z) = (0,0)). 

Uit de veronderstelling dat in vakuüm en in metaal de ruimteladingsdicht-

beid gelijk is aan nul, volgt dat alle lading zich op het oppervlak van het 

lenssysteem bevindt. De ruimteladingsdichtheid in vergelijking {D.2) kan 

omgeschreven worden naar een oppervlakteladingsdichtheid a{r,z). Vervolgens 
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wordt de lens in N cilindersymmetrische stukken verdeeld (fig. D.l), zo-

genaamde ringsegmenten, waarop a konstant verondersteld wordt (a= ai). We 

denken de oppervlakteladingsdichtheid in het midden van een ringsegment. 

fig. D.l: verdeling van een lens in ringsegmenten 

1 N 
V(r,z) =- 2: ai 

1rE. i=l 
0 

r r.K(k) ] 
f ds 
s. ((r+r')2 + (z-z')2) 112 

1 

(D.5) 

Op de lens is de potentiaal bekend. Dit zijn de randvoorwaarden bij het 

probleem. Voor ieder ringsegment wordt de potentiaal in het midden van zo'n 

segment gedacht. Door deze potentialen in te vullen in vergelijking (D.5) 

ontstaan er N vergelijkingen metNonbekenden (ai). De coëfficiënten van 

dit stelsel vergelijkingen worden in een matrix gezet. Deze matrix is dia-

gonaal dominant en numeriek stabiel. Uit de oplossing van deze matrix volgt 

de oppervlakteladingsdichtheid op ieder ringsegment. Ingevuld in vergelij-

king (D.2) kan de potentiaal op ieder punt in het lenssysteem berekend 

worden. Uit Ê = - grad V bepalen we vervolgens het Ê-veld. 

Op evaluatiepunten dichtbij een ringsegment wordt de potentiaalberekening 

instabiel. Oorzaak hiervan is het toepassen van een eerste orde "midpoint 

rule"-integrator: 
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b 
J f(x) dx = (b-a) f((a+b)/2) (D.6) 
a 

Voor een observatiepunt dichtbij een lens leveren in deze benadering 

slechts een klein aantal termen een signifikante bijdrage aan de oppervlak-

teladingsdichtheidberekening (fig. D.2). 

fig. D.2: het ontstaan van instabiliteiten in de Charge Density 

Methode 

Dit is niet in overeenstemming met de werkelijke situatie, waar de 

oppervlakteladingsdichtheid kontinue is. Voor observatiepunten op een 

afstand kleiner dan 2 keer de segmentgrootte tot een lens is de poten-

tiaalberekening instabiel. 
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Appendix E 

* ** Notaties en energieën van Ne, Ne .Ne 

Notatie E (eV) excitatie 

Ne Is 0 
0 

Ne* lp 
1 16.847 

3p 
0 16.715 

3p 
1 16.670 

3p 
2 16.619 

Ne** {a}l 18.965 

{a}2 18.725 

{a}3 18.710 

{a}4 18.703 

{a}5 18.692 

{a}6 18.636 

{a}7 18.612 

{a}8 18.575 

{a}9 18.554 

{a}10 18.380 
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Appendix F 

Bufferversterker 

9 Het uitgangssignaal van de channeltrondetektor (pulsjes van 10 elektronen) 

kan niet direkt gemeten worden. Er hoeft namelijk maar een kleine stroom te 

gaan lopen en het signaal is "verdwenen". Daarom plaatsen we direkt achter 

de channeltrondetekter een bufferversterker, die het signaal 1 op 1 ver-

sterkt. Het uitgangssignaal van de bufferversterker kari wel belast worden. 

0 

0 

fig. F.1: elektrisch schema van de bufferversterker 
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Appendix G 

Invloed van het magneetveld op de afbeelding 

We bekijken de invloed van het magneetveld op de elektrooenbanen in het 

gebied tussen de selektieroosters en het versnelrooster. In dit gebied is 

de kinetische energie van de elektronen laag en het magneetveld sterk 

divergerend. Het magneetveld heeft hier dus een grote invloed op de elek-

tronenbanen. Om de kinetische energie van de elektronen te vergrote wordt 

er een versnelrooster (V = + 100 V) geplaatst vlak achter de selektieroos-

ters (Az = 6.5 mm). De elektrische kracht in dit gebied is konstant: 

F = q.Ê = q. 100 
3 ~ = 2.5*1o-1~ 

e 6.5*10- z 
(G.1) 

(G.2) 

De verplaatsing ten gevolge de elektrische kracht in de z-richting (Aze1) 

is gelijk aan: 

(G.3) 

De snelheid ten gevolge van de elektrische kracht (~ ) in de z-richting is z 

gelijk aan: 

(G.4) 

De verplaatsing ten gevolge van de Lorentzkracht langs de cyclotronbaan om 

een magneetveldlijn (As1) is gelijk aan: 



As1 = w 1.r 1.t = v.l..t cyc cyc 

w = !1.:.!! cycl m 

m.v..LB 
rcycl = q.B 
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(G.5) 

(G.6) 

(G.7) 

We berekenen nu de elektronenbaan in dit statische elektro-magnetische veld 

aan de hand van een iteratieproces. We nemen de stapgrootte (At) gelijk aan 

-10 2.10 s. We voeren de berekening in het vlak loodrecht op het botsingsvlak 

uit. Hier is de divergentie van het B-veld het grootst. 

y-pos~) z-pos. B-veld 8 = hoek B 

[mm] [mm] [Gauss] met z-as 

1.0 42.0 58 9.7° 

1.02 42.24 58 9.7° 

1.07 42.65 55 10.0°. 

1.16 43.24 50 10.2° 

1.28 44.00 46 11.3° 

1.45 44.95 40 12.4° 

1.67 46.07 35 13.9° 

V z 

[m/s] 

7.5*105 

16.2*105 

25.0*105 

33.8*105 

42.6*105 

51.4*105 

60.2*105 

Azel 

[mm] 

0.24 

0.41 

0.59 

0.76 

0.95 

1.12 

1.29 

wt 

[rad] 

0.01 0.2 

0.05 0.4 

0.09 0.6 

0.12 0.8 

0.17 1.0 

0.22 1.16 

0.29 1.30 

tabel G.l: elektronenbaanberekening-in een statisch elektro-magne-

tisch veld 

*) =bij de bepaling van de nieuwe y-positie benaderen we Ay met AsL' de 

werkelijke Ay is altijd kleiner of gelijk aan AsL. 

Op de positie van het versnelrooster (z = 45.5 mm) is een elektron met 
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startpositie (y = 1 mm, z = 42 mm) over 1.5 rad om de magneetveldlijnen 

gedraaid. Dezelfde berekening is uitgevoerd voor elektronen met een start

positie (y = 3 mm, z = 42 mm). Deze draaien ook over 1.5 rad om het B-veld. 

De verstoring op de deeltjesbaan is dus van de orde van de cyclotronstraal. 

We zien dat (~] 1 cyclotronbaan groter dan 1 is.en konkluderen hieruit dat 

de elektronen de magneetveldlijnen niet volgen. De verstoring ten gevolge 

van het magneetveld wordt dus bepaald door de cyclotronstraal en deze is 

van de orde van 2.3 mm bij het versnelrooster en 0.2 mm bij de selektie-

roosters. 
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Appendix H 

Bepaling van de grootte-orde van het elektronensignaal en het achtergrond-

signaal 

We maken een afschatting van de grootte van het elektronensignaal afkomstig 

van het Penning Ionisatieproces van kortlevende Ne-atomen ten opzichte van 

het achtergrondsignaal. Het achtergrondsignaal bestaat voornamelijk uit 

elektronen afkomstig van het Penning Ionisatieproces van metastabielen, uit 

UV-fotonen, elastisch verstrooide metastabielen en elektronen vrijgemaakt 

uit roosters in het afbeeldingssysteem via secundaire emissie. Met nadruk 

wordt vermeld dat de bovengrens van het achtergrondsignaal geschat wordt en 

dat in werkelijkheid het achtergrondsignaal lager is. De berekeningen zijn 

uitgevoerd voor de definitieve lensconfiguratie van de spektrometer {c; met 

elektronenspiegel). 

fig. H.l: reaktieprodukten uit het strooicentrum 

Bepalend voor de grootte van de signalen uit het strooicentrum zijn 

- de bronintensiteit {I) 

- de openingshoek van de hoofdbundel {~fdb) 
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-3 - het <nl>-produkt (= integraal van de dwarsbundeldichtheid n [m ] ter 

plaatse van het interaktiecentrum over de lengte 1 van het 

interaktiecentrum (fig. (H.1)) 

- de totale werkzame doorsnede voor Penning Ionisatie en voor elastische 

botsingen (QPI en Qel) 

- de open fraktie van de chopper ( = T h , die bepaalt welke fraktie van de c op 

hoofdbundel doorgelaten wordt) 

- de fraktie gepompte metastabielen naar een kortlevend niveau, bepalend 

voor het elektronensignaal van Penning Ionisatieprocessen van kort-

levende edelgassen (tabel H.1). 

grootheid symbool grootte bron 

metastabielenopbrengst 

thermische bron I 14 -1 -1 [VERHB4] therm 10 sr s 

plasmabron I 14 -1 -1 [VERHB4] plasma 10 sr s 

<nl>-produkt 

botsingen met metastabielen <nl)-meta 4.1015m-2 [SCHOB6] 

botsingen met kortlevenden <nl>-kort 4.1o13m-2 

werkzame doorsnede voor 

Penning Ionisatie Q P.l. 
20 _R2 

werkzame doorsnede voor 

elastische verstrooiïng Qel 100 X2 

openingshoek hoofdbundel -5 [SCH086] ~fdb 4.10 sr 

open fraktie chopper T chop 0.02 [SCHOB6] 

maximale fraktie metastabielen 

die naar een kortlevend niveau 

gepompt kunnen worden 0.15 [SCH086] 

tabel H.1: faktoren die de grootte bepalen van signalen uitgezonden 

uit het strooicentrum per eenheid van tijd over 4v sr 
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Voor de verschillende deeltjes berekenen we het aantal dat uit het 

strooicentrum uitgezonden wordt per tijdseenheid. We gaan uit van de 

veronder-stelling dat de deeltjes isotroop over een ruimtehoek van 4~ 

steradialen uitgezonden worden. 

aantal elektronen afkomstig van het botsingsproces A* + B per s: 

{H.1) 

aantal elektronen afkomstig van het botsingsproces A** + B per s: 

N- k t = 0.15 *I t * ~fdb *Th * Qp I * <nl>-kort e , or me a n c op . . {H.2) 

aantal elastisch verstrooide metastabielen per s: 

Nelast = Imeta * ~fdb * Tchop * Qel * <nl>-meta {H.3) 

aantal uitgezonden UV-fotonen per s: 

Nuv = o.15 *I * ~fdb *Th meta n c op (H.4} 

De signalen die we uit het strooicentrum verwachten zijn weergegeven in 

tabel {H.2}. Vanwege de beperkte openingshoek waaronder de detektor 

deeltjes uit het strooicentrum ziet, zijn de gemeten signalen veel kleiner 

dan de uitgezon-den signalen uit het strooicentrum. Tevens is het 

afbeeldingssysteem een bron van extra achtergrondsignaal: via secundaire 

emissie kunnen elektronen uit de roosters van het afbeeldingssysteem 

vrijgemaakt worden. 
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soort deeltje symbool aantal per s aantal per s 

signaal (TMS) (HCA) 

elektronen afkomstig 

* vanA +B N-e ,meta 
3 4.7.10 Hz 4.7.to1tz 

elektronen afkomstig 

** vanA +B N- 8 Hz 40Hz e ,kort 

elastisch verstrooide 

metastabielen N elast 24.1o1Iz 24.10~z 

UV-fotonen Nuv 10~ 10~ 

tabel H.2: aantal uitgezonden deeltjes uit het strooicentrum per 

tijdseenheid over 4v sr 

De volgende grootheden van het afbeeldingssysteem beïnvloeden het aantal 

gedetekteerde deeltjes: 

- de transmissie van de roosters (T) 

-de ruimtehoek waaronder metastabielen en UV-fotonen uit het strooicentrum 

de roosters zien, waaruit ze door botsingen elektronen vrij kunnen 

maken (AOmeta/UV) 

- de quantumefficiëncy van de roosters (TJ ) rooster 

- de quantumefficiëncy van de detektor (TJdet) 

Bij de berekening gaan we uit van een aantal aannames: 

- de ruimtehoek waaronder de elektronen uit het strooicentrum op de 

detektor terecht komen (.AO -) is gelijk aan 2u sr. e 

- de elastisch verstrooide metastabielen en UV-fotonen veroorzaken alleen 
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indirekt signaal op de detektor door energie-overdracht op de roosters 

waardoor hieruit elektronen vrijgemaakt kunnen worden. De ruimtehoek 

waaronder de roosters vanuit het strooicentrum gezien worden {AOmeta/UV) 

is bepalend voor het aantal secundair uitgezonden elektronen. 

-alle elektronen die uit de roosters vrijgemaakt worden komen op de 

detektor terecht {in werkelijkheid is dit niet het geval). 

symbool grootte 

AO - 21r Sr e 
*de b quantumefficiëncy voor metasta ie-

AOmeta/UV 0.11 Sr len van de roosters is onbekend en 

T 0.96 wordt naar boven afgeschat met 1 

e 0.85 71det 
uv 0.21 71det 
meta 1.0* 71rooster 
uv 0.15 71rooster 

tabel H.3: faktoren uit het afbeeldingssysteem die de signaalgrootte 

op de detektor bepalen 

Met behulp van de volgende formules wordt het aantal deeltjes per tijds-

eenheid op de detektor bepaald: 

* aantal elektronen afkomstig van {A + B) per s op de detektor: 

{H.5) 

** aantal elektronen afkomstig van {A + B) per s op de detektor: 

21r . 
N'- - - * N - * T * 11e e ,kort - 4~ e ,kort det 

{H.6) 
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aantal elektronen via secundaire emissie afkomstig van botsingen 

van metastabielen met roosters: 

(H.7) 

aantal elektronen via secundaire emissie afkomstig van botsingen van 

UV-fotonen met roosters: 

0 
1 1 ° uv 

Nuv = 4w Nuv * AOuv * (1 - T) * Tlrooster * TJ~et (H.S) 

De berekende signaalgroottes zijn weergegeven in tabel (H.4). 

soort deeltje aantal per tijdseenheid 

op de detektor 

TMS (Hz) HCA (Hz) 

elektronen afkomstig 

* vanA +B 3 1.9.10 1.9.10 3 

elektronen afkomstig 

** vanA +B 3 13 

elektronen via secundaire emissie 

door elastisch verstrooide 

metastabielen 1 1 

elektronen via secundaire emissie 

door UV-fotonen 60 60 

tabel H.4: bovengrens voor het aantal deeltjes op de detektor per 

tijdseenheid 
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Appendix I 

Optische schakelaars 

De spektrometer kan door middel van een stappenmotorsturing roteren in het 

botsingsvlak. Het signaal, waarmee de stappenmotor gestuurd wordt. bestaat 

uit clockpulsen en een "richting-bit". dat de draairichting bepaalt. 

Om te voorkomen dat de spektrometer tijdens het roteren uit zijn toegestane 

bereik draait en tegen de wand van het dwarsbundelvat botst. hebben we een 

beveiliging ingebouwd met behulp van optische schakelaars. Een optische 

schakelaar bestaat uit een LED (zender) en een transistor (ontvanger) 

{fig. 1.1). 

JQ..d 

fig. 1.1: optische schakelaar 

Als de LED op de transistor straalt. dan geleidt de transistor. Als de 

straling van de LED geblokkeerd wordt, geleidt de transistor niet. 

De beveiliging werkt als volgt: 

Met de spektrometer draait een zogenaamd "blokkeerlipje" mee, dat de 

optische schakelaar blokkeert op het moment dat de spektrometer tegen de 

wand dreigt te botsen. Een elektronische schakeling {fig. 1.2) zorgt er dan 

voor dat er geen clockpulsen meer aan de stappenmotor doorgegeven worden, 

waardoor de spektrometer stopt. Pas als het "richting-bit" van teken omge

keerd wordt, worden de clockpulsen weer doorgegeven. De spektrometer kan nu 
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