
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Excitatie-overdracht voor Ar*, Kr*, Xe* - atoom en molecuul systemen

Boom, W.

Award date:
1988

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2704c830-e3ff-4429-9269-9fb3e45bfb20


:· r. n ,.." 7 -; ,.. .. 
r;I:Ot._,J/ J 

EXCITATIE-oVERDRAaiT VOOR 

Arl(. Krl(. Xel( - ATOOM EN MOI...F.aJm... SYSTEMEN 

W. Boom Juli 1988 

Afstudeerverslag VDF/NO 88-16 



' Why not blame the apple ?' 

- Newton's camment on Eve's case 

Met dank aan 

mijn ouders voor hun jarenlange steun, 

Ingrid 

Edgar 

Herman 

en zonder wie dit alles onmogelijk was geweest, 

voor het tekenen, 

de wandelingen, de fietstochten en de picknick's, 

voor het typen en de prima begeleiding, 

voor zijn enthousiasme 

en alle anderen die mij geholpen hebben tydens deze afstudeerperiode. 



SAMEN V A TI' ING. 

Tijdens de afstudeerperiode is een nieuw optisch systeem in gebruik 

genomen bij de gekruiste bundelopstelling "Kist II". Door de intensiteit van 

de fluorescentiestraling te meten, geïnduceerd door inelastische botsingen 

tussen metastabiele edelgasatomen en atomen of moleculen in de grondtoestand, 

kunnen met deze opstelling werkzame doorsneden tot 0.001 Ä2 opgelost naar 

botsingsenergie worden gemeten. 

Er zijn een vijftal interferentiefilters aangekocht waarmee inelastische 

werkzame doorsneden voor de excitatieoverdrachtsprocessen 

Ar*, Kr*, Xe*+ N2 (X) ~Ar, Kr, Xe+ N2 (C, v') 

naar botsingsenergie én vibratieniveau v' opgelost zijn gemeten. Daarnaast 

zijn metingen verricht van de de totale, inelastische werkzame doorsnede voor 

de excitatie-overdrachtsprocessen 

Ar*, Kr*+ Xe~ Ar, Kr+ Xe**, 

Ar*+ Kr~ Ar+ Kr**. 

De waargenomen inelastische overgangen worden in alle gevallen toegeschreven 

aan gelocaliseerde Landau-Zener koppelingen bij avoided crossings tussen 

adiabatische potentialen. Alle meetresultaten hl ijken in een eerste analyse 

goed te beschrijven met eenvoudige modellen, ontwikkeld aan de hand van 

beschikbare potentiaal-informatie. 
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IICXlFilSTUK 1: INLEIDING. 

In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen {A.O.W.) van de 

vakgroep Deeltjesfysica wordt onderzoek verricht naar botsingen van 

metastabiele edelgasatomen met atomen of eenvoudige moleculen zoals N2 in de 

grondtoestand. 

In dit kader zijn in de afstudeerperiode experimenten verricht met de 

vacuümopstelling "Kist II". In deze opstelling wordt een hoofdbundel van 

metastabiele edelgasatomen loodrecht gekruist met een dwarsbundel van 

grondtoestand atomen of moleculen en wordt de intensiteit l) van de door 

inelastische processen geïnduceerde fluorescenties tra! ing gemeten. Door 

gebruik te maken van Time of FLight anaLyse kunnen inelastische werkzame 

doorsneden worden bepaald als functie van de botsingsenergie. Een beschrijving 

van de meetopstelling wordt gegeven in hoofdstuk 2. 

Naar aanleiding van de elastische verstrooiïngsmetingen van Kerstel e.a. 

[KERSSJ zijn in de afstudeerperiode metingen verricht van de totale, 

inelastische werkzame doorsneden van de excitatie-overdrachtsprocessen 

Ar*( 3 P0 , 2 ) + Xe{ 1S0 ) ~ Ar( 1S0 ) +Xe**, 

Kr*( 3 P0 , 2 ) + Xe( 1S0 ) ~ Kr( 1S0 ) +Xe**, 

Ar*{ 3 P0 , 2 ) + Kr{ 1S0 ) ~ Ar( 1S0 ) +Kr**. 

( 1. 1) 

Zij vormen een aanvulling op de resultaten van botsingsexperimenten van 

anderen [KERSS, MAR76, KIN77], omdat in onze experimenten veel hogere 

botsingsenergieën kunnen worden bereikt en, mede daardoor, andere inelastische 

kanalen een rol spelen. De resultaten van deze metingen worden gepresenteerd 

in hoofdstuk 5. Tezamen met een spectrale analyse van de fluorescentie-

10nder intensiteit wordt in dit verslag steeds het aantal deeltjes of fotonen 

per tijdseenheid verstaan. 
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straling, waarbij om signaalredenen geen looptijdanalyse is toegepast, blijkt 

een vergaande interpretatie mogelijk. Hierbij worden de resultaten 

geanalyseerd aan de hand van een eenvoudig model voor inelastische overgangen 

op basis van de Landau-Zener theorie [CHI79, NIK68]. 

Het zwaartepunt van het afstudeeronderzoek vormde echter het zowel naar 

botsingsenergie als naar vibratieniveau v' opgelost meten van de inelastische 

werkzame doorsneden voor de excitatie-overdrachtsprocessen 

(1.2) 

Deze werkzame doorsneden worden bepaald uit de fluorescentiestraling afkomstig 

van het vervalsproces 

(1.3) 

Tabel 1.! geeft een overzicht van de energetische ligging van de metastabiele 

niveau's van de genoemde edelgassen en van de slechts 5 bestaande 

vibratieniveau' s van N2 (C), alle ten opzichte van de betreffende 

grondtoestand. 

TabeL 1.I: Energetische l.igging E van de de m.etastabiel.e niveau's van de 

edelgassen argon, Rrypton en xenon, en van de niveau's N2 (C, v') ten opzichte 

van hun grondtoestand [HAB81, HUB79]. 

edelgassen N2 (C, v') 

atoom niveau E [eV] V 
. E [eV] 

Ar 3po 11.723 0 11.022 
3p2 11.548 1 11.279 

Kr 3po 10.563 2 11.518 
3p2 9.915 3 11.751 

Xe 3po 9.447 4 11.977 
3p2 8.315 
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De processen van de vergelijkingen (1.2) en {1.3) zijn in het verleden in 

de groep A.O.W. reeds bestudeerd door Van Vliembergen [VLI85] voor het edelgas 

argon en de vibratieniveau' s u' = 0 en 1. Hierbij werd de 

fluorescentiestraling met een monochromator op golflengte geselecteerd. 

Problematisch was met name de lage intensiteit van de fluorescentie. Daarom is 

door Van Gerwen [GER87] een nieuw optisch systeem ontworpen, dat in deze 

afstudeerperiode is uitontwikkeld. Hiervan doet hoofdstuk 3 verslag. De 

intensiteit van de fluorescentie is voornamelijk verhoogd door het vergroten 

van de strooicentrumafmetingen en door filters te gebruiken voor de 

golflengteselectie in plaats van een monochromator. 

Hoofdstuk 4 behandelt de meetmethode, de selectie en de ijking van de 

interferentie bandpass filters die in de afstudeerperiode zijn aangekocht om 

de naar vibratieniveau v' = 0, 1, 2 en 3 opgeloste werkzame doorsneden voor de 

processen van vergelijking (1.2} te kunnen meten. 

De gevonden werkzame doorsneden worden gepresenteerd in hoofdstuk 6 en 

geïnterpreteerd uitgaande van de semi-empirische interactiepotentialen van Van 

Vliembergen e.a. [VLI87]. In deze eerste analyse wordt gebruik gemaakt van een 

eenvoudig Landau-Zener model. 
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HOOF'JNilJK 2: JIEETOPSI'EILING EN DATA VERWERKING. 

2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het looptijdexperiment "Kist II" in 

het kort geschetst. Er is naar gestreefd een bondige, maar toch complete 

beschrijving te geven. Voor details van het experiment wordt verwezen naar 

Kaashoek [KAA83], Van Vliembergen [VLI85] en VanGerwen [GER87]. 

In figuur 2.1 is de vacuümopstelling Kist II schematisch weergegeven. De 

vacuümhuishouding is samengevat in tabel 2. I. De metastabiele edelgasatomen 

worden gevormd door een metastabielenbron in het bronvat. Door middel van 

diafragma's wordt de hoofdbundel gedefiniëerd. Het strooicentrum bevindt zich 

ongeveer halverwege het hoofdvacüumvat "de kist", waar de hoofdbundel 

loodrecht gekruist wordt met de dwarsbundel. Deze dwarsbundel wordt gevormd 

door een supersone expansie uit een nozzle en wordt gedefiniëerd door een 

skimmer. Een deel van de fotonen die als gevolg van inelastische botsingen 

worden geproduceerd in het strooicentrum, kan met behulp van het optische 

systeem worden gedetecteerd. De optische as staat loodrecht op de beide 

bundelassen. Gezien de speciale aandacht die in de afstudeerperiode besteed is 

aan het nieuwe optische systeem met interferentiefil ters, wordt dit in de 

hoofdstukken 3 en 4 apart besproken. De metastabiele atomen worden in het 

detectorvat gedetecteerd door middel van een CuBe electronenmultiplier 

[THESl]. 
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Figuur 2.1: Schematische weergave van de experimentele opstelling Kist II. 

1) bronuat, 2) differentiele trap, 3) hoofduacuumhamer, 4) detectoruat. 

a) chopperschijf, b) strooicentrumdiafragma, c) strooicentrum, 

d) detectordiafragma, e) metastabielendetector. 
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TabeL 2.I: Gegevens van de uacuumhuishouding van de opsteLLing Kist II. 

type pomp pompsnelheid werkdruk 
[ l./s] [Torr] 

bronvat oliediffusiepomp 180 1 10-3 
differentiële trap oliediffusiepomp 20 3 10-6 
hoofd vacuümvat 20 K cryopomp + 10000 1 10-7 

turbomoleculairpomp 100 
detectorvat ionengetterpomp 25 1 10-7 

Een wezenlijk onderdeel van het looptijdexperiment is de mechanische 

chopper. Deze laat 200 á 400 maal per seconde een "plukje" hoofdbundel door. 

Dit plukje zal op zijn verdere weg ui teenwaaieren: de snelle metastabiele 

atomen bereiken het strooicentrum en de detector het eerst, de langzame 

metastabiele atomen volgen later. De looptijden in het experiment 

corresponderen dus met snelheden van de metastabiele atomen. De snelheden van 

hoofd- en dwarsbundeldeeltjes bepalen, tezamen met de gereduceerde massa, de 

botsingsenergie. Door nu de aankomsttijdverdelingen {ook wel looptijd- of 

"TIME OF FLIGJIT" (TOF) spectra genoemd) van de metastabiele atomen en van de 

geproduceerde fotonen te meten en te vergelijken, kan de werkzame doorsnede 

voor de productie van fotonen als functie van de botsingsenergie worden 

bepaald. 



2.2 De hoofdbundcl. 

In de groep zijn twee metastabielenbronnen voorhanden. De pLasmabron of 

holle kathode boog [THE81] levert metastabiele atomen met translatieënergieën 

tussen 0.5 en 10 eV. Bij deze bron wordt een ontlading gevormd tussen een 

ringvormige anode en een holle tantaal of wolfram kathode, waardoorheen het 

edelgas stroomt. De thermische bron [VER84] levert me tastabiele atomen met 

translatieënergieën tussen 0.05 en 0.16 eV. Bij deze bron wordt met behulp van 

een naaldvormige kathode een ontlading getrokken door een supersone expansie. 

Door bij de thermische bron uit te gaan van een gasmengsel met helium, kan ook 

het tussenliggende energiegebied worden bestreken. Dit zogenaamde "seeden" is 

voor argon in de groep A.O.W. het eerst toegepast door Van Vliembergen 

[VLI85]. In figuur 2.2 zijn voor argon de typische aankomsttijdverdelingen 

geschetst voor de "geseede" en niet-"geseede" thermische bron, evenals voor de 

plasmabron. De lichtpiek bij aankomsttijd t = 0 ontstaat door UV-fotonen uit 

de bron die de metastabielendetector rechtstreeks treffen. Tabel 2.II geeft 

een overzicht van de werkcondities en prestaties van de beide bronnen voor de 

gebruikte edelgassen. Naast de gemeten intensiteit zijn ook de gemiddelde 

eindsnelheid u en de speedratio S, een maat voor de breedte van de 

snelheidsverdel ing [BEIS!], gegeven. Het verdient aanbeveling de thermische 

bron bij de aangegeven lage drukken te bedrijven, omdat dit zowel resulteert 

in een hogere intensiteit van metastabiele atomen als in een bredere 

snelheidsverdeling dan bij hogere drukken. 
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Figuur 2.2: Aankomsttijdverdelingen uoor metastabiete ArM atomen, geproduceerd 

door de thermische bron met en zonder seeden, en door de ptasmabron. 

TabeL 2.II: De werkcondities en prestaties uan de thermische en de plasmabron 

uoor de gebruikte edelgassen. 

gas werkcondities typische prestaties 

inlaatdruk boog- boog- gemeten speed- stroom-
stroom spanning intensiteit ratio snelheid 

[Torr] [A] [V] [10 13/s srad] [mis] 

PLASMABRON 

Ar 150 á 180 1 ) 2 50 á 60 20 2.0 3400 
Kr 150 á 180 1

' 2 40 á 50 8 2.1 2300 
Xe 150 á 180 1

' 2 40 á 50 0.1 2.4 2000 

THERMISCHE BRON 

Ar 40 á 50 0.010 4002
' 3 6.0 700 

10% Ar/ 50 0.010 4002
' 9 4.7 1300 

90% He 

1) inlaatdruk gemeten voor een capillair van 0.3x50 mm3 

2) boogspanning gemeten over de bron en een serieweerstand van 6 kO 
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De geometrie van de hoofdbundel wordt.bepaald door de looplengten en de 

bundeldiafragma's. Figuur 2.1 en tabel 2.III geven hiervan een overzicht. 

Tabel 2.III.A: Relevante looplengten van de hoofdbundel {zie ook figuur 2.1). 

van naar symbool waarde [ rmn] 

chopperschijf strooicentrum Ls 935 
chopperschijf metastabielendetector Lo 2098 
eindanode strooicentrumdiafragma Lt 1058 
eindanode detectordiafragma L2 1772 

Tabel 2.III.B: Xaatgeuing van de hoofdbundeldiafragma's. 

omschrijving vorm maten [mm] 

eindanode sleufvormig AyA = 1. AzA = 2 
strooicentrumdiafragma sleufvormig Ayt = 3, Az2 = 7 
detectordiafragma rond D2 = 0.10, 0.25 of 0.50 

De x-, y- en z-richtingen corresponderen respectievelijk met de hoofbundelas, 

de optische as en de dwarsbundelas. De looplengten Lt en L2. gerekend vanaf de 

eindanode van de bron, bepalen, tezamen met de oppervlakten van de 

corresponderende diafragma's, de ruimtehoeken Os en Oo waaronder vanuit de 

bron het strooicentrum respectievelijk de metastabielendetector worden 

waargenomen. In feite bevindt de bron zich een afstand t = 5 á 10 mm 

stroomopwaarts van de eindanode. Verder is zij geen puntbron, maar heeft een 

ruimtelijke uitgebreidheid [BEI81], zodat afscherming van de bron door de 

eindanode kan optreden. Alleen indien deze afscherming nauwelijks verschilt 

voor het strooicentrum- en het detectordiafragma, speelt de ruimtelijke 

uitgebreidheid van de bron geen rol in de berekening van de werkzame 

doorsnede. Een bovengrens van het afschermeffect wordt verkregen door uit te 
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gaan van een homogeen "stralend" bronvlak. De verhouding tussen de 

bronoppervlakken, die dan vanuit een strooicentrum- respectievelijk een 

detector-puntdiafragma worden waargenomen {zie figuur 2.3), bedraagt 

( 1+LILt)2 = 1 008 
1+LIL2 . (L = 10 mm), (2.1) 

met L de afstand van eindanode tot bronvlak. Daarmee is aangetoond dat voor 

puntdiafragma's afscherming vrijwel geen rol speelt. De benadering door 

puntdiafragma's is alleen geoorloofd indien bronoppervlakken, waargenomen 

vanuit verschillende punten in het feitelijke diafragma, vrijwel geheel 

overlappen. Zelfs voor het strooicentrumdiafragma is hieraan voldaan. De 

genoemde overlap bedraagt hiervoor namelijk minstens (zie figuur 2.4): 

1 - L (!r!. + ÄZt) ~ 0.93, 
Lt ÄYA Äza {2.2) 

met ÄYt en Azt de maten van het strooicentrumdiafragma in y- en z-richting el' 

ÄYA en ÄZA de maten van de eindanode {zie tabel 2.III.B). 

eindanode 

Figuur 2.3: De afscherming van het bronvlak door de eindanode voor de twee 

hoofbundeldiafragma's. Voor verdere toelichting zie tekst. 
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Figuur 2.4: Het bronvlak lOOLlrgenomen vanuit verschillende punten in het 

strooicentrumdiafragma. 

De maatgeving van de chopper is samengevat in tabel 2. IV. De 

chopperdoorlaatfunctie C(t) geeft de fractie van de hoofdbundel die door de 

chopper als functie van de tijd t wordt doorgelaten. Voor het relatief kleine 

detectordiafragma is de doorlaatfunctie Co(t) in goede benadering een 

blokfunctie met hoogte één en met als breedte de opentijd van de chopper tchop 

(zie figuur 2.5). Deze opentijd is de tijd waarin een punt op de buitenomtrek 

van de chopperschijf over de afstand van één chopperspleetbreedte wordt 

verplaatst. Voor de doorlaatfunctie Cs(t) voor het relatief grote 

strooicentrumdiafragma dient eerst de bundelgrootte bij de chopper bekend te 

zijn. Lineaire interpolatie tussen de afmetingen van de eindanode en het 

strooicentrumdiafragma levert een bundel die 1.5 mm breed is ter plaatse van 

de chopper, welke uitgerust is met 1 mm brede spleten. Daarom is Cs( t) een 

trapezium met hoogte 2/3 (zie figuur 2.5). 
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TabeL 2.IV: Maatgeving van de chopperschijf. 

effectieve diameter 
aantal spleten 
spleetbreedte 
dikte 

fly[mm] i ~ 

96 nun 
4 
1.0 nun 
0.50 nun 

1 

tftchop 
> 

Figuur 2.5: Chopperdoorlaatfuncties voor meta stabielendectector (Co) en 

strooicentrum {Cs). Daaronder een schets van de parallelLepipeda met 

metastabiele atomen met sneLheid u1 bestemd voor het strooicentrum {S) en voor 

de metastabieLendector (D), zoals deze direct stroomafwaarts van de chopper 

worden gevormd. 

In ons experiment is de verhouding tussen de halfwaardebreedte 

Atr\IHM = 1.5 tchop van de chopperdoorlaatfunctie Cs{t) en de looptijd t van 

chopper naar strooicentrum, bepalend voor de energieresolutie ÄEF\IHM in de 
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botsingsenergie E. Mogelijke andere, voor de energieresolutie beperkende 

factoren, zoals: de tijdresolutie of kanaaLtijd, de looptijd door het 

strooicentrum, de breedte van het snelheidsprofiel van de dwarsbundel en de 

divergentie van de dwarsbundeL zijn daarmée vergeleken verwaarloosbaar. De 

energieresolutie AErvHM wordt nu gedefiniëerd als het verschil tussen 

botsingsenergieën die corresponderen met de looptijden t - AtrvHM/2 en 

t + AtrvHM/2. Merk hierbij op dat de looptijden worden gemeten ten opzichte 

van het tijdstip waarop de chopper precies midden in de bundel staat, i.e. het 

zwaartepunt van de lichtpiek in het looptijdspectrum van de metastabiele 

atomen. Voor de energieresolutie AErvHM kan eenvoudig worden afgeleid: 

AErvHM 
E 

waarin v1 de hoofdbundel-, v2 de dwarsbundel- en 

g = j V~ +V~ 

(2.3) 

(2.4) 

de relatieve snelheid is. Met name in het energiegebied van de plasmabron is 

AtrvHM niet verwaarloosbaar ten opzichte van de looptijd t. Voor dat geval kan 

de resolutie van vergelijking (2.3) in goede benadering worden geschreven als 

AErvHM j 
E = E/Cgas, (2.5) 

waarin C11 as voor de verschillende gebruikte gascombinaties gegeven is in tabel 

2.V. De chopperspleetbreedte is, tezamen met de looplengte van chopper naar 

strooicentrum, een compromis tussen signaalopbrengst en energieresolutie. De 
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chopperfrequentie wordt zo gekozen dat op het moment van een nieuwe 

chopperpuls vrijwel alle metastabiele atomen uit de voorgaande chopperpuls de 

metastabielendetector hebben bereikt. 

Tabet 2.V: De parameter Cgas uit vergelijking (2.5) voor de gebruikte 

gascombinaties. 

gascombinatie gereduceerde chopper- opentijd Cg as 

massa frequentie Tc hop 

[anru] [Hz] [J.Ls] [eV] 

Ar" + N2 16.5 350 38 5.67 
Kr" + N2 21.0 330 40 6.57 
Xe" + N2 23.1 400 33 10.4 
Ar" + Kr 27.1 380 35 11.1 
Ar" + Xe 30.6 340 39 10.4 
Kr" + Xe 51.2 340 39 17.4 

De detectieëfficiency van de metastabielendetector ~m is voor de 

edelgassen Ar en Kr bepaald door Theuws [THE81] en gegeven in tabel 2.VI. Bij 

gebrek aan informatie daarover wordt de detectieëffiency voor Xe" gelijk 

genomen aan die voor Kr". De trend is echter dat de efficiency kleiner wordt 

met afnemende interne energie van de metastabiele edelgasatomen, zodat ~m voor 

Xe" te hoog ingeschat kan zijn. 

Tabet 2.VI: Detectieefficiency van de metastabielendectector 

voor de edelgassen Ar", Kr" en Xe". 

edelgas detectieëfficiency 
~m 

Ar" 0.10 1 ) 

Kr" 0.064 1 ) 

Xe" 0.064 2) 

1) ontleend aan Theuws [THE81]. 
2) gelijk gekozen aan de waarde voor Kr". 
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2.3 De dwarsbundeL 

De maatvoering van de dwarsbundel is samengevat in tabel 2.VII. Zowel de 
. 

temperatuur in het reservoir (ca. 300 K) als in de supersone expansie (ca. 

10K) is klein in vergelijking met de opsplitsing van de vibratieniveau's van 

een molecuul als N2 (ca. 2800 K). Vrijwel alle uitstromende moleculen bevinden 

zich daarom vibrationeel in de grondtoestand. De speedratio S van de supersone 

expansie is zo groot (10 ~ S ~ 20, zie tabel 2.VII) dat de dwarsbundelsnelheid 

een goed bepaalde grootheid is. 

Tabel 2.VII.A: De maatvoering van de dwarsbundel. 

omschrijving notatie waarde [IJIII] 

nozzle-skiiJIIler afstand Znsk 17 
nozzle-bundel afstand Znb 41 
skimmer opening Ax.k 2.49 

(rechthoekige vorm) AYsk 2.88 
nozzle straal Rn 0.040 

Tabel 2. VII .B: Reservoircondities en afgeleide grootheden voor de gebruikte 

dwarsbundel gassen. 

gas reservoirdruk reservoir- stroomsnelheid speedratio 
temperatuur 

[Torr] [KJ [m/s] 

N2 1000 790 11 
1500 300 790 13 

Kr 200 390 15 
Xe 500 310 27 
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Voor de bepaling van een werkzame doorsnede is het zogenaamde nL-produkt 

van belang. De interactielengte L is de lengte waarover de hoofdbundel de 

dwarsbundel doorkruist en is volledig geometrisch bepaald. Het nL-product is 

nu het produkt van deze interactielengte L met de hierover gemiddelde 

dwarsbundeldichtheid n. Deze dichtheid volgt uit de theorie van supersone 

expansies [BEISl]. Voor een gedetailleerde beschrijving van de berekening van 

het ni-produkt wordt verwezen naar Schonenberg [SCHSG]. 

Aan het begin van de afstudeerperiode is de skimmeropening aanzienlijk 

vergroot om de intcractielengte, en daarmee de signaalopbrengst, te vergroten. 

Voor de huidige situatie zullen de afscherming van de dwarsbundel door de 

skimmer. de skimmerinteractie en de gevolgen van vergroting van het 

strooicentrum kort worden besproken. Voor de situatie met een enkele skimmer 

is er geen afscherming. Als gevolg van de ruimtelijke uitgebreidheid van de 

bron [BEISl] wordt het door de skimmergeometrie bepaalde dwarsbundelprofiel in 

feite geconvolueerd met de effectieve bronverdeling. Aangezien het nL-produkt 

een integraal is over de gehele dwarsbundeldoorkruising, is deze convolutie 

van geen enkele invloed op het nL-produkt. In het algemeen leidt verstrooiïng 

van de dwarsbundel aan de skimmer tot een verzwakking van de dwarsbundel door 

bostingen met in de richting van de as verstrooide deeltjes 

(skimmerinteractie) en door een verhoogde achtergronddruk [JON83, VER85]. Dat 

in ons geval deze verzwakking te verwaarlozen is voor het dwarsbundelgas N2 • 

blijkt uit het feit dat voor N2 een lineaire toename van de door botsingen met 

metastabiele argon atomen geïnduceerde fluorescentie is gemeten als functie 

van de dwarsbundeldruk p in het drukgebied 0 ~ p [Torr] ~ 1200. Merk op dat in 

een dergelijke meting ook de effecten van hoofdbundelverzwakking door 

botsingen met dwarsbundeldeeltjes {zie paragraaf 2.5) worden meegemeten. Voor 

Kr en Xe is de verzwakking van de dwarsbundel ten gevolge van 

skimmerinteractie voor de in tabel 2.VI gegeven drukken afgeschat op 3 

respectievelijk 12 %, op basis van de gegevens van Kerstel e.a. [KER87] voor 

een vrijwel gelijke dwarsbundelgeometrie. 
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Figuur 2.6: Schets van het huidige strooicentrum. 

Figuur 2.6 geeft een schets van het huidige strooicentrum. Met name de 

afmetingen in het xz-vlak zijn zo groot dat niet a priori duidelijk is dat 

voor de berekening van het ni-produkt effectief mag worden uitgegaan van een 

over het strooicentrum constante dwarsbundeldichtheid en een constante afstand 

tot de nozzle. De halve divergentie van de dwarsbundel bedraagt 72 mrad. De 

variatie in afstand tot de nozzle en de variatie in relatieve snelheid langs 

de baan van een hoofdbundelatoom zijn echter van de orde van het kwadraat van 

deze divergentiehoek. en zijn daarom nog steeds verwaarloosbaar. De 

dwarsbundeldichtheid n en de interactielengte l hangen als volgt af van de 

afstand r tot de nozzle: 
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-2 n r 

i r. 
(2.6) 

Het ni-produkt is dus omgekeerd evenredig met r. De breedte Azs = 7.7 mm van 

het strooicenturm is niet-verwaarloosbaar ten opzichte van de centrale 

nozzle-bundelafstand Znb = 41 mm en resulteert in een variatie van het 

ni-produkt van maar liefst 18 %. Een homogene middeling over de breedte Azs 

van het strooicentrum levert echter een gemiddelde waarde <ni> die nauwelijks 

afwijkt van de centale waarde <ni> 
Znb 

<nl> 
<nl> Znb 

Zn b 

= Azs 

Znb+Azs/2 J z- 1 dz 

Znb-Azs/2 

= 1 + L (Azs) + ... ~ 1 003 
12 Znb · · 

(2.7) 

Concluderend zijn er voor de berekening van het ni-produkt geen voor de 

huidige situatie specifieke correcties nodig. 

2.4 Bepaling van de dode tijd van de detectoren. 

De dode tijd van de metastabielendetector en volg-electronica is bepaald 

uit twee looptijdspectra (notatie met indices 1 en 2), die binnen een 

tijdsbestek van twintig minuten gemeten zijn met detectordiafragma's van 0.1 

en 0.5 mm diameter. Na het aftrekken van de achtergrond is de verhouding q(k) 

tussen de corresponderende intensiteiten N1(k) en N2(k) met dezelfde 

kanaalindex kuitgezet als functie van de intensiteit N1(k) (zie figuur 2.7). 

De afwezigheid van andere systematische afwijkingen blijkt uit het feit dat de 

punten behorend bij kleine kanaalindex vrijwel over die behorend bij grote 
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kanaalindex heenliggen (KER87]. In dat geval resuJ. teert een lineair verband 

(KER87]: 

1 q(k} = qm ( 1 + Tm(--- 1}Nt(k} ], qm 
(2.8) 

gekarakteriseerd door de verhouding tussen de oppervlakten van de diafragma's, 

qm. en de dode tijd Tm. In ons geval leverde een kleinste kwadraten analyse 

qm = 0.0356 ± 0.0001 

Tm = (104 ± 2) ns . (2.9) 

• 032 L------.L...--__:_ __ ....:._ __ .__ _ ___:., __ __:_ __ ....u 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Figuur 2.7: Resultaat van twee looptijdmetingen met verschillende diafragma's. 

Voor toelichting zie tekst. 
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Deze dode tijd komt binnen 15% overeen met de waarde Tm = 118 ns zoals 

bcp:::t.::1ld door Kerstel voor zijn looptijdexperiment met een analoge 

mctastabielendetector én volg-electronica. De gevonden waarde van de 

oppervlakteverhouding qm stemt overeen met de verwachte waarde qm = 0.04 

indien een onnauwkeurigheid van 3% voor de diameter van de diafragma's wordt 

aangenomen. Een nog betrouwbaarder resultaat zou kunnen worden verkregen door 

de meting met diafragma 1 te "sandwichen" tussen twee metingen met diafragma 2 

om lineaire drift in de opstelling te elimineren. 

Door de sterk vergrootte signaalopbrengst is de maximale intensiteit van 

fluorescentie in de gemeten looptijdspectra van de orde Nmax = 2 105 counts/s. 

Met een dode tijd van T ~ 100 ns is dan hoogstens een correctie van 

Nma xT = 2 % vereist voor de gemeten intensiteit. Om de dode tijd van de 

fotomultiplier en volg-electronica te bepalen is daarom gemeten zonder chopper 

in de hoofdbundel. De fotonenintensiteit is dan 106 counts/s, waardoor de 

verkorting van de effectieve meettijd ten gevolge van de dode tijd duidelijker 

naar voren komt. Bij de bepaling van de dode tijd is gebruik gemaakt van de 

filterwisselaar (zie paragraaf 4.1). 

Op een vaste asymmetrie als gevolg van de divergentie van de dwarsbundel 

na, zijn strooicentrum en detectie-optiek spiegelsymmetrisch ten opzichte van 

het xu-vlak (zie de figuren 2.6 en 3.1). Onderbreking van de stralengang aan 

één kant van het xu-vlak reduceert de fotonenintensiteit daarom nagenoeg met 

een factor twee. Bij verschillende hoofdbundelintensiteiten is nu de 

verhouding gemeten tussen de fotonenintensiteit mét een half afschermplaatje 

in de filterkamer, N1 en die met een lege filterkamer, N2. De 

hoofdbundelintensiteit werd gevariëerd door de uitlijning van de bron in de 

u-richting te verstoren, zodat de spiegelsymmetrie behouden bleef. De verdere 

bepaling van de dode tijd is geheel analoog aan wat reeds voor de 

metastabielendetector is beschreven. Voor de oppervlakteverhouding qf en de 
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dode tijd Tf is gevonden (zie figuur 2.8): 

Qf = 0.524 ± 0.003, 

Tf = (83 ± 10) ns. (2.10) 

Bij lage intens i te i ten is ook de complementaire verhouding gemeten, die 

gevonden wordt door de andere helft van het xy-vlak af te dekken. De som van 

beide verhoudingen is binnen 0.5 % gelijk aan één. Overigens komt de 

verhouding qf van vergelijking (2.10) vrijwel overeen met de asymmetrie van 

het nt-produkt (analoog aan vergelijking (2.7)): 

Znb 

Azs 
-1 z (2.11) 

De gevonden waarde voor de dode tijd Tf is redelijk, alhoewel een gefundeerde 

vergelijking met de dode tijd Tm moeilijk is. 

1.57 

'·" 
UI 

... 
·~ 
·~ 1.54 

.~ 

~ 1.53 

!' 

l.ll 

• 291 400 188 

Nl (x101count5/!..) 

Figuur 2.8: Resultaat van metingen van de fluorescentieintensiteit met en 

~nder half afdekplaatje in de filterkamer. Voor toelichting zie tekst. 
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De dode tijden zijn nu zo goed bekend dat de gemeten intensiteiten in 

alle gevallen met een onnauwkeurigheid kleiner dan 0.5 % voor dode tijd kunnen 

worden gecorrrigeerd. 

2.5 Het verwerken van TOF-metingen. 

Uit de looptijdspectra van metastabiele atomen en geïnduceerde fotonen 

kan een werkzame doorsnede worden bepaald voor het proces dat de fluorescentie 

teweeg brengt, als functie van de botsingsenergie. Hiertoe worden de 

looptijdspectra alleerst gecorrigeerd voor de dode tijd van de 

respectievelijke detectoren (correctie maximaal 5 %) en voor een afkapeffect 

dat samenhangt met de eindige dikte van de chopperschijf (correctie maximaal 

2 %) [GER87]. Vervolgens wordt de aankomsttijdverdeling van metastabiele 

atomen bij de detector teruggetransformeerd naar een aankomsttijdverdeling bij 

het strooicentrum, analoog aan het recept gegeven door Van Vliembergen 

[VLI85]. Door de eindige breedten van de chopperdoorlaatfuncties Cs( t) en 

Co(t) (zie paragraaf 2.2) is dit geen triviale zaak. Kaashoek [KAA83] en Van 

Gerwen [GER87] hebben afgeleid dat Qme et ( t), de werkzame doorsnede voor 

aanslag naar het (de) niveau('s) waarvan de fluorescentie wordt gemeten, als 

volgt samenhangt met Nfot(t), het looptijdspectrum van fotonen, en Nmeta(t), 

het naar het strooicentrum getransformeerde looptijdspectrum van metastabiele 

atomen: 

Qmeet(t) = 
Nmeta(t) 

(1 + ~/2 + ~2/12 + ... ) 

<nl.> g/v1 

(2.12) 

Hierin is t de aankomsttijd en zijn Tlf 0 t en Tlm de detectieëfficiencies voor _ 
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fotonen respectievelijk metastabiele atomen. De reeksontwikkeling in 

"' = &.... (n 1
) Q < 0 24 ._ t- tot _ • 

V1 
(2.13) 

corrigeert voor de hoofdbundelverzwakking exp( -E.) tijdens de fotonenmet ing. 

Hierbij is Qtot de werkzame doorsnede voor elastische én inelastische 

verstrooiïng, behalve voor kleine hoek-verstrooiïng. Een metastabiel atoom, 

dat elastisch over een hoek van 0.3 rad of kleiner wordt verstrooid blijft 

namelijk nog wel beschikbaar voor botsingen met dwarsbundeldeeltjes in het 

strooicentrurn. Merk op dat zo'n verstrooid atoom de metastabielendetector 

echter meestal niet meer bereikt. In ons geval is een waarde Qt o t = 200 Ä2 

aangehouden [KER87]. 

De aankomsttijd t in vergelijking (2.12) wordt tenslotte met behulp van 

de bekende looplengte van de chopper naar het strooicentrurn, omgerekend naar 

de relatieve snelheid en de botsingsenergie. 
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IICOFJ~î1JK 3: liET OPTISCHE SYSTEEM. 

3 . 1 In I c i d i ng . 

In deze afstudeerperiode is een nieuw optisch systeem op basis van het 

ontwerp van Van Gerwen [GER87] uitontwikkeld en beproefd. In deze paragraaf 

wordt dit systeem in het kort beschreven en wordt de verbetering ten opzichte 

van het oude optische systeem geschetst. 

Het nieuwe optische systeem is schematisch weergegeven in figuur 3.1 en 

de maatgeving is samengevat in tabel 3.I. Het systeem bestaat uit de volgende 

componenten: 

- een stelsel van drie lenzen, 

-een filterwisselaar. 

- (eventueel) een monochromator, 

-een fotomultiplier. 

Het lenzensysteeem en de filterwisselaar zijn vaste componenten, de 

monochromator en de fotomultiplier zijn als module uitgevoerd. Hierdoor kan de 

monochromator snel worden toegevoegd of verwijderd. De lichtafdichting tussen 

de diverse componenten geschiedt met behulp van 0-ringen en balgen. De 

fotomultiplier is steeds zo kort mogelijk op de rest van het optische systeem 

geplaatst. 

TabeL 3.I.A: InsteLafstanden van het nieuwe optische systeem. 

afstand 

strooicentrum- 1e lens 

le lens- 2e lens 

2e lens - reëel beeldpunt 

reëel beeldpunt - 3e lens 

3e lens - afbeeldingspositie 

afbeeldingspositie- kathode 

filter 1 - afbeeldingspositie 

filter 2- afbeeldingspositie 
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Figuur 3.1: Schematische weergave van het nieuwe optische systeem. 
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TabeL 3.I.B: De maten van de Lenzen van het nieuwe optische systeem. 

nummer type brandpuntsafstand dikte diameter materiaal 
f [mm] D [mm] 4> [mm] 

1 planoconvex 75 13.2 50.8 UV-grade 
2 biconvex 76 13.0 1 ) 76.2 fused 2 , 

3 planoconvex 100 22.9 76.2 silica 

1) centrale halve dikte 
2) brekingsindex n = 1.48 bij À= 334 nm [ORI84] 

Het nieuwe optische systeem onderscheidt zich van het vorige door een 

grotere signaalopbrengst. De fotonenintensiteit Nfot hangt samen met de 

eigenschappen van het optische systeem via de relatie 

V ( ~) Nfot ~ prod 4V ~opt· (3.1) 

Hierin is Vprod het door het optisch systeem geaccepteerde strooicentrumvolume 

waarin de fotonen worden geproduceerd. De fotonen detectieëfficiency ~fot is 

opgesplitst in een ruimtehoek detectieëfficiency Oopt/4v en een optische 

detectieëfficiency ~opt· Deze laatste is onafhankelijk van beide andere 

factoren in vergelijking (3.1) en wordt alleen bepaald door de 

quanturnefficiency van de fotomultiplier en de transmissieëigenschappen van de 

lenzen en eventueel het filter of de monochromator (zie tabel 3.II). Intuïtief 

is duidelijk dat het geaccepteerde produktievolume Vprod en de geaccepteerde 

ruimtehoek Oopt niet onafhankelijk van elkaar konden worden geoptimaliseerd. 

Van Gerwen [GER87] heeft aangetoond dat voor Kist II een lens bij het 

strooicentrum te prefereren is boven een elliptische spiegel. Weliswaar is de 

ruimtehoekacceptantie Oopt van een lens beduidend kleiner dan van een 

elliptische spiegel, maar het geaccepteerde strooicentrumvolume Vprod kan meer 

dan evenredig groter worden genomen. De beperkende factor voor het produkt 
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vormt nu óf de monochromator (indien aanwezig) óf de 

afbeeldingseigenschappcn van het lenzensysteem. 

Tobd 3. II: De optische de teetieefficiency Tlo P t uan het nieuwe optische 

systeem, opgespLitst naar de transmissies uan de afzonderLijke componenten. 

element transmissie/ referen-
efficiency tie 

skimmerruitje 0.91 [KAA83J 
lens 1 0.84 [ORI84] 
lens 2 0.72 [ORI84] 
lens 3 0.75 [ORI84] 
fotomultiplier 1 ) 

À 300 nm 0.27 [EMI84] = 
À = 400 nm 0.29 
À = 450 nm 0.23 
À = 500 nm 0.15 

totaal zonder golflengteselecti~ 0.11 
À = 335 nm 

monochromator 2) 
À 335 0.75 [JAR75] = nm 

totaal met monochromator 0.083 
À = 335 nm 

N2(C~B) interferentie filters 3) [FAI88] 
!J.v = +1 band 0.398 
!J.v = 0 band 0.283 
!J.v = -1 band 0.294 
!J.v = -2 band 0.17 
!J.v = -3 band 0.13 

1) EMI 9635 QB 
2) Jarrel Ash 82-420 0.25 m Ebert 
3) besproken in hoofdstuk 4 
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3.2 Eisen ru1n de afbecldingseigcnschappen. 

In deze en de volgende paragrafen staan de afbeeldingseigenschappen van 

het optische systeem en met name de ruimtehoekacceptantie Oopt centraal. 

Allereerst worden de eisen besproken die zijn gesteld aan de 

afbceldingseigenschappen. 

In feite is de ruimtehoekacceptant ie een locale functie 0(~) van de 

strooicentrumpos i tic ~- De gemeten fotonenintensiteit N1 o t hangt als volgt 

samen met de locale en isotrope productiedichtheid van fotonenintensiteit I(~) 

[ -1 -1 -2] s srad m in het strooicentrum: 

I I(~) 0(~) d3~. 
strooi
centrum 

(3.2) 

Een voorwaarde om betrouwbare werkzame doorsneden te verkrijgen is nu dat het 

precieze gedrag van I(~) over het strooicentrum van geen belang mag zijn voor 

N 1 o t. Alleen dan kunnen werkzame doorsneden, verkregen onder verschillende 

omstandigheden, worden vergeleken. Verschillende omstandigheden zijn 

bijvoorbeeld andere botsingspartners, een andere dwarsbundeldruk, het wel of 

niet gebruiken van een monochromator, een andere breedte van de 

monochroma torspleet, etc. Aan de genoemde voorwaarde is voldaan indien de 

locale ruimtehoekacceptantie 0(~) minder dan, zeg 20%, over het strooicentrum 

variëert. Vergelijking (3.2) reduceert dan in goede benadering tot 

(3.3) 

Hierin zijn Oopt en <I> de over het strooicentrum gemiddelde waarden van 0(~) 

en I(~). en is Vprod het strooicentrumvolume, dat dus in zijn geheel wordt 

geaccepteerd door het optische systeem. Naast een zo groot mogelijke 
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ruimtehoekacceptantie Oopt wordt daarom van het optische systeem een geringe 

variantie a0 van 0{~) vereist. 

3.3 Paraxiale benadering. 

In deze paragraaf wordt het principe van de gebruikte afbeelding 

besproken, waarvoor de variantie a
0 

in (ruimte)hoekacceptantie in paraxiale 

benadering gelijk aan nul is. Dit levert tevens de instelwaarden voor de enige 

twee vrij instelbare afstanden van het optische systeem, n.l. de positie van 

de derde lens en de positie van de monochromator intreespleet. 

Bij het ontwerp van het optische systeem is uitgegaan van het 

afbeeldingsprincipe van Kaashoek (KAA83] waarbij hoeken in het strooicentrum 

worden getransformeerd naar afstanden bij de monochromator (intreespleet) en 

vice versa. De sterk verschillende ruimtelijke acceptantfes van een filter en 

een monochromator komen dan als verschillende hoekacceptantfes in het 

strooicentrum tot uiting. De ruimtelijke stralingsverdeling in het 

strooicentrum wordt juist getransformeerd naar een hoekverdeling die zowel 

door filter als monochromator geheel wordt geaccepteerd. 

Door Van Gerwen (GER87] is voor het optische systeem een berekening in 

paraxiale, dunne lens benadering uitgevoerd om geschikte lenzen en juiste 

instelafstanden te vinden. Daar de lensdikten echter niet verwaarloosbaar zijn 

ten opzichte van de instelafstanden is de gebruikte dunne lens benadering niet 

geoorloofd. Daarom is nu een berekening uitgevoerd in paraxiale, dikke lens 

benadering. 

In de paraxiale benadering hangen de x- en z-coördinaten (zie figuur 3.1) 

van een willekeurige lichtstraal onafhankelijk van elkaar af van de positie y 

langs de optische as. Vanwege de rotatiesyrmnetrie resulteert derhalve een 

twee-dimensionaal probleem voor de stralengang. Omdat de dikte Ay van het 
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strooicentrum klein is ten opzichte van de afstand dt tot de eerste lens, 

wordt zij voorlopig buiten beschouwing gelaten. Ook de acceptanties van de op 

het lenzensysteem volgende componenten, zoals bijvoorbeeld een monochromator, 

komen pas later aan de orde. 

Figuur 3.2 schetst de faseruimte van het strooicentrum die geaccepteerd 

wordt door de eerste lens. Een planoconvexe lens met dikte D, kromtestraal R 

en brekingsindex n wordt in paraxiale benadering voorgesteld als een 

looplengte D/n gevolgd door een dunne lens met brandpuntsafstand f = R/(n-1) 

[HEC79]. Derhalve is niet d 1 zelf maar dt' = dt + Dt/n de relevante optische 

looplengte naar de eerste lens. 
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Figuur 3.2: De door de eerste Lens geaccepteerde faseruimte van het 

strooicent rum. 
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Zoals al door Van Gerwen is opgemerkt kunnen de strooicentrumafmetingen 

niet verwaarloosd worden ten opzichte van de lensafmetingen, zodat het 

geaccepteerde fasevolume geen rechthoek maar een parallellogram vormt. De 

beoogde afbeelding zet eerst het parallellogram in figuur 3.2 recht en voert 

vervolgens een rotatie uit over 11'12. Voor de afbeeldingsmatrix lf die de 

initiële coördinaten (x 1 , x 1 ')afbeeldt op de coördinaten (xf, xf') ter plekke 

van de monochromatorspleet, moet daarom gelden 

(3.4) 

waarin G een schalingsfactor tussen afstanden in het strooicentr~~ en hoeken 

ter plaatse van de monochromatorspleet is. De afbeelding lf is niet te 

realiseren door een enkele lens op brandpuntsafstand van het strooicentrum te 

plaatsen. Als tussenstap .wordt het strooicentrum eerst door de eerste twee 

lenzen (zie figuur 3.1) reëel afgebeeld in het brandpunt van de derde lens. 

Het strooicentrum wordt daarbij een factor twee vergroot en daarmee, vanwege 

het behoud van fasevolume, in hoekbereik een factor twee verkleind afgebeeld. 

De tweede lens is toegevoegd om de eerste lens dichter bij het strooicentrum 

te kunnen plaatsen voor een optimale hoekacceptantie, zonder dat het reële 

brandpunt te ver af komt te liggen of virtueel wordt. 

De feitelijke berekening van lf uit elementaire matrices in de paraxiale, 

dikke lens benadering is gegeven in Appendix A. Zij is gebaseerd op de 

berekening van Van Gerwen. De vergelijking van de zo gevonden lf met 

vergelijking (3.4) levert de waarden voor de twee vrij instelbare afstanden, 

welke reeds gegeven zijn in tabel 3.1. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de bolle en vlakke kanten van de lenzen 

(zie figuur 3.1) zo gekozen zijn dat de hoek tussen lensnormaal en lichtstraal 

overal zo klein mogelijk is om voor de gegeven configuratie afwijkingen van 

het paraxiale geval te minimaliseren. 

34 



3.4 Sferische aberratie. 

In deze paragraaf wordt aangetoond dat er een significante sferische 

aberratie optreedt bij de eerste twee lenzen. Ondanks de aanzienlijke 

beeldvervorming variëert de ruimtehoekacceptantie, na een eenvoudige ingreep, 

nauwelijks over de positie in het strooicentrum voor het geval dat filters 

worden gebruikt. Het verlies in signaalopbrengst ten gevolge van sferische 

aberratie ten opzichte van het paraxiale geval bedraagt een factor anderhalf. 

Bij een testmeting met een puntbron op de positie van het strooicentrum 

en met de insteil ing zoals gegeven in tabel 3. I bleek inderdaad een vrijwel 

evenwijdige bundel te worden gevormd, maar met een significant kleinere 

diameter dan verwacht (ca. 32 i.p.v. 45 mm). Het gaat hierbij om afwijkingen 

van de paraxiale benadering. De maximale hoek ama x waaronder een lichtstraal 

uit de puntbron op de eerste lens kan vallen, wordt gegeven door 

tan amax = .1 / 2dt = 0.564. (3.5) 

De paraxiale benaderingen zijn hiervoor verre van optimaal: 

amax ~ sin amax ~ tan amax 

0.514 ~ 0.492 ~ 0.564. (3.6) 

Ten tweede wijken, voor wat grotere afstanden van de optische as, de 

lensdikten aanzienlijk af van de centrale waarden. 

Om inzicht te verkrijgen in de afwijkingen van de paraxiale benadering is 

in figuur 3.3 de stralengang voor een 

numerieke simulatie op basis van de 

vergelijking met het paraxiale geval 
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paragraaf zich tot de stralengang in een vlak dat de optische as bevat. Uit 

figuur 3.3 is direkt duidelijk dat voor lichtstralen die onder grote hoeken 

invallen, de eerste twee lenzen een convergerender stelsel vormen dan in 

paraxiale benadering verwacht. Het beeld van het strooicentrum is niet één 

punt maar een lijnsegment langs de optische as. d.w.z. er is sprake van 

sferische aberratie. Ook de verdere gevolgen zijn duidelijk uit de figuur. Een 

deel van de niet-paraxiale stralen gaat geheel verloren. Een ander deel wordt, 

door de vergrootte "voorwerpsafstand", convergerend in plaats van evenwijdig 

door de derde lens afgebeeld. De na het lenzensysteem uittredende bundel is 

vrijwel evenwijdig, maar significant kleiner in diameter dan in paraxiale 

benadering berekend. 

308 
I 

485 

I 

94 

x("'"''L 
y(rnm) 

Figuur 3.3: Stratengang voor een puntbron. Voor een duideLijker beeLd zijn 

afstanden in de x-richting een factor drie vergroot ten opzichte van die in de 

y-richting. 
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Figuur 3. 4: Transformatie van het faseruimte pa.raUeUogram. en acceptanties 

van uolgcom.ponenten. Voor verdere toelichting zie tekst. 
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Het effect van volgcomponenten is in de faseruimte gemakkelijk te 

beschrijven. In figuur 3.4 is geschetst hoe het faseruimte parallellogram in 

het strooicentrum {figuur 3.4.A, vergelijk figuur 3.2) wordt afgebeeld ter 

plekke van de monochromatorspleet (figuren 3:4.B en C). De figuur beperkt zich 

tot initiële hoeken niet groter dan 0.35 rad. Merk op dat de spiegelsymmetrie 

ten opzichte van de optische as voor de stralengang in een vlak dat deze as 

bevat (zie figuur 3.3), tot uiting komt als een inversiesymmetrie in de 

faseruimte. Merk verder op dat de paraxiale benadering alleen redelijk voldoet 

in het gebied 

lxmono I ~ 5 111n, i.e. lab,.on I ~ o.1 rad (3.7) 

met abron de initiële hoek en Xmono de corresponderende afbeeldingsafstand. 

In figuur 3.4.B is de monochromatoracceptantie geschetst voor de twee 

extreme gevallen dat het beschouwde stralenvlak óf loodrecht op de 

monochromatorspleet staat óf er aan evenwijdig is. Hierbij is uitgegaan van: 

-een 1.6 mm brede en 20 mm lange intreespleet, zoals is aangegeven door Van 

Gerwen [GER87]. De uittreespleet is 4.7 mm breed en verder van geen invloed op 

de faseruimte acceptantie. 

-een 64 111n bij 64 mm tralie op 250 mm afstand van de intreespleet (Jarrel Ash 

0.25 m Ebert monochromator). 

Duidelijk is dat de faseruimte acceptantie van de monochromator zélf de 

bepalende factor is voor de ruimtehoekacceptantie Oopt· Verder is het 

nauwelijks mogelijk om uit de simulatieresultaten voor dit geval concrete 

uitspraken over de variantie a
0 

in ruimtehoekacceptantie te doen. 

In figuur 3.4.C komen de faseruimte acceptanties van de overige 

volgcomponenten, zoals fotomul tiplier, fi 1 terdoos- en fil terhouderopeningen, 

aan de orde. In plaats van de afbeelding van het faseruimte parallellogram te 
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berekenen voor de verschillende posities van de volgcomponenten zijn in figuur 

3.4.C de eenvoudige radiële faseruimte acceptantfes van de volgcomponenten met 

een looplengte getransformeerd naar het vlak van de monochromatorspleet. Uit 

de figuur blijkt dat de faseruimte acceptantielijn van filterhouder 1 een 

kritische factor is, daar deze de afbeelding rechtsonder in de figuur dreigt 

te doorsnijden. Na toevoeging van een collimator met openingsstraai 

R = 17.25 mm direct voor de eerste lens, blijkt de dan resulterende afbeelding 

geheel binnen het gecombineerde acceptantiegebied van de volgcomponenten te 

liggen. Daarmee is in dit geval de ruimtehoekacceptantie vrijwel constant over 

het strooicentrum. Duidelijk is dat hier in feite de afbeeldingskwaliteit de 

beperkende factor is voor de ruimtehoekacceptantie Dopt· 

Voor een puntbron in het strooicentrum kan de verliesfactor in 

ruimtehoekacceptantie ten opzichte van het ideale, paraxiale geval eenvoudig 

worden berekend. Als amax de grootste initiële hoek is die wordt geaccepteerd, 

geldt voor de ruimtehoekacceptantie 

Dopt = 2u {1 - COS amax) {3.8) 

en geven het paraxiale {par) en sferische aberratie {aber) geval 

respectievelijk 

nP•,. 
Uopt = 0.599 srad 

D~~f,. = 0.416 srad 

wat neerkomt op een verliesfactor van anderhalf. 
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3.5 Hoekverdeling en ruimtehoekacceptantie. 

Op een PC-AT microcomputer is een flexibel PASCAL simulatiepakket 
. 

ontwikkeld, waarmee iedere mogelijke lichtbaan, door een willekeurig optisch 

systeem, zonder paraxiale benaderingen- kan worden doorgerekend. Aanleiding 

hiertoe vormde de behoefte aan een betrouwbare verdelingsfunctie f{9) voor de 

hoek 9 met de optische as {of een as parallel daaraan) van de na het 

lenzensysteem uittredende bundel. Deze verdelingsfunctie dient als een 

belangrijk invoergegeven in de worst-case analyse voor de filterkeuze {zie 

paragraaf 4.3). Tegelijkertijd is de ruimtehoekacceptantie als functie van de 

positie in het strooicentrum berekend, zonder de beperking tot de stralengang 

in een vlak met de optische as. Dit vormt met name voor het geval dat een 

monochromator wordt gebruikt een interessante aanvulling op de resultaten van 

paragraaf 3.4. Naar aanleiding van deze aanvullende resultaten wordt besloten 

met enkele opmerkingen over de uitlijning van het optische systeem. 

Het zou te ver voeren om het simulatiepakket hier in zijn geheel te 

bespreken. Appendix B geeft een listing van de kernprocedures van het pakket, 

met name de procedures om de breking aan een plat vlak en aan een boloppervlak 

door te rekenen. Het pakket is getest aan het progr.amma dat de transformatie 

van het faseruimte parallellogram in figuur 3.4 berekende, wat op zijn beurt 

weer is getest aan het programma dat de lichtbanen voor figuur 3.3 genereerde. 

Om de hier gepresenteerde resultaten te verkrijgen zijn ca. 3.8x106 lichtbanen 

door het optische systeem gevolgd, hetgeen ca. 12 uur rekenen vergde. In alle 

te bespreken gevallen is er tenminste spiegelsymmetrie in het yx- en in het 

yz-vlak (zie figuur 3.1), zodat voor het strooicentrum kan worden volstaan met 

een enkel kwadrant in het xz-vlak. 

Bij de bepaling van de genoemde hoekverdeling f(9) is uitgegaan van een 

homogeen en isotroop stralend strooicentrum met afmetingen 0 ~ x [11111] ~ 3, 

0 ~ z [mm] ~ 3.5 en -1.5 ~ y [1110] ~ 1.5, gediscretiseerd met. 6 bij 1 bij 6 
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bronpunten. Voor elk bronpunt zijn ca. 310 lichtstralen door het optisch 

systeem gevolgd. De berekende hoekverdeling is weergegeven in figuur 3.5 en 

heeft een maximum bij 9 = 45 mrad. Zij is genormaliseerd volgens 

v/2 

J f{e) de = 1 

9=0 

(3.10) 

en kan voor hoeken 9 > 60 mrad analytisch worden benaderd door 

log f{9) = 1.65 - 10.3 e 

log f(9) = 2.67 - 15.2 e 

f(9) = 0 

He> I 
10 • 

(racrl) 0 

1 

0,1 

0,01 
0 100 

(0.06 < e < o.2I) 

(0.21 < e < o.31) 

(0.31 < 9). 

200 300 

G(mrad) 

{3.11} 

Figuur 3.5: Door rw.rneriek.e simulatie beJXIO.lde hoekverdeling f(9) na het 

lenzenstelsel voor een homogeen en isotroop stralend strooicentrum. 
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De simulatieresultaten voor de ruimtehoekacceptantie 0(~) als functie van 

de strooicentrumpositie ~ worden gepresenteerd in de figuren 3.6 en 3. 7. 

respectievelijk voor de twee gevallen dat er géén en dat er wél een 

monochromator is opgenomen in het systeem. De over het strooicentrum 

gemiddelde waarden zijn gegeven in tabel 3.III. 

Tabel 3.III: Door ruun.e r i ek.e simulatie bepaalde gemiddeLde 

ruimtehoekacceptant ie DoPt en variantie a
0 

zonder en met gebruik van een 

monochromator (spleetbreedte 1.6 mm). 

zonder met 
monochromator monochromator 

nopt [srad] 0.411 0.019 

Dop t/4v [%] 3.3 0.15 

an [%] 2.6 18 

Het resultaat van figuur 3.6 is verkregen zonder de radiële acceptanties 

van de filterhouders mee te nemen. Op grond van hier niet besproken 

simulatieresultaten mag echter worden geconcludeerd dat deze geen significante 

afkap introduceren. Duidelijk is voor het geval zonder monochromator dat de 

ruimtehoekacceptantie in het strooicentrum inderdaad vrijwel constant is en 

dat zij daarbuiten snel afvalt, zodat strooilicht wordt onderdrukt. Voor het 

geval mét monochromator is om wille van de discretisatie uitgegaan van een 

intreespleet van 8 mm bij 20 mm, parallel aan de z-as. Aangezien deze 

spleetbreedte nog steeds binnen het paraxiale afbeeldingsgebied valt (zie 

figuur 3.4 en formule 3.7) is de over het strooicentrum gemiddelde 

ruimtehoekacceptantie voor een 1.6 mm brede spleet (tabel 3.III) benaderd met 

één vijfde van de zo gevonden waarde. 
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Figuur 3.6: De ruimtehoekinvang n a.ls functie van de afstand r tot de optische 

a.s voor drie posities y langs deze a.s. voor de situatie zonder rnonochrorna.tor. 

De twee verticale lijnen geven de strooicentrumgrenzen x = 3 rnrn 

respectievelijk z = 3.5 rnrn a.an. 
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De vierkante vorm van het geacceptee.·de gebied in het xz-vlak {figuur 

3.7) weerspiegelt de vierkante vorm van de monochromatortralie. Deze laatste 

bepaalt immers in hoofdzaak de hoekacceptantie van de monochromator en daarmee 

in eerste benadering de ruimtelijke acceptantie bij het strooicentrum. Verder 

valt in de figuur een maximum op bij x= 4, z = 0 mm, dat in grootte toeneemt 

met de afstand tot de eerste lens. Omdat de monochromatorspleet het enige 

niet-rotatiesymmetrische element is moet het optreden van dit maximum wel 

samenhangen met de vorm van deze spleet. Het maximum geeft aanleiding tot de 

relatief grote variantie a
0 

in ruimtehoekacceptantie van 18 % {zie tabel 

3.III). 

Naar aanleiding van deze resultaten nog enige opmerkingen over de 

uitlijning van het optische systeem. Ten eerste vormt het lenzensysteem in 

feite één vast geheel, waarbij de instelwaarde van de derde lens zeker geen 

kritische factor vormt (handinstelfout << d3b· zie figuur 3.1). Na het 

lenzensysteem is er sprake van een vrijwel evenwijdige bundel, ca. 32 mm in 

diameter, waarvoor met enige zorg ook geen uitlijnproblemen spelen. De enige 

kritische factor, zoals ook duidelijk uit de figuren 3.6 en 3.7 blijkt, is de 

niet-instelbare positionering van het lenzensysteem in het vlak van hoofd- en 

dwarsbundel ten opzichte van het strooicentrum. Hierover kunnen twee 

opmerkingen worden gemaakt: 

-met de dwarsbundel is de hoofdbundel over enkele millimeters langs de 

hoofdbundelas afgetast. Met het plaatsen van de dwarsbundel op de positie van 

maximale fotonenintensiteit is de uitlijning in de x-richting in orde. 

-met het eerste hoofdbundeldiafragma (zie figuur 2.1) kan het strooicentrum in 

de richting van de optische as nog wel over enkele millimeters worden 

verschoven, maar de invloed hiervan op de signaalopbrengst is niet los te zien 

van de effecten als gevolg van de divergentie van de dwarsbundel. 
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Figuur 3.7: De rutmtehoekacceptantte D als functte uan de x- en z-coordtnaten 

Voor drie postties y langs de optische as. Voor de sttuntte met monochromator. 

De dikke lijn geeft de grenzen van het strooicentrum aan. 
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HOOFINruK 4: FILTERS. 

4.1 Inleiding. 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de golflengteselectie met behulp van filters. 

Allereerst wordt hieronder de gebouwde filterwisselaar en de hiermee gevolgde 

methode van meten met filters in het kort besproken. Het verdere hoofdstuk is 

gewijd aan het meten van de fluorescentiestraling van het vervalsproces 

N2(C, v')-+ N2(B. v") + hv .. , , 
V V 

(4.1) 

opgelost naar vibratieniveau v'. In de achtereenvolgende paragrafen wordt 

besproken welke filters hiervoor nodig zijn, aan welke specificaties deze 

filters moeten voldoen en wat de experimenteel bepaalde specificaties zijn. 

Tijdens de afstudeerperiode is een filterwisselaar vervaardigd, op basis 

van een eerder ontwerp van Ruyten [RUY84]. Figuur 4.1 geeft een schets. Het 

hart van de filterwisselaar wordt gevormd door twee roteerbare schijven, ieder 

met vijf cylindrische kamers waarin filterhouders met filters geplaatst kunnen 

worden. De filters kunnen worden ingebracht via een afsluitbare opening 

diagonaal tegenover de eigenlijke lichtweg. Eén filterkamer in de bovenste 

schijf is opgeofferd om ook filters in de onderste schijf te kunnen inbrengen. 

Met de hand of met een stappenmotor, die een aandrijfriem langs de omtrek van 

de filterschijf trekt, kunnen de verschillende filters in de lichtweg worden 

geplaatst. De stappenmotor kan vanuit de meetcomputer worden aangestuurd, die 

met behulp van microswitches en inkepingen kan controleren of er een filter 

voorstaat en (eventueel) welk filter dat is. Voor de lichtafdichting tussen de 

verschillende componenten in de filterwisselaar is zwarte textielstof 

gebruikt. Aan de textielstof tussen de roteerbare filterschijven en de 

filterdoos worden zware eisen gesteld. Enerzijds moet zij lichtdicht 

46 



afsluiten, anderzijds mag zij geen te grote wrijvingsweerstand leveren voor de 

stappenmotoren. Appendix C doet verslag van een kort onderzoek naar een 

geschikte textielstof. 

to photomultiplier filter loading hatch 

1J 

90trnl 

from I i ght souree filter disk 2 

Figuur 4.1: Schets van de gebouwde filterwisselaar. Voor toelichting zie tekst 

Met de filterwisselaar is het mogelijk snel en geheel automatisch van 

filter te wisselen, wat onontbeerlijk is om effectief de lineaire drift van de 

meetopstelling te elimineren. Bij de gebruikte meetmethode bestaat de gehele 

meting uit een aantal zogenaamde "00 TOF"-slagen, die onafhankelijk van elkaar 

zijn en ieder maximaal ca. 15 minuten meettijd vergen. Binnen iedere 

"00 TOF"-slag worden een aantal filterposities in de opgegeven en daarna in de 

omgekeerde volgorde doorlopen. Voor iedere filterpositie worden, afhankelijk 

van het signaal, 1.000 tot 50.000 looptijdspectra van fotonen geregistreerd. 

Elke fotonenmeting bij een bepaalde filterpositie wordt in de verwerking 

gecombineerd met twee metastabielenmetingen van ieder ca. 1000 looptijdspectra 

van metastabielen, waartussen die fotonenmeting steeds ''gesandwiched" wordt. 

De totaal benodigde meettijd voor bijvoorbeeld de metingen van figuur 6.8 voor 

het systeem KrM-N2 met vijf filterposities bedroeg ca. 25 uur. Voor het meten 

met filters zijn de meetbibliotheken "PAK68" en "PAK68P" uitgebreid met 
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software om de f i 1 terwisse laar aan te sturen en zijn de mee tprogranuna.' s 

"TOFI88" en "TOF88" geschreven. Deze bevatten respectievelijk ini tialisaties 

en het eigenlijke meetproces. 

4.2 Filters voor het verval N2CC. v') ~ N2CB. v''). 

Een belangrijk doel van het afstudeeronderzoek vormde het naar 

botsingsenergie E én vibratieniveau v' opgelost meten van de werkzame 

doorsnede Q .(E) voor het excitatie-overdrachtsproces 
V 

(4.2) 

met R = Ar, Kr of Xe. De diverse Q , worden bepaald uit meting van de 
V 

fotonenintensiteit van het vervalsproces van vergelijking ( 4.1). Het 

emissiespectrum van dit vervalsproces best,.Jat uit een aantal spectraal goed 

gescheiden vibratiebanden (zie figuur 4.2). Elke vibratieband bevat de fotonen 

afkomstig van de diverse vervalsmogelijkheden van vergelijking {4.2) met 

dezelfde waarde van Au = v"-v', waarvan de rotatieprofielen elkaar 

gedeeltelijk overlappen. 

In het verleden [VLISS] is reeds, met een monochromator en het oude 

optische systeem, gemeten aan de elkaar opvolgende processen {4.1) en (4.2), 

voor het edelgas R =Ar en de vibratieniveau's v' = 0,1. Problematisch was met 

name de lage signaalopbrengst in de orde van 20 tot 50 Hz bij gebruik van de 

thermische bron [VRES4] en het feit dat in de bepaling van Qv' het 

apparaatprofiel van de monochromator, de rotatietemperaturen van de 

vibratieniveau's en de overlap met de rotatieprofielen van de niveau's met 

v' > 1 moeilijk experimenteel te scheiden en theoretisch in te schatten 

factoren vormden. 
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Figuur 4.2: Het fluorescentiespectrum uan het excitatieouerdrachtsproces 

Ar,. + N2 [.80087]. Het speetraat oplossend vermogen (de driehoek geeft het 

apparaatprofiet weer) is dusdanig groot dat binnen de vibratiebanden 

Au = v" - v' de diverse vervalsmogelijkheden v' -t u" te onderscheiden zijn. 

In dit afstudeeronderzoek is met het nieuwe optische systeem, een 

vergroot strooicentrum en interferentie bandpass filters de signaalopbrengst 

aanzienlijk vergroot (zie tabel 6. I) en is verder gebruik gemaakt van een 

geheel andere meetmethode, namelijk het meten van complete vibratiebanden. Uit 

de aldus gemeten bandintensiteiten I Au zijn "werkzame doorsneden" QAu l) 

bepaald, die rechtstreeks samenhangen met de gezochte Q , • 
V 

De na de 

excitatie-overdracht resulterende bezetting van het bovenniveau u' is namelijk 

evenredig met Q , • Hiervan vervalt een fractie gegeven door de optische 
V 

1Dit is geen reële, fysische werkzame doorsnede maar een hulpgrootheid, die 

wordt verkregen door in de formule van de werkzame doorsnede {vergelijking 

2.12) Nfot(t) te vervangen door de gemeten bandintensiteit IA
0
(t). 
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verta.kkingsverhouding M .. , naar het onderniveau v" en _draagt hiermee bij tot 
V V 

Au de "werkzame doorsnede" Q van de vibratieband Au= v"-v': 

4 

. 
V = .}; Mv"=v'+Av.v' ~· · 

max{-Av,O) 
{4.3) 

De bovengrens van de somrnatie volgt uit het feit dat er slechts vijf 

vibratietoestanden van N2{C) bestaan, de ondergrens volgt uit het feit dat het 

quanturngetal v" van het onderniveau alleen niet-negatieve waarden kan aannemen 

(v" ~ 0). De optische verta.kkingsverhouding Mv"v' is de verhouding tussen de 

specifieke vervalsconstante Av"v. voor het verval v' -+ v" en de totale 

vervalsconstante A , van het bovenniveau v' [HER50]: 
V 

M .. . = A .. . I A , 
V V V V V 

A, 
V 

00 

= .}; 
" V =0 

A .. I .. 

V V 

{4.4) 

Nu is het vervalsproces van vergelijking {4.1) een voorbeeld van een 

zogenaamde "Franck-cond.on" type overgang [HERSO]. waarvoor in goede benadering 

geldt: 

A "' v"v' 
3 

V " I V V 
{4.5) 

met de frequentie van de straling en F ... de Franck-condon factor. 
V V 

2 

Fv"v' = I < 1/tv.,{B) IIJtv.{C)> I . {4.6) 

Deze is een maat voor de overlap tussen de vibratiegolffuncties 1/t , vóór en 
V 

1/t .. ná de C -+ B overgang. Op basis van de door Lofthus en Krupenie [LOF57] 
V 
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verzamelde gegevens van N2 zijn optische vertakkingsverhoudingen M .. , voor 
· V V 

het vervalsproces {4.1) berekend uitgaande van Franck-condon factoren F .. , 
V V 

{zie tabel 4. I). Deze vertakkingsverhoudingen zijn in de verwerking van de 
. 

metingen gebruikt. Ter vergelijking geeft tabel 4.I ook vertakkings-

verhoudingen berekend uit vervalsconstanten Au"u' [LOF57]. Aangezien deze 

vertakkingsverhoudingen in de orde van 2 tot 10 X verschillen van de eerder 

genoemde, is het in de toekomst toch beter de laatstgenoemde verhoudingen in 

de verwerking te gebruiken. 

Tabel 4. I: Optische uertahkingsuerh.oudingen 11 .. , voor N2(C, v') -+ N2(B, v") 
V V 

overgangen in de vibratiebanden Au = v"-v' = -3 t/m +3, berekend op ba.sis va.n 

vergelijking {4.5) {bovenste rij) en vergelijking {4.4) {onderste rij) uit de 

gegevens va.n Loft'lrus en Krupenie [LOF57]. 

Av v'=O v'=1 v'=2 v'::3 

3 0.034 0.071 0.090 0.082 
0.035 0.078 0.101 0.100 

2 0.117 0.157 0.124 0.071 
0.122 0.168 0.139 0.082 

1 0.317 0.191 0.058 0.004 
0.325 0.199 0.060 0.003 

0 0.521 0.024 0.026 0.093 
0.509 0.019 0.037 0.125 

-1 0.522 0.437 0.262 
0.501 0.418 0.240 

-2 0.199 0.365 
0.176 0.326 

-3 0.034 
0.024 
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In de gevolgde aanpak worden nu de intensiteiten van een beperkte, nader 

te bepalen set van n vibratiebanden gemeten en worden in de verwerking alleen 

de eerste m (m ~ n) vibratieniveau 's meegenomen. In feite betekent dit een 

beperking tot een m x n submatrix .M uit 'de coëfficiëntenmatrix M van het 

complete stelsel lineaire vergelijkingen (4.3). Uit dit (eventueel 

overbepaalde) substelsel kan een kleinste kwadratenoplossing voor de werkzame 

doorsneden Q , van de eerstem vibratieniveau's worden bepaald. Voor het geval 
V 

dat n = m is een eenvoudige foutenanalyse mogelijk. De oplossing van het 

-1 
substelsel is dan namelijk eenduidig bepaald en wordt, met de notatie .Mv, Av 

voor de inverse matrixelementen van de betreffende .M, gegeven door 

-1 QAv, .! .M ' I. 
Av v aV 

v' = o .... ,m-1, (4.7) 

waarbij geso!lllleerd wordt over de n gemeten vibratiebanden. Experimentele 

Au meetfouten c5Q werken dan als volgt door als onnauwkeurigheden c5Q , in de 
V 

werkzame doorsneden Q , 
V : 

{jQAv 

!;V' 
Q 

v = O, ... ,m-1. (4.8) 

Strikt genomen zou men uitgaande van vergelijking ( 4. 8) kunnen bepalen 

welke set van n vibratiebanden het geschiktst is voor de bepaling van Q •_n 
V =v 

tot en met Q , 1 . Een eenvoudige redenering geeft echter al een helder 
V =m-

beeld. In het algemeen neemt Q, snel af voor toenemende v'. De vibratiebanden 
V 

met Au ~ 0 bevatten dan een hoofdbijdrage van de v'=-Av-+ v"::O overgang en 

relatief kleine bijdragen van de hogere v' niveau's (zie tabel 4.I). Zij zijn 

daarmee uitermate geschikt voor de bepaling van de v' = -Av bezetting. De 

vibratiebanden met Au > 0 daarentegen bevatten veelal een dominante 

v'::O -+ v"=Av bijdrage en zijn daarmee minder geschikt voor het bepalen van de 
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werkzame doorsneden Q , van de hogere (u' > 0) vibratieniveau's. Daarom zijn 
u 

tenslotte voor de bepaling van Q , van de eerste vier vibratieniveau's 
u 

' u' = 0 t/m 3 een vijftal interferentiefilters aangekocht voor het meten van de 

Au = -3 t/m +1 vibratiebanden. 

4.3 Filterkeuze. 

Voor de selectie van een enkele vibratieband zijn met name 3-cavi ty 

interferentie bandpassfilters bijzonder geschikt. Het transmissieprofiel 

hiervan vertoont een vlak maximum met daarbuiten een scherpe afval (zie figuur 

4.3). Verder zijn custom-made interferentie bandpassfilters relatief goedkoop, 

d.w.z. f 500 à f 600 per stuk, indien de tolerantie ö"A.o in de centrale 

golflengte Ào en de tolerantie öD"A. in de bandbreedte D"A. niet te krap worden 

genomen, d.w.z. ö"J\.0 = öD"A. = 2nm. 

1 
100 

ço DÀ. 

relatieve 10 

Cr'CIYl~- 5 

rru.s:>ie [/.) 
1 

.5 

.1 

.OS" 

Figuur 4.3: Typisch transmissieprofiel uoor een interferentie bandpassfilter 

met centrale golflengte Ào en bandbreedte D"A. [ORI84]. 
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Een probleem inherent aan het nieuwe optische systeem van Kist II, vormen 

de relatief grote hoeken die kunnen optreden tussen de optische as en de 

lichtbanen bij het filter (zie paragraaf 3.5). Evenals bij een Fabry Perot 
. 

etalon verschuift het transmissieprofiel van een interferentiefilter namelijk 

naar kortere golflengten bij schuine aanstraling. Voor een invalhoek e wordt 

deze verschuiving AX gegeven door (zie Appendix D) 

AX = À ( [1-(sin e /n.) 2 ]~ -1 ) 

e « 1 
(4.9) 

waarin n. de effectieve brekingsindex van het filter is. Een typische waarde 

is n. = 1.45 (cryolite spaeer layer, [MEL85, ORI84]). 

Om een definitieve keuze te maken voor de centrale golflengten en 

bandbreedten van de verschillende filters is daarom een worst-case analyse 

uitgevoerd, waarin de volgende factoren zijn meegenomen. 

1) De lange golflengtekant van een vibratieband bevat het meeste signaal (zie 

figuur 4.2). Daarom dient een filter dit gebied in ieder geval binnen de 

bandbreedte te bestrijken. 

2) Om dezelfde reden dient de korte golflengtekant van een transmissieprofiel 

van een filter voldoende vroeg af te vallen zodat er nauwelijks fotonen uit de 

voorgaande vibratieband doorlekken. 

3) Per filter moet nog wel één vibratieband vrijwel geheel worden geaccepteerd 

om invloed van de rotatietemperatuur te vermijden. 

Het resultaat van de gevolgde worst-case analyse is samengevat in tabel 4.II. 
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TabeL 4.II: Offertespecificaties van de vijf aangekochte 3-cavity 

interferent ie bandpassfitters met 50 mm diameter en btock.ing van 1 J.Uil tot 

X-ray. 

A v-band Ào [run] DX [run] 

+1 356 13 
0 335 14 

-1 315 12 
-2 297 10 
-3 282 10 

± 2 ± 2 

In meer detail is bij het eerste punt vereist dat een foton met de 

maximale golflengte ÀAv in de gewenste vibratieband Au, en invallend onder een 

hoek Bm = 0.15 rad, nog net binnen de bandbreedte van het filter wordt 

geaccepteerd, ook al is voor het filter zelf de centrale golflengte de 

tolerantie naar kortere golflengte gelegen, d.w.z. Xo' = Ào - 6Xo, en 

bovendien de bandbreedte de tolerantie kleiner dan gespecificeerd, d.w.z. 

DX' = DX- 6DX. De waarde van de invalhoek, Bm = 0.15 rad, is hierbij 

gebaseerd op het feit dat uit de simulatieresultaten van paragraaf 3.5 blijkt 

dat 95 % van de fotonen onder een hoek kleiner dan 0.15 rad op het filter 

invalt. De eerste eis levert daarmee de ligging van de centrale golflengte Ào 

op als functie van de nader te bepalen bandbreedte DX: 

Xo(DX) (4.10) 

De uitwerking van het tweede punt mag niet te licht worden opgevat, omdat 

een te grove afschatting van het doorlekken van de voorgaande vibratieband 

tezamen met een te krappe bovengrens hiervoor al snel resulteert in een 

transmissieprofiel dat een significant deel van de "staart" van de 

vibratieband (zie figuur 4.2) niet accepteert. Bij gebrek aan precieze 
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informatie over de flank van het transmissieprofiel van een filter, is 

uitgegaan van door verscheidene fabrikanten genoemde typische getallen [MEL85, 

OR184]. Aan de hand van deze getallen is de volgende benaderingsfunctie voor 

de filtertransmissie geconstrueerd: 

log t(x) = -1.62x + 1.32, ( 4.11) 

waarin t(x) de op de topwaarde geschaalde transmissie en x tweemaal het op de 

bandbreedte geschaalde verschil met de centrale golflengte is: 

x = 2 (X-Xo) 
DX 

Tabel 4.111 geeft een vergelijk. 

( 4. 12) 

Tabel 4.III: Vergelijking tussen fabrikantgegevens en de gebruikte benadering 

(vergelijking (4.11)) voor de gescha.a.lde filtertransmissie t als functie van 

de gescha.a.lde golflengteafstand x. Voor verdere toelichting zie tekst. 

x t 

fabrikant vgl. (4.11) 

1 0.5 0.5 
1.35 0.1 0.14 
2.05 0.01 0.01 
3.05 0.001 0.0002 

Voor het doorlekken van fotonen met de maximale golflengte ÀAv-l uit de 

voorgaande vibratieband zijn de worst-case filtercondities een centrale 

golflengte die naar kortere golflengte is gelegen, d.w.z. Xo' = Ào - 6Xo. en 

een bandbreedte die groter is dan gespecificeerd, d.w.z. DX' = DX + 6DX. 
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Voor een ongewenst foton dat onder een hoek 9 invalt, bedraagt de geschaalde 

(dubbele) golflengteafstand x in dat geval 

(4.13) 

waarin voor Ào de eerder gevonden functie (vergelijking ( 4.10)) kan ·worden 

ingevuld. Hiermee is x effectief alleen een functie van de bandbreedte DX en 

de invalhoek 9. Substitutie in vergelijking (4.11) levert de relatieve 

transmissie t (DÀ; 9). De totale, relatieve transmissie T van fotonen uit de 

voorgaande vibratieband wordt nu in de worst-case situatie gegeven door: 

v/2 
T(DX) = f f(9) t(DX; 9) d9, 

9=0 
(4.14) 

waarin f(9) de met behulp van simulatie bepaalde hoekverdeling (vergelijking 

3.11) is voor de fotonen bij het filter. Met een bovengrens Tmax voorT vormt 

(4.14) een impliciete vergelijking, waaruit DÀ en daarmee met vergelijking 

(4.10)·Ào kan worden opgelost. De aldus bepaalde waarden zijn samengebracht in 

tabel 4.11. De gebruikte bovengrenzen zijn Tmax = 1% voor de te meten 

vibratiebanden 0 ~ Av ~ -2, respectievelijk Tmax = 0.5% voor de Av = 1 band. 

Verder is voor de Av = -3 band dezelfde bandbreedte aangehouden als voor de 

Av = -2 band. 

Wat het derde genoemde punt betreft is het worst-case deel van de 

vibratieband dat door het filter wordt bestreken respectievelijk 5 nm 

(Av = 0), 3.8 nm (Av = -1), 2.6 nm (Av = -2) en 1.8 nm (Av = -3) groot. Elk 

getal geeft de afstand tussen de langste voorkomende golflengte in de 

betreffende vibratieband enerzijds en de in golflengte laagst gelegen 

bandbreedtegrens anderzijds. Voor het filter is daarbij uitgegaan van de 

worst-case situatie, met een centrale golflengte die 6Xo naar langere 
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golflengten is gelegen en een bandbreedte die öDX te klein is. De genoemde 

getallen zijn zeer acceptabel gezien de breedte van 4 run die door Van den 

Bogaard [BOGS7] voor de rotatieverdeling van de overgang v' = 0 -+ v" = 0 is 

gemeten én het feit dat de breedten van de rotatieverdelingen snel afnemen 

voor toenemende v'. 

4.4 Filteriiking. 

Een probleem dat zich bij de ijking van de aangekochte UV-filters 

voordeed was het feit dat er geen UV-bron met een continue spectrale emissie 

in het gebied 280 < À [run] <380 voorhanden was. Als oplossing is daarom het 

spectrum van het te bestuderen proces zélf bij de filterijking gebruikt. In de 

verrichte ijking zijn de volgende filtereigenschappen gemeten: 

-het spectrale transmissieprofiel in de opstelling "Minibundel II", 

-de gemiddelde transmissie in de opstelling "Kist II", 

- het doorlekken van niet-geselecteerde vibratiebanden in de opstelling 

"Kist II". 

Hieronder zullen de experimentele condities en de verkregen resultaten kort 

worden besproken. 

Figuur 4.4 geeft een overzicht van de in de Minibundel gemeten 

transmissieprofielen, tezamen met het fluorescentiespectrum van het hiervoor 

gebruikte excitatieproces ArM-N2. De Minibundel vormt een aan de Kist 

complementaire opstelling: door gebruik te maken van een strooikamer i.p.v. 

een dwarsbundel en van een korte looplengte van de {thermische) 

metastabielenbron naar de strooikamer, is de signaalopbrengst veel hoger dan 

in Kist II, zodat bijna naar rotatieniveau opgelost kan worden gemeten 

[BOGS7]. Een looptijdanalyse is echter niet meer mogelijk. Ter vergelijking 

zijn in de figuur ook de bijgeleverde transmissieprofielen van de fabrikant 

geschetst. De overeenkomst is uitstekend, met uitzondering van een 
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Figuur 4.4: De in de opsteLLing MinibundeL II gemeten transmissieprofielen uan 

de diverse Au bandfiLters, tezamen met de fabrikantopgave en het gebruikte 

fluorescentiespectrum. De streepjes geuen de spectraLe resolutie weer. 



verschilfactor voor het Av = -1 bandfilter, waarschijnl~jk veroorzaakt door 

drift in de meetopstelling. De transmissieprofielen zijn over het algemeen 

zéér goed, d.w.z. zij zijn vlak rond de golflengten met maximale 

fluorescentie, zij zijn voldoende breed om vrijwel gehele vibratiebanden door 

te laten en zij vertonen slechts een geringe overlap. Wel vallen de 

transmissieprofielen van met name het Av = -2 en -3 bandfilter minder snel af 

dan op grond van de typische fabrikantgegevens (figuur 4.3 en tabel 4.III) 

werd verwacht. 

Tabel. 4.IV: Gemeten fil.tertransmissies voor de verschillende vibra.tiebanden. 

Voor verdere toelichting zie tekst. 

bandfilter filtertransmissie 

Av ArM+N2 ArM+N2 KrM+N2 
Minibundel II Kist II Kist II 

+1 0.409 0.398 ± 0.005 0.396 ± 0.015 
0 0.291 0.283 ± 0.002 0.277 ± 0.017 

-1 0.338 0.294 ± 0.003 0.297 ± 0.054 
-2 0.207 0.150 ± 0.028 
-3 0.163 

De beste benadering voor de effectieve filtertransmissie in Kist II, 

waarin de effecten van schuine filteraanstraling en van verloop van de 

filtertransmissie over de vibratieband zijn meegenomen, wordt verkregen door 

een filterijking in deze opstelling zelf. Met een monochromator, ingesteld op 

de centrale golflengte van het filter en met een spectrale resolutie van 13 nm 

(2 mm spleten), werden de fotonenintensiteit mét (Im) en zonder (Iz) filter en 

~e achtergrond (Ia) gemeten. De transmissieT volgt dan uit 

(4.15) 
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Om signaalredenen werd de metastabielenbundel niet gechopt (winst in signaal 

ca. een factor 75) en werd gebruik gemaakt van de plasmabron. De zo gevonden 

transmissies, bepaald uit de fluorescentiespectra van zowel het proces ArK+N2 
. 

als het proces KrK+N2, zijn vermeld in tabel 4. IV. De beide transmissie-

metingen stemmen binnen 2% overeen. Dit wijst erop dat de rotatieprofielen 

volledig worden geaccepteerd, omdat de rotatietemperaturen van de 

vibratieniveau' s voor beide processen waarschijnlijk sterk versebi llen. Ter 

vergelijking zijn ook de met het fluorescentiesignaal gewogen gemiddelden van 

de transmissiemetingen in de opstelling Minibundel II vermeld. Uit het feit 

dat deze voor het Av = 0 en het Av = +1 bandfilter slechts 4 % groter zijn 

volgt dat de effecten ten gevolge van schuine aanstraling van de filters in 

Kist II gering zijn. De in Kist II gemeten transmissie van het Av = -1 

bandfilter is, evenals de specificatie van de fabrikant, ca. 10% lager dan de 

in Minibundel II bepaalde waarde. Voor de meting in Minibundel II is een 

drifteffect dus inderdaad ..aarschijnlijk. Om signaalredenen is de transmissie 

van het Av = -2 bandfilter onnauwkeurig en die van het Av = -3 filter niet 

gemeten. Omdat de gemeten transmissie van het Av = -2 filter maar liefst 30% 

lager is dan de in Minibundel II gemeten waarde (0.15 respectievelijk 0.207), 

is in de verwerking de waarde 0.17 aangehouden, ruim binnen de variantie van 

de meting in Kist II. Ook voor het Av = -3 bandfilter is in de verwerking een 

20 % lagere waarde aangehouden dan de in Minibundel II gemeten waarde. Tabel 

3.!! geeft een overzicht van de in de verwerking gebruikte filtertransmissies. 

Op basis van een simulatie van het spectrum van de Av = -2 en -3 

vibratiebanden (zie hiervoor bijvoorbeeld [VLI85]). de filtertransmissie-

profielen van de fabrikant en de in simulatie bepaalde hoekverdeling bij het 

filter (paragraaf 3.5) kan in de toekomst een betere afschatting van de 

transmissies van deze filters worden gemaakt. 

61 



Bij het laatste onderdeel van de filterijking is nagegaan in hoeverre de 

filters signaal afkomstig van niet-geselecteerde vibratiebanden door laten. 

Daartoe is met de plasrnabron, een continue ArM-bundel en zonder rnonochrornator, 
# 

de intensiteit gemeten met twee filters in de lichtweg {zie bijvoorbeeld 

figuur 4.5) in verhouding tot de intensiteit met een énkel filter in de 

lichtweg, waarbij weer voor achtergrond is gecorrigeerd. Tabel 4.V geeft een 

overz.i eh t . 

Tabet 4.V: Intensiteit van de meting met twee fitters, A en B, in promitte van 

de intensiteit van de meting met atteen fitter A, voor de diverse 

AB-fittercombinaties. 

filter B filter A 

Av Av = +1 Av = 0 Av = -1 Av = -2 Av = -3 

+1 2.5 ± 0.1 0.1 ± 0.2 1 ± 3 10 ± 20 
0 2.2 ± 0.1 2.6 ± 0.4 5 ± 3 10 ± 30 

-1 0.05 ± 0.04 0.75 ± 0.09 60 ± 8 30 ± 70 
-2 0.06 ± 0.04 0.13 ± 0.09 4.7 ± 0.3 70 ± 30 
-3 0.05 ± 0.05 0.3 ± 0.3 9 ± 3 

De interpretatie van deze verhoudingen is geen triviale zaak, omdat de 

interferentiefilters fungeren als deels doorlatende spiegels, waardoor tussen 

twee filters multipele reflectie kan optreden. Onder verwaarlozing van 

absorptie, wordt de transmissie TAa van de combinatie van de filters A en B, 

met transmissies TA respectievelijk Ta, bij een bepaalde golflengte gegeven 

door (zie figuur 4.5): 

N 

TAB = TA Ta }; 
n=O 

(1-TAr (1-Tar. { 4.16) 

waarin N het aantal aan filter A gemaakte reflecties is. Voor het geval dat 
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Figuur 4.5: Schematisch diagram voor de bep:tling van de transmissie van de 

filtercombinatie A+B. 

alleen fotonen uit het gebied met een significante fluorescentie van de 

vibratiebanden van de filters A en B bijdragen tot de gemeten intensiteit is 

een eenvoudige analyse mogelijk. Eén van de filtertransmissies is dan namelijk 

altijd van de orde 0.15 á 0.40, waardoor de reeks in vergelijking (4.16) snel 

convergeert en TAB in goede benadering de transmissie van het sperrende filter 

is. De gemeten intensiteit met twee filters in de lichtweg geeft dan de som 

van de fotonen uit de vibratiebanden behorend bij filter A en B, die door 

filter B repectievelijk filter A doorlekken. De schaling van de intensiteit 

van deze doorlek op de feitelijke signaalintensiteit, d.w.z. de fotonen uit de 

vibratieband behorend bij filter A die filter A passeren, levert de genoemde 

verhoudingen. Geheel in het algemeen zal TAB tussen de dominante 

spertransmissie en het produkt van beide filtertransmissies ingelegen zijn, 

~r een precieze inschatting hiervan is moeilijk te geven. De gegeven 
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verhoudingen zijn dus ondergrenzen, maar zijn over het algemeen zo klein dat 

zij geen reden tot ongerustheid vormen. De conclusie die uit de verhoudingen 

in Tabel 4.V mag worden getrokken (met enige voorzichtigheid voor de Av = -2 

en -3 bandfilters) is dat de filters, ook wat het doorlekken van 

niet-geselecteerde vibratiebanden betreft, uitstekend voldoen. 
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HOOFOOTUK 5: EXCITATIEOVERDRAaiT VOOR EDELGAS-EDELGAS SYSTEMEN. 

5.1 Inleiding. 

Tijdens de afstudeerperiode zijn uit metingen zonder golflengteselectie van de 

intensiteit van de fluorescentiestraling voor de excitatie-overdrachts-

processen 

ArN{ 3 Pa. 2 ) + Xe{ 1S0 ) ~ Ar{ 1S0 ) + XeNN• 

KrN( 3 Pa.2) + Xe( 1 S0 ) ~ Kr( 1S0 ) + XeNN• 

ArN{ 3 P0 • 2 ) + Kr( 1 S0 ) ~ Ar( 1S0 ) + KrNN• 

{5.1) 

{5.2) 

{5.3) 

werkzame doorsneden bepaald als functie van de botsingsenergie. Tabel 5. I 

geeft een overzicht van de gemeten intensiteiten van de fluorescentiestraling 

voor elk van de genoemde processen. 

TabeL 5. I: Gemeten intensiteiten in de top van het Loopt ijdspectrwn van de 

fotonen uoor de processen {5.1) t/m {5.3). 

systeem brontype intensiteit 
[103 cps] 

Ar* + Xe thermisch 4 
seeded 13 
plasma 23 

Kr* + Xe plasma 2 
Ar* + Kr plasma 3 
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De absolute waarde van de gemeten werkzame doorsneden wordt verkregen 

door schaling op een literatuurwaarde. De bespreking hiervan wordt uitgesteld 

tot hoofdstuk 6. Bij de metingen met xenon was de dwarsbundeldruk zo hoog (500 

Torr), dat er sprake moet zijn geweest van' clustering. Het effect hiervan op 

de meetresultaten is niet nagegaan. 

Een probleem van algemene aard bij onze metingen aan excitatieoverdracht 

bij edelgas-edelgassystemen is het beperkte spectrale bereik van de 

fotomultiplier, waardoor fluorescentie van de geëxciteerde niveau's over het 

algemeen niet direct maar alleen in cascade wordt waargenomen. Gebruik makend 

van drempeleffecten, spectra van de vervalstraling en vertakkingsverhoudingen 

is het mogelijk nadere uitspraken te doen omtrent welke niveau' s worden 

geëxciteerd. Onze metingen vormen zo een aanvulling op bijvoorbeeld de 

elastische verstrooi ïngsmetingen van Kerstel e.a. [KERSS], waarin bepaalde 

exci tatie-overdrachtsprocessen zijn aangetoond die in ons geval niet 

gedetecteerd zijn en vice versa, of de metingen van de differentiële werkzame 

doorsnede van Martin e.a. [MAR76], waarin een snelheidsanalyse van de 

verstrooide bundel het energieverlies t.g.v. inelastische processen laat zien. 

5.2 Landau Zener modelfunctie. 

Ter beschrijving van de metingen aan de edelgas-edelgas systemen wordt in 

deze paragraaf een algemene analytische vorm voor de werkzame doorsnede als 

functie van de botsingsenergie afgeleid. Impliciet wordt hierbij verondersteld 

dat de excitatie-overdracht voor deze systemen verloopt via een zgn. avoided 

crossing tussen twee adiabatische potentialen. 

De adiabatische potentialen van een systeem worden verkregen door voor 

elke vaste afstand R tussen de kernen van de botsingspartners het eigenwaarde 

probleem voor de electronen op te lossen. Onder de aaname dat de electrenen 
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zich snel aan kunnen passen aan de kernenbeweging zijn de adiabatische 

potentialen goede effectieve potentialen om de kernenbeweging te beschrijven. 

Figuur 5.1 schetst de avoided crossing die ontstaat wanneer twee adiabatische 

potentialen (doorgetrokken lijnen), die asymptotisch corresponderen met de 

electronische toestanden k. en L. elkaar zeer dicht naderen. Hierdoor treedt 

locaal, d.w.z. nabij de crossing radius Re. een sterke koppeling tussen de 

adiabatische toestanden op. 
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Figuur 5.1: Schematische weergave van een avoided crossing tussen twee 

adiabatische potentiaLen. 

Voor voldoend grote relatieve snelheden van de kernen kunnen de 

electrenen zich bij de avoided crossing niet langer adiabatisch aanpassen, 

maar wordt een overstap gemaakt van de ene adiabatische potentiaal naar de 

andere. De kernenbeweging wordt dan ook wel beschreven aan de hand van zgn. 

diabatische potentialen (gestippelde lijnen in figuur 5.1). die een zgn. curve 

crossing vertonen. In beide extreme gevallen, d.w.z. een zeer lage en een zeer 
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hoge relatieve snelheid van de kernen, zijn de electronische begin- en 

eindtoestand aan elkaar gelijk. 

Uit de Landau Zener theorie [NIK68, CHI79] volgt dat de kans om bij een 

eenmalige passage van de avoided crossing van potentiaal te wisselen wordt 

bepaald door de (relatieve) radiële snelheid Urad van de botsingspartners bij 

de crossing radius Re: 

(5.4) 

Hierin is Uref een referentiesnelheid, die karakteristiek is voor de avoided 

crossing: 

21r (Hk1) 2 

Vref = n (Fk - F!) 
(5.5) 

met Hkl de helft van de energieopsplitsing tussen de adiabatische potentialen 

en Fk en F1 de hellingen van de diabatische potentiaalcurven bij de crossing 

radius R=· Om een electronische overgang van toestand t naar k te realiseren 

moet of bij de nadering of bij de verwijdering van de botsingspartners een 

overstap tussen de diabatische potentialen worden gemaakt. De electronische 

overgangskans P is dus: 

p = 2p {l-p). (5.6) 

In principe is de oriëntatie van het electronisch impulsmoment ten 

opzichte van de internucleaire as van met name het 2p-gat van het metastabiele 

atoom van invloed op de dynamica van het botsingsproces en daarmee mede 

bepalend voor de radiële snelheid ter plekke van de crossing [JANSS]. 

Dergelijke oriëntatie-effecten worden in onze modelbenadering niet meegenomen. 

Twee argumenten spelen hierbij een rol. Ten eerste zijn de gemeten werkzame 
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doorsneden gemiddelden over alle moge! ijke initiële oriëntaties. Ten tweede 

ontbreekt, met name voor de gevormde eindtoestanden, de potentiaalinformatie 

om überhaupt een gedetailleerde baanbeschrijving mogelijk te maken. Het niet 

meenemen van oriëntatie-effecten betekent een enorme vereenvoudiging van het 

model. Het is dan bijvoorbeeld niet nodig om de oriëntatie van het 2p-gat 

langs de baan te volgen [JANSS]. De parameters in het model zijn dan in feite 

over de oriëntatie gemiddelde parameters. 

Voor een gegeven impactparameter b en botsingsenergie E is het nu 

mogelijk de electronische overgangskans te berekenen. De radiële snelheid Urad 

ter plekke van de curve crossing volgt rechtstreeks uit de behoudswetten voor 

energie en impulsmoment: 

Erad = ~ ~ V~ad = E- Ethres- E~, 

E~ = L2/(~ R~) = E (b/Rc) 2
. 

(5.7) 

Hierin zijnErad en E~de energieën van de radiële respectievelijk rotationele 

beweging van de botsingsparners ter plekke van de crossing. Verder is ~ de 

gereduceerde massa en L het baan i mpu 1 smomen t . De grootheid Et h r e s is de 

energetische ligging 

potentiaalniveau. d.w.z. 

van de curve-crossing t.o.v. het 

Ethres = Vc - V~ (zie figuur 5.1). 

initiële 

Wanneer 

Ethres > 0 is de crossing alleen toegankelijk voor botsingsenergieën 

E > Ethres· De werkzame doorsnede vertoont in dat geval een drempelgedrag als 

functie van de botsingsenergie. In onze modelbenadering wordt aangenomen dat 

de curve-crossing energetisch minstens op gelijke hoogte ligt met het 

eindniveau waarnaar de excitatie plaast vindt. Het drempeleffect dat ontstaat 

in de situatie dat de curve-crossing wel, maar het eindniveau energetisch niet 

haalbaar is, wordt dus niet meegenomen. Netto reduceert deze aanname het 

aantal modelparameters met één. Verder is de aanname redelijk wanneer de curve 

crossing in de repulsieve takken van de twee potentialen is gelegen, of 
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wanneer de repulsieve tak van de onderpotentiaal de _bovenpotentiaal in de 

attractieve tak of nabij het potentiaalminimum doorsnijdt. In het laatste 

geval nemen wij aan dat de putdiepte van de bovenpotentiaal klein is in 

vergelijking met de drempelenergie. 

Voor elke energie E boven de drempelenergie Eth.-es is er slechts een 

beperkt impactparametergebied 

0 ~ b ~ bmax = Re ( E - :thres )~ (5.8) 

waarvoor de crossing energetisch haalbaar is, d.w.z. waarvoor E.-ad > 0, en dat 

daarmee bijdraagt tot de werkzame doorsnede voor excitatieoverdracht. 

Impliciet is hierbij wel aangenomen dat er geen energetische obstakels hoger 

dan de drempelenergie aanwezig zijn om de curve-crossing te bereiken: wanneer 

E.-a d > 0 is de crossing al tijd haalbaar. Deze aanname is redelijk omdat de 

centrifugaalpotentiaal en ook de typische interactièpotentiaal van een 

metastabiel atoom met een grondtoestand atoom tot aan de attractieve tak beide 

monotoon dalende functies van R zijn. 

Om de totale werkzame doorsnede Q voor de excitatie-overdracht bij een 

bepaalde energie E te verkrijgen moet worden geïntegreerd over het 

impactparametergebied dat bijdraagt: 

bmax 

Q(E) = I 2p(l-p) 2ub db. 

0 

Met de overgang op de dimensieloze integratievariabele y: 

y(b) 2 ~ = ( ~ ~ Vref / E.-ad(b) ) 

(5.9) 

{5. 10) 

is de integraal analytisch uit te werken. Voor de werkzame doorsnede 
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resulteert het product van het oppervlak dat bijdraagt met de hierover 

gemiddelde electronische overgangskans Peff: 

Q(E) = ~ b~ax Peff(Vref/Va). (5.11) 

De laatste wordt volledig bepaald door de referentiesnelheid en de radiële 

snelheid va bij de crossing voor een kopse botsing, 

va= [ ~E- Ethres) ]~. 

en wordt gegeven door 

= 2e -x(l-x) -2x 2e (1-2x) + 2x2 

(5. 12) 

[E1 (x) 

(5.13) 

Hierin is E1 de zogenaamde eerste exponentiële integraalfunctie, 

CIO 

E1 (x) = J e-t dt, 
t 

x 

(5. 14) 

waarvoor geschikte polynoombenaderingen voorhanden zijn [ABR65]. 

Illustratief is het gedrag van Q bij hoge en bij lage botsingsenergieën. 

In de hoge energielimiet geldt: 

Va )) Vr e f, (5.15) 

en neemt de werkzame doorsnede af evenredig met de doorlooptijd van het 

avoided crossing gebied. 
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Nabij de drempel gedraagt Peff zich als: 

met x= Vref/Vo >> 1~ {5.16) 

maar is ook de afname van Tb~ax medebepalend voor de vorm van de drempel. De 

gevonden Landau-Zener modelfuncties van vergelijking (5.11). met slechts drie 

vrije parameters, namelijk Ethres. Vref en Re. blijken zeer geschikt te zijn 

voor de beschrijving van zowel drempelgedrag als het optreden van een maximum 

in de werkzame doorsnede en de eventuele afname van de werkzame doorsnede 

voorbij dit maximum. Verder hebben de parameters een duidelijke fysische 

betekenis maar zijn ook direct te relateren aan het verloop van de werkzame 

doorsnede als functie van de botsingsenergie: Re bepaalt de absolute waarde, 

Ethres de drempelenergie en Vref de vorm van de werkzame doorsnede als functie 

van de botsingsenergie. In ons geval moet de gevonden modelfunctie nog worden 

geconvolueerd met een gaussische verdeling met de energieresolutie van 

paragraaf 2. 2 als FWHM. 
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5.3 ArM + Xe. 

Het resultaat van de metingen aan het botsingssysteem Ar" +Xe is 

weergegeven in figuur 5.2 voor een groot traject van botsingsenergieën, nl. 

van 60 meV tot 8 eV. De gemeten werkzame doorsnede kan worden gerepresenteerd 

door één enkele, analytische Landau-Zener modelfunctie van de vorm van 

vergelijking (5.11). Dit duidt erop dat deze werkzame doorsnede het gevolg is 

van botsingen met metastabiele Ar atomen in slechts één van de toestanden 

Ar"( 3 P0 ) of Ar"( 3 P2 ), omdat anders, vanwege de fijnstruktuuropspli tsing van 

175 meV tussen deze niveau's, meer struktuur moet worden verwacht. De 

parameterwaarden van de getekende modelfunctie zijn gegeven in tabel 5.II. De 

kleine, negatieve drempelenergie duidt op een bijna resonant proces. 
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Figuur 5.2: Gemeten werkzame doorsnede voor het proces Ar" + Xe. De getrokken 

curve geeft de I..a.ndau-Zener modelfunctie weer met de parameters van tabel 

5.II. 
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TabeL 5. II: Param.eterwa.arden uoor de anaLytische l...anda..u-Zener rnodeLfwtctie 

getekend in figuur 5.2. 

drempelenergie 
referentiesnelheid 
crossing radius 

Ethres[meV] 
Vr e f [mis] 
Re [A] 

-26 + 1 
1760 + 20 

1.419 ± 0.003 

In de opstel! ing Kist II is met de plasmabron het spectrum van de 

vervalsstraling van het geëxci teerde Xe 101 gemeten waarbij geen chopper is 

gebruikt. Om signaalredenen zijn ook 2 mm brede spleten in de monochromator 

gebruikt, resulterend in een apparaatprofiel met een breedte van 13 nm FWHM. 

Voor een scherpe atomaire lijn is het zwaartepunt echter met een grotere 

nauwkeurigheid van enkele nm te bepalen. Het gemeten spectrum, weergegeven in 

figuur 5.3, bevat een sterke lijn bij 466 nm en twee zwakkere, onderling 

ongeveer even sterke lijnen bij 369 respectievelijk 396 nm. De onregelmatige 

struktuur bij 530 nm is niet reproduceerbaar en vermoedelijk toe te schrijven 

aan een storing. De corresponderende intermultipletovergangen van geëxciteerd 

Xe 1111 zijn geïdentificeerd aan de hand van de spectroscopische gegevens van 

Striganov en Sventitski i [STR68] en samengebracht in tabel 5. III. Door de 

geringe spectrale resolutie zijn afzonderlijke fijnstruktuurovergangen niet te 

onderscheiden. 

TabeL 5.III: IntermuLtipLetouergangen van Xe 1111 corresponderend met de 

vervaLsLijnen van figuur 5.3. 

golflengte [nm] vervalsproces 

466 7p -+ 6s 
396 8p,5f -+ 6s 
369 9p,10p -+ 6s 
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Figuur 5.3: FLuorescentiespectrum uan het proces Ar* + Xe. 
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Figuur 5.4.A geeft een overzicht van de energetische ligging van de 

genoemde Xe** niveau's, van de metastabiele niveau's van Ar* en alle andere 

Xe** niveau's beneden 11.80 eV. Hieruit blijkt dat geen van de in tabel 5.III 

genoemde niveau's voldoende dicht bij één van de metastabiele Ar* niveau's is 

gelegen om in aanmerking te komen voor een bijna resonante 

excitatieoverdracht, met uitzondering van het 9p-multiplet. Overwegend is dus 

cascadeverval waargenomen. Doordat de quanturnefficiency van de fotomultiplier 

boven de 600 nm vrijwel nihil is, zijn alleen cascadestappen met een 

energieverschil groter dan 2 eV tussen de energieniveau's zichtbaar. Dit houdt 

tevens in dat de waarde van de crossing radius in tabel 5. II slechts een 

schalingsparameter is, waarin ook de vertakkingsverhoudingen voor het verval 

van de verschillende Xe** toestanden tot uiting komen. 

Figuur 5.4.B schetst de ligging van de twee metastabiele niveau's van Ar* 

met alleen de nabijgelegen Xe** niveau's. Hieruit blijkt dat het Sd-, 9p- en 

het lOs-mul tiplet in aanmerking komen als vrijwel resonante eind toestanden. 

Het 5f- en het 6f-multiplet liggen weliswaar ook vrijwel resonant, maar uit de 
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Figuur 5.4.B: Gedeelte van het energieschema van xenon. 
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door King, Piper en Setser [KIN77] berekende gemiddelde overgangswaarschijn-

lijkheden voor intermultipletovergangen van Xe** (zie tabel 5.IV) blijkt dat 

5f- en 6f-niveau's voor tenminste 97% via niet-gedetecteerde lijnen 

vervallen. Zij worden daarom verder bui ten "beschouwing gelaten. De gevonden 

negatieve drempelenergie van -26 meV correspondeert het best met het verschil 

tussen de hoogst gelegen Xe**(Sd) niveau's en het Ar*( 3 P0 ) niveau. 

TabeL 5.IV: Gemiddelde vertakkingsverhoudingen voor overgangen tussen Xe 

multipletten, ontleend aan King, Piperen Setser [KIN77]. 

lager hoger multiplet 
mul tiplet 

6f 8d lOs 9p 5f 7d 9s Sp 

5f 0.036 
4f 0.021 0.029 
Sd 0.022 
7d 0.007 0.021 0.034 
6d 0.047 0.159 0.051 0.182 
5d 0.924 <0.001 0.915 0.103 
9p 0.001 0.149 
Sp 0.074 0.141 0.002 0.230 
7p 0.186 0.248 0.186 0.265 
6p 0.684 0.469 0.775 0.505 
9s 0.188 
Ss 0.100 0.239 
7s 0.089 0.145 
6s 0.248 0.332 

Op grond van de vertakkingsverhoudingen van tabel 5.IV kan het spectrum 

van figuur 5.3 op twee manieren worden verklaard. Ten eerste zijn de 

vertakkingsverhoudingen voor het verval van 8d naar 7p en Sp in 

overeenstemming met de waarneming van een sterke 7p ~ 6s lijn en een zwakkere 

Sp ~ 6s lijn. Het grootste deel van de 8d bezetting vervalt naar het 6s 

multiplet, maar dat levert geen detecteerbare straling op. De minder sterke 

9p ~ 6s lijn is dan nog te verklaren door direkte aanslag van het 9p-multiplet 

zelf. 
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Een andere mogelijkheid is excitatie van het lOs-multiplet van Xe** door 

Ar* ( 3 Po). De vertakkingsverhoundingen van het lOs-mul tiplet stemmen direkt 

overeen met de waarneming van een sterke 7p ~ 6s lijn in combinatie met twee 

zwakkere Bp ~ 6s en 9p ~ 6s lijnen van onderling gelijke sterkte. Bovendien is 

een sterke koppeling met een endotherm niveau van xenon waarschijnlijker dan 

een koppeling met exotherme niveau's zoals Bd en 9p. Door de naar verwachting 

grotere Van der Waalsconstante van het systeem Ar + Xe** ten opzichte van het 

systeem Ar* + Xe, is de potentiaal van het eerstgenoemde systeem attractiever. 

Indien het systeem Ar + Xe** asymptotisch boven het systeem Ar* + Xe is 

gelegen, is een curve crossing mogelijk in het attractieve deel van de 

potentiaal, d.w.z. bij grote internucleaire afstand. Bij een asymptotisch 

lager gelegen systeem Ar + Xe** is juist een curve crossing in de repulsieve 

tak van de potentialen waarschijnlijk, d.w.z. bij kleine internucleaire 

afstand, resulterend in een veel kleinere werkzame doorsnede dan in het eerder 

geschetste geval. De, in vergelijking met de nog te bespreken edelgas-edelgas 

systemen, relatief grote werkzame doorsnede voor het voorliggende proces 

ondersteunt het idee van een curve crossing bij grote internucleaire afstand. 

Alleen de gevonden negatieve drempelenergie past niet in dit beeld. Misschien 

wordt dit veroorzaakt door beperkingen in de modelaannames. 

Op grond van de vertakkingsverhoudingen en de relatieve gevoeligheid van 

de fotomultiplier voor de verschillende lijnen is in tabel 5.V een schatting 

gemaakt voor de fractie van de bezetting van het lOs mul tiplet waarvan het 

verval is waargenomen. Met deze fractie en de gevonden parameter Re van tabel 

5.!! is een schatting te geven van de werkelijke crossing radius: 

Re= {6/0.183) 112 1.419 Ä = B.l Ä. (5.17) 
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De factor 6 112 is het gevolg van de aanname van een statistische 

bundelsamenstelling Ar*( 3 P0 ) : Ar*{ 3 P2 ) = 1 : 5. De gevonden waarde is 

consistent met een curve crossing bij grote internucleaire afstand en ligt 

buiten de positie Rm = 5.4 A van het potentiaalminimum van het systeem 

Ar* + Xe [KER88]. 

TabeL 5. V: De gedetecteerde fractie van de vervalsstraling van het 

lOs-muL tipLet, bere'Rend uit de vertahkingsverhoudingen van tabeL 5. IV en 

gecorrigeerd voor de reLatieve gevoeLigheid van de fotomultipLier [EMI82] 

n vertakkingsverhouding correctiefactor gedetecteerde 
gevoeligheid fractie 

lOs -+ np np -+ 6s fotomul tiplier 

9 0.149 0.248 1.0 0.037 
8 0.141 0.332 1.1 0.047 
7 0.248 0.4 1 ) 0.85 0.099 

totaal 0.183 

1) geschat op grond van de systematiek in tabel 5.IV. 

In metingen van de elastische werkzame doorsnede van het systeem Ar* + Xe 

van Kerstel e.a. [KER88] zijn echter geen aanwijzingen te vinden voor een 

dergelijke curve crossing, terwijl dit voor het systeem Kr* + Xe wel kon 

worden aangetoond. De metingen van Kerstel e.a. gelden vanwege de statistische 

bundelsamenstelling evenwel in hoofdzaak voor de fijnstructuurtoestand 

Ar*( 3 P2). terwijl hier juist de Ar*{ 3 Po) toestand bij het inelastische proces 

betrokken moet zijn. Bovendien is de door ons gevonden referentiesnelheid van 

1760 mis aanzienlijk groter dan de door Kerstel e.a. afgeschatte waarde van 

194 m/s voor het systeem Kr* + Xe. Een grotere referentiesnelheid betekent een 

zwakkere koppeling, zodat het effect van de curve crossing voor Ar* + Xe 

mogelijk te klein is om in het experiment van Kerstel e.a. te worden 
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aangetoond. Er is nog een verdere aanwijzing voor de ondergeschikte rol van 

ArM{ 3 P2 ). Op het niet gedetecteerde 5f-multiplet na, is het 9s-multiplet van 

xenon het meest resonant met ArM( 3 P2 ). Uit de vertakkingsverhoudingen blijkt 

dat dit 9s-mul tiplet door cascade de 7p- en Sp-mul tipletten ongeveer in 

gelijke mate bevolkt, terwij 1 het 9p-mul tiplet hierdoor nooit bevolkt kan 

worden omdat het energetisch hoger ligt. Dit is in tegenstelling tot wat uit 

het vervalspectrum blijkt. 
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5.4 Kr* + Xe. 

Figuur 5.5 schetst het resultaat van de metingen aan het systeem Kr* +Xe. In 

tegensteil ing tot het systeem Ar* + Xe vertoont de werkzame doorsnede een 

sterk drempelgedrag. Verder is de gemeten werkzame doorsnede ook een orde 

kleiner. Beide feiten ondersteunen een potentiaalbeeld zoals geschetst in 

figuur 5.6, waarin de potentiaal van Kr* + Xe in de repulsieve tak wordt 

gesneden door de potentiaal van een systeem met een geëxciteerd xenon niveau. 
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Figuur 5.5: Gemeten werkzame doorsnede voor het proces kr* + Xe. 
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Bovenstaand beeld is in overeenstemming met de potentialen van de 

systemen NeM + Ar en NeMM + Ar [WEI88]. De Neu + Ar potentiaal heeft een 

harde bol karakter, corresponderend met de repulsie tussen de Ne+ romp en het 

argon atoom. Het geëxci teerde electron bevindt zich hier zo ver van de Ne+ 

romp dat het slechts een zwakke repulsie ui toefend. De NeM + Ar potentiaal 

loopt veel geleidelijker op bij kleinere internucleaire afstanden, 

samenhangend met de extra repulsie tussen het argon atoom en het s valentie-

electron dat zich nabij de Ne+ romp bevindt. De putdiepten van zowel de 

potentialen van NeM + Ar als NeMM + Ar zijn zeer klein in vergelijking met de 

hier waargenomen drempelenergie. 
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Figuur 5.6: Potentiaalbeeld van de excitatieoverdracht in het systeem 

KrM + Xe. 
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Het energieverschil tussen de drempel en de knik in de werkzame doorsnede 

van figuur 5.5 als functie van de botsingsenergie komt goed overeen met de 

opsplitsing van 0.647 eV tussen de twee metastabiele niveau's van krypton. In 

dit geval is dus een aparte bijdrage van het Kr*( 3 P0 ) en het Kr*( 3 P2 ) niveau 

te onderscheiden. De drempelenergie voor de Kr*( 3 P0 ) bijdrage ligt tussen de 

0.6 en 1.0 eV. Met de energie van het Kr*( 3 P0 ) niveau, 10.562 eV boven de 

grondtoestand, betekent dit dat de geëxciteerde xenon toestand tussen de 11.2 

en 11.6 eV boven de grondtoestand moet liggen. Mogelijke kandidaten voor het 

geëxciteerde xenon-multiplet zijn dan Ss, 9s, 8p, 7d, 5d', 4f en 5f (zie 

energieschema in figuur 5.4.A). De f-niveaus vallen al bij voorbaat af omdat 

deze grotendeels in een onzichtbare cascade via een d-niveau vervallen. Ook de 

niveaus 5d' zijn onwaarschijnlijk omdat deze bij voorkeur in een onzichtbare 

cascade via het 6p'-mul tiplet vervallen (zie tabel 5. IV). Overgangen tussen 

geaccentueerde en niet geaccentueerde niveaus zijn minder waarschijnlijk omdat 

deze een verandering van de configuratie van de Xe+ romp, 2 P3 t 2 of 2 Pu 2 • 

vereisen . 

...... 
UI a. u 

400 500 600 

Figuur 5.7: FLuorescentiespectrum van het proces Kr* - Xe. 
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Het spectrum van de waargenomen vervalstraling is getekend in figuur 5.7. 

Dominant is de spectraallijn van het vervalproces 7p ~ 6s. Zwak of afwezig is 

de spectraallijn van 8p bij 396 nm, en zeker niet aanwezig is de lijn van 9p 

bij 369 nm. De grootste bijdrage wordt- dus ook hier geleverd in een 

cascadeverval via het 7p-mul tiplet. Op grond van de vertakkingsverhoudingen 

(zie tabel 5.IV) vallen daarom het 8p en 9s multiplet als eindtoestanden af. 

Voor de resterende twee multipletten Ss en 7d zijn in een kleinste 

kwadratenanalyse met de analytische Landau Zener modelfuncties de parameters 

Re en Uref bepaald voor de afzonderlijke KrN( 3 P0 ) en KrN( 3 P2 ) bijdragen. Als 

drempelenergieën zijn de energieverschillen tussen de metastabiele KrN niveaus 

en het Ss respectieve! ijk 7d mul tiplet aangehouden. Tabel 5. IV geeft het 

resultaat. De gevonden waarden van zijn opnieuw slechts 

schalingsparameters, waarin vertakkingsverhoudingen zijn meegenomen. 

TabeL 5. VI: Parameterwaarden en foutschatting uoor de afzonderLijke I...anda.u 

Zener modeLfuncties voor de werkzame doorsnede van figuur 5.5 opgespLitst naar 

de metastabieLe toestanden KrN( 3 P0 ) en KrN( 3 P2 ), uoor eLk van beide mogeLijke 

eindtoestanden XeNN(8s) en XeNN(7d). 

mul tiplet 

Ss 7d 

3po Ethres [eV] 0.71 O.S6 
Vr e f [m/s] 550 ± 30 100 ± 15 
Re [ÁJ 0.637 ± 0.003 1.08 ± 0.06 

3p2 Ethres [me V] 1.36 1.49 
Vr e f [m/s] 3500 ± 200 2400 ± 100 
Re [Ä] 0.79 ± 0.02 0.77 ± 0.01 
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Met een statistische bundelsamenstelling Kr 11 (JP0 ) : Kr 11 (JP2 ) van 1 : 5 

leveren beide mul tipletten grotere waarden voor de crossing radius voor het 

3 P0 niveau in vergelijking met het 3 P2 niveau. Dit is in overeenstemming met 

het potentiaalbeeld geschetst in figuur 5.6-. De potentiaal van het Kr 11
(

3 P0 ) 

niveau ligt hoger dan de potentiaal van het Kr 11
(

3 P2 ) niveau en zal de 

potentiaal van het geëxci teerde xenonniveau daarom bij een grotere 

internucleaire afstand snijden, resulterend in een grotere werkzame doorsnede. 

In tabel 5.VII is, op basis van vertakkingsverhoudingen en corrigerend voor de 

relatieve gevoeligheid van de fotomultiplier bij 466 nm. een schatting gemaakt 

van de waargenomen fractie van de vervalstraling van beide kandidaat niveaus. 

De benodigde vertakkingsverhoudingen zijn slechts ten dele bekend, maar kunnen 

worden afgeschat op grond van de systematiek in tabel S.IV. 

TabeL 5. VII: Gedetecteerde fracties van de verualstraUng van de Bs- en 

7d-muLtipLetten, gecorrigeerd voor de reLatieve gevoeLigheid van de 

fotomuLtipLier. 

mul tiplet vertakkingsverhouding correctie- waargenomen 
factor fractie 

verval verval gevoeligheid 
naar 7p 7p -+ 6s fotomultiplier 

Ss 0.3 1 ) 0.4 1 ) 0.23/0.27 0.10 
7d 0.186 0.4 1 ) 0.23/0.27 0.06 

1) geschat 
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Met deze fracties en de parameterwaarden voor Re uit tabel 5. VI is 

opnieuw een afschatting te geven voor de werkelijke crossing radii van de 

afzonderlijke 3 P0 en 3 P2 potentialen met de potentialen van beide multipletten 

Ss en 7d: 

Rc( 3 P0 - Ss)= ~(6/0.10) * 0.637 = 4.9 À 

Rc( 3 P2 - Ss)= ~(6/5*0.10) * 0.79 = 2.7 À 

Rc( 3 P0 - 7d) = ~(6/0.06) * 1.08 = 11 À 

Rc( 3 P2 - 7d) = ~(6/5*0.06) * 0.77 = 3.4À. 

(5.1S) 

Kerstel e.a. [KERSS] geven een waarde van 5.54 À voor de positie van de put in 

de Kr* - Xe potentiaal. Voor het niveau Kr*( 3 P0 )levert alleen het Xe 0 (Ss) 

multiplet een crossing radius op die kleiner is dan deze waarde en daarmee in 

overeenstemming is met het potentiaalbeeld geschets in figuur 5.6, met curve 

crossings in de repulsieve tak van de potentiaal. Voor Kr*( 3 P0 ) is daarom een 

crossing met het Ss multiplet van Xe het meest waarschijnlijk. 
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5.5 ArM + Kr. 

Het resultaat van de metingen aan het Ar * + Kr systeem wordt 

gepresenteerd in figuur 5. 8. Evenals bij bet systeem Kr* + Xe vertoont de 

werkzame doorsnede een sterk drempelgedrag als functie van de botsingsenergie 

en is absoluut gezien vrij klein. Beide feiten wijzen erop dat ook hier sprake 

is van curve crossing in de repulsieve tak van de Ar* + Kr potentiaal. Het 

energieverschil tussen de drempel en de knik in figuur 5.8 is groter dan de 

opsplitsing van 0.18 eV tussen de metastabiele niveaus van argon. De lmik 

wijst in dit geval dus op een tweede, energetisch hoger gelegen curve 

crossing. 
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Figuur 5.8: Gemeten werkzame doorsnede voor het proces Ar* + Kr. 
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Figuur 5.9: Fluorescentiespectrum uan het proces Ar* +Kr. 

Het gemeten spectrum van de vervalstraling is gegeven in figuur 5.9. 

Tabel 5.111 geeft de mogelijke vervalsprocessen die corresponderen met de drie 

gemeten spectraallijnen. Ook bij deze identificatie is de spectroscopische 

informatie verzameld door Striganov en Sventitskii [STR68] gebruikt. Verder is 

in tabel 5. VIII ook de energetische ligging van het bovenniveau in het 

vervalsproces ten opzichte van het Ar*( 3 P0 ) niveau gegeven. 

Uit de tabel blijkt dat de drempelenergie van ca. 1 eV vrijwel 

overeenkomt met het energieverschil van 1.06 eV tussen het energetisch hoogst 

gelegen metastabiele niveau van argon en het energetisch laagst gelegen 

mul tiplet 6p van krypton. De sterke spectraallijn bij 430 nm is dus vrijwel 

zeker afkomstig van een curve-crossing met het 6p mul tiplet van krypton, 

waarvan de resulterende vervalsstraling direct zichtbaar is. 
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TabeL 5.VIII: Overgangen tussen KrKK muLtipLetten weLke qvereenstemmen met het 

spectrum van figuur 5.9. Voor eik muitiplet is tevens het energieverschil met 

het ArK( 3 P0 ) niveau aangegeven. 

golflengte mogelijke KrKK energieverschil 
[nm] vervalsprocessen KrKK - ArK( 3 P0 ) [eV] 

430 6p -+Ss 1.06 
Sp -+Ss' 1.80 
6p' -+Ss . 1. 71 

400 - 404 7f -+Ss' 2.00 
6f -+Ss' 1.90 

382 - 386 4f -+Ss 1.42 

De meetresultaten zijn opnieuw te beschrijven als som van twee analytische 

Landau Zener modelfuncties, waarvan de parameterwaarden in een kleinste 

kwadratenanalyse zijn bepaald. Een van de drempels is hierbij vastgehouden op 

1.06 eV. Tabel S.IX geeft het resultaat. Met name de parameters Re en Vref 

blijken in de analyse sterk afhankelijk te zijn, zodat grote foutschattingen 

hiervoor resulteren. Uit de gevonden drempelenergie voor de tweede 

modelfunctie blijkt dat een curve crossing met het 6f of 7f mul tiplet van 

krypton waarschijnlijk is, waarvan de vervalstraling ook direct wordt 

waargenomen. Verder is de waargenomen spectraallijn van het 4f niveau van 

krypton bij ca. 384 nm vrijwel zeker afkomstig van een cascadeverval. Omdat 

ons geen vertakkingsverhoudingen bekend zijn van de vervalsprocessen van de 

diverse geëxciteerde krypton niveaus is een verdere analyse niet mogelijk. 
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Tabel 5.IX: Para.m.eterwa.arden en foutschatting voor de twee La.ndau-Zener 

modelfuncties ter beschrijving van de metingen van figuur 5.8. 

1e modelfunctie 2e modelfunctie 

Ethres [eV] 1.06 2.04 ± 0.06 
Vref [m/s] 41 ± 28 50 + 100 
Re [À] 1.5 ± 0.5 1.4 ± 1.4 
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II<X)FDSTUK 6: EXCITATIEOVERDRAaiT VOOR EDELGAS-SfiK..'rrOF SYSTF.MF.N: 

VIBRATIE EXCITATIE. 

6.1 Inleiding. 

Uit de fluorescentiestraling van de verschillende vibratieniveau' s van 

geëxciteerd stikstof zijn tijdens de afstudeerperiode werkzame doorsneden 

bepaald voor de botsingsprocessen: 

Ar*( 3 Pa.2) + N2(X, v=O) ~ Ar( 1So) + N2(C, v'=0,1,2,3 (6.1) 

Kr*( 3 Po.2) + N2(X, v=O) ~ Kr( 1So) + N2(C. v'=0,1.2) (6.2) 

X~*( 3 Pa.2) + N2(X, v=O) ~ Xe( 1 So) + N2(C). (6.3) 

Voor deze processen zijn zowel de totale werkzame doorsnede Ot o t als de 

werkzame doorsneden Qu, voor aanslag naar elk van de afzonderlijke 

vibratieniveau's u' = 0, 1, 2 en 3 van het produkt N2(C) bepaald als functie 

van de botsingsenergie. Deze werkzame doorsneden werden gevonden uit de met 

behulp van interferentiefilters gemeten "wt:I·:Kzame doorsneden" Au Q voor de 

produktie van fluorescentiestraling in elk van de banden Au = -3 t/m +1 met de 

methode van paragraaf 4.2. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de gemeten 

intens i te i ten van fluorescentiestraling voor de processen van vergel ijking 

(6.1) t/m (6.3). De reproduceerbaarheid van de metingen is pover het algemeen 

uitstekend, met afwijking van de orde 1 tot 10 % voor metingen in dezelfde 

meetperiode van 1 à 2 weken. Metingen uit verschillende meetperioden zijn, na 

vermenigvuldiging met een vaste correctiefactor die systematische afwijkingen 

in rekening brengt (zie paragraaf 6.2), binnen dezelfde nauwkeurigheid met 

elkaar in overeenstemming. De verschillende meetresultaten aan eenzelfde 

botsingssysteem zijn gesommeerd met behulp van de programmatuur van Van Lanen 

[LAN87]. 
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TabeL 6. I: Gemeten intensiteiten in de top van het looptijdspectrum van de 

fotonen voor de processen (6.1) t/m (6.3). De darkcount van de fotomultiplier 

is van de orde 200 coun t s/ s . 

intensiteit [counts/s] 

systeem ArM + N2 KrM + N2 XeM + N2 

filter thermische "seeded" plasma plasma plasma 
bron bron bron bron bron 

zonder 48.000 150.000 55.000 5.000 1800 
Av = +1 6.000 18.000 8.000 600 < 5 
Av = 0 5.000 16.000 6.000 500 < 5 
Av = -1 1.100 3.700 1.600 160 
Av = -2 60 190 100 10 
Av = -3 15 

6.2 Scha.ling van totale werkzame doorsneden. 

Voor het systeem ArM + N2 zijn absolute werkzame doorsneden bekend uit de 

literatuur. De meetresultaten van Tabayashi en Shobatake [TABS6] voor dit 

systeem zijn geschaald op een waarde van 6 Ä2 bij een botsingsenergie 

E = 0.65 eV. op basis van de meetresultaten van Parr en Martin [PAR78]. De 

schaling van de laatstgenoemde metingen is echter herzien [1YN87], zodat de 

nieuwe referentiewaarde bij een botsingsenergie E = 0.65 eV gelijk is aan 

Q.-ef = 10.8 A2
. 

Met de formules van paragraaf 2.5 kunnen uit onze metingen aan het 

systeem ArM + N2 ook direct absolute werkzame doorsneden worden afgeleid, 

wanneer voor de detectie-efficiency van de metastabielendetector de waarde 

Tlmeta = 0.1 wordt genomen zoals door Theuws [111ES1] gevonden voor ArM. De 

hieruit resulterende waarden van de werkzame doorsnede Qm••t bij een 

botsingsenergie E = 0.65 eV zijn gegeven in tabel 6. Il. Omdat de experimentele 

omstandigheden drie maal significant gewijzigd zijn is Qmeet(0.65 eV) dan ook 

drie maal apart bepaald aan de band van een meting met de plasmabron aan het 
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systeem Ar* + N2. Uit de verhouding van Omeet en Oref volgt nu een 

correctiefactor waarmee de gemeten werkzame doorsneden voor alle systemen 

moeten worden vermenigvuldigd, wanneer wordt aangenomen dat deze 

correctiefactor alle systematische afwijkingen bevat. De correctiefactoren 

zijn eveneens gegeven in tabel 6.II. In de verschillende meetperioden hebben 

ze waarden tussen 1.0 en 1.7, wat een zeer goed resultaat is. 

Tabel 6.2: Genteten werkzame doorsneden voor het systeem Ar* + N2 bij een 

botsingsenergie E = 0.65 eV in de versehitlende aeetperioden en de 

correctiefactoren Ccor, nodig om de absolute 10erkzam.e doorsneden in 

overeenstemming te brengen met de literatuurwaarde Oref = 10.8 Ä2
. 

meet- identiteitsnummers 1 ) bestudeerde Q", •• t(0.65 eV) Ccor 

periode van de metingen botsings- voor ArM + N2 
systemen [Ä2] 

1 87360202 t/m 87360411 XeM+N2. ArM+Kr 10.8 1.0 
2 88261802 t/m 88270711 KrM+Xe, ArM+Xe 9.0 1.2 
3 88282001 t/m 88283040 ArM+N2. KrM+N2 6.4 1.7 

met filters 

1) het identiteitsnummer jjmmddvv is opgebouwd uit het jaartal jj, de 
maand + 24 (voor Kist II) mm, de dag dd en het volgnummer vv. 

Voor de botsingssystemen ArM + N2 en ArM + Xe zijn ook metingen met de 

thermische en de "geseede" bron verricht. Wanneer in al deze energiegebieden 

dezelfde waarde voor de correctiefactor wordt aangehouden als de voor de 

metingen met de plasrnabron gevonden waarde, dan blijkt dat de meetresultaten 

in de verschillende energiegebieden niet continu op elkaar sanslui ten (zie 

figuur 6.1). Zij vertonen een discontinuHeit van ca. een factor 1.3 naar 

lagere werkzame doorsneden gaande van het thermische naar het "seeded" 

energiegebied én van het "seeded" energiegebied naar het plasma energiegebied. 

Dit effect komt duidelijk boven de spreiding van de meetresultaten uit en is 

reproduceerbaar, onafhankelijk van het dwarsbundelgas: N2 of Xe, de 

dwarsbundeldruk: 500 Torr voor Xe en 1000 tot 1500 Torr voor N2, of het 
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hoofdbundeldiafragma: 0.25 mm diameter voor de metingen aan ArM + Xe en 0.25 

of 0.50 mm diameter voor de metingen aan ArM + N2 . Een drifteffect is niet 

waarschijnlijk, omdat het aansluitprobleem zelfs aanwezig is bij metingen aan 

Ar* + N2 verricht in alle drie de energiegebieden binnen een tijdsbestek van 

drie uur. 
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Figuur 6.1: Discont inuiteiten in de werkzame doorsnede al.s functie van de 

botsingsenergie. 

Een groot aantal mogelijke oorzaken, zoals bijvoorbeeld een foutief 

bepaalde looplengte of een fout in de verhouding g/v 1 [SCH86], vallen al bij 

voorbaat af, omdat zij geen aanleiding geven tot een discontinuïteit, maar de 

werkzame doorsnede als functie van de botsingsenergie op continue wijze 

vervormen. Ook is de discontinuïteit te groot en te systematisch om 

bijvoorbeeld veroorzaakt te zijn door een fout in de achtergrondbepaling of de 

convolutie/deconvolutie met de chopperdoorlaatfunctie. Dit laatste is 

overigen~ nog expliciet pagegaan door onze metingen te verwerken met de oude 
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programmatuur van Van Gerwen [GER87] en de ArM + N2 metingen van Van Gerwen, 

die wel aansluiten, met de nieuwe programmatuur. De nieuwe programmatuur gaat 

uit van de chopperdoor laatfuncties zoals beschreven in paragraaf 2.2, maar 

blijkt van geen invloed te zijn op het wel of niet aansluiten van de 

meetresultaten in de diverse energiegebieden. Tenslotte is in paragraaf 2.2 

aangetoond dat de effecten van afscherming van met name de thermische bron te 

verwaarlozen zijn. Er is dus geen aanwijsbare reden gevonden ter verklaring 

van het aanslui tprobleem. In de nabije toekomst is daarom een diepgaande 

analyse vereist om dit probleem op te lossen. 

Om in ons geval toch aansluiting te verkrijgen zijn de werkzame 

doorsneden in het thermische energiegebied vermenigvuldigd met 0.55 en die in 

het "seeded" energiegebied met 0. 73. Dit levert een consistent beeld waarin 

alle ArM + N2 én de ArM + Xe metingen continu aansluiten. 

6.3 Schaling van de meetresultaten met filters. 

De met filters verkregen "werkzame doorsneden" QAv moeten nog 

gecorrigeerd worden voor de golflengteafhankelijkheid van de optische 

detectie-efficiency ~opt· Het totale verloop van de quanturnefficiency van de 

fotonrul tiplier bedraagt 10 % in het gebied 300 < À [nm] < 400 volgens de 

fabrikantgegevens voor dit soort buizen [EMI82]. De transmissie van het 

materiaal waarvan de lenzen zijn vervaardigd, UV-grade f'used silica, is 

volgens de fabrikantgegevens binnen enkele procenten constant in hetzelfde 

gebied. Zonder correctie voor de golflengteafhankelijkheid van ~op t wordt 

daarom een fout van maximaal 10 % verwacht in de relatieve schaling van de 

Au "werkzame doorsneden" Q voor de verschillen de Au banden. Qadat voor de door 

ons gekozen set filters het stelsel van vergelijking (4.3). waarmee de naar 

. Av vibratiemveau opgeloste werkzame doorsneden Q , uit de meetresultaten Q 
V 

worden berekend, een goed geconditioneerd probleem vormt, wil dit zeggen dat 
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ook de relatieve fout in de Q , van de orde van 10 % is. 
u 

Het blijkt echter dat de metingen met de Au= +1, 0, -1 en -2 bandfilters 

en de meting zonder filters niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn 

zonder afwijkingen van méér dan 10% in ~opt voor de verschillende filters aan 

te nemen. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat wanneer de metingen met 

het Au= 0 en het Au= 1 bandfilter voor het systeem Ar*+ N2 worden gebruikt 

om de werkzame doorsneden Q0 en Q1 te bepalen, de som Qo + Q1 maar liefst een 

factor 1.2 groter is dan de totale werkzame doorsnede Otot. die volgt uit de 

metingen zonder filters. 

Bij de metingen aan het systeem Kr* + N2 doet zich de omgekeerde situatie 

voor. Bijzonder is hier dat de werkzame doorsneden Q . drempels vertonen als 
V 

functie van de botsingsenergie vanwege de endothermiciteit van het proces (zie 

paragraaf 6.5). Omdat de drempelenergie toeneemt met het vibratieniveau u' is 

er een energiegebied waarin alleen het niveau v' = 0 bezet wordt. Wanneer nu 

de meetresultaten met het Au = 0 bandfilter in dit energiegebied gedeeld 

worden door de optische vertakkingsverhouding lf "---" '---" dan resulteren juist 
U ;v,U ;v 

waarden die een factor 1.14 kLeiner zijn dan de meetresultaten zonder filter. 

Een in hoge mate consistent beeld is nu verkregen door alle 

meetresultaten met filters op te schalen met de factor 1.16 die nodig is om in 

het laatstgenoemde geval overeenstemming te verkrijgen. Verder zijn alleen de 

meetresultaten met de Au = 0, -1 en -2 ba.ndfil ters gebruikt om de werkzame 

doorsneden Q0 , Q1 en 02 te bepalen. Dit levert namelijk het best 

geconditioneerde probleem voor de bepaling van Oo. Q1 en Q2 met het kleinste 

aantal filters. De som Q0 + Q1 + Q2 komt voor het systeem Ar*+ N2 nu binnen 

( -2 ± 2) % voor de thermische bron, (0 ± 2) % voor de "seeded" bron en 

(-5 ± 2) % voor de plasmabron, en voor het systeem KrN + N2 binnen (0 ± 0.5) % 

overeen met de gemeten werkzame doorsneden zonder fi 1 ter. Deze resterende 

variatie is redelijk vergeleken met de 10 % die als bovengrens aan het begin 

van de paragraaf is genoemd. Met name voor het systeem ArM + N2 is de variatie 

echter nog wel te groot om het meetresultaat zonder filter in de vorm van een 
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extra, afhankelijke vergelijking mee te nemen in de bepaling van Q , uit het 
V 

stelsel vergelijkingen (4.3). 

Een plausibele verklaring voor de schaalfactor 1.16 is moeilijk te geven. 

Zowel door simulatie als experimenteel is aangetoond dat de kleinere 

openingsstraai van een filterhouder (22.5 DID) ten opzichte van de 

openingsstraai zonder filterhouder (25.0 mm) geen aanleiding geeft tot verlies 

van signaal in de filterwisselaar. Gezien de resultaten van de filterijking 

(zie paragraaf 4.4) zijn significante fouten in de filtertransmissies ook niet 

waarschijnlijk. De factor 1.16 kan ook niet het gevolg zijn van een verloop 

van de quanturnefficiency van de fotomultiplier. Aangezien Qo altijd tenminste 

75% van Otot vertegenwoordigt, is in eerste benadering een beperking tot de 

fluorescentie van het niveau v' = 0 geoorloofd. Ongeveer 50 X van dit niveau 

vervalt via de Au= 0 band, de overige 50% bij langere golflengten, waaronder 

30% via de Av = +1 band. Om een schaalfactor 1.16 te rechtvaardigen dient de 

quantUrnefficiency van de fotomul tiplier voor het verval bij langere 

golflengten gemiddeld 32 % hoger te zijn dan voor de Av = 0 band. Dit is 

gezien de fabrikantgegevens [EMI82] zeer onwaarschijnlijk. In de toekomst is 

voor dit schalingsprobleem dus ook een nader onderzoek noodzakelijk. 

6.4 ArM +Na. 

Een overzicht van de meetresultaten voor het systeem ArM + N2 zonder 

filter én met de Av = +1, 0, -1, -2 en -3 bandfilters is gegeven in figuur 

6.2. Hierin is al gecorrigeerd voor de respectievelijke filtertransmissies. In 

de figuur is de kracht van het optische systeem direkt duidelijk. Ondanks het 

feit dat de transmissie van het Av = -3 bandfilter slechts 13 X bedraagt, zijn 

nog werkzame doorsneden meetbaar beneden de 0.01 A2
• 
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dit werk, vergeZ.eken m.et de metingen van Van Genoen (GER87]. van Taba.ya.shi en 

Sh.obatake (TAB86] en van Parr en Nartin (PAR78]. 

In figuur 6. 3 wordt ons meetresultaat zonder filter vergeleken met de 

resultaten van anderen. In het energiegebied van de plasmabron komen onze 

metingen uitstekend overeen met de metingen van VanGerwen (GER87]. Weliswaar 

zijn beide metingen verricht met dezelfde bundelopstelling, maar gezien de 

ingrijpende veranderingen in met name het optische systeem is de overeenkomst 

niet triviaal. Opvallend is dat onze metingen met de thermische en met de 

"seeded" bron zich verder naar kleinere botsingsenergieën uitstrekken dan de 
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metingen van Van Gerwen. Dit hangt samen met het gebruik van lagere 

inlaatdrukken voor de bron {zie paragraaf 2.2). De absolute waarden van de 

werkzame doorsnede van onze metingen en die van Van Gerwen komen in het 

thermische gebied niet overeen, de hellingen echter wel. 

Rond het schalingspunt, dat wil zeggen in het gebied van 

botsingsenergieën 0.4 < E [eV] < 0.8, komen de hellingen van de verschillende 

metingen goed overeen. In onze metingen, evenals in die van Van Gerwen, is een 

onverklaarde "bult" aanwezig bij E = 1 eV, welke echter niet voorkomt in de 

metingen van Tabayshi en Shoba.take. Merk op dat deze "bult" ook in de metingen 

met filters aanwezig is, zodat hier wel degelijk sprake is van excitatie van 

N2 naar de C-toestand. 

Onze metingen en die van Van Gerwen vertonen een duidelijk drempelgedrag. 

De drempelenergie bedraagt ongeveer 65 meV, in overeenstemming met de waarde 

van ca. 50 meV gevonden door Sanders e.a. [SAN76]. Dit drempelgedrag is juist 

minder duidelijk zichtbaar in de werkzame doorsnede bepaald door Parr en 

Martin [PAR78]. Deze auteurs vinden een drempelenergie Ethres < 8 meV. Tabel 

6. II vergelijkt de botsingsenergieën waarbij door de diverse auteurs een 

maximum in de werkzame doorsnede is gevonden. De botsingsenergie behorend bij 

dit maximum is significant verschillend voor de diverse metingen, maar ook 

hier zijn de verschillen maximaal van de orde van de lijnstruktuuropsplitsing 

van 175 meV tussen de metastabiele toestanden ArM{ 3 P0 ) en ArM( 3 P2 ). Mogelijk 

zijn deze twee effecten, d.w.z. de verschillen in botsingsenergie behorend bij 

het maximum en bij de drempel, daarom beide te wijten aan een verschillende 

ArM{ 3 P0 )/ArM{ 3 P2 ) bundelsamenstelling voor de diverse experimenten. Door 

toestandselectie van de metastabiele Ar atomen, bijvoorbeeld door optisch 

pompen met behulp van halfgeleider lasers, kan dit in de toekomst worden 

onderzocht. 
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TabeL 6. II: Botsingsen.ergie bij de drempeL en bij het het maximum van de 

werkzame doorsnede van figuur 6.3, gevonden door diverse auteurs. 

Auteurs referen- E(Qmax) drempel 
tie energie 

[me V] [me V] 

Dit werk 250 65 
Van Gerwen [GERS7] lBO 65 
Van Vliembergen e.a. [VLIB7] 160 
Parr en Martin [PAR78] 250 8 
Sanders e.a. [SAN76] 100 50 

Al bij de ijking van het Au = -3 bandfi 1 ter bleken meer dan alleen de 

twee overgangen N2(C, u'=3,4) -+ N2(B, v"=O, 1) binnen het transmissieprofiel 

zichtbaar te zijn. Uit de spectroscopische gegevens van Lofthus en Krupenie 

[LOF57] volgt dat het spectrum van de vervalsstraling van de genoemde 

overgangen zich uitstrekt van 282 nm naar kortere golflengten. In figuur 4.4 

is echter duidelijk signaal zichtbaar boven de 282 nm. Waarschijnlijk is dit 

signaal afkomstig van de overgang N2(C', v '=0) -+ N2(B, v"=2). Deze overgang 

heeft een bandhead bij 286.6 nm en is juist naar langere golflengten 

gedegradeerd. Om deze reden zijn de resultaten met het Au = -3 bandfilter, 

mede gezien de lage intensiteit, in de verdere analyse buiten beschouwing 

gelaten. 

Met de methode van paragraaf 4.2 zijn uit de metingen van figuur 6.2 met 

de Au= 0, -1 en -2 bandfilters, de werkzame doorsneden Q , voor de excitatie 
V 

naar elk van de vibratieniveau's u' = 0, 1 en 2 van N2(C) bepaald. Het 

resultaat hiervan is, tezamen met de totale werkzame doorsnede Qt o t voor 

excitatie-overdracht, weergegeven in figuur 6.4. Alle processen verlopen 

exotherm. 

Het excitatie-overdrachtsproces verloopt waarschijnlijk via een ionogene 

tussenpotentiaaL behorend bij Ar+ + N2 - [TYN87. VLI87, JAN86]. Door Van 

Vliembergen e.a. wordt voorgesteld voor de begin- en eindkanalen de NeM + Ar 
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potentialen van Gregor en Siska [GRES!] te gebruiken, verschoven naar de 

juiste asymptotische energieën. De ionogene potentiaal is benaderd uitgaande 

van alleen de Coulomb wisselwerking. Deze potentialen zijn getekend in figuur 

6.5. 
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Figuur 6.5: De potentialen die een rot speten bij het excitatie-overdrachts-

proces ArM + N2 , zoaLs voorgesteLd door Van Vliembergen e.a. [VLI87]. 

Op basis van deze potentialen is het mogelijk om het tot stand komen van 

de werkzame doorsneden van figuur 6.4 te beschrijven met een eenvoudig Landau-

Zener model. In onze analyse wordt de vorm van de werkzame doorsnede als 
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functie van de botsingsenergie primair toegeschreven aan het gedrag van de 

electronische overgangskansen !>ij de potentiaalkruisingen. In de gebruikte, 

eenvoudige modelbenadering is uitgegaan van één enkele, effectieve 

begintoestand die een curve crossing vertoont met de ionogene potentiaal 

(notatie met index 1), welke op zijn beurt we~r een curve crossing vertoont 

met slechts één van de N2 (C, u') onderpotentialen (notatie met index 2}. In 

dit dubbel curve crossing model wordt elk van de twee curve crossings weer 

gekarakteriseerd door een set parameters Ethres. Vref en Re. geheel analoog 

aan het enkelvoudige curve crossing model van paragraaf 5.2. Ook nu zijn voor 

een gegeven energie E en impactparameter b, de Landau-Zener overgangskansen p 1 

en P2 bij elk van de curve crossings rechtstreeks te berekenen. De directe 

overgangskans Pdlrect is de kans om bij de eerste curve crosssing niet over te 

stappen van adiabatische potentiaal, maar de ionogene potentiaal te volgen 

waar, óf bij de nadering óf bij de verwijdering van de botsingspartners, een 

overstap op de Ar+ N2 (C, u') potentiaal kan plaatsvinden: 

(6.4). 

Hierin is F, in navolging van Bauer e.a. [BAU69], een effectieve, 

Franck-cQndon achtige factor die met name de overlap tussen de 

vibratiegolffuncties van N2- en N2(C, v') in rekening brengt. Deze hangt 

alleen af van v' en niet van de botsingsenergie. 

Omdat de asymptotische eindtoestand van de ionogene potentiaal 

energetisch niet haalbaar is, kan het traject met de twee curve crossings in 

principe meerdere malen doorlopen worden door reflectie op de ionogene 

potentiaal. Dit levert een extra overgangskans. De totale overgangskans Ptot 

wordt dan gegeven door 
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Ptot = ------------------ (6.5). 

3 Een bovengrens voor de noemer in deze uitdrukking is 1 - 4P1, wat al tijd 

kleiner of gelijk aan één is. Integratie van Ptot over het impactparameter-

gebied dat bijdraagt levert de gezochte werkzame doorsnede: 

~.(E) 
b~ax 

= J 
0 

(6.6). 

Hierin is bmax het minimum van de twee waarden bmax.t en bmax.2 van de 

afzonderlijke curve crossings, zoals gegeven door vergelijking (5.8). 

Allereerst is nu de totale werkzame doorsnede geanalyseerd aan de hand 

van de modelfunctie van vergelijking (6.6), waarbij de factor F op één is 

gesteld. De gevonden waarden voor de zes modelparameters zijn gegeven in tabel 

6.III, de modelfunctie zelf is ingetekend in figuur 6.4. Ondanks de eenvoud 

van het model wordt de experimentele werkzame doorsnede goed beschreven door 

de modelfunctie. De al eerder genoemde "bult" bij E = 1 eV wordt, zoals 

verwacht, niet beschreven. 

De gevonden modelparameters van de eerste, gemeenschappelijke curve 

crossing zijn vervolgens gebruikt in de analyse van de naar vibratieniveau 

opgeloste werkzame doorsneden. Ook de gevonden waarde van Rc.2 van de tweede 

curve crossing is aangehouden, wat gezien de steilheid van de tussenpotentiaal 

een goede eerste benadering is. In figuur 6.4 is te zien dat alle Q , 
V 

inderdaad bevredigend met de modelfunctie te beschrijven zijn. wanneer alleen 

de modelparameters Ethres.2(v'), Vref(v') en F(v') van de tweede curve 

crossing kunnen verschillen. De gevonden parameters zijn wederom gegeven in 

tabel 6. III. 

Uitgaande van de modelparameters in tabel 6. III is de vorm van de 

werkzame doorsneden voor het systeem ArM + N2(X) met een eenvoudige redenering 
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0 
0\ 

Qlo I Qo Q1 Q2 

model- potentiaal model- potentiaal model- potentiaal model-
functie functie functie functie 

3po 3p2 3po 3p2 3po 3p2 

Et h r., .t [me V] 65.4 ± 0.4 189 360 
Vrefo1 [m/s] 4700 ± 1800 - - waarden voor Qtot gebruikt 
Re, 1 [Ä] 4.02 ± 0.03 2.51 2.45 

Ethres•2 [meV] -250 ± 40 - - -227 ± 4 -0.316 -0. 141 -195 ± 3 -145 -25 -720 ± 70 
Vref,2. [m/s] 1050 ± 180 - - 845 ± 30 - - 508 ± 30 - - 3400 ± 300 
Re ,2 [Ä] 2.45 ± 0.10 - - 1) 2.306 2.306 1) 2.370 2.370 1) . 
F 1 - 0.836 ± 0.009 - 0.180 ± 0.005 - 0.051 ± 0.003 

1) waarden voor Qtot gebruikt. 

Tabet 6.III: Parameterwaarden en foutschatting uan de modeLfuncties uan 

vergelijking (6.6) voor de totaLe en de naar vibratieniveau opgeLoste werkzame 

doorsneden uan figuur 6.4. Ter vergelijking zijn ook de uit de potentiaLen uan 

Van VLiembergen e.a. berekende waarden vermetd. 

potentiaal 

3po 3p2 

-26 201 
- -

2.440 2.440 

-



te begrijpen. De referentiesnelheid van de eerste curve crossing is zo groot 

dat over het gehele energiegebied de kans om over te stappen zeer klein is, 

d.w.z. Pt ~ 0. Voor Ptot en Pdtrect resulteert dan een overgangskans als voor 

een enkelvoudige Landau-Zener overgang: 

{6.7) 

De eerste curve crossing fungeert daarom als het ware alleen maar als een 

drempel met een positieve drempelenergie Ethres = 65 meV en bepaalt daardoor 

het gedrag van de werkzame doorsnede bij thermische botsingsenergieën. Door de 

potentiaalval tussen de eerste en de tweede curve crossing varieert de radiële 

snelheid en daarmee de overgangskans bij de tweede curve crossing, veel minder 

als functie van de impactparameter en van de botsingsenergie in het gebied 

nabij de drempel. Hierdoor neemt de werkzame doorsnede nabij de drempel toe 

met de grootte van het impactparametergebied waarvoor de eerste curve crossing 

energetisch haalbaar is, 

{6.8) 

Voor grotere botsingsenergieën is de eerste curve crosssing energetisch niet 

langer beperkend en neemt de werkzame doorsnede af, op exact dezelfde wijze 

als bij een enkelvoudige Landau-Zener overgang met de negatieve drempelenergie 

en verdere parameters van de tweede curve crossing. Bij de botsingsenergie 

waarbij de drempel van de eerste curve crossing net niet meer beperkend is 

voor het aantal deeltjes dat de tweede curve crossing kan bereiken, vertoont 

de werkzame doorsnede daarom een maxinrum met een lmik. Dit punt is gegeven 

door 

{6.9) 
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Tabel 6.III en figuur 6.6 geven een vergelijking tussen de crossing radii 

en drempelenergieën van de gevonden modelfuncties en de waarden berekend uit 

de potentialen van Van Vliembergen e.a.. Hieruit blijkt dat de gevonden 

c.rossing radius Re .t aanmerkelijk groter uitkomt dan de potentialen 

voorspellen. Mogelijk hangt dit samen met de scha.lingsproblematiek van de 

metingen. Anderzijds duidt de kleinere experimentele waarde van de 

drempelenergie Ethres.t ook op een verder naar buiten gelegen eerste curve 

crossing. In overeenstemming met het potentiaalbeeld is de curve crossing met 

de potentiaal van Ar + N2(C, v'::O) lager gelegen in energie dan die met de 

potentiaal van Ar+ N2(C, v'=l). Ook de gevonden crossing radius is redelijk 

in vergelijking met de potentialen. 

12.5 

---> 
12.8 

<lJ Ar~ (6Po )i· N2. (X) .........., 
>-. 
~ 

Ar*(Jg)+ N2(X) \..... 
c:u 
s: 11.5 '2 ~ 

,g 1 
...,.._.) 

r: 

i 11.8 v'= o 
Ar ('50 )tN2 (C) 

8 1 3 5 

inter n~Ac I ear di~tance (A ) 

Figuur 6.6: De potentiaLen van figuur 6.4, tezamen met de gevonden ligging van 

de curve crossings en de opsLitsing tussen de adiabatische potentialen. 
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De energetische ligging van de curve crossing met de Ar + N2(C, u'=2) 

potentiaal is onrealistisch. Mogelijk speelt hier de vrijwel resonante ligging 

een rol ( energieverschil AE = 30 meV), waardoor het mogelijk is dat deze 

toestanden een minder gelocaliseerde koppeling vertonen. Een ondersteuning 

hiervoor is de zwakke energieafhankelijkheid van Qu'=2 : weliswaar is in de 

werkzame doorsnede nog steeds een duidelijk drempeleffect aanwezig, (zie 

figuur 6.4), maar het maximum is minder scherp en de afname erna minder steil 

dan bij Qo en Qt. Voor de modelfunctie zal dit resulteren in relatief grote 

waarden voor Ethreso2 en Urefo2• 

Figuur 6.6 toont tevens de opsplitsingen tussen de adiabatische 

potentialen. Deze zijn afgeschat aan de hand van vergelijking (5.5) uit de 

gevonden referentiesnelheden Uref· gebruik makend van de hellingsverschillen 

(Fk-FL) bij de curve crossings berekend uit de potentialen van Van Vliembergen 

e.a., en zijn gegeven in tabel 6.IV. De gevonden opsplitsingen zijn, hoewel 

onbetrouwbaar, van een redelijke grootte. 

Tabel 6.IV: Afschatting van de halve energieopsplitsing HKL tussen de 

adiabatische potentialen van het systeem Ar" + N2. 

curve FK-FL Vref Hn 
crossing [eV/Á] [mis] [me V] 

1, 3po. 2.86 4700 120 
1, 3p2 3.15 4700 125 
2, v'::O 4.14 845 61 
2, v'=1 3.64 508 44 
2, v'=2 3.20 3340 106 

De conclusie die uit de vergelijking van het resultaat van onze metingen 

met de potentialen mag worden getrokken, is dat er kwalitatief overeenstemming 

is tussen het semi-empirische potentiaalmodel van Van Vliembergen e.a. en de 

hier gepresenteerde experimentele resultaten. Een kwantitatieve vergelijking 
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toont echter aan dat de potentialen van Van Vliembergen e.a. en het eenvoudige 

Landau-Zener model zoals boven geschetst, nog significant verschillende 

parameters opleveren. 

In figuur 6. 7 worden de door ons gevonden verhoudingen Qt/Qo en Q2/Q0 

vergeleken met het resultaat van anderen. In het energiegebied van de 

plasmabron wijken de verhoudingen Qt/Qo bepaald door Vredenbregt (VRE84] en 

door Van Vliembergen (VLI87] significant af van onze resultaten. Mogelijk is 

in hun metingen met de monochromator het effect van de rotatietemperatuur, die 

onafhankelijk van de botsingsenergie is verondersteld, verkeerd ingeschat. De 
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Figuur 6.7: De gemeten verhoudingen Qt/Qo en Q2/Qo als fWl.Ctie van de 

botsingsenergie, vergeLeken met de resuLtaten van anderen. 
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verhouding 01/0o van Cutshall en Muschlitz [CUT79] ligt aanmerkelijk hoger dan 

van alle andere auteurs. Het maximum in hun meting komt ook in onze metingen 

tot uitdrukking. 

De algemene trend die echter in de figuur naar voren komt is dat de 

verhoudingen 01/0o en Q2 /Qo vrijwel constant zijn over het energietraject 

0.08 < E [ eV] < 3. Dit ondersteunt onze modelbenadering waarin electronische 

overgangen bepalend zijn voor de werkzame doorsnede en aan de vibratie een 

ondergeschikte rol is toebedeeld. 

De meetresultaten met de Au= +1 ,0, -1 en -2 bandfilters en die zonder 

filter voor het systeem KrM + N2 zijn weergegeven in figuur 6.8, waarbij weer 

gecorrigeerd is voor de f i 1 tertransmiss i es. De werkzame doorsneden vertonen 

duidelijke drempels, welke uitstekend correponderen met de endothermiciteiten 

van de versebillende KrM + N2 (C, u') uitgangskanalen ten opzichte van het 

KrM( 3 P0 ) + N2 (X) ingangskanaal. Deze endothermiciteiten zijn gegeven in tabel 

Au-1 6.V. Verder duiden de knikken in met name de werkzame doorsneden Otot. Q -

en QAu=O op aparte bijdragen van KrM_{ 3 P2 ), waarvan de ligging eveneens goed 

door de betreffende endothermiciteiten wordt gegeven. 

In figuur 6.9 worden onze meetresultaten vergeleken met het werk van Van 

Gerwen e.a. [GER87A] en van Tabayashi en Shobatake [TABS6). Beide andere 

metingen zijn vermenigvuldigd met de factor 1.8 vanwege de herziene schaling 

(zie paragraaf 6.2) en geconvolueerd met een gaussisch profiel met een FWHM 

gelijk aan onze energieresolutie. De meetresultaten van VanGerwen e.a. zijn 

verder gecorrigeerd voor het feit dat zij voor de metastabielen detectie-

efficiency niet die van krypton, maar van argon hebben gebruikt. 
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Figuur 6.8: Meetresultaten uoor het excitatie-ouerdrachtsproces KrM + N2 aet 

en zonder bandfilters. Onder in de figuur zijn de endothenrticiteiten van de 

verschillende eindtoestanden aangeduid. 

Tabel 6. V: Endotherm.iciteiten (in eV) uoor de verschiLlende in- en 

uitgangskanalen van het systeem KrM +N2. 

uitgangskanaal ingangskanaai 

Kresa) + N2{C, v') KrM{ 3 P0 ) + N2{X, v=O) KrM{ 3 P2 ) + N2 (X, v=O) 

v' = 0 0.4689 1.1161 
v' = 1 0.7157 1.3629 
v' = 2 0.9554 1.6026 
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De overeenkomst met de metingen van Van Gerwen e.a. is uitstekend. Door 

deze auteurs is aangetoond dat het significante verschil met de werkzame 

doorsnede van Tabayashi en Shobatake moet worden toegeschreven aan het vrijwel 

ontbreken van Kr*{ 3 P0 ) in de bundel van Tabayashi en Shobatake ten gevolge van 

andere broncondities. 
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Figuur 6. 9: Totale werkzame doorsnede voor het excitati.eoverdrachtsproces 

Kr* + N2 bep:w.ld in dit werk, door Van Genoen e.a. [GER87A] en door Tabayashi 

en Shobatake [TAB86]. Onder in de figuur is voor de verschillende 

eindtoestanden op1.ieuw de endothermiciteit van het proces aangeduid. 
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Zowel Tabayashi en Shobatake als Van Gerwen e.a. beschrijven hun metingen 

aan de hand van de mode 1 functie 

Otot(E) = ~ aJ fJ(EM). (6.10) 
J:0.2 

Hierin is a J het product van de relatieve bezetting van het betreffende 

KrM( 3 PJ) niveau met de werkzame doorsnede QJ(2AEJ) bij tweemaal de 

drempelenergie AEJ: 

Co + C2 = 1. 
{6.11) 

Verder is f(Ej) een vormfunctie die geschikt is voor het beschrijven van 

drempelgedrag en die door Eu [EU74] en Urena e.a. [URE79] op impulsmomentover-

wegingen is af~eleid: 

f(Ej) = 2 (Ej - l)nJ / Ej. 

Ej = E / AEJ. 
{6.12) 

Merk op dat voor nJ > 1 deze functie geen maximum of afname van de werkzame 

doorsnede als functie van de botsingsenergie kan beschrijven, dit in 

tegenstelling tot onze analytische Landau-Zener modelfunctie. 

Tabel 6.VI geeft de door ons gevonden waarden voor nJ en aJ. Onder de 

aanname van een statistische bundelsamenstelling KrM{ 3 P0 ):KrM( 3 P2 ) = 1:5 zijn 

tevens de werkzame doorsneden Ql2AE J) berekend. Deze representatie dient 

vooral als correctie van de resultaten van Van Gerwen e.a., die een fout 

maakten bij de convolutie van de modelfunctie met de energieresolutie. Hun 

conclusie ten aanzien van de verhouding KrM{ 3 P0 ) :KrM{ 3 P2 ) in het experiment 

van Tabayashi en Shobatake blijft echter onverminderd geldig. 
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TabeL 6.VI: Parameters voor de modeLfunctie van vergelijking (6.10) ter 

beschrijving van de totaLe werkzame doorsnede voor het systeen KrM + N2. 

J = 0 J = 2 

nJ 1.22 ± 0.02 1.35 ± 0.05 
aJ [Ä2] 0.88 ± 0.01 2.8 ± 0.1 
QJ(2AEJ) [Ä2] 1 l 5.2 3.4 

1) bepaald uit aJ met de aanname co= 1/6 en c2 = 5/6. 

V'=o 

~ 1 1 N 
Od: 2 -
c 
0 ·-.., 0.1 u 
(IJ 
U) 

U) 
U) 
0 
L. 0.01 u 

V'=O 1 2 
I I I 3P, 

Q001 v~o 1 2 2 
I I 

QOS 0.1 Q.2 ClS 1 2 5 10 
cellision energy CeV> 

Figuur 6.10: TotaLe en naar vibratieniveau opgeloste werkzame doorsn eden voor 

het excitatie-overdrachtsproces KrN + N2 • De getrokken curven geven een 

kleinste Rwadratenaanpassing van de modeLfuncties van vergeltjktng (6.15} aet 

de parameters van tabel 6. VII. 
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Figuur 6.10 toont de totale werkzame doorsnede Qt o t en de werkzame 

doorsneden Q , voor de excitatie van N2(X) naar elk van de vibratieniveau's u 

u' = 0, 1 en 2 van N2(C). Deze zijn opnieuw bepaald volgens de methode van 

paragraaf 4.2 uit de werkzame doorsneden van figuur 6.8. 

De potentialen van dit systeem zijn op hun beurt weer af te schatten door 

in het potentiaalmodel van Van Vliembergen e.a. [VLI87] voor het systeem 

Ar* + N2 de potentialen naar de nieuwe asymptotische energieën [HABSl, JAN86] 

te verschuiven. Het resultaat hiervan is geschetst in figuur 6.11. 

In essentie verschilt de situatie voor het systeem Kr* + N2 niet van die 

voor het systeem Ar* + N2. Alleen zijn de ingangskanalen nu juist onder de 

uitgangskanalen gelegen in plaats van daarboven, en de curve crossings met de 

tussenpotentiaal zijn in dit geval verder naar buiten gelegen. 

n• 

\'1\\ 

J ~ \\~\ 
............ 
'> Kr('50 )+N2 (C) , aJ 
'-

\\ ~/ 
V=2. 

>.... 
~ \ \'--Lr 1 
Q) 

0 ~ 11 

\\L w 

.Q krtepQ)+ N2(X) 
....,I.) 

~ 
u 

....L.) 

0 krf(eP2.)+ N2.(X) a... 18 

8 1 2 3 4 5 

inter"nuclear clistcwJce (A) 

Figuur 6.11: De potentialen die een roL speLen bij het excitatte-overdrachts-

proces Kr* + N2. 
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Gezien het feit dat de werkzame doorsnede alleen in het energiegebied 

nabij de drempel kon worden gemeten en er dus relatief weinig informatie over 

de vorm is verkregen, is een vereenvoudigde analyse met minder parameters dan 

in het geval Ar* + N2 toegepast. Deze analyse is echter wel gebaseerd op de 

resultaten van de modelbeschrijving van het Ar* + N2 geval. Ten eerste is, 

omdat alleen het gebied dicht bij de drempel moet worden beschreven, 

verondersteld dat de werkzame doorsnede primair bepaald wordt door de grootte 

van het impactparametergebied waarvoor de tweede, hoger gelegen curve crossing 

haalbaar is: 

Q b2 R2 ( E- Ethreso2 ) 
. -V maxo2 =V co2 E • (6.13) 

Ten tweede is verondersteld dat de radiële snelheid bij de eerste, lager 

gelegen curve crossing relatief weinig variëert over het impactparametergebied 

waarvoor de tweede. hoger gelegen curve crossing haalbaar is. Daarom worden in 

de berekening van de overgangskans Pt de drempelenergie van de eerste curve 

crossing en de tangentiële energie verwaarloosd ten opzichte van de 

botsingsenergie, die tenminste gelijk is aan Ethres.2• zodat geldt 

(6.14) 

De meetresultaten zijn nu geanalyseerd aan de hand van de volgende 

modelfunctie: 

(6.15) 

Hierin is R~, 2 , e f f een voor elke v' en J vrijgelaten effectieve crossing 

radius, waarin ook het effect van de Franck-condon achtige factoren F (zie 

paragraaf 6.4) voor de invloed van de vibratie op de ver~ingsverhoudingen 
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is meegenomen. Alleen voor de werkzame doorsnede Q •_n zijn de parameters u~ef 
U;v 

vrijgelaten, voor de overige zijn de waarden van u' = 0 aangehouden. 

Het resultaat van de kleinste kwadraten analyse is gegeven in tabel 

6. VII. De resulterende model werkzame doorsneden zijn ingetekend in figuur 

6. 10. In deze figuur is te zien dat de modelfuncties de metingen goed 

beschrijven, hoewel afwijkingen optreden in de buurt van de knik. In de tabel 

is tevens de uit het model volgende "werkelijke" crossing radius berekend 

volgens 

2 
R~. 2 = [ 2 

v'=O 

(6.16} 

De hiervoor gevonden waarden zijn duidelijk te klein, zowel in vergelijking 

met het potentiaalmodel van figuur 6.11 als met de waarden gevonden voor het 

systeem Ar" + N2. 

TabeL 6. VII: Parameterwaarden en foutschatting voor de IROdel.fWl.Cti.e van 

vergeLijking (6.15) ter beschrijving van de naar vibratieniveau opgetaste 

werkzame doorsneden van figuur 6.10. 

J = 0 J = 2 

Vrefol [mis] 3000 ± 250 5000 ± 1000 

Rco2oeff [A] v'=O 1.03 ± 0.03 1. 74 ± 0.03 
v'=1 0.61 ± 0.02 0.73 ± 0.04 
v'=2 0.45 ± 0.03 1.03 ± 0.03 

Re vgl. (6.15) [A] 1.28 2.15 
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Dit illustreert het feit dat, ondanks de veelbelovende drempelstruktuur 

van de werkzame doorsneden, het voor het systeem · Krl( + N2 aanmerkelijk 

moeilijker is dan voor het systeem Arl( + N2 om, zonder voldoende informatie 

vooraf over de potentialen, fysisch zinvolle parameters uit de meetresultaten 

af te leiden. Dit hangt ermee samen dat slechts een beperkte range van het 

energiegebied waarover de werkzame doorsnede zijn volledige vorm laat zien, 

door onze metingen wordt bestreken. Bovendien zijn er twee bijdragen, n.l. 

voor Kri(( 3 P0 ) en Kri(( 3 P2 ). aan de werkzame doorsnede, die elkaar overlappen. 

Experimentele mogelijkheden om tot een betere modelbeschrijving te komen zijn 

dan ook het apart meten van die twee bijdragen door toestandselectie van de 

Krl( bundel door optisch pompen met bijvoorbeeld een halfgeleiderlaser, of het 

meten van de werkzame doorsneden bij hogere botsingsenergien om meer van de 

vorm ervan te achterhalen. 

Voor het systeem Xel( + N2 is de totale werkzame doorsnede gegeven in 

figuur 6.12. Mogelijk zijn de absolute waarden te groot omdat, bij gebrek aan 

beter, de detectie-efficiency van de metastabielendetector voor Xe" gelijk 

genomen is aan die voor KrM, maar mogelijk kleiner moet zijn (zie paragraaf 

6.2). 

In de figuur is een duidelijke drempel zichtbaar, die correspondeert met 

de endothermiciteit van 1.60 eV van Xe + N2(C, v'=O} ten opzichte van 

Xe"( 3 P0 } + N2 (X, v=O). Omdat de drempelenergie van Xe"( 3 P2 } van 2.74 eV buiten 

het energiebereik van de metingen valt, is de drempel daarmee een direkte 

aanwijzing voor de aanwezigheid van Xe"( 3 P0 ) in de bundel. De aanwezigheid 

hiervan in de bundel van de plasmabron is al eerder aangetoond door Mulder in 

metingen van Penning ionisatie van NO moleculen [MULSS]. Ook hier heeft alleen 

Xei(( 3 P0 ) voldoende electronische energie om het NO te ioniseren. 
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Figuur 6.12: De totale werkzame doorsnede voor het excitatie-overdra.chts-

proces XeM + N2. In de figuur is de drempelenergie voor excitatie van N2(X) 

naar de C-toestand ten gevolge van botsingen met XeM( 3 P0 ) aangegeven. 

* Het waargenomen drempeleffect is afkomstig van de snelle Xe atomen uit 

het looptydspectrum, zie figuur 6.13. In de figuur is ook te zien dat voor de 

drempel reeds veel meer fotonen 

worden geproduceerd. Dit levert een vrijwel constante werkzame doorsnede van 

ca. 1 À2 voor de drempel op. Uit het feit dat in de metingen met de Av = 0 en 

+1 bandfilters geen fluorescentie groter dan 5 counts/s is waargenomen, is een 

bovengrens te berekenen van 0.07 A2 voor de vorming van N2(C, v'=O) in de top 

van het looptijdspectrum, d.w.z. bij een botsingsenergie E = 0.6 eV. Daarmee 

is aangetoond dat het pre-drempelgedrag niet afkomstig is van excitatie van de 
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C-toestand van N2 . Waarschijnlijk is hier het verval van N2(B) waargenomen. De 

excitatie van N2(B) door botsingen met XeM atomen is bestudeerd door Sadeghi 

en Setser [SAD81] en door Krümpelmann en Ottinger [KRU87]. Zij vinden een 

voorkeur voor vorming van N2 (B) in vibratieniveau v' = 5, dat slechts 59 meV 

boven het XeM( 3 P0 ) niveau is gelegen. Met een levenduur van 6 J.LS en een 

typische snelheid van 1000 m/s. is de afstand die N2(B) tussen vorming en 

verval aflegt van de orde van 6 mm. Gezien de huidige strooicentrumafmetingen 

van 7 x 7 x 3 mm3 moet daarom een nog aanzienlijke maar onbekende fractie van 

dit verval waarneembaar zijn. Moge! ijk is een soortgelijk pre-drempelgedrag 

ook aanwezig in de totale werkzame doorsnede voor het systeem KrM + N2 in 

figuur 6.9, en dan eveneens te wijten aan vorming van N2(B) [SAD81] . 

.,...... 
Jl 
a. &oo Xe i{ (3 Po. 2)-r N 2 oJ ........., 

>-. 
-.j..,) 

·;n 
boo ~ 

liJ ......, 
.f 

~ 
~ 

LpO_ 

~ 
(ll 
~ 
0 

200 ~ 
'4-, 

•• * **' I ......... 

0 
0 200 l.jOC 6oo f/oo 

f/ight !~'me ( )J-S) 

Figuur 6.13: Looptijdspectrum van de fluorescentie van het systeem XeM + N2 

tezamen men het naar het strooicentrum getransformeerde looptijdspectrum van 

de XeM-atomen (getrokken cuurve). De pijl. geeft de snel.l.e aetastabiel.e XeM 

atomen aan die het drempeleffect in figuur 6.12 veroorzaken. 

121 



De fluorescentie afkomstig van N2(C} komt in de filtermetingen niet boven 

de achtergrond uit door de lage XeM intensiteit, de vertakkingsverhoudingen en 

de filtertransmissies. In verband met het geringe aantal meetpunten is het 

niet zinvol de meting te analyseren in termen van een Landau-Zener model. 
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HOOF.USTUK 7: <DNa..USIES 

Het nieuwe optische systeem is uitontwikkeld en gekarakteriseerd en 

levert reproduceerbare meetresultaten. Met een berekende fotonen detectie

efficiency zijn absolute werkzame doorsneden voor het botsingsproces Ar* + N2 

verkregen die slechts een factor 1 tot 1.7 afwijken van de literatuurwaarde. 

Met het nieuwe optische systeem zijn, met looptijdanalyse maar zonder 

golflengteselectie, werkzame doorsneden meetbaar tot 0.001 Ä2
. 

De aangekochte bandpass interferentiefilters zijn gekarakteriseerd. Zij 

blijken zeer geschikt te zijn voor het bepalen van naar botsingsenergie en 

naar vibratieniveau opgeloste, inelastische werkzame doorsneden voor excitatie 

overdracht bij edelgas-N2 systemen uit het verval van N2(C). Nader onderzoek 

is vereist om problemen bij de relatieve schaling van metingen met 

verschillende filters en in verschillende botsingsenergie-gebieden op te 

lossen. Ook kan in de toekomst een betere afschatting worden gemaakt van het 

doorlekken van niet-geselecteerde vibratiebanden bij de Au = -2 en -3 

bandfilters uit metingen in de Minibundel II opstelling. 

Voor het systeem Ar* + N2 zijn de werkzame doorsneden bepaald voor 

aanslag van N2(X) naar elk van de vibratieniveau's u'= 0, 1 en 2 van N2 (C). 

Deze werkzame doorsneden zijn alle van vrijwel gelijke vorm, met een drempel 

bij 65 meV botsingsenergie en een maximum bij 250 meV. 

Op basis van de semi-empirische potentialen van Van Vliembergen e.a. is 

een eenvoudig model ontwikkeld dat de gemeten werkzame doorsneden goed 

beschrijft. In dit model wordt het gedrag van de werkzame doorsneden als 

functie van de botsingsenergie primair toegeschreven aan het gedrag van de 

electronische overgangskansen bij twee curve crossings, n.l. van de begin- en 

de eindtoestand met een verbindende, ionogene tussenpotentiaal. 

uiteindelijke vibratietoestand speelt hierbij een ondergeschikte rol. 

De 

De 

potentialen van Van Vliembergen e.a. blijken kwalitatief in overeenstemming 
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met de experimentele resultaten. In de toekomst kan het model met twee curve 

crossings worden uitgebreid tot een netwerkmodel, waarin alle eindtoestanden 

gelijktijdig worden meegenomen. 

Voor het systeem Kr* + N2 zijn eveneens de werkzam'e doorsneden voor 

aanslag van N2(X) naar elk van de vibratietoestanden v'= 0, 1 en 2 van N2(C) 

bepaald. Hierin zijn duidelijke drempels aanwezig die corresponderen met de 

endothermiciteit van het excitatieproces voor de verschillende mogelijke 

begin- en eindtoestanden. Ook deze metingen zijn goed te beschrijven aan de 

hand van het bovengenoemde Landau-Zener model in verder vereenvoudigde vorm. 

Het blijkt echter moeilijk hiermee fysisch relevante parameters uit de 

meetresultaten af te leiden omdat alleen het drempelgedrag van de werkzame 

doorsneden experimenteel kon worden bepaald. 

Voor het systeem Xe* + N2 is excitatie van N2(C) waargenomen voor 

botsingsenergieën groter dan de endothermici tei t van Xe*( 3 P0 ) + N2 (X) ten 

opzichte van Xe+ N2 (C). Daarmee is de aanwezigheid van Xe*( 3 P0 ) in de bundel 

aangetoond. Vóór de drempel is een vrijwel constante werkzame doorsnede 

gevonden, waarschijnlijk afkomstig van de vorming van N2 (B). Dit kan nader 

worden onderzocht door het spectrum van de fluorescentiestraling te bepalen in 

de opstelling "Mini bundel II". 

Voor de edelgassystemen Ar*,Kr* +Xe en Ar*+ Kr is zowel een looptijd

als een spectrale analyse van de geproduceerde fluorescentiestraling gemaakt. 

Uit de vergelijking van de gemeten inelastische werkzame doorsneden met een 

ontwikkelde, analytische Landau-Zener modelfunctie blijkt dat de waargenomen 

inelastische processen alle kunnen verlopen via een enkele curve crossing. Aan 

de hand van de waargenomen drempelenergieën, de grootte van de werkzame 

doorsnede en spectroscopische gegevens, zijn de multipletten geïdentificeerd 

waarnaar de targetatomen worden geëxciteerd. Een nauwkeuriger identificatie is 

mogelijk door ook hier de spectra met een hoog oplossend vermogen te meten in 

de opstelling "Minibundel II". zo nodig gebruik makend van een plasmabron. 
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Wanneer het spectrale bereik naar het infrarood wordt uitgebreid, kunnen ook 

directe vervalslijnen worden waargenomen en is een completere analyse 

mogelijk. 

Voor een aantal van de bestudeerde systemen is toestandselectie van de 

metatstabiele atomen gewenst. Voor Ar* + N2 kan dit de invloed van de 

bundelsamenstelling op de drempelenergie en de energie behorend bij het 

maximum van de werkzame doorsneden onthullen. Voor Kr* + N2 kan informatie 

over de afzonderlijke bijdragen van de twee metastabiele toestanden aan de 

werkzame doorsneden worden verkregen, wat een nauwkeuriger modelbeschrijving 

mogelijk maakt. Voor Ar* + Xe tenslotte kan de dominante rol van Ar*( 3 P0 ) 

direct worden geverifiëerd. 
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APPENDIX A: DETECI'IE OPTIEK IN PARAXIALE BENADERING. 

In deze paragraaf wordt de afbeeldingsmatrix N van het optische systeem 

berekend in de paraxiale, dikke lens benadering en vergeleken met de gewenste 

matrix van vergelijking (3.4). Hieruit volgen de waarden voor de twee vrij 

instelbare afstanden. De berekening is gebaseerd op de berekening van Van 

Gerwen [GER87] in de paraxiale, dunne lens benadering. 

Conform de notatie in figuur 3.1 worden de volgende looplengten 

ingevoerd: · 

dt. = dt + Ddn 

d2' = d2 - Dt - D2 

d3a . = d3a - D2 

d3b . = d3b + D3/n 
(A.l) 

d4 . = d4 - D3 

A = 2D2/n. 

Verder wordt voor de tweede lens de dimensieloze parameter ~ gedefiniëerd: 

(A.2) 

( ><di_ >7;:~--d-,.3-a---7~-d-3b--~E-d-L,~-_,.~ 

Figuur A.1: Paraxiaal benaderingsschema voor het lenzensysteem van figuur 3.1. 
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De matrix M12 beschrijft de reële afbeelding door de eerste twee lenzen en is 

daarom van de vorm 

(A.3) 

met A de vergrotingsfactor. Uit de eis dat het rechtsbovenelement van N12 nul 

moet zijn volgt, na uitvermenigvuldigen van de elementaire matrices waaruit 

M12 is opgebouwd, de waarde van d3a': 

(1-é}{d2 '-b) + A 
-----------~117mm (A.4) 
(1-é/2)(d2'-b) - f2(1-é) 

waarin b de virtuele beeldafstand van de eerste lens is (b < 0): 

1 1 1 
b + dt. = r;-· (A.5). 

Voor andere elementen van de matrix N12 wordt gevonden: 

(1-é) dt 'd2. 
1/A --- (dt '+d2 ·- --) + {1-é){1-dt '/ft) ~ -0.50 

(A.6) 

(2-é) (l-é) 
B -- (1-d2'/ft) - -- ~- 20 mrad/mm. 

Het reële beeld is geplaatst in het brandpunt van de. derde lens, zodat geldt 

(A.7) 

. 
waarmee tezamen met vergelijking (A.4) de positie van de derde lens is 

vastgelegd. Uit de vergelijking van (zie figuur A.l) 

(A.S) 
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met de gewenste vorm (vergelijking 3.4) volgen de positie van de 

monochromatorspleet en de conversiefactor G: 

(A.9) 
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APPENDIX B: KERNPR<XEXJREs VOOR OPTIEKSDrul..ATIE. 

procedure rechte_baan(var x,y,z:real; theta,fie,yn:real); 

begin x:=x+{yn-y)*tan{theta)*cos(fie); 

z:=z+{yn-y)*tan(theta)*sin(fie); 

y:=yn 

end; 

procedure vlak_breking(var x,y,z,theta:real; fie,yn,rn,n:real; var 

error: integer); 

begin rechte_baan(x,y,z,theta,fie,yn); 

end; 

if x*x+z*z<=rn*rn then theta:=arcsin(sin(theta)/n,error) 

else error:=2 

procedure single_track(var x,y,z,theta,fie:real; var error:integer); 

var n: real; 

label next; 

begin error:=O; n:=l.48; 

vlak_Preking{x,y,z,theta,fie,45,17.25,n,error); 

if error<>O then goto next; 

. convex_breking(x,y,z,theta,fie,75,n,l,l,45,13.2,25.4,error); 

if error<>O then goto next; 

convex_breking(x,y,z,theta,fie,76,n,2,-1,94,13,38.l,error); 

if error<>O then goto next; 

convex_breking{x,y.z,theta,fie,76,n,2,1,94,13,38.l,error); 

if error<>O then goto next; 

vlak_breking{x,y,z,theta,fie,308,38.l,n,error); 

if error<>O then goto next; 

convex_breking(x,y,z,theta,fie,lOO,n,l,l,308,22.9,38.l,error); 

if error<>O then goto next; 

rechte_baan(x,y,z,theta,fie,485); 

next:end; 
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procedure convex_breking(var x.y.z.theta,fie:real; 

f,n,con,hol,yn,dn,rn:real; var error:integer); 

var r,yrn,ys,u,a,b,c,d,kosi,kosu,kosu2,nd:real; 

begin r:=con*(n-l)*f; 

end; 

yrn:=yn+hol*{dn-r); 

if hol=l then nd:=n 

else nd:=l/n; 

u:=tan(theta)*(x*cos{fie)+z*sin{fie)); 

a:=l+sqr(tan{theta)); 

b:=2*(-yrn+u-Y*sqr(tan(theta))); 

c:=sqr(ym)-sqr(r)+sqr(x)+sqr(z)-2Ny*U+sqr(Y*tan{theta)): 

d:=sqr(b)-4*a*c; 

if d<=O then error:=3 

else begin 

ys:={-b+hol*sqrt{d))/{2*a); 

rechte_baan(x,y.z,theta.fie,ys); 

kosi:=(sin{theta)*(x*Cos{fie)+z*sin{fie))+ 

(y-ym)*cos(theta))/r; 

kosu2:=(1-sqr{nd)*(l-sqr(kosi))): 

if kosu2<0 then error:=4 

end; 

el se 

begin 

kosu:=HOL*sqrt(kosu2); 

a:=-nd*kosi+kosu; 

b:=a*X/r+nd*sin{theta)*cos{fie); 

c:=a*Z/r+nd*sin{theta)*sin{fie); 

d:=a*(y-ym)/r+nd*cos{theta); 

if d=l then theta:=Ü 

end; 

else begin fie:=arctan(c/b); 

theta:=arcsin(b/cos{fie).error) 

end; 
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APPENDIX C: TEXTIEI..aiDERZOEK. 

Een belangrijke parameter in het ontwerp van de filterwisselaar is de 

totaal voor de textielstof beschikbare ruimte d tussen de roteerbare schijf 

met filters en het onder- en bovendeksel van de omringende cylindrische doos 

(zie figuur 4.1). Enerzijds moet deze voldoende klein zijn zodat de 

filtergaten lichtdicht van elkaar en van de bui tenlicht zijn afgesloten, 

anderzijds mag deze niet zo klein zijn dat de filterschijf door de grotere 

wrijving niet meer door de stappenmotor is te verdraaien. De textielstof met 

de grootste marge in d is het geschiktst voor gebruik in de filterwisselaar. 

Om een geschikte keuze te maken zijn de wrijvings- en lichtafdichtende 

eigenschappen van een aantal textielstoffen onderzocht. 

Alvorens de gebruikte hulpopstelling in meer detail te bespreken, wordt 

in het kort aangegeven hoe hiermee voor elke textielstof een minimale en een 

maxima!"' waarde voor d (en daarmee de marge) kon worden bepaald. Bij de 

maximale waarde van d is het textiel nog net lichtafdichtend. Zowel in de 

hulpopstelling als in de filterwisselaar moeten ongewenste fotonen een 

minimale afstand van twee centimeter langs de textielstof afleggen om te 

worden gedetecteerd (zie figuur C.l). De minimale waarde van d wordt bepaald 

door ·de wrijvingseigenschappen van het textiel. Met de hulpopstelling kon 

daartoe de wrijvingskracht S per oppervlakte-eenheid van de ingeklemde 

textielstof worden gemeten als functie van d. Deze S is direct gerelateerd aan 

het koppel N dat nodig is voor het verdraaien van een schijf tussen twee met 

textiel beplakte wanden, 

M = S G, (C.l) 
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waarinGalleen wordt bepaald door de geometrie van de filterschijf, namelijk 

G = J r da (C.2) 

met r de afstand tot het rotatiemiddelpunt en da een oppervlakte-element {zie 

figuur C.l); de integratie wordt uitgevoerd over het totale ingeklemde 

textieloppervlak {dus niet de filterkamers). Voor de filterwisselaar van 

Ruyten [RUY84] is een koppel van 1.5 Nm nodig om de filterschijf te 

verdraaien. Met deze waarde van 11 als bovengrens voor wat met de gegeven 

stappenmotor en overbrenging mogelijk is en een grove numerieke berekening van 

G'resulteert een corresponderende bovengrens voorS in het hulpexperiment: 

{C.3) 

en daarmee uit de metingen een minimale waarde voord. 

Figuur C.1: Onderaanzicht fitterschijf. A) fitterkamer, B) ertaton rotatieas. 
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Figuur C.2: OpsteLLing voor textieLonderzoek. 

In meer detail bestond de hulpopstelling uit twee flenzen {diameter 

164.5 mm) op parallelle afstand van elkaar (zie figuur C.2). Met behulp van 

drie bouten, waarover tussen de flenzen veren waren aangebracht, kon de 

afstand tussen de flenzen reproduceerbaar gevariëerd worden van 16 tot 20 mm 

met stappen van 0.1 mm. Tussen de flenzen was een dubbelzijdig met textiel 

beplakt aluminium blokje (dikte 15 mm. totale lijmdikte 0 á 0.3 mm) 

opgehangen, dat een gat afdekte (diameter 22.4 mm) waarachter een gekoelde 

fotomul tiplier was opgesteld. Het geheel werd met een lamp van dichtbij 

belicht. De textielstof sloot lichtdicht af wanneer niet meer dan de darkcount 

aan fotonen werd gemeten. 
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Figuur C.3: Meting van S. 

De bepaling van S is geschetst in figuur C.3. Indien de trekkracht Fr van 

de veerbalans juist zo groot is geworden dat h~t ophanglatje begint te roteren 

om 0 volgt de spankracht Fs uit het momentenevenwicht 

x Fs = y Fr, (C.4) 

waarbij x en y de corresponderende armen zijn. Verder is de spankracht nu 

juist zo groot geworden dat zij de wrijvingskracht Fv en het gewicht Fe 

compenseert waardoor het blokje gaat bewegen, 

Fv + Fe = Fs. (C.5) 
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Voor S geldt dus tenslotte 

S = 1/A {(y/x)Fr - Fe}, (C.6) 

waarin A het totale ingeklemde oppervlak is. Op grond van de 

reproduceerbaarbeid en systematiek in de metingen wordt de nauwkeurigheid in 

de bepaling vanS geschat op 50 N/m2
• Om (aangetoonde) relaxatie-effecten na 

het tijdelijk aandrukken van textielstof te voorkomen werd S steeds voor 

afnemende d gemeten. 

Tabel C.1 geeft de gevonden minimale en maximale waarden voord, tezamen 

met de marge, voor een vijftal onderzochte textielstoffen. De conclusie is dat 

stof nr. 4 het geschiktst is voor gebruik in de filterwisselaar. Gladde 

stoffen, zoals nr. 1 en nr. 2, hebben een zeer kleine marge in d. Bij polige 

stoffen (overige) is deze aanzienlijk groter. De pool van de stoffen nr. 3 en 

nr. 5 is zo dicht dat bij een geringe samendrukking reeds een aanzienlijke 

wrijving optreedt. Tenslotte is het voor de wrijvings- en lichtafdichtende 

eigenschappen van de polige stoffen van groot belang om met de vleug mee te 

bewegen. Van de gebouwde filterwisselaar is het onderdeksel en de relevante 

helft van het bovendeksel in segmenten met textielstof nr. 4 beplakt en mag de 

filterschijf slechts in één richting worden verdraaid. De naden tussen de 

segmenten zijn met zigzag lichtvallen naar buiten toe afgesloten en er leidt 

geen naadverbinding naar het gat van de fotomultiplier. Voor het roteren van 

de filterschijf is een koppel van 0.8 Nm vereist. 

138 



Tabel C.1: Resultaten van het textielonderzoek. 

stof d [nun] 

nr omschrijving minimaal maximaal ·marge 

1 katoen 1.0 1.0 0 
2 wol 1.1 1.2 0.1 
3 fluweel 2.4 2.7 0.3 
4 aangekocht 3.0 3.7 0.7 
5 velours 4.8 5.2 0.4 
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APPENDIX D: TRANSMI~IEOOI..FI..ENGTE VAN EEN FILTER BIJ 9:HUINE INVAL. 

Aan de hand van figuur D.l is kort aan te geven hoe de 

transmissiegolflengte van een interferentiéfilter met effectieve brekingindex 

ne. afhangt van de hoek e waaronder het licht op het filter invalt. 

Figuur D.l: Fitter met schuin invaLtende Lichtstraat. 

Het optische weglengteverschil AL tussen AC en AD (zie figuur D.l) wordt 

gegeven door 

AL= 2L (ne/co~ a- tan a sin 0), (D.l} 

waarna uitwerking van de interferentievoorwaarde de golflengteverschuiving ÀÀ 

levert als 
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At.../P.. = cos a, (D.2) 

equivalent aan vergelijking ( 4. 9). Belangrijk is dat de buiten het filter 

gelegen afstand BD in het weglengteverschil wordt meegenomen. Zonder deze 

afstand resulteert het foutieve verband [RUY84]: 

At.../P.. = 1/cos a. (D.3) 
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APPENDIX E: IDENTITEITSNUMMERS VERRiallTE METINGEN. 

meetperiode 1 

* He + N2 plasmabron 

N20 plasmabron 

m2 plasmabron 

* Ne + N2 plasmabron 

N
2

0 plasmabron 

m2 plasmabron 

* Ar + N2 plasmabron 

* Kr + N2 plasmabron 

* Xe + N2 plasmabron 

* Ar + Kr plasmabron 
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87360202/03 

87360200/01 

87360102/03 

87353000/01 

87353002/03 

87360100/01 

87352904/05 

87352906/07 

87360204/05 

87360206/07 

87360208/09 

87360210/11 

87360400/01 

87360402/03 

87360404/05 

87360406/07 

87360408/09 

87360410/11 



meetperiode 2 

* Kr + Xe plasmabron 88261802/03 

88261804/05 

88261806/07 

88261808/09 

* Ar + Xe plasmabron 88261900/01 

* Ar + N2 thermisch 88270100/01 

* Ne + N2o thermisch 88270102/03 

co2 thermisch 88270104/05 

88270106/07 

88270200/01 

88270202/03 

88270204/05 

* He + co2 thermisch 88270206/07 

88270300/01 

N2o thermisch 88270302/03 

N2 thermisch 88270304/05 

* Ar + Xe seeded 88270700/01 

thermisch 88270702/03 

88270704/05 

* Ar + N2 thermisch 88270706/07 

seeded 88270708/09 

plasmabron 88270710/11 
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meetperiode 3 FILTERMETINGEN 

zonder delta v = +1 0 -1 -2 

plasma 88282123/24 17/18 19/20 21122 25/26 

88282207/08 01102 03/04 05/06 09/10 

88282235/36 29/30 31132 33/34 37/38 

zonder delta v = +1 0 -1 -2 -3 

plasma 88282007/08 01102 03/04 05/06 

88282015/16 09/10 11112 13114 

88282107/08 01/02 03/04 05/06 

88282115/16 09/10 11/12 13/14 

thermisch 88282605/06 01/02 03/04 

88282611/12 07/08 09/10 

88282905/06 01102 03/04 07/08 

88282805/06 01/02 03/04 07/08 

88282823/24 17/18 19/20 21/22 

88282831/32 25/26 27/28 29/30 

88282839/40 33/34 35/36 37/38 

seeded 88282849/50 47/48 41/42 43/44 45/46 

88282859/60 57/58 51/52 53/54 55/56 

88282919/20 17/18 11/12 13/14 15/16 

88283029/30 27/28 21/22 23/24 25/26 

88283039/40 37/38 31/32 33/34 35/36 
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