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Samenvatting. 

Bij botsingen van kortlevende geëxciteerde Ne**{(2p) 5 (3p)}={a} -atomen met 

Ar-atomen treden de processen intra-multiplet mixing en Penning-ionisatie op. 

Om beide concurrerende processen te kunnen beschrijven is een nieuw semi-klas

siek rekenmodel ontwikkeld. Het model berekent de deeltjesbanen door inte

gratie en brengt ionisatie als fluxverlies langs de baan in rekening. Als 

input dienen adiabatische potentiaalcurves. De in de literatuur gegeven 

recepten voor de modelpotentiaalmethodes zijn onderzocht en de resultaten 

hiervan vergeleken. De botsingsgeïnduceerde overgangen binnen het Ne**{ah 

multiplet worden in rekening gebracht door gebruik te maken van de semi-klas

sieke Landau-Zener theorie, waarbij overgangen van toestand {a}k naar {a} 1 

mogelijk zijn rond avoided crossingen in de adiabatische potentiaalcurven. 

Als testberekeningen zijn de doorsnedes voor intra-mul tiplet mixing bij 

Ne**-He bepaald. Uit een vergelijking met quanturnmechanisch berekende door

snedes en experimentele resultaten blijkt dat de avoided crossing parameters 

voor dit systeem nog niet optimaal zijn. 

Berekeningen van ionisatie doorsnedes bij Ne**{a}-Ar botsingen gaan gebukt 

onder het ontbreken van een goede imaginaire potentiaal. Het is echter 

mogelijk gebleken met een eenvoudige set imaginaire potentiaalparameters het 

experimenteel gemeten polarisatie-effect in de ionisatiedoorsnedes P = 2.6 bij 

E = 130 meV en P = 1. 4 bij E = 1 eV voor Ne**{a} 9 -Ar botsingen goed te 

beschrijven. 

Intra-multiplet overgangen in Ne**-Ar botsingen worden redelijk beschreven, 

gezien het feit dat ook voor dit systeem de avoided crossing parameters nog 

niet zijn geoptimaliseerd. De waargenomen demping van het polarisatie-effect 

in de botsinggeïnduceerde doorsnedes door Penning ionisatie kan worden 

verklaard. Om vast te stellen welke adiabatische potentiaal het meest 

nauwkeurig is (dus welke methode correct is), is het nodig om de berekeningen 

te toetsen aan een veel grotere set experimentele data. 
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1. Inleiding. 

In de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen (A.O. W.) is sinds een 

aantal jaren het onderzoek vooral gericht op het bestuderen van de botsings-

dynamica van geëxci teerde edelgasatomen met botsingspartners in de grond-

toestand. In de opstelling Minibundel I worden botsingsgeïnduceerde over-

gangen binnen het kortlevende NeMM { (2p) 5 (3p) }={a}-mul tiplet onderzocht door 

middel van een gekruiste-bundelexperiment. De ligging van de NeM(M)_ energie-

niveaus is weergegeven in figuur 1.1, gegroepeerd naar het totaal electronisch 

impulsmomentquantumgetal ]. De NeMM{(2p) 5 (3p)}-toestand is opgesplitst in 10 

fijns tructuurniveaus {ah, genummerd 1 .. 10 afnemend in energie, met een 

typische levensduur van Tk ~ 20 ns. In deze figuur zijn ook de vier energie-

niveaus getekend van het eerste aangeslagen multiplet NeM{(2p) 5 (3s)}, waarvan 

de 3 P0 en 3 P2 (Russel-Saunders notatie) metastabiel zijn (T > 1 s). De kort-

levende NeMM_atomen worden in het botsingscentrum geproduceerd door excitatie 

van een NeM( 3 P0 , 2 )-metastabielenbundel met loodrecht kruisend resonant laser-

licht. 

Het botsingsproces kan worden beschreven door de reactievergelijking 

fluorescentie fluorescentie 

Tot voor kort werden als botsingspartner (X) He en Ne gebruikt ; meer 

recent zijn ook experimenten gedaan met andere edelgassen (Ar, Kr, Xe) en 

De oriëntatie van het electronische impulsmoment 1 van het NeMK_atoom ten 

-+ opzichte van de relatieve snelheid g vóór de botsing bepaalt in belangrijke 
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Figuur 1.1 Energie-niveau schema van de geëxciteerde Ne"{(2p) 5 (3s)} en 

Ne""{(2p) 5 (3p)} toestand, gegroepeerd naar het totaal 

electronisch impulsmoment quantumgetal ]. Het pompproces 

vanuit de metastabiele Ne"( 3 Po, 2 ) niveaus verloopt via de 

selectieregels A]= 1 of AI= 0 (1 ~ 0). 

mate de botsingsdoorsnede Qi~ I van een overgang binnen het {a}-mul tiplet. 

Experimenteel zijn deze oriëntatie-effecten gemeten voor alle bovengenoemde 

botsingspartners X : He [HOE87, MAN88b], Ne[HOE87, MAN88b] en Ar, Kr, Xe, H2. 

Gebruik makende van een quanturnmechanische beschrijving [BEI83, DRI85] van 

het botsingsproces kunnen de gepolariseerde doorsnedes voor intra-mul tiplet 
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mixing worden voorspeld. Deze aanpak leidt tot een stelsel gekoppelde 

differentiaalvergelijkingen, die numeriek kunnen worden opgelost met een 

daarvoor ontwikkeld 'gekoppelde kanalen' computerprogranuna. Goede overeen

stemming tussen experimentele en berekende waarden van gepolariseerde 

doorsnedes zijn verkregen voor het systeem Ne**-He [MAN88b], waarvoor adequate 

adiabatische potentialen beschikbaar zijn [HEN85]. 

Een nadeel inherent aan een quanturnmechanische beschrijving is dat er 

slechts een 'black box' verband ontstaat tussen de potentialen als input en de 

gepolariseerde doorsnedes als output. In het verleden is dan ook besloten tot 

een semi-klassieke analyse van het botsingsproces, waarbij de fysische 

aspekten van de botsingen nader bestudeerd worden [HOE87]. De aanpak berust 

op principes uit de Landau-Zener theorie [LAN32], die overgangen binnen het 

Ne**-mul tiplet verklaart uit de aanwezigheid van zogenaamde 'avoided 

crossings' van de moleculaire potentialen. 

Numerieke berekeningen van gepolariseerde doorsnedes voor botsings

geïnduceerde overgangen binnen het {a}4, {a}5, {a}f,, {ah - manifold door 

middel van het semi-klassiek progranuna SEMPROG geven goede overeenkomst met de 

quanturnmechanische berekeningen enerzijds en de experimentele resultaten voor 

Ne**-He en Ne**-Ne anderzijds [MAN88c, SAN88]. 

Analyse van intra-multiplet mixing bij botsingen met andere partners dan He 

en Ne heeft om een aantal redenen tot minder bevredigende resultaten geleid 

• Een geschikte set adiabatische potentiaalcurven om de wisselwerking van 

de deeltjes te beschrijven ontbreekt. Een eerste aanzet om potentialen 

te schalen aan de hand van de in de Ne**-He voorkomende dipoolpolari

seerbaarheid a is onlangs gegeven [SAN88]. 

• De inwendige energie van het Ne**-atoom is voldoende om de botsings

partners te ioniseren. Dit proces, aangeduid met Penning-ionisatie, 

heeft tot gevolg dat een deel van de kortlevende Ne**-atomen verloren 

gaat voor het intra-mul tiplet mixing proces. Dit verlies aan flux 

levert kleinere gemeten doorsnedes op. De metingen worden lastiger door 
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signaalverlies, enerzijds ten gevolge van het fluxverlies door Penning

ionisatie, anderzijds door het feit dat bij het gebruik van zwaardere 

gassen de dwarsbundeldichtheid nx afneemt [BEY81,BEY83]. 

Het Penning ionisatieproces van metastabiele en kortlevende 

Ne* 00 -atomen met diverse botsingspartners wordt onderzocht in een 

andere gekruiste bundelopstelling {Klavertje IV) van de groep A.O. W. 

[SCH86, VER85, WEISS, ZONSS]. Bij dit proces treden tevens oriëntatie

effecten op [WEISS], waardoor polarisatie-effecten bij intra-multiplet 

mixing beïnvloed kunnen worden. De beide huidige rekenprogramma's 

{quatummechanisch en semi-klassiek) brengen het Penning ionisatieproces 

op geen enkele wijze in rekening. 

• De moleculen kunnen door de botsing rotationeel aangeslagen worden. 

De botsingspartner verkeert dan niet langer in de grondtoestand maar 

heeft een rotationeel impulsmoment 1. Dit impulsmoment koppelt met het 

electronisch impulsmoment 1 van het Ne** en met het draai-impulsmoment 

N van de kernbeweging, waarbij de som 1 + 1 + N = P behouden blijft. 

De koppelingssterkte hangt af van de verhouding tussen de rotatietijd 

van het molecuul Trot en de botsingsduur Tb {~ 10- 13 s). 

Als Trot/Tb << 1 zal de koppelingssterkte groot zijn en de oriëntatie 

van 1 zal gedurende de botsing veranderen. Dit beïnvloedt de gepola

riseerde doorsnedes voor intra-multiplet mixing. 

In dit verslag zal de nadruk liggen op het bestuderen van overgangen binnen 

het Ne**{a}4,5.6.7-manifold door botsingen met Ar-atomen in de grondtoestand, 

weergegeven door de reactievergelijking : 

Ne**{a}k +Ar~ Ne**{a}1 +Ar + AE1k k,l = 4, 5, 6, 7 {l.la} 

Het botsingsproces verloopt onder de restrictie dat het totaal impulsmoment 

P behouden blijft {1 = 0). Dit is samengesteld uit het rotationeel impuls-
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moment N van de kernbeweging en het totaal electronische impulsmoment 1. 
Omdat er inversiesymmetrie geldt ten opzichte van de oorsprong, gedefinieerd 

als het massamiddelpunt van het systeem, is ook de pariteit Tl een behouden 

grootheid. 

De experimentele opstelling waarin het proces wordt bestudeerd is bondig 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Het quanturnmechanisch formalisme, alsmede de semi-klassieke aanpak waarmee 

intra-mul tiplet mixing wordt beschreven wordt verhaald in hoofdstuk 3. Dit 

boodstuk bevat tevens een korte uitleg over Penning ionisatie, dat voor Ar een 

sterk concurrerend proces is naast intra-multiplet mixing. 

Om zowel quanturnmechanische als semi-klassieke berekeningen mogelijk te 

maken aan het proces van vgl.(l.la) zijn de adiabatische Ne**-Ar potentialen 

nodig. In hoofdstuk 4 wordt uitvoerig ingegaan op de berekening hiervan. Dit 

leidt tot drie sets moleculaire potentialen, die onderling vergeleken worden. 

Met deze potentialen als uitgangspunt is een nieuw semi-klassiek programma 

(NSP) geschreven. Door over klassiek berekende deeltjesbanen te integreren is 

de opzet structureel anders dan het oude programma, waarin rechte banen en 

harde bolverstrooiing als uitgangspunt dienden om de deeltjesbanen te bepalen. 

Met deze opzet is het inbouwen van Penning-ionisatie mogelijk door langs de 

deeltjesbaan de ionisatie-kans als verlies van deeltjesflux in rekening te 

brengen. Het programma wordt beschreven in hoofdstuk 5 en hoofstuk 6. 

In de hoofdstukken 7 .. 9 tenslotte worden de resultaten van berekeningen van 

gepolariseerde doorsnedes met het nieuwe semi-klassieke programma vergeleken 

met 

c de berekening met het oude programma (SEMPROG) voor het systeem 

Ne**-He. 

c experimenteel bepaalde doorsnedes voor de systemen Ne**-He en Ne**-Ar. 

c quanturnmechanische berekeningen met behulp van het gekoppelde kanalen

programma voor Ne**-He en Ne**-Ar, waarbij in het laatste geval 

Penning-ionisatie niet wordt meegenomen. 
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2. Experimentele opstelling. 

2.1 Minibundel I. 

Het inelastische botsingsproces van vgl. (1.1) wordt bestudeerd door het 

detecteren van het stralingsverval van de kortlevende Ne**{a}k en Ne**{a} 1 

atomen. In de Minibundel I opstelling (zie figuur 2.1) snijden een hoofd-

bundel van metastabiele Ne*( 3 Po.2)-atomen, een dwarsbundel van grondtoestands-

deeltjes en een laserbundel elkaar loodrecht. Dit is schematisch weergegeven 

in figuur 2.2. 

De laserbundel is afkomstig van een frequentiegestabiliseerde CW single 

mode dye laser. De laser is afgestemd op een atomaire overgangsfrequentie 

. Vt k. Hierdoor worden de metastabiele Ne*( 3P 1 )-atomen geëxciteerd naar de 
I 

I MIE 
; kortlevende Ne {ah toestand. 
i 

De gevormde Ne**{a}k-atomen zullen voor het overgrote deel onmiddelijk 

terugvallen naar de lager gelegen toestanden van het Ne*{(2p) 5 (3s)}-multiplet, 

onder uitzending van zogenaamde directe fluorescentiestraling. Van de 

{a}k-atomen kan een deel door botsing met het grondtoestandsatoom overgaan 

naar een andere toestand {a}t binnen het Ne**-multiplet. De gevormde Ne**{a} 1 

deeltjes zullen daarna ook vervallen onder uitzending van botsingsgeïnduceerde 

fluorescentiestraling. 

De fluorescentiestraling wordt door middel van een parabolische spiegel 

afgebeeld op een photomultiplier. Met behulp van smalhandige (2 nm) filters 

wordt steeds slechts één directe fluorescentielijn (golflengte Àk) van de {a}k 

toestand of één botsingsgeïnduceerde fluorescentielijn (golflengte Àt) van de 

{a}t toestand geselecteerd. 

De verhouding van de gemeten signaalgroottes van de botsingsgeïnduceerde en 

directe fluorescentiestraling It/Ik is een directe maat voor de inelastische 

botsingsdoorsnede : 
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Ln~rbundel 

............. .... 

Figuur 2.2 Schematisch beeLd van het gekruiste bundeLexperiment. 

vf 111 {~) nk(~) n2(~) g(~) QL+-k (g) d~ 

Ak f TJk (~) nk(~) d~ 
V 

(2.1) 

-+ -+ Hierin zijn 111 (r) en TJk(r) de plaatsafhankelijke detectiecoëfficiënten voor 

botsingsgeïnduceerde en directe fluorescentie, nk(~) en n2(~) de dichtheden 

van kortlevende Ne**{a}k-deeltjes en dwarsbundeldeeltjes ter plaatse ~. g(~) 

de relatieve snelheid van de botsende deeltjes en Ak de vervalssnelheid 

Typische inelastische doorsnedes zijn 0(1 Ä2). De Minibundel I opstelling 

is dan ook compact uitgevoerd om de signaalgroottes zoveel mogelijk te optima-

liseren. 

In Tabel 2.I zijn een aantal typische waarden van belangrijke grootheden in 

het strooicentrum samengevat. 
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Figuur 2.1 Schematische weergave van de minibundeL 1 opsteLLing. 

1: thermische metastabieten bron 

2: sR.immer 

3: elektroden voor ionen- en eLektroneninvang 

4: hoofdbundeL diafragma 

5: nozzte van de dwarsbundeL 

6: parabolische afbeetdings-spieget 

7: Lichtpijp 

8: verwisselbare interferentie fitters 

9: Lens 

10: photo-muttiptier 



Tabel. 2.I Typische waarden van grootheden in strooicentrum. 

Tk levensduur toestand {a}k 20 ns 

17k detectie efficiency dfs0
l 10-3 per foton 

Ik telsnelheid dfs 10 .. 100 kHz 

171 detectie efficiency ifs 10-6 per foton 

I! telsnelheid ifs 0.5 .. 10kHz 

n2 dichtheid dwarsbundelgas 3 1020 m-3 

nk dichtheid Ne**{a}i 1013 m-3 

g relatieve snelheid 1000 mis 

D) dfs directe fluorescentie straling 

lfs Indirecte fluorescentie straling• 
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2.2 Metastabielenbron. 

De hoofdbundel van metastabiele Ne*-atomen wordt gevormd door een 

ontladings-geëxci teerde supersone expansie door een nozzle [VER84, MAE86]. 

Deze zogenaamde thermische metastabielenbron levert Ne*( 3 Po) en Ne*( 3 P2 ) in de 

I verhouding 1:5, bepaald door de statistische gewichten van de twee toestanden, 

·aangenomen dat de magnetische subnivo's isotroop bezet zijn [GER87]. 

De Ne*-atomen hebben een nagenoeg Gaussische snelheidsverdeling met een 

piek rond uNe* = 1000 mis; het kinetisch energiebereik is 0.05 < Ek < 0.25 eV. 

De typische centrale bundelintensiteit voor neon is j ~ 2 1013 s- 1 sr- 1 • In 

het botsingscentrum is de deeltjesdichtheid dan "Ne*~ 1013 m- 3
• 

In deze afstudeerperiode is de Minibundel I opstelling uitgebreid met de 

aanbouw van een holle kathode boog metastabielenbron (HCA). De bron is 

gebaseerd op een beproefd concept [TIIE81] en zal hier niet verder worden 

besproken. De HCA produceert Ne* metastabielen (( 3 Po) : ( 3 P2 ) = 1 : 5) met 

een kinetische energie van 1 < Ek < 5 eV en een snelheidsverdeling gepiekt 

rond 5000 m/s. 

De maximale centrale bundelintensiteit is een factor 10 hoger dan bij de 

Vanwege de fysieke afmetingen van de HCA (het 

plasmabronvat is groter dan de strooikamer van de minibundel 1 opstelling) is 

de looplengte van de metastabielen van bron tot strooikamer nu aanzienlijk 

groter (650 mm) dan bij de thermische metastabielenbron het geval is (100 mm). 

De bronkamer is door middel van een dubbele differentiële trap verbonden met 

de strooikamer, dit om te voorkomen dat de metastabielenbundel te veel 

verzwakt wordt door verstrooiing aan achtergrondgas. Beide trappen worden 

gepompt met een kleine diffusiepomp met een pomsnelheid ~ 85 1/s. 

Bij inleidende metingen bleek de druk in de differentiele trappen niet boven 

2 10-6 torr te stijgen als de plasmabron op werkdruk bedreven werd. De 

verzwakking van de hoofdbundel kan worden afgeschat door een transmissiefactor 

in te voeren [RUY84] : 
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T = exp( -na tfl- Qet(g) L ) 
Ne" 

(2.2) 

waarbij na de dichtheid is van het achtergrondgas, g/vNe" de verhouding van de 

relatieve snelheid van de botsende deeltjes (metastabielen en achtergrond-

gasdeel tjes) en de snelheid van de metastabielen, Qe 1 de totale botsings-

doorsnede voor elastische verstrooiing van Ne" aan het achtergrondgas en L de 

looplengte van de metastabielen. 

Het achtergrondgas zal voornamelijk bestaan uit Ne-atomen. Voor de 

dichtheid volgt uit de bovengenoemde druk na = 6.6 1016 m- 3
. De verhouding 

van de snelheden wordt g/vNe" = 1 genomen, waarbij de thermische snelheid van 

de achtergronddeeltjes is verwaarloosd. Met Qel = 100 Ä2 en L = 0.650 m wordt 

T = 0.95. De bundel zal dus nauwelijks verzwakt worden, ondanks de grotere 

looplengte. 

De plasmabron zal het in de toekomst mogelijk maken, het intra-mul tiplet 

mixing proces ook bij hogere energieën te bestuderen. 
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3. Theorie. 

3.1 Oriëntatie-effecten. 

Verschillende oriëntaties van het initiële electronische impulsmoment 1k 

-+ ten opzichte van de asymptotische relatieve snelheid g ('space-fixed', z-as) 

ondervinden verschillende wisselwerkingen. Dit komt tot uitdrukking in ver-

schillende botsingsdoorsnedes voor het inelastische proces van 

vgl.(l.l). Hier is Mk = Mk de projectie van 1k op de z-as. Op kleine inter-
z 

nucleaire afstanden blijkt het moleculaire quanturngetal 0 = IMk I 1. met Mk I 

z z 

het magnetisch quanturngetal ten opzichte van de lichaamsvaste as z I ('body 

fixed'), een belangrijke rol te spelen. 

Met behulp van lineair gepolariseerd licht wordt een asymptotisch wel-

bepaalde Ne**{ak} toestand ladkmk>Ê -verdeling gepompt vanuit één van de 
p 

metastabiele Ne"{(2p) 5 (3s)} niveau's. De laserpolarisatie-richting ÊP is 

quantisatie-as. De experimenteel gemeten doorsnede voor een botsings-

geïnduceerde overgang hangt af van de hoek {3 tussen de laserpolarisatie-

richting en de richting van de relatieve snelheid g. 
gepolariseerde doorsnedes Q[~l is 

Het verband met de 

(3.1) 

In deze uitdrukking wordt de bezetting van de magnetische subnivo's mk van de 

boventoestand {a}k weergegeven door ~k. 

Bij pompen vanuit de Ne"( 3 P2 ) toestand beïnvloedt de aanwezigheid van een 

magneetveld de bezettingsgraad voor begintoestanden met lk = 2 ( {a}4 {a}r, 

{a} 8 ) en lk = 3 ({a}g). De invloed hiervan op de gemeten doorsnedes is recent 

onderzocht [SANSS]. De Minibundel I opstelling is hiervoor omsloten met een 

set Helmholtz spoelen, waarmee een magneetveld kan worden aangelegd of waarmee 
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het aardmagneetveld kan worden gecompenseerd. 

De in vgl. (3.1) voorkomende Wigner draaimatrix dik (13) brengt de trans
mkMk 

formatie van de toestand laklkmk>fP met de laserpolarisatie-richting als 

quantisatie-as naar de toestand ladkMk>-+ met de relatieve snelheid g als g 

quantisatie-as in rekening. 

De gepolariseerde werkzame doorsnedes QI~I worden bepaald door vgl.(3.1) 

te fitten aan de experimentele resultaten. 
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3. 2 QuantuDmechanische berekeningen. 

3.2.1. Gekoppelde lcana.lentheorie. 

Stationaire Ne""-Ar toestanden kunnen worden beschreven met een golffunctie 

IJI(f,R). afhankelijk van de electroncoördinaten 'f en de verbindingsvector 

tussen de kernen R. De golffunctie voldoet aan de tijd-onafhankelijke 

Schrödinger vergelijking : 

(3.2) 

• waarin E de totale energie is in het massamiddelpuntssysteem en H de 

· bami 1 toniaan. gegeven door 

H = T n + Hmo 1 (3.3) 

=Trad +Trot + Hmol 

In deze uitdrukking is Tn de kinetische energie operator van de kernbeweging 

met een radiële component Trad en een rotatienale component Trot· De atomaire 

energieën en de moleculaire ineractie worden beschreven door Hmol = H~! + H!~ 

+ VI. 

In de gekoppelde kanalentheorie wordt de golffunctie ~Jt('f.R) ontwikkeld naar 

een basis van zgn. kanaalfuncties jcp 1 >, gekarakteriseerd met een collectief 

quanturngetal i 

(3.4) 

Als basisset kunnen zowel adiabatische als diabatische eigenfuncties worden 

genomen. In de adiabatische representatie wordt de kernbeweging 'oneindig 
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langza~m· verondersteld. De electrongolffuncties kunnen zich dan continu aan 

de kernbeweging aanpassen. De adiabatische eigenfuncties vormen een oplossing 

van 

(3.5) 

In de diabatische representatie is de kernbeweging juist 'oneindig snel' en 

hebben de electrongolffuncties geen tijd zich aan te passen aan de kern-

beweging. In dat geval kunnen diabatische golffunties worden gekozen die een 

oplossing zijn van een deel van de totale hamiltoniaan : 

(3.6) 

In het gekoppelde kanalenprogranuna wordt gebruik gemaak van de diaba.tische 

kanaalfuncties. 

Invullen van vgl. (3. 4) in vgl. (3. 2) levert na vermenigvuldiging met <'P11 

een stelsel tweede orde gekoppelde differentiaalvergelijkingen voor de 

ontwikkelingscoefficienten 

- E!{)F,(R) = ~ ~ [<'P11VI I'P1> + <'P11Trot I'P1>]FJ(R) 
j 112 

(3.7) 

De keuze van een diabatische, R onafhankelijke basis, vermijdt het berekenen 

van radiële koppelingsmatrix-elementen (cp~d(R) !Trad I'Pjd(R)> door middel van 

numerieke differentiatie, wat tot instabiliteit kan leiden. Oplossing van het 

stelsel differentiaal vergelijkingen levert de zogenaamde strooi- of S-matrix, 

die in direct verband staat met de gezochte gepolariseerde doorsnedes Ql~l 
[DRI85, MAN88b] . 
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3.2.2. Het gekoppelde kana.lenprograDIIIB.. 

Voor het oplossen van het stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen 

(vgl.(3.6)) is een computerprogramma, het zogenaamde 'gekoppelde kanalen 

programma' ontwikkeld. Het programma is geschreven in FORTRAN en elders 

gedocumenteerd [MAR85]. Het programma berekent bij een botsingsenergie E voor 

een aantal opgegeven totaal-impulsmoment-waarden P de strooimatrix S. Het 

verwerkingsprogramma QPOL berekent gepolariseerde doorsnedes uit de S-matrix

elementen [MAR85, JANSS]. 

Het gekoppelde kanalenprogramma is omvangrijk (5000 regels source-tekst) en 

vraagt per energiepunt (100 P-waarden) ongeveer 9300 seconden rekentijd op een 

B7900 mainframe computer. Uit kostenoverwegingen is onlangs besloten het 

gekoppelde kanalenprogrammma geschikt te maken voor locaal gebruik op een 

PC-AT. 

Deze conversie is succesvol gebleken [JANSS] en het snelheidsverlies ten 

opzichte van de B7900, een factor 16, is alleszins acceptabel. De nog te 

presenteren quanturnmechanische berekeningen voor het systeem NeKK-Ar (Hfst. 6) 

zijn alle op een PC-AT berekend. De totale rekentijd bedroeg 6 weken. 

In de nabije toekomst moet het mogelijk zijn het snelheidsverlies ten 

opzichte van de B7900 te reduceren tot een factor 11 door gebruik te maken van 

de nieuwe versie van de MS-Fortran compiler (v4.00). 
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3.3 Semi-klassieke theorie. 

Bij een semi-klassieke beschrijving van het botsingsproces worden de 

electron- en kernbeweging ontkoppeld : de electronbeweging wordt quantum-

mechanisch verondersteld, de kernbeweging wordt klassiek behandeld. De kernen 

bewegen langs een baan R = R(t), die voorlopig bekend wordt verondersteld (zie 

hoofdstuk 5). 

De electronengolffuntie lft(~.R) = lft(~.R( t)) moet voldoen aan de tijdaf-

hankelijke Schrödinger vergelijking : 

. a ~-::t ~-::t 
t.fl at lft(r,K) = Hmol lft(r,K) (3.8) 

waarbij Hmo 1 de electronenharnil toniaan is (vgl. (3.3)). Als w(1.R) wordt 

ontwikkeld naar een basis van adiabatische eigenfuncties ~J(~.R) van Hmol (met 

eigenwaarden EJ(R), de adiabatische potentiaalcurven) : 

(3.9) 

dan leidt dit tot een stelsel gekoppelde eerste orde differentiaalvergel ij-

kingen voor de tijdafhankelijke coëfficiënten fJ(t) : 

a . t 

in f j = :rl f j I (cpj ltn at I~PJ I> exp( K DJ (EJ I - EJ)dt I ) (3. 10) 

waarbij 

·E. a ·E. a ·E. ~ a 
t.u Ot = -tu VR aR - t.u v BB (3.11) 

de operator is, die zorgt voor radiële respectievelijk rotationele koppelingen 

tussen adiabatische eigentoestanden. In vgl.(3.11) is VR de radiële snelheid 

van de kernbeweging en S de hoek van de internucleaire as (z-as) met de 

ruimtevaste as (z~-as). 
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.3.1 Radiële koppeling. 

Radiële koppeling 
a 

(-ih VR aR) is de 'fysische' koppe 1 ing tussen twee 

diabatische eigen toestanden, die overgangen tussen en 

laiJIOk) : ~~~) teweegbrengt, binnen één 0 - klasse. Deze koppelingen zijn 

niet-adiabatisch en zijn sterk als de bij de toestanden l~k> en 1~1> behorende 

potentiaalcurves elkaar dicht naderen en een zogenaamde 'avoided crossing' 

vertonen [BEI83]. 

Voor de beschrijving van de radiële koppeling wordt gebruik gemaakt van de 

Landau-Zener theorie en het meer algemene model van Nikitin [NIK68]. In deze 

theorie wordt de crossing gelokaliseerd ter plaatse Re, waar het verschil 

tussen twee adiabatische curves Ek (R) en E1 (R) minimaal is. De diaba.tische 

curves Hkk en H11 worden benaderd door rechte lijnen die elkaar snijden in het 

punt (Re. He)· Het model wordt verduidelijkt in figuur 3.1. 

'E 

H 

'·] '• 
I d I ad IPk )= IPk ) 

'vk Hk 

v, 
liP~>= IIP~d> 

Hl 

IRylk 

R 

Figuur 3.1 Schematische weer-gave van een avoided crossing met adiaba-

tische (--) en diabatische (----) curves. De gebruikte 

symboLen worden verkLaard in de tekst. 
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De kans om bij een enkele passage van Re van adiabatische toestand te 

veranderen wordt gegeven door : 

(3.12) 

Hierin is Uk! de zogenaamde referentiesnelheid van de crossing. Deze is 

(3.13) 

Een crossing wordt dus gekarakteriseerd door : 

o Re de crossingstraal, gegeven door het punt waar de opsplitsing 

tussen de adiabatische potentialen minimaal is. 

o He de crossingenergie, het gemiddelde van de adiabatische 

potentialen bij de crossingstraal : (Ek(R) + E1(R))/2 

de helft van de energie-opsplitsing ter plaatse van de crossing 

o Fk, F1 de helling van de diabatische curven. 

o Uk! de referentiesnelheid, een afhankelijke grootheid, gegeven door 

vgl. (3.12) 

Als de referentiesnelheid Uk! groot is, dan moet voor een redelijke 

overgangskans UR ook groot zijn. Het zijn dan voornamelijk banen met een 

+ 

Fi~ 3.2 Twee mogelijke wegen die tot een netto overgang leiden. De 

totale kans is 2p(1-p). 
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kleine impactparameter {VR groot, Va klein) die bijdragen aan de botsings

doorsnedes. Als Vkl klein is, dragen voornamelijk deeltjesbanen met een grote 

impactparameter bij {VR klein, Va groot). 

Voor een overgang van toestand I~Pk> naar toestand I'P1 > moet langs de 

inkomende en de uitgaande baan de crossing éénmaal adiabatisch en éénmaal 

diaba.tisch doorlopen worden {zie figuur 3.2). De netto kans op een overgang 

Pk 1 is dan 

pk I = 2pk !{1-pkl) {3.14) 

Deze overgangswaarschijnlijkheid Pk1 is maximaal voor Pkl = 112. Als Pkl = 1 

zal de crossing tweemaal diabatisch doorlopen worden, als Pk 1 = 0 tweemaal 

adiabatisch : in beide gevallen is er geen netto overgang. 

-19-



3.3.2 Rotationele koppeling. 

Tijdens de botsing verandert de stand van de nucleaire as, de z'-as, 

IVOortdurend ten opzichte van de ruimtevaste z-as. 
I 

Als het electronisch 

:impulsmoment 1 ruimtevast staat zal een asymptotische ladkMk>z begintoestand 

'transformeren naar een verdeling gMkMk' over toestanden. Dit 

1

effect van Cl-menging, geïllustreerd in figuur 3.3, wordt rotatie-koppeling 

igenoemd en wordt beschreven met de ( -il1 .8 g8 )-operator (vgl. (3.10)). De 
I 

(otatie van de impulsmomentvectoren wordt 

!rotatiematrix formalisme (vergelijk 3.1). 

beschreven door het Wigner-d 

I 

Rotatiekoppeling Locking Rotatiekoppeling 

Figuur 3.3 Schematische weergave van de begrippen rotatie-koppeling en 

Locking. 

Voor de verdeling over de magnetische subtoestanden geldt dan 

(3.15) 

met d de rotatiematrices van de orde lk [MES81] en 8 de momentane hoek tussen 

de z- en de z'-as. 
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3.3.3 Locking. 

Tijdens de botsing is het totaal impulsmoment P, opgebouwd uit het totaal 

electronisch impulsmoment 1 en het rotationeel impulsmoment N van de kern-

beweging, een behouden grootheid : 

(3.16) 

Beide impulsmomenten kunnen worden gekarakteriseerd door middel van een 

quanturngetal : ] is het quanturngetal van het totaal electronisch impulsmoment 

met een component 0 = IMk lz' langs de internucleaire as, Nis het quanturngetal 

van de rotatiebeweging van de kernen ten opzichte van de ruimtevaste z-as. De 

quanturngetallen 0 en N zijn niet tegelijk behouden gedurende de gehele baan-

beweging. Welke van de twee een goed quanturngetal is, volgt uit een 

beschouwing van de energieverandering van E
0 

en EN bij verandering van 0 

respectievelijk N met één eenheid. 

De energie E
0 

is gelijk aan de adiabatische potentiaal 

I De centrifugale potentiaal bepaalt EN 

1 De variaties zijn dan 

en 

dEn _n±l _o 
dO = K~ (R) - K~(R) 

dEN n2 
d.N 

= (N+1/2)
J.t.R2 
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dEn dEN 
Als dO >> dN is de 0-opsplitsing zo groot dat een verandering van n 

correspondeert met een veel grotere verandering van N. Omdat 'P = 'N + 1 
behouden is. kan N niet veel veranderen (N' = N -3 .. N + 3) : 0 is dus een 

I 
goed quantumgetal. Het electronisch impulsmoment is gekoppeld aan de beweging 

van de internucleaire as (1 precedeert rond de internucleaire as). Dit 

verschijnsel wordt Locking genoemd. 

dEn dEN 
In het geval dO << dN is N een goed quanturngetal en staat 1 ruimtevast. 

Er is dan sprake van rotatiekoppeling. 

We definiëren een lockingstraal RL aan de hand van het criterium 

(3.21) 

In termen van enerzijds de precessiefrequentie wp .- e c van het electronische 

impulsmoment 1 om de internucleaire as en anderzijds de hoeksnelheid ä van de 

internucleaire as is vgl.(3.21) : 

Wprec (3.19a) 

De factor 4 is zodanig gekozen dat bij een rotatie van de internucleaire as 

over tr/2 het electronische impulsmoment 1 juist eenmaal heeft geprecedeerd 

rond de internucleaire as. Binnen de lockingstraal treedt locking op, 

daarbuiten rotatiekoppeling. De begrippen zijn verduidelijkt in figuur 3.3. 
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3.4 Penning ionisatie. 

Als de electronische excitatie-energie van het kortlevende Ne""{a}k hoger 

is dan de drempelenergie voor ionisatie van de botsingspartner kan de 

botsingspartner geïoniseerd worden, ook bij thermische botsingsenergieën. Uit 

figuur 3.4, waar naast de twee eerste aangeslagen niveaus ook de ionisatie-

limiet is aangegeven, volgt dat Ar (ionisatie-energie 15.76 eV) gemakkelijk 

geïoniseerd kan worden door een botsing met Ne""{a}k deeltjes. 

Figuur 3.1, 

> 
Gl 

11..1 

15 

10 

s 

1s 

3s--
3p~ 

ionization 
level 

4p~ 

Spm 
4 s IZ'lZZZZZ2l ~ 

~-( 
Ss~~ 

~ 
--B 

---A 

De eerste twee geëxciteerde niveaus en de ionisatieLimiet 

uan de edeLgassen en N2. 
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Het ionisatieproces, Penning ionisatie genaamd, wordt beschreven door de 

volgende vergelijking : 

Ne**{a}k + Ar ~Ne + Ar• + e (3.22) 

Dit proces is een concurrerend proces naast het intra-multiplet mixing proces 

van vgl.{l.l). Door het ionisatie-proces zullen Ne**{a}k en Ne**{a} 1 deeltjes 

verloren gaan : dit fluxver 1 i es levert kleinere werkzame doorsnedes op voor 

intra-multiplet mixing. 

In de Minibundel I opstelling bestaat geen mogelijkheid om ionen en 

electrenen te detecteren : het proces van Penning-ionisatie voor geëxciteerde 

Ne*l* 1-atomen met diverse atomen en moleculen wordt bestudeerd in de Klavertje 

IV opstelling in de groep A.O.W. Oriëntatie-effecten en energie-

afhankelijkheid van Penning-ionisatie van edelgas- en molecuulsystemen door 

Ne** {a}g zijn onlangs onderzocht. Voor een uitvoerige beschrijving van het 

Penning-ionisatie proces wordt dan ook verwezen naar elders [WEISS, ZONSS]. 

In de navolgende paragraaf zal een korte beschrijving worden gegeven van 

het mechanisme van Penning-ionisatie. Tevens wordt aangegeven hoe ionisatie 

als verliesfactor van flux kan worden ingebouwd in een rekenmodel voor de 

beschrijving van het botsingsproces. Beschikbare meetresultaten van zowel het 

intramultiplet- mixing proces {Minibundel I) als het Penning-ionisatie proces 

{Klavertje IV) maken een toetsing van het rekenmodel mogelijk. 
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3.4.1 Ionisatie mechanisme. 

Ionisatie van het Ar-atoom treedt op als er voldoende overlap van de 

electronenbanen van het Ar-atoom is met het gat in de 2p-schil van het 

kortlevende Ne*"-atoom. Een electron van Ar vult dan het gat in de 2p-schil, 

terwijl het 3p-valentie-electron vrijkomt. Als het gevormde NeAr+ stabiel is 

spreekt men van associatieve Penning-ionisatie, anders bewegen het grond-

toestands-atoom en het Ar+-ion weer uit elkaar en spreekt men van Penning-

ionisatie. 

De electron overlap wordt bepaald door de oriëntatie van het 2p-gat 

respectievelijk 3p-electron ten opzichte van de internucleaire as {z'-as). De 

mogelijke oriëntaties zijn weergegeven in figuur 3.5. De U-oriëntatie van het 

electron {lmvlz' = 1) en de a-oriëntatie van het gat {lmclz' = 0) zijn gunstig 

voor ionisatie; de a-oriëntatie van het electron {lmvlz' = 0) en de 

v-oriëntatie van het gat { lmc I z' = 1) zijn ongunstig. In direct verband 

hiermee staat de invloed van de oriëntatie van het totaal electronisch impuls-

.~-· --e--9-
Ar NP+ Ar Ne+ 

@- ~t__ 
Ar~ 

Figuur 3.5 : MogeLijke orientaties van de LadingsverdeLingen van het 3p-

. vaLentie-eLectron en het {2p)- 1-gat van Ne-Ar ten opzichte 

van de tnternucLeaire as. 
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moment 1 ten opzichte van de z'-as op de ionisatiewaarschijnlijkheid. Voor de 

Ne*"( {a} 9 , ] 9 =3) toestand is experimenteel aangetoond dat de ionisatiekans 

afneemt met toenemende 0 [WEISS, BUS85]. In het geval van de Ne**({a}g, ]=3) 

toestand zijn alle impulmomenten (fv. fe. tv en te) gelijk gericht. Voor de 0 

= 0 oriëntatie is er sprake van een a-gat én een a-electron , voor de 0 = 3 is 

er een tr-gat én een tr-electron. Aangezien Qr;=:,~ » Qf(;,-?, [WEISS] mag worden dat 

de oriëntatie van het gat een grotere rol speelt bij het Penning ionisatie

proces dan die van het valentie-electron. 

Uit het voorafgaande is duidelijk dat Penning-ionisatie voornamelijk 

optreedt bij botsingen met kleine impactparameters. Als gevolg hiervan kunnen 

we een kwalitatieve uitspraak doen over de werkzame doorsnedes voor intra-

mul tiplet mixing bij Neu-botsingen. We verwachten dat voor overgangen 

{a}k-+{a} 1 

À waarbij de grootste bijdrage aan de werkzame doorsnede geleverd wordt 

door banen met een kleine impactparameter ( < 5 ao) alle deeltjes 

nagenoeg weggeïoniseerd worden en een werkzame doorsnede Q ~ 0 te zien 

geven. Dit zijn overgangen die bepaald worden door een avoided 

crossing met een hoge referentiesnelheid (zie §3.3.1), bijv. 

{a}5~a}7 (0 = o-) en {a}5~a}6 (0 = 1). 

À waarbij de grootste bijdrage aan de werkzame doorsnede geleverd wordt 

door banen met een grote impactparameter de deeltjes geen invloed 

ondervinden van het Penning-ionisatie proces (crossing met een lage 

referentiesnelheid, {a}4~a}5, {a}6~a}7 (0 = 1)). 

À waarbij de bijdrage aan de werkzame doorsnede geleverd wordt door 

banen over een groot impactparametergebied (0- 12 ao) de deeltjes met 

banen met kleine b weggeïoniseerd worden. Dit heeft een verkleining 

van de doorsnede tot effect, vergeleken met de situatie als er geen 

Penning-ionisatie zou plaatsvinden. De doorsnede wordt nu bepaald 

door de banen met grote impactparameters wat een demping van het 
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polarisatie-effect tot gevolg heeft. Door rotatiekoppeling inuners 

vindt er bij grote impactparameters een sterke 0-menging op {zie 

figuur 3.3). 

Een dergelijke analyse is onlangs gemaakt door experimentele doorsnedes voor 

intramultiplet mixing van Ne**-He en Ne**-Ar te vergelijken [SAN88]. In Tabel 

3.1 is de globale b-afhankelijkheid van Penning ionisatie voor Ne**{a}5 -Ar en 

Ne**{a}g-Ar botsingen gegeven [SANSS]. 

Tabel 3.I Globaal fluxverlies door ionisatie Ne**-Ar, E = 100 meV. 

{a}s b < 2 ao 75% 

2 ao ~ b ~ 4 ao 88% 

b > 4 ao 0% 

{a}g b < 5 ao 100% 

5 ao ~ b ~ 10 ao 85% 

Met het nieuwe semiklassieke progranuna (hoofdstuk 5) kunnen de gegeven 

percentages worden getoetst. Resultaten van deze berekening worden besproken 

in hoofdstuk 6. 
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3.4.2 Ionisatiekans. 

De kans dat ionisatie optreedt van Ar door Ne"" op een internucleaire 

afstand R is evenredig met W(R} [s- 1
]. Omdat de ionisatiekans samenhangt met 

de overlap van golffuncties, die voor grote internucleaire afstanden 

exponentieel afnemen, is een voor de hand liggende benadering voor grote R 

waarden [VERH85, SCH87] 

(3.23} 

met nader te bepalen constanten c1 en c2. Deze waarschijnlijkheid staat in 

verband met de zogenaamde energiebreedte 

f{R} = flW(R} (3.24} 

De energiebreedte is op een constante na het imaginaire deel van de optische 

potentiaal 

Vopt(R} = V(R} - if(R}/2 (3.25} 

Het reële deel van de optische potentiaal bepaalt de kernbeweging, het verlies 

van flux wordt beschreven door het imaginaire deel van de optische potentiaal. 

Deze aanpak is analoog aan het invoeren van een complexe brekingsindex in de 

optica om absorptie van straling te beschrijven. 

Het verlies van flux door ionisatie van deeltjes die botsen met impact

parameter b wordt berekend door het deeltje te volgen langs zijn baan. De 

kans op ionisatie in het traject R .. R+dR is: 

K~on(R}dR = W(R)dt (3.26} 
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waarbij K~ 0 "(R) [rn- 1] de ionisatiekans per eenheid van lengte is en dt = dR/uR 

het tijdsinterval waarin het deeltje van R tot R+dR beweegt, met VR de radiële 

snelheid. 
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4. Moleculaire NeMM{(2p)5 (3p)}-Ar potentialen. 

4.1 Inleiding. 

Voor de beschrijving van de botsingsdynamica van vgl.(l.l) is kennis van 

adiabatische Ne**{(2p) 5 (3p)}-Ar potentialen noodzakelijk. Bij botsingen met 

lage energieën bewegen de electronen veel sneller dan de kernen, zodat de 

electronengolffuncties zich adiabatisch zullen aanpassen aan de kernbeweging. 

Er is dus sprake van een moleculair systeem, waarbij de kernbeweging wordt 

beschreven door adiabatische, moleculaire potentialen. 

Het botsingsproces wordt beschreven met een golffunctie -+ w(r. 

afhankelijk van electroncoördinaten fen kerncoördinaten R, die voldoet aan de 

tijdonafhankelijke Schrödinger vergelijking : 

(4.1) 

waarbij T n de kinetische energie-operator is van de relatieve kernbeweging, 

Hmol de moleculaire hamiltoniaan, enE de totale energie van het systeem. In 

de Born-Qppenheimer benadering wordt de kernbeweging van de electronenbeweging 

gescheiden. De golffunctie wordt geschreven als product van een electron-

golffunctie ~(f; R) en een kerngolffunctie x(R) : 

( 4. la) 

De electrongolffunctie hangt nog slechts parametrisch van de kerncoördinaten 

af : de kernen worden vastgeprikt gedacht op hun momentane positie R. 

We zijn geïnteresseerd in de adiabatische potentiaalcurves Ead(R) . die een 

1 oplossing zijn van 

(4.2) 
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I De moleculaire hamiltoniaan 

H H Ne H Ar V 
mol = at + at + I (4.3) 

, is opgebouwd uit de atomaire hamiltonianen van Ne** en Ar. en bevat een inter-

actieterm Vx die de wisselwerking beschrijft. 

Deze wisselwerkingsterm kan worden opgebouwd uit een set bas i spoten-

tialen. De basispotentialen beschrijven de [valentie-electron]-[Ne+-core] en 

de [Ne+-core]-[Ar-core] wisselwerking. In dit hoofdstuk worden de basis-

~ potentialen voor Ne**-Ar op twee manieren bepaald : 

•1. In de literatuur [DUR82] wordt de Ne*C*>-Ar wisselwerking gegeven in 

de vorm van potentiaalmomenten. Deze zijn voor Ne*C*>-Ar afgeleid 

van potentiaalmomenten berekend voor het systeem Na-Ar. Ten grond-

slag aan de berekening van de potentiaalmomenten ligt de model-

potentiaal-methode waarmee de Na-Ar wisselwerking wordt beschreven 

(paragraaf 4. 2} . De potentiaalmomenten kunnen worden omgerekend 

naar de genoemde set basispotentialen (paragraaf 4.3). 

•2. Voor het systeem Ne**-He zijn de basispotentialen bekend. In een 

semi-empirische aanpak kan hieruit ook de set basispotentialem voor 

Ne**-Ar worden bepaald (paragraaf 4.3). 

De berekening van de adiabatische Ne**-Ar potentialen vindt plaats door 

diagonalisatie van de moleculaire hamiltoniaan van vgl.(4.3}. Dit kan zowel 

uitgevoerd worden door uit te gaan van de basispotentialen (§4.4, recept 

Hennecart), als door uit te gaan van de potentiaalmomenten [BUS85] (§4.5, 

recept Bussert). De met beide recepten verkregen adiabaten worden onderling 

vergeleken in §4.5. 
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1

4.2 De model~tentiaalmetbode voor Ka{{2p)•3s,3p) -Ar. 

I 

De berekening van moleculaire Ne*C*J{(2p) 5 (3s,3p)} - Ar potentialen is 

1

gebaseerd op modelpotentiaalberekeningen voor het systeem Na{(2p) 6 (3s,3p)} -

Ar [DUR82]. Het is redelijk dit te veronderstellen, omdat de electronen-

configuraties van beide atomen veel op elkaar lijken. De electrontoestanden, 

beschreven met zogenaamde Hartree-Fock golffuncties, zijn voor Na en Ne 

vrijwel identiek, zoals te zien is in figuur 4.1.[HAU85] Dit uit zich ook in 

de overeenkomsten tussen de eigenschappen van het Ne en Na-atoom, zoals 
I 

1bijvoorbeeld de ionisatie-energieen 5.0 eV en 5.1 eV van Ne*{(2p) 5 (3s)} 
I 

respectievelijk Na{(2p) 6 (3s)} . De veelheid aan beschikbare meetdata voor het 

Na { ( 2p) 6 
( 3s, 3p)} - Ar systeem [BUC68, DUR68, BUS67, BEN65, DUR78, GAL 75, 

!SMA77, TEL79, AHM57, CAR75, PHI78, DUR79 en FIS82] maakt een goede toetsing 
' 

van de gebruikte methode mogelijk. 

Het is belangrijk hier stil te staan bij het feit dat de Na{(2p) 6 (3s)} -

IOr---~~--.----.----T---~----,---~r---~ 

08 
Na 3s/Ne•3s 

06 
---Nols 
-·-No Som 

---- Nr Js 

.... 04 
········· Nr Som 

-3- 0 2 

6 7 

Figuur lf.I Hartree-FoeR golffuncties als functie uan de afstand van het 

electron tot de kern. Weergegeven zijn de verdelingsfunc-

ties van de Ne(3s) en Na(3s) electronen en de verdelings-

functies van de electronen gesommeerd over alle toestanden 

voor Na en Ne. 
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configuratie de grondtoestand (2 energieniveaus) van het Na-atoom beschrijft 

en de Ne{(2p ) 5 (3s) }-configuratie de eerste aangeslagen toestand ( 4 energie-

niveaus) van het Ne-atoom. Evenzo beschrijft Na{(2p) 6 (3p)} de eerste aan-

geslagen toestand (4 energieniveaus) van het Na en Ne{(2p) 5 (3p)} de tweede 

geëxciteerde toestand (10 energieniveaus) van Ne. De opsplitsing in discrete 

energieniveaus vindt plaats door coulomb en spin-baan wisselwerking. Het Na-

atoom heeft de kernspin, het Ne"*-atoom heeft de core-hole om met het 

baanimpulsmoment te kopppelen. 

De modelpotentiaalmethode berust op de veronderstelling dat bij de wissel-

werking tussen een al dan niet geëxciteerd atoom en een grondtoestands-atoom 

alleen het buitenste (valentie) electron actief betrokken is. In tegenstel-

ing tot bijvoorbeeld ab in i tio berekeningen, waar alle electrenen gelijk-

waardig in de berekeningen worden meegenomen [SAX77], is deze methode 

inzichtelijker en veel minder rekenintensief. De potentiaalparameters worden 

zodanig aangepast, dat een zo goed mogelijke overeenkomst met de experimenten 

wordt verkregen. 

De modelpotentiaal ux(1, R, {8,}) hangt af van de radiële vector 1 van het 

valentie-electron ten opzichte van de Na•-core, de radiële vector R tussen de 

Na•-core en het Ar-atoom in de grondtoestand en een set potentiaalparameters 

Het coördinatensysteem wordt verduidelijkt in figuur 4.2. 

e-
->· r 

-~ 

R Ar 

Figuur 4.2 Het coördinatensysteem van de drie deeltjes modelpotentiaal 

methode. 
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I De modelpotentiaal kan worden opgesplitst volgens 

VI = VeA + VAB + VeB + VAB + V3 

= VeA + VAB + VF + VG 

{4.6} 

{4.7} 

met VeA de potentiaal van het electron ten opzichte van de Na+-core, Vee de 

potentiaal van het electron ten opzichte van het Ar-atoom, VAB het repulsieve 

deel van de Na+-core - Ar interactie, VAB de wisselwerking tussen de Na+-core 

1 en de door de positieve lading in het Ar geïnduceerde dipoolmoment, en v3 een 

13-deeltjes term die de wisselwerking beschrijft tussen de door het electron in 

I 

1 

het Ar-atoom geïnduceerde dipool met de Na+-core. In de tweede notatie 

volgens vgl.{4.7} zijn de attractieve en repulsieve bijdragen van Vee. VAB en 

v 3 samengevoegd, waarbij vr nu staat voor het attractieve deel van de geïn-

~ duceerde-dipool wisselwerkingstermen in VAB en V3. De term VG beschrijft de 
I 

i Pauli-afstoting [BAY69]. 
I 

I 
I 
1 De meeste van deze wisselwerkingstermen kunnen uit experimentele resultaten 

worden afgeleid : 

VeA spectrum van het Na-atoom {dit zijn de atomaire energie 

niveaus}. 

Vee electron - Ar verstrooiïngsexperimenten. 

VAD + VAD Na+ - Ar verstrooiïngsexperimenten. 

De atomaire energieniveaus worden als bekend verondersteld. De resterende 

termen in vgl.{4.7} kunnen we schrijven als : 

vG(r'} 

- -+ 
VAB{r'} 

= ~[3~2po{r'}]2'3 {4.8} 

; (3/10)(3112
)
213 j<J1[(PA(~)+pa(~' )}513 

- Pa(~' )513-pA(~)513 ] 
{4.9} 
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vr(r I. R} 1 rl ] + ---w~ d (-1 ) 
14 ra r 

+ 3R(1J~2 (~) 
fJ nq r I 

r16 1 
(4.10} 

Hierin zijn PA en PB de ladingsdichtheden van de Na+-core respectievelijk 

het Ar-atoom, a( 1J. a(
2 J en (3( 1J zijn de dipoolpolariseerbaarheid, de 

quadrupooi polariseerbaarbeid en de zogenaamde dynamische dipoolcorrectie. De 

cut-off functies Wnd en Wnq voor de dipool respectievelijk quadrupooi termen 

hebben cut-off stralen ra 1 en r1 1
• Bovendien geldt dat f 1 =f-R. zoals ook 

vermeld in figuur 4.2. 

De uitdrukkingen voor PA en PB zijn in de literatuur bekend [GOM67], voor 

de cut-off functie wordt genomen : 

Wn{x} 
n xn 

= 1 - exp(-x} ! 1-l. 
k =0 r<. 

(4.11} 

met toenemende steilheid als functie van n. 

De voor de berekeningen aan het Na-Ar systeem gebruikte parameter waarden 

zijn met hun referenties samengevat in Tabel 4.!. 

Tabel 4.I Potentiaalparameters voor Na-Ar. 

Parameter Waarde Referentie. 

VeA [FR072] 

PA, PB [BAY69, GOM67] 
a( 1 J 3.03 102 ao 4 eV [DAL61] 
a( 2 J 1. 44 103 ao6 eV [BUR59] 
(3( 1J 2.27 102 ao 6 eV [DAL68] 

nd 2 [DUR82] 

nq 3 [DUR82] 
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De overblijvende vrije parameters rol en r1 1 dienen te worden bepaald uit 

een fit aan experimentele resultaten. Een tweetal opmerkingen kunnen hier 

geplaatst worden. Ten eerste valt op dat de vrije parameters ra I en r 1 

alleen betrekking hebben op het Ar-atoom. Het gevolg hiervan is dat een 

parameterset die bepaald is voor bv. Na-Ar overeen moet komen met de set 

bepaald voor een ander alkali-Ar systeem. Het blijkt dat de ra I en r 1 ' 

waarden, bepaald voor Na-Ar, ongeveer 10% afwijken van de waarden bepaald voor 

K-Ar. Dit geeft een indicatie van de nauwkeurigheid van deze model-

potentiaalberekening. 

Als tweede valt op te merken dat, in tegenstelling tot modelpotentiaal

berekeningen uitgevoerd door Henneeart et al. [HEN85] voor Ne**{(2p) 5 (3p)}-He, 

hogere orde rnultipoolmomenten worden meegenomen in de berekening van de 

core-core wisselwerkingspotentialen. Volgens Düren et al. [DURS2] is dit 

noodzakelijk om een uniforme reperesentatie te verkrijgen van zowel grond

toestand (3s) als de geëxciteerde toestanden (3p) van alkaliedelgassystemen. 

Uit een beste fit van de met de modelpotentiaal berekende differentiele 

werkzame doorsnedes aan experimentele resultaten, zijn de parameters voor het 

Na-Ar systeem bepaald op [DURS2] 

ra = 0.3 aa 

r1 = 0.1644 aa 
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4.3 Berekening van electron-core en core-core potentialen voor 

Ne{(2p)5 (3s.3p)} -Ar. 

A Potentiaalmomenten. 

Voor de berekening van Ne**-Ar potentialen wordt gebruik gemaakt van de 

modelpotentiaalberekeningen voor het systeem Na-Ar. Omdat de modelpotentiaal 

cylindersymmetrisch om de internucleaire as is, kan deze in Legendre polynomen 

ontwikkeld worden : 

= ~ u~(r, R) P (cos9) 
~ ~ 

( 4.12) 

waarin 9 de hoek is tussen de vectoren ~ en R en 

". 

u~(r, R) = 2g
2
+1 J VI(~. R) P (cos9) sin9 d9 

0 ~ 
( 4. 13) 

Voor internucleaire afstanden R > 4ao worden de electrongolffuncties van 

het Ar-atoom onafhankelijk van R verondersteld. Dit betekent dat het Ar-atoom 

niet gestoord wordt door de aanwezigheid van het Ne-atoom. De modelpotentiaal 

kan dan ontwikkeld worden naar een basis van atomaire golffuncties van het 

Na-valentie-electron : lnvLvmv>. met nv het hoofdquantumgetal, Lv het baan-

impulsmomentquantumgetal en mv de projectie hiervan op de internucleaire as. 

De matrixelementen van de modelpotentiaal ten opzichte van deze basis zijn dan 

( 4. 14) 

= 
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waarbij gebruik is gemaakt van vgl(4.13} en van de eigenschappen van Legendre-

polynomen [BRA59]. De uitdrukkingen in ronde haakjes( .... 1 .. } zijn Clebsch

Gordan coëfficiënten [MES61]. 

De potentiaalmomenten <nvtvlu~(r,R}Inv'tv'> zijn door Düren et al. [DUR82] 

berekend. Voor het systeem Ne*C* 1{(2p} 5 (3s,3p}}-Ar kan volstaan worden met 

nv = 3, tv = 0, 1. We definiëren daarom : 

( 4.15} 

wat met vgl.(4.14} te schrijven is als 

(4.15a} 

Met de definitie uivtv'(R}- <nv = 3, tvlu~(r,R}Inv' = 3, tv'> is vgl.(4.15a} 

nog te schrijven als : 

v7:tv'(R} = Ómvmv' ~ (-1}~ (tv~Oitv'O} (tv'mv~Oitvmv} vivtv'(R} (4.16} 
~ 

De diabatische potentiaalmatrix uit vgl.(4.15} is uitgeschreven 

V= 

V' V' 0 ss sp 

V' V' 0 ps pp 

0 0 vlf 
pp 
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Diagonaliseren van de matrix (eigenwaarden bepalen) geeft de nulde-orde adia-

batische electron-core potentialen V3 P(R). V3 P(R) en V3 ~(R) zonder spin-baan a 1r a 

wisselwerking , voor de 3p toestand met lmvl = 0 respectievelijk lmvl = 1 en 

de 3s toestand (lmvl = 0). Het magnetisch sub-quanturngetal mv hoort bij het 

baanimpulsmoment lv van het valentie-electron. De eigenwaarden worden 

verkregen door 

yU- À yU 0 ss sp 

det yU yU- À 0 = 0 ( 4.18) sp pp 

0 0 vlr - À 
pp 

op te lossen, wat leidt tot 

Àt = v3p = vlr ( 4. 19} 
1r pp 

À2 = v3p = (yU + yU )/2 + [ (yU - yU )2 + 4yU 2]1/2 (4.20} a ss pp ss pp sp 

À3 = v3~ = (yU + yU )/2 - [ (yU - yU )2 + 4yU 2]1/2 (4.21} a ss pp ss pp sp 

Deze potentialen bevatten reeds het isotrope deel van de wisselwerking 

tussen de Na•{(2p) 6 }-core en het Ar atoom. Aangenomen wordt dat hiermee ook 

het isotrope deel van de wisselwerking tussen Ne• { (2p ) 6 }-core en Ar wordt 

beschreven. Door het gat in de 2p schil, dat verschillende orientaties ten 

opzichte van de internucleaire as kan hebben, bevat de Ne.{(2p) 5 }-Ar wissel-

werking ook een niet isotroop deel, de core-spli tting V (R). 
esp 

wordt aan het Ne•-Ar systeem ontleend [HAU84] : 

V (R) = 230 [eV] exp(-1.73 R/ao) 
esp 

Deze term 

(4.22} 

De core-core wisselwerkingstermen v7: lc , analoog aan de uitdrukkingen van 

vgl.(4.16} voor het valentie-electron, worden nu gegeven door : 
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-1 
V( 2

p) (R) =- 2V (R)/3 
a esp 

(4.23) 

-1 

V' 2
pJ (R) = + V (R)/3 v esp 

(4.24) 

In vgln.(4.23,4.24) zijn a= (lmcl = 0) en v = (lmcl = 1), met me het 

magnetisch sub-quanturngetal behorend bij het baanimpulsmoment lc van het core-
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B Semi-empirische aanpak. 

Door Henneeart et al. zijn electron-core (Vv en Vv) en core-core (Vc en Vc) a 1r a 1r 

basispotentialen berekend voor het systeem Ne*l*l{(2p) 5 (3s,3p)}-He [HEN85]. 

Met een diagonalisatie procedure van de moleculaire hamil toniaan (vg1.4.3) 

kunnen met deze basispotentialen de adiabatische potentialen berekend worden 

(zie §4.4). 

-1 -1 
Door te stellen vv = V3 P vv = V3

p vc = V( 2
p) en vc = V( 2

p) kunnen we 
a a' 1r 1r a a 1r 1r 

de in de vorige paragraaf berekende basispotentialen voor Ne 1111 -Ar gebruiken 

in deze diagonalisatieprocedure en kunnen de adiabatische Ne 1111-Ar potentialen 

worden bepaald. 

Een andere, semi-empirische methode om de adiabatische Ne1111 -Ar potentialen 

te berekenen is gebruik te maken van het feit dat de vv, vv. vc en vc basis-
a 1r a 1r 

potentialen van het Ne 1111-He systeem evenredig zijn met de dipoolpolariseer-

baarbeid a van He. Door deze a van He te vervangen door die van Ar kan ook, 

zij het een semi-empirische, uitdrukking voor de Ne**-Ar basispotentialen 

worden verkregen. Deze semi-empirische Ne 1111-Ar potentialen kunnen in de 

diagonalisatieprocedure gebruikt worden. 

De repulsieve flanken van de uit de Ne1111-He berekende potentialen liggen, 

met uitzondering van vv vrij ver naar binnen (R ~ 2 ao). a Het binnengebied 

(1.8 < (R/a0 ) < 4.5) van de oorspronkelijke Ne 1111-He potentialen is in een 

eerder stadium ontstaan door extrapolatie aan de hand van spectroscopische 

(vc 
a' 

Vc) of door semi-empirische beschouwingen [DRI84] 
1r 

Deze potentialen zijn daarom alleen bedoeld om een nulde-orde 

vergelijking mogelijk te maken. 

In de figuren 4.3 en 4.4 zijn de vv , vv , vc en vc weergeven voor 
a 1r a 1r 

Ne 1111 {(2p) 5 (3p)}-Ar, berekend met de beide methodes, aangegeven door een index 

m voor modelpotentiaalmethode en een index c4 voor aanpassing van c4 van de 

Ne**-He potentiaal. Er valt op dat vv minder repulsief is dan vv C en dat a,m a, 4 
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yv zuiver repulsief is in tegenstelling tot yv C . 
v,m v, 4 

De yv yv , yc en yc potentialen ziJ"n de basispotentialen waarmee 
o' V 0 V 

• gekoppelde kanalen berekeningen worden uitgevoerd om het 

inelastische botsingsproces quanturn-mechanisch te beschrijven. 

• adiabatische potentiaalcurven worden berekend. 
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Figuur 4.3 NuLde orde eLectron-care en core-core potentiaLen, berekend 

met de modeLpotentiaaLmethode. 
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NuLde orde eLectron-care en core-core potentiaLen, berekend 

door C4-aanpassing van Ne-He potentiaLen. 
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4.4 Adiabatische potentialen volgens recept Hennecart. 

De berekening van adiabatische Ne10(-Ar curves vindt op overeenkomstige 

wijze plaats als voor Ne""-He. De moleculaire hamiltoniaan van vgl.{4.3) kan 

worden geschreven als 

{4.25) 

De atomaire Ne"" hamiltoniaan HatNe is opgesplitst in een deel Ho dat de 

kinetische energieoperator van de electronen bevat en het gemiddelde bol-

symmetrische gedeelte dat de coulombwisselwerking tussen de electronen 

beschrijft, een deel H1 dat de coulombwisselwerking tussen het gat in de 

2p-schil en het geexci teerde electron beschrijft en een spinbaan wissel-

werkingsterm Vso· 

De adiabaten worden berekend door Ht+Vso als een storingsterm op te 

vatten : de nulde-orde energieenEmolm worden gegeven door 

{H V ) ( 0) E m ( 0) 
0 + I ~molom = mol ~molom {4.26) 

met m de projectie van het baanimpulsmoment Îv van het valentie-electron op de 

internucleaire as. Deze hangen samen met de electron-core potentialen volgens 

Emo I 
m=D Eo + V V = a {4.27) 

en 

Emo I 
m=-1•1 Eo + V V = 

Tr 
{4.28) 

metEo de nulde-orde atomaire energie, die voldoet aan H ~atlDJ = Eo~atlDJ. 
0 

De correctie op de nulde orde energieën is gelijk aan 

(0)1 V I (Q)> <~mol H1 + 50 ~mol {4.29) 
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Henneeart et. al. hebben aangetoond dat 'Pmo 1 c 0 
J ~ cp., t c 0 J. Dit wordt 

verduidelijkt in Tabel 4.II, waar de overlap is berekend tussen de nulde-orde 

moleculaire golffuncties 'Pmo 1 co J = '11" 1 (R) met de nulde-orde atomaire golf
a 

functies 'PatcoJ = ~" 10 voor internucleaire afstanden R = 5, 10 en 15 ao. Voor 

R ~ 5 a 0 zien we dat de overlap tussen de moleculaire 3p en de atomaire 3s 

golffuncties vrijwel volledig is. Hierdoor kunnen de matrixelementen van 

vgl.(4.29) berekend worden op een atomaire basis 

(4.30) 

Verder is de overlap van de moleculaire 3p golffuncties met andere configu-

raties (3s,4p, ... ) te verwaarlozen, zodat de atomaire basis beperkt kan 

blijven tot de 3p-configuratie. Voor deze basis worden golffuncties in de 

gekoppelde I.S] representatie genomen, weergegeven met j(I.S)JMJ>. In deze 

representatie koppelen de afzonderlijke baanimpulsmomenten rv en re van 

.".. 
valentie-electron en gat tot een totaal impulsmoment L met quanturngetal L, en 

~ ~ ~ 
de afzonderlijke spinimpulsmomenten Sv en se tot een totaal spinimpulsmoment ~ 

met quan tumge tal S. Het totale electronische impulsmonent is 1=L+S met 

quanturngetal 1 en MJ het magnetisch subquantumgetal. 

Tabel. 4.11 Overtap tussen nuLde-orde moLecuLaire goLffuncties ~ö 1 (R) 

met nutde-orde atomaire goLffuncties ~" 10 (R) voor R = 5, 10 

en 15 ao. 

('I' Ö,( R )j<ll".,.~ 

R $2.1.0 c!>J.o.o <IJJ,I,O <IJ4,0,0. $3,2,0 <114,1,0 <lls.o.o 

r· 0.9999 0.0022 0.0034 0.0000 0.0021 0.0011 0.0001 
5 'l'!·o 0.0003 0.9795 0.1503 0.0008 0.0576 0.0281 0.0023 

'I'~·· 0.0004 0.0940 0.9233 0.0167 0.2417 0.1213 0.0047 

r· 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
I 0 '1'!·0 0.0000 0.9998 0.0041 0.0032 0.0056 0.0032 0.0009 "').I 0.0000 0.0025 0.9961 0.0280 0.0421 0.0212 0.0055 0 • 

r· 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 '1'~·0 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

'I'~·· 0.0000 0.0000 0.9999 0.0019 0.0029 0.0033 0.0009 
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Voor de berekening van de moleculaire potentialen wordt gebruik gemaakt van 

een computerprogramma in FORTRAN dat geschikt is gemaakt om op een personal 

computer verwerkt te worden. Het programma biedt ook de mogelijkheid van het 

voorgaande protocol af te wijken door uit te gaan van de experimentele 

atomaire energieniveaus. De 10 niveaus in het NeMM{(2p) 6 (3p}}E{a}-multiplet 

zijn genummerd k = 1. .10, met afnemende energie. De atomaire toestanden 

lak]M;> worden dan als basistoestanden genomen. De transformatie van de LS] 

naar de {a} representatie wordt gegeven door : 

lak]M;> = ! <(LS)]M;Iak]M;> j(LS)JM;> 
LS] 

(4.3la} 

In de {a}k representatie wordt de matrix <ak]M;jHmol lak]M;> gediagonaliseerd. 

De moleculaire toestanden worden aangeduid met lakO>. De eigenwaarden 

n Ead,k(R) als functie van de internucleaire afstand vormen de adiabatische 

potentialen. 

De adiabatische potentialen zijn berekend voor NeMM_Ar met de twee sets 

nulde orde potentialen (R) (modelpotentiaalmethode en 

aanpassing C4) als uitgangspunt. De berekende curves zijn weergegeven in de 

figuren A1 .. A1o in de Appendix voor de verschillende 0 = jM;I klasses. Deze 

curves worden vergeleken in §4.6. 
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4.5. Adiabatische potentialen volgens recept Bussert 

I 

In de voorgaande paragraaf is beschreven hoe uit de basispotentialen 

-1 -1 
vv = v3P, vv = v3P vc = V' 2P, en vc = V' 2P, (§4.3) door diagonalisatie van 

a a ~ ~ . a a ~ ~ 

de moleculaire hamiltoniaan de adiabatische Ne**-Ar potentialen worden 

berekend (recept Hennecart). Een vergelijkbare methode als beschreven in de 

voorgaande paragraaf wordt ook gebruikt door Bussert et al. om de adiaba-

tische Ne**-Ar potentialen te berekenen. Er wordt nu echter rechtstreeks 

uitgegaan van de potentiaalmomenten van vgln.(4.16), (4.23) en (4.24) voor de 

electron-core en core-core wisselwerking respectievelijk. De totale 

interactie wordt dan gegeven door : 

"' " " V = Vv + Vc (4.31) 

met 

" 
lt1m1> V::I. 1.<I.1'mll VI = }; (4.32) 

l. I l. I 'mI 

met i. = c,u. Deze operator wordt eerst in twee stappen naar de IS] basis 

getransformeerd. De eerste stap luidt : 

(4.33.1) 

j Uit de selectieregels voor Clebsch-Gordan coefficienten volgt dat 'ML = 'ML' = 

me +mv. De tweede stap is 

<I.cl.v(IS)JMJIVII.cl.v'(L'S')J'MJ') = l: (LMLSMsiJMJ)(L'MLS'Ms' IJ'MJ') 
'MLMs 

<SMsiS'Ms'><I.cl.vLMLIVII.cl.v'L'ML> 

(4.33.2) 

I Hierin is <SM5 IS' 'Ms' > = óSS' óMsMs, en uit de selectieregels voor Clebsch

Gordan coeficienten volgt MJ = 'MJ'. De bovenstaande uitdrukkng is daarom te 
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vereenvoudigen tot 

"' <tctv(LS)JMJIVItctv'(L'S')J'MJ'> = 
6SS,6MJMJ'iL (LMLS[MJ-ML]IJMJ}(L'MLS[MJ-ML]IJ'MJ}<tctvLMLIVItctv'L'ML> 

(4.34} 

Deze matrix wordt opgeteld bij de atomaire hamil toniaan Ha t Ne in de LSJ 

representatie. De resulterende moleculaire hamiltoniaan Hmol wordt gediagona-

liseerd, met de adiabatische potentiaalcurven als eigenwaarden. 

De adiabatische NeMM_Ar potentialen zijn door Bussert berekend, uitgaande 

Ivan de potentiaalmomenten van Dueren et al. (vgl.(4.15}}. De potentiaalcurven 

E!d5 (R} zijn weergegeven in de figuren All .. A15 voor de verschillende 0 = IMJI 

klasses. Als basis worden door Bussert, naast de atomaire NeMM{(2p) 5(3p}} 

toestanden ook de atomaire Ne M M { ( 2p} 5 ( 3s}} toestanden meegenomen, in tegen-

1 stelling tot Hennecart. 

Hoewel beide recepten (Hennecart en Bussert} in principe identiek zijn, 

blijken de adiabatische potentiaalcurven E~"(R} en E!d 5 (R} toch aanzienlijk 

van elkaar af te wijken, met name voor kleine internucleaire afstanden 

1 (R ~ 7 a 0). Het verschil E:"(R}-E!d 5 (R} is getekend in figuur 4.5 voor de 

{a}2o5o7o9o10 curves in de 0 = o- klasse. 

Als de moleculaire eigenvectoren worden bekeken (ontwikkeld naar de 

atomaire LSJ toestanden), blijkt dat het verschil te wijten is aan de invloed 

van de 2 eV lager gelegen 3s-configuratie, die door Bussert wordt meegenomen 

in de basis. De door Bussert berekende eigenwaarden en eigenvectoren van de 

{a}2.s.7.9.to toestanden in de 0 = o- klasse zijn weergegeven in Appendix B 

voor R = 5, 5.5, 6, 6.5 en 15 ao. 

Het energieverschil tussen het atomaire {a}s niveau en het 3 Po niveau 

bedraagt 1977 meV. tussen het {a}s en het 3 P2 niveau 2073 meV. We zien uit de 

tabel in Appendix B dat de atomaire 3 Po en 3 P2 toestanden zuivere LSJ 

toestanden zijn. De energiebijmenging van de 3 Po en 3 P2 toestanden bij de 

{a}s toestand op R = 6 a 0 kunnen we daarom afschatten op 0.096•2073 -
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0.036•1977 = 128 meV. In figuur 4.5 is ook de bijmenging van de 3s-toestanden 

geteken4 voor R = 5, 5.5 en 6.5 ao. De berekende punten komen goed overeen 

met het geconstateerde verschil tussen de adiabaten berekend met recept 

Henneeart en recept Bussert. 

Het is op grond van het voorgaande niet duidelijk welk recept de voorkeur 

geniet. De redenen diè Henneeart aandraagt om de 3s-toestanden niet in de 

atomaire basis op te nemen zijn legitiem, maar als ze wel worden meegenomen, 

zoals Bussert doet, blijken de verschillen toch aanzienlijk. Beide sets adia-

baten zullen daarom in verdere (semi-klassieke} berekeningen worden meegenomen 

om te worden getoetst aan expermentele resultaten. De discrepantie zal 

waarschijnlijk aan het licht komen bij het proces van Penning-ionisatie, dat 

voornamelijk optreedt bij kleine impact parameters waar de kernen elkaar dicht 

naderen. De ligging van het klassieke omkeerpunt en dus de steilheid van de 

repulsieve flanken is daarbij van groot belang. 

0.~ T 
0.4 

0.2 

0.1 

Figuur 1,.5 

n = o-

6 8 10 12 
R [ao] 

Versehit van de adiabatische potentiaLen E~n(R)-E~5 (R) ats 

functie van de internucLeaire afstand. 
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4.6 crossing parameters van de adiabatische potentialen. 

De drie sets adiabatische curves E~"(R), E~ (R) en E~5 (R) zijn weer

gegeven in de figuren A1 .. As, At. .. A1o en A11 .. A15. Voor een semiklassieke 

analyse van de botsingsgeinduceerde overgangen is het van belang avoided 

crossings te lokaliseren en de crossing parameters vast te stellen. 

Analoog aan het systeem NeMM_He vinden we een viertal avoided crossings. 

In de 0 = 1 klasse tussen {a}4 en {a}s. {a}s en {a}6 en tussen {a}6 en {a}7 

aangeduid met I, 11 en 111, respectievelijk, en in de 0 = o- klasse een 

avoided crossing tussen de {a}s en {a}7 curves, die we aanduiden met IV. In 

Tabel 4.III zijn de parameters van de vier crossings weergegeven voor de drie 

sets adiabatische curves. De crossing radii van de E~ (R)-potentialen liggen 

erg ver naar bui ten (::::: 10 ao) door het sterk repulsieve karakter van de 

vv-potentiaal (figuur 4.4). De overige parameters komen goed met de waarden 
a 

van de twee andere sets overeen. 

De verschillen tussen de crossing parameters afgeleid uit EHen en Eaus zijn 
ad ad 

slechts gering. zijn gemiddeld 0.2 ao groter dan RH en 
c • De 

verschillen (Fk - Ft)Bus zijn kleiner dan (Fk - Ft)Hen zodat de referentie

snelheden (vgl.(3.12)) van de bijbehorende crossings VktBus groter zijn. 

In Tabel 4.IV zijn de locking radii vermeld voor de toestanden {a}4 .. {a}7. 

Deze zijn berekend aan de hand van het criterium van vgl.(3.19) met een factor 

CL = 4. Volgens deze uitdrukking is RL = RL(N). De gegeven waarden zijn een 

gemiddelde RL voor 50 ~ N ~ 150. Voor een botsingsenergie E is de relatie 

tussen de impactparameter b en N gegeven door b = a•N•(E/100 mev}- 112 [ao]. 

met a= 0.149 voor NeMM_He en a = 0.075 voor NeMM_Ar. 
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Tabet 4.III Crossing parameters. 

Recept Recept c4-
Pa.ra.eter Henneeart .Bussert aanpassing 

Crossing {a}4+-+{a}5 I 0 = 1 

Re [ao] 8.79 8.75 11.70 

He [eV] 18.7025 18.7026 18.708 

Hkt [me V] 0.85 1.3 0.88 

Fk [meV/ao] 33.2 25.0 22.9 

Ft [meV/ao] -4.5 -3.0 0.3 

Vkt rms- 1
] 9.7 28 17 

Crossing {a}s+-+{a}r, II 0 = 1 

Re [ao] 7.62 7.25 10.32 

He [eV] 18.6899 18.6917 18.700 

Hkl [me V] 18.3 19.3 17.8 

Fk [meV/ao] 128 90 113 

Ft (meV/ao] -15.8 -20 -10.7 

Vk I [ms- 1
] 1173 1709 1294 

Crossing {a}&+-+{ah III 0 = 1 

Re [ao] 7.92 7.75 10.67 

He (eV] 18.6539 18.6518 18.662 

Hkl [me V] 3.25 3.15 3.62 

Fk [meV/ao] 57.2 40 53.7 

Ft [meV/ao] -4.4 0.0 4.2 

Vkl fms- 1 ] 86.5 125 132 

Crossing {a}s+-+{ah IV o = o-

Re [ao] 7.68 7.5 10.37 

He [eV] 18.6842 18.6805 18.695 

Hkl [me V] 19.4 19.9 19.1 

Fk [meV/ao] 114 80 105 

Ft [meV/ao] -13.1 -10 -6.8 

Vkl fms- 1
] 1494 2220 1650 
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Tabel. 4.IV Lock.i.ng Rad i i. 

RL [ao] 

Toestand Recept Recept c4-

Henneeart .Bussert aanpassing 

{a}4 14.0 12.5 11.0 

{a}s 13.0 12.0 12.0 

{a}& 10.5 10.0 10.5 

{ah 12.0 11.5 10.5 
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5. ~lJli-klassiek JDOdel. 

5.1 Inleiding. 

Met de potentiaalcurves. die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, 

kunnen nu modelberekeningen gedaan worden om de gepolariseerde doorsnedes 

QjMkj voor intra-multiplet mixing te bepalen. Uit de in hoofdstuk 3 beschre
L+-k 

ven semi-klassieke theorie is duidelijk geworden dat hiervoor de totale over

gangskans PJ~kl{b) bepaald moet worden. Het semi-klassieke model moet de vier 

mechanismen radiële koppeling {§3.3.1). rotationele koppeling {§3.3.2). 

locking {§3.3.3) en ionisatie {§3.4) in zich herbergen. Met name het effect 

van rotatiekoppeling zal sterk afhangen van de baan die de deeltjes tijdens de 

botsing volgen. 

In dit hoofdstuk worden twee rekenmodellen besproken. Als eerste wordt het 

bestaand semi-klassiek model besproken dat uitgaat van een rechte-baan bena-

dering. Daarna wordt een beschrijving gegeven van het nieuwe semi-klassieke 

model dat door numerieke integratie de deeltjesbanen berekent en tevens de 

mogelijkheid biedt om ionisatiedoorsnedes te berekenen. 
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5.2 Rechte-baan model. 

Tot op heden werd als semi-klassiek model het Ne**-He botsingsproces 

beschreven met rechte deeltjesbanen en een harde bolverstrooiing aan het 

klassieke omkeerpunt Rr. Het omkeerpunt is gedefinieerd als het punt van 

dichtste nadering van de botsende deeltjes. Op dit punt is de radiële energie 

nul : 

Eo - E (Rr) - N(N+1)n2 = 0 
ad 2J.LRr2 

(5.1) 

waarbij Eo de relatieve botsingsenergie is, Ead de adiabatische potentiaal (er 

is verondersteld Ead(oo) = 0) en de laatste term de rotationele energie van het 

deeltje beschrijft. Omdat de botsingsparameter direct gekoppeld is aan het 

quanturngetal N van de rotatiebeweging van de kernen, via de correspondentie-

relatie 

b = [N(N+1)] 112Ä~ (N+1/2)Ä (5.2) 

·zien we dat het omkeerpunt een stijgende functie is van de botsingsparameter. 

I 

Als b ~ Rr treedt er geen harde-bol verstrooiing op en loopt de baan onge-

stoord recht door. 

De aanpak van het rechte-baan model berust op de aannamen dat de radiële 

i 
1 koppeling strikt gelokaliseerd is op de crossing radius Re, waardoor een 
I 

I scheiding van radiële en rotationele koppeling mogelijk is [HOE87]. Bovendien 
I 

I wordt verondersteld dat er een scherpe overgang is tussen het gebied waar 

rotatiekoppeling plaatsvindt en het gebied waarbinnen locking optreedt. Deze 

grens is gelokaliseerd op de locking-radius RL. 

Het model is verduidelijkt in figuur 5.1. Er zijn twee gebieden te onder-

scheiden 
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Figuur 5.1 

M=O 

··.n=1 

1 b 

Schematische weergave van het rechte-baan modet. 

De met cijfers aangegeven hoeken zijn : 

1 : A8[oo -+ Re] 

Rotatiekoppeling : de asymptotische ladkMk>z toestand 

roteert naar 
_Mk' 

een bezetting c;· 

toestanden {vgl. {3.14)), en 

over 

2. Rr < R < RL Locking de bezettingsgraden G~k en van de 

respectievelijk 

veranderen niet, omdat het electronisch impulsmoment 1 
precedeert om de internucleaire as. 

Hierin is de z-as ruimtevast en de z'-as de internucleaire as. Verder zijn er 

nog de significante punten : 

3. R = Re Radiële koppeling: er vindt een overgang van laklkMk>z' 

toestand naar ladl}h>z' plaats met waarschijnlijkheid 

'

Mklz' Ok 
Pk I = Pk I· 

4. R = Rr Harde-bol verstrooiing : de omkeerpunten zijn 

verschillend voor de lak> en lal)-toestanden. 
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Op de uitgaande beweging worden de gebieden in omgekeerde volgorde door-

lopen. In het geval van een enkelvoudige overgang kan de totale kans waarmee 

een gepolariseerde Ne**{a}k begintoestand tijdens de botsing overgaat in een 

Ne**{a} 1 toestand gegeven worden door : 

+ 

+}I 
:I 

N.t"=-Jt 

{overgang ingaande baan+ volgen uitgaande baan} 

{volgen ingaande baan + overgang uitgaande baan} 

(5.3) 

In deze vergelijking herkennen we de twee delen die tot een effectieve 

j overgang leiden : eenmaal de crossing overgaan, daarna volgen of eenmaal 

volgen, daarna overgaan (zie figuur 3.2). Hier dient nog opgemerkt te worden 

dat in vgl.(5.3} de rotatiekoppeling van Re ~ oo op de uitgaande banen niet is 

l

l meegenomen, omdat een eventuele polarisatie van de eindtoestand Ne**{a} 1 geen 

, invloed heeft op het meetresultaat. 

Voor een overgang die via meerdere crossings verloopt, wordt het beeld iets 

ingewikkelder omdat alle trajecten nagegaan moeten worden waarlangs de {ah 

toestand naar de {a}t toestand kan overgaan. Per traject kan de bijdrage aan 

de totale overgangskans worden berekend en uitgedrukt worden in produkten van 

doorschietkansen p en volgkansen (1-p} van de afzonderlijke avoided crossings. 
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Dit model is geïmplementeerd in een computerprogramma SEMPROG. In dit 

programma is verder nog de benadering gemaakt dat elk van de adiabatische 

potentiaalcurves wordt weergegeven door een vijftal rechte lijnstukken. In 

het rechte-baanmodel worden de adiabatische potentialen alleen gebruikt om bij 

;elke impactparameter het omkeerpunt te bepalen en om de radiële snelheid ter 

plaatse van de crossing te berekenen. Berekeningen van gepolariseerde door-

I snedes voor het systeem NeMM_He komen goed overeen met de quanturnmechanische 

1 berekeningen en de experimenteel bepaalde doorsnedes [HOE87, MAN88c, SAN88]. 

Hoewel de berekeningen met het rechte-baanmodel tot goede resultaten hebben 

geleid voor NeMM_He, kleven er enkele bezwaren aan dit model. Ten eerste is de 

harde-bol verstrooiing geen goede beschrijving van het botsingsproces voor 

botsingsparameters b > 3 ao. De deeltjes volgen een baan, zodat ze naar 

elkaar toe bewegen, danwel dat ze van elkaar afbuigen, afhankelijk van de vorm 

van de potentiaal. De vorm van de baan is van grote invloed op de mate van 

rotatiekoppeling. De grote verschillen die kunnen optreden zijn verduidelijkt 

in figuur 5.2. Hier is de baan getekend van een {a}5 deeltje met een 

begintoestand IM51=0 gedurende de botsing van het systeem NeMM_He. Uit de 

figuur blijkt dat de rechte baan sterk afwijkt van de 'echte' baan, met name 

die van de {a}7 toestand. 

Een tweede bezwaar is aan de voeren in de situatie waar de toestand {a}1 

energetisch niet haalbaar is. Als het klassiek omkeerpunt buiten de crossing 

ligt ( RT.k > Re }. zal volgens het lineaire model van Nikitin [NIK68, HOE87] 

er nog een eindige kans zijn dat het deeltje overgaat naar de boventoestand 

{a} 1 (zie figuur 5.3}. Deze overgangskans wordt bepaald door de radiële 

energie van het systeem ten opzichte van He. Deze tunneleffecten, die vooral 

optreden bij grote impactparameters ( ErodRe}/Eo ~ 1 }. zijn semi-klassiek 

moeilijk te beschrijven, omdat een deeltje gecreëerd wordt met een negatieve 

radiële energie (punt A in figuur 5.3}. In het rechte-baan model is de baan 

van de deeltjes vooraf bepaald : in principe zijn er in dit model overgangen 
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mogelijk naar een boventoestand {a}1 die (asymptotisch) energetisch niet haal-

baar is. 
I 

~snelheid 
I 
I 

Er wordt dan gerekend met een deeltje dat een imaginaire radiële 

heeft. Dit heeft klassiek gezien ~een enkele betekenis. 

Figuur 5.2 : VerschiLLen die kunnen optreden tussen de rechte-banen 

(gestippeLd) en de kLassiek berekende banen (getrokken). 

Systeem : Ne**-He; begintoestand {a}5, IM51 = 0. 

Er geLdt verder : E = 100 meV, b = 3.9 ao en Rc({a}5~a}7)=7.00 ao. 

Voor de rechte banen is Rr.5 = 6.6 ao en Rr.7 = 2.6 ao < b. Bij Re 

spLitst de baan zich in een {a}5- en een {a}7-tak. 

In de derde plaats is het bestaande rechte-banen model niet flexibel ten 

zien van het aantal avoided crossings, maar is specifiek geënt op de situa-

tie Ne**-He. Een uitbreiding naar andere systemen, bijvoorbeeld Ne**-Ar met 

een avoided crossing tussen de {a}a en de {a}g toestanden [BUS85] is erg 

omslachtig door de opzet van het huidige programma. 

Tenslotte is in het rechte-banenmodel wel het verloop van de deeltjesbanen 

niet de verblijftijd van de deeltjes op elke positie R langs de 

De kennis van de verblijftijd is noodzakelijk om het Penning-ionisatie 
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)roces te kunnen beschrijven (§3.4). 

Figuur 5.3 Situatie waarbij de crossing energetisch niet haalbaar is 

(Rr.k ) Re)· In het rechte-banen model wordt het deeltje in 

toestand {a}t gecreëerd in A met een negatieve radiële 

energie. Om de baan te lumnen blijven berekenen wordt in 

het nieuw semi-klassieke rekenmodel het deeltje in de 

boventoestand in B (Rr.t) gecreëerd. 
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5.3 Klassieke baanmodel. 

De processen intra-multiplet mixing en Penning-ionisatie beïnvloeden elkaar 

1en kunnen niet afzonderlijk doorgerekend worden. Botsingsgeïnduceerde over

gangen bepalen het verloop van de deeltjesbanen en de vertakkingen ervan, 

terwijl Penning-ionisatie het verlies van flux langs de deeltjesbanen 

beschrijft. Er is dan ook besloten tot een geheel nieuwe opzet van het semi

klassiek rekenmodel. Ten grondslag hieraan ligt de berekening van de 

klassieke banen van de botsende deeltjes. De gebruikte integratiemethode zal 

worden besproken in §6.1. 

Als de baan door integratie wordt berekend zijn er twee mogelijkheden om 

een Landau-Zener overgang te doorlopen. Als eerste kan bij een crossing op 

R =Re instantaan van de adiabaat {a}k op de adiabaat {a}1 over gegaan worden. 

Er treedt dan een discontinuïteit in de radiële energie op. Bij de berekening 

van de baan rond de lokale overgang (§5.5) kan de energiesprong alleen worden 

opgevangen door een energie-correctie uit te voeren. 

Een andere mogelijkheid is om bij een overgang van adiabaat {a}k naar adia

baat {a}1 de baan te berekenen door over de verbindende diabaten te lopen. Er 

is dan sprake van een niet-lokale overgang (§5.4). Een energiesprong wordt op 

deze manier vermeden. 

Hoewel het nieuw semi-klassieke rekenmodel in essentie veel eenvoudiger en 

algemener van opzet is dan het rechte-baan model, liggen er ook een aantal 

aannames aan ten grondslag. De eerste aanname betreft de radiële koppeling 

tussen adiabatische toestanden laklkO> en laiJIO>. Deze wordt gelokaliseerd 

verondersteld op de crossingstraal Re, zowel bij berekening van de banen 

volgens een model met een lokale overgang als een niet-lokale overgang. In 

het laatste geval komt er echter een extra beperkende voorwaarde bij (§5.4). 

Zoals vermeld in §3.3.1 wordt in de Landau-Zener theorie de kans die een 

deeltje in toestand laklkO> heeft om over te gaan in de toestand la1 J 10> 

bepaald door de referentiesnelheid van de avoided crossing Vki enerzijds en de 
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radiële snelheid VR op R =Re anderzijds (vgl.(3.11}}. De radiële snelheid op 

R = Re is gegeven door : 

(5.16} 

met Eo de botsingsenergie, E~ot(Re} de rotatie-energie van de kernbeweging op 

R = Re (afhankelijk van de botsingsparameter b} en He de crossing energie (zie 

ook §3.3.1}. 0 De overgang van de adiabatische potentiaal Ek(R} naar de adiaba-

tische potentiaal ~(R} is per definitie een diabatische overgang. De diaba-

tische potentialen Ekk(R} en E,,(R} worden in de Landau-Zener theorie benaderd 

door rechten Hkk en H11 die elkaar snijden in (Re. He) met hellingen 

en (5.17) 

Deze worden gebruikt om de referentie-snelheid van de avoided crossing te 

bepalen. 

De tweede aanname betreft de overgang van het gebied waar de oriëntatie van 

het electronisch impulsmoment 1 ruimtevast staat (N goed quantumgetal) naar 

het gebied waar deze gekoppeld is aan de beweging van de internucleaire as (0 

behouden). Deze wordt gekozen op een vast punt R =RL. met de lockingstraal 

RL gedefinieerd volgens vgl. (3.19}. In het nieuw semi-klassiek programma 

kunnen deze lockingstralen voor elke toestand vast worden gekozen (RL}, 

waarbij de waarden zoals gegeven in tabel 4. IV worden genomen, of variabel 

{RL(N}} waarbij vgl.(3.19} voor iedere N wordt opgelost. 

De derde aanname betreft de precisie waarmee de verschillende deeltjesbanen 

worden berekend voor de verschillende 0-potentialen. In het gebied R > RL waar 

rotatiekoppeling optreedt verandert de bezetting cfJ over laklkO> toestanden 

voortdurend. Als de internucleaire as (z'-as} over een hoek 8 12 geroteerd is 

in het tijdinterval At waarin een deeltje van positie Rt(tt} naar R2(t1 + At} 

is gegaan, dan wordt de verdeling gM over M = Mk,z' gegeven door 

-61-



(5.19) 

waarin d de rotatiematrices zijn (zie vgl.(3.14)). Het verband tussen~ en 

M g is 

G~ = (g-M)2 + (gM)2 

(gM)2 M = 0 

Figuur 5.4 Voortdurende opspLitsing ~t de deeLtjesbanen door 

ro lat ielwppe i ing. 
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Door deze ve;,·F.tndering van de verdeling over 0-toestanden zal de deeltjesbaan 

zich voortdurend opsplitsen (met uitzondering van ] = 0 toestanden). Dit is 

verduidelijkt in figuur 5.4 voor een J = 1 toestand. Na n tijdstappen heeft 

de boom zich vertakt tot (J + 1)n deelbanen. Als de lak]kO> toestand niet 

geloekt is echter zal de opsplitsing van de verschillende 0-oppervlakken 

E~±l (R) - E~(R) niet groot zijn zodat de opgesplitste banen erg op elkaar 

lijken. 

We kunnen dan ook een sterke vereenvoudiging maken door te stellen dat, 

zolang er sprake is van rotatiekoppeling, deeltjes in dezelfde {a}k toestand 

maar met een verschillend Ok quanturngetal dezelfde baan zullen volgen, 

opgelegd door een over de Ok-oppervlakken gemiddelde potentiaal : 

(5.21) 

Als de toestand geloekt wordt (R <RL) splitst de baan zich in lk+1 deelbanen, 

elk bepaald door de bijbehorende potentiaal E~(R). De deelbanen zullen zich 

niet verder vertakken omdat de verdeling cfJ over de laklkO> toestanden nu 

constant blijft. 
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5.1 Niet-lokale overgang. 

In deze versie van het model worden de adiabatische potentialen rll(R) en 

E?(R) verbonden door diabaten Hkk' en H11 ', benaderd door rechte lijnen (zie 

figuur 5.5). Dit is gedaan om discontinuiteiten in de energie te voorkomen, 

wat van belang is bij de' integratie van de deeltjesbanen. Bij het rechte-baan 

model zijn (uitgezonderd de situatie waarbij Re ~ Rr) energie-discontinuitei-

ten rond de crossing niet van belang, omdat de ·baan op voorhand bekend is. 

De diabaat Hkk' verbindt de punten op de adiabaten ~(Re + ARe) en 

;E?(Re - ARe), de diabaat H11' verbindt de punten op de adiabaten E?(Re + ARe) 

Figuur 5.5 

Re 
I 
I 

Avoided crossing op R =Re met effectieve breedte ARe. De 

adiabaten worden verbonden door de rechte diabaten lh k' en 

n en Ek(Re - ARe)· De effectieve breedte van de avoided crossing wordt gedefi-

ieerd als 
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2ARc (5. 18) 

n n waarbij Hk1 de helft van de energieopsplitsing Ek(Rc)- EJ(Rc) is [MAN88c]. 

d 

figuur 5.7.a : Definitie van de randpunten van de crossing op de ingaande 

beweging. 

figuur 5.7.b : Definitie van de rondpunten uan de crossing op de 

uitgaande beweging. 

Deze beschrijving sluit in principe beter aan b~j het quanturn-mechanische 

beeld van een avoided crossing, waar de matrixelementen van de radiële koppe-

ling <ad .n I 8/8R I adkO> een piek vertonen met een FWHM öR ~ 8 ARe 

[MAN88c]. 
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Er is in deze aanpak aUeen c;p:rak-e van een overgang als energetisch de 

adiabaat E1 via de bijbehorende diabaat Hkk' bereikt kan worden. Het passeren 

van R = Re is dus geen garantie voor een overgang, zoals in het rechte-banen 

model. 

Bij een nadere beschouwing blijkt dat het effectieve botsingsparameter

gebied dat bijdraagt tot de totale doorsnede door de eindige uitgebreidheid 

van de crossing wordt verkleind (zie figuur 5.6). Hoewel de deeltjes slechts 

tot R = Re+ARe behoeven door te dringen om de crossing te bereiken, moet toch 

R = Re-ARe energetisch bereikbaar zijn om een overgang te bewerkstelligen. 

In vergelijking met het rechte-banenmodel, waar de overgang op Re plaats

vindt, is het verschil in de totale doorsnede maximaal 

AQ = 2vb ARe Pkl(b) (5.19) 

Voor de {a}4+-+{a}s overgang is deze bovengrens 1.1 ao2 waarbij geldt 

ARe = 0.02 ao 2
• b ~Re = 8.6 ao, Pkl ~ 1. 

Een verbetering op het voorgaande model wordt bereikt door slechts te 

eisen dat het punt (Re, He) energetisch haalbaar is. Om dit te verduidelijken 

worden de diabaten in vier trajecten onderverdeeld. 

diabaten (a .. e) zijn als volgt gedefinieerd: 

I. Ingaande beweging (figuur 5.7.a). 

a Ek(Re + ARe) 

b E1{Re + ARe) 

c He : ( Ek(Re)+EJ(Re) )/2 

d Ek(Re - ARe) 

e E1 {Re - ARe) 
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II. Uitgaande beweging (figuur 5.7.b). 

a Ek(Re - ARe} 

b E1 (Re - ARe} 

c He= ( Ek(Re}+EI(Re) }/2 

d Ek(Re + ARe) 

e E1 (Re + ARe) 

b 

Figuur 5.6 Het effectieve botsingspa.rwnetergebied dat bijdr·aagt tot de 

totaLe doorsnede wordt verkLeind aLs de crossing een 

uitgebreidheid heeft. DeeLtjes die een baan hebben die 

door het gearceerde gebied Loopt zuLLen in het rechte-baan 

modeL wéL overgaan naar een andere toestand, in het nieuwe 

modeL niet. 
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Afhankelijk van de bereikbaarheid van de randpunten o, energetische g~onden, 

zal een deeltje dat op a {toestand {a}k) de crossing binnenkomt met een 

bepaalde waarschijnlijkheid overgaan naar een of meerdere van de andere rand

punten. De baan van het deeltje wordt dan bepaald door de diabaten die de 

randpunten verbinden. 

De mogelijke situaties zijn samengevat in de figuren 5.81 tot en met 5.8.5 

voor deeltjes die de crossing bereiken op de ingaande beweging, en de figuren 

5.8.6 en 5.8.7 voor deeltjes die de crossing doorlopen op de uitgaande 

beweging. Bij deze figuren dient nog te worden opgemerkt dat : 

Á p de enkele overgangskans is om van toestand {a}k naar toestand {a}1 

te gaan, zoals beschreven in §3.3.1. 

Á in de figuren 5.8 geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van 

een rotationele energiebarrière. Omdat de rotatie-energie van de 

impactparameter afhangt, zijn ook de geschetste situaties 

b-afhankelijk. 

krommen Ek{R) 

In principe kunnen in plaats van de adiabatische 

en E,(R) de effectieve potentialen Ek{R)+Erot{R) 

respectievelijk E, {R)+Er o t {R) worden getekend. Het beeld wordt er 

echter niet door verduidelijkt als tevens wordt bedacht dat de 

randpunten nu door {gekromde) effectieve diabaten Hkk'+Erot{R) en 

H,, '+Erot{R) verbonden worden. 

• de toestand van de deeltjes, die zich op één van de trajecten binnen 

de crossing bevinden, geloekt wordt verondersteld : er wordt geen 

rotatiekoppeling meegenomen zolang het deeltje zich niet in een 

welgedefinieerde adiabatische eindtoestand laJO> bevindt. 

Aan deze versie van het model, waarbij de crossing een eindig interval 

heeft, zijn een aantal bezwaren verbonden die ons ertoe hebben genoodzaakt een 

vereenvoudiging toe te passen. Als beide toestanden {a}k en {a}1 engeloekt 

zijn treden er zowel op R = Re+ARe als op R = Re-ARe potentiaalsprongen op 
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~--~-----+----~------------Eo 

Figuur 5.8.1 : De puntend ene zijn bereikbaar. De deeltjesbanen zijn 

a-c-e en a-c-d met de aangegeuen uertw<kingsuerhouding. 

Figuur 5.8.2 :Punt dis niet bereikbaar, een a wél. De deeltjesbanen 

zijn a-c-a (omkeerpunt op c-d}, a-c-e en a-e-b 

(omkeerpunt op c-d} met de aangegeuen uertru<kings

uerhouding. 

Flguur 5.8.3 : Punt e is niet bereikbaar, d en b wél. De deeltjesbanen 

zijn a-e-b (omkeerpunt op c-e), a-c-d en a-c-a 

(omkeerpunt op c-e) met de aangegeuen uertw<Rings

uerhouding. 



Figuur 5.8.~ : Punten e en b zijn niet bereikbaar. De deeltjesbaan is 

a-c-d. 

Figuur 5.8.5 : Puntend ene zijn nlet bereikbaar. De deeltjesbanen zijn 

a-e-b (omheerpunt op c-d) met hans p{l-p) en a-e-b 

(omheerpunt op c-e) met. hans p(l-p). 

Figuur 5.8.6 : Punten e en b zijn niet bereikbaar. De deeltjesbaan is 

a-c-d. 



Flguur 5.8.7 : De puntend en e zijn berei~baar. De deeltjesbanen zijn 

a-c-e en a-c-d met de aangegeven vertahhingsverhouding. 

{zie figuur 5.9). Dit hangt samen met het feit dat de banen tot R = Rc+ARc 

{punt a) geïntegreerd worden over de over de 0-oppervlakken gemiddelde 

potentiaal Evem·k {vgl.{5.21)) als de toestand {a}k ongelockt is. De avoided 

crossing echter bevindt zich in één bepaalde 0-klasse. Als de toestand {a} 1 

ook ongelockt is treedt opnieuw een energie-discontinuïteit op als de baan 

wordt voortgezet op Evem.t {punt b), terwijl we juist de diabaten gecontrueerd 

hebben om van de energie-discontinuïteiten af te zijn. 

Een tweede bezwaar is dat de eindige uitgebreidheid van de crossing ervoor 

zorgt dat crossingen elkaar gaan overlappen {figuur 5.10). Het is niet 

mogelijk gebleken overgangen van {a}k naar {a}m. in zijn algemeenheid in een 

programma onder te brengen door de complexiteit van het probleem. Dit gaf de 

meeste problemen wanneer tunneleffecten à la Nikitin meegenomen moesten worden 

in de situatie waar een crossing niet gehaald werd. Het feit dat de boven

toestand op velerlei wegen via de tussenliggende diabaten bereikt kan worden, 

vormt een niet te overkomen probleem. 
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Figuur 5.9 Er treden potentiaatsprongen op ln de punten a en bals 

belde toestanden (a), en (a), ongetockt zijn. De 

gestippelde krommes zijn de gemiddelde adiabatische 

potent laten. 

fl~u.r 5.10 Als de crossingen een eindige uitgebreidheid hebben, kunnen 

ze elkaar overtappen. 
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5.5 Lokale overgang. 

Deze versie is een vereenvoudiging van het in de vorige paragraaf besproken 

model. De crossing wordt niet meer verondersteld een eindige breedte te 

hebben. Hiermee wordt vermeden dat de avoided crossings elkaar gaan over

lappen en er is slechts één potentiaalsprong, namelijk op R = Re. In dit 

vereenvoudigd model hoeft bij een crossing slechts gekeken te worden of de 

adiabatische curve van de toestand {a}1 energetisch haalbaar is (vergelijk dit 

met de punten a .. e van versie 1). 

De verschillende situaties zijn weergeven in de figuren 5.11.1 tot en met 

5.11.3 voor deeltjes die de crossing op de ingaande beweging passeren en 

5.11.4 en 5.11.5 voor deeltjes die de crossing op de uitgaande beweging door

lopen. De kanspis weer de enkelvoudige overgangskans (§3.3.1), bepaald door 

de radiële energie ten opzichte van He en door de referentiesnelheid Uref van 

de crossing. 

De situatie waar het deeltje zijn omkeerpunt heeft op een adiabaat verdient 

extra aandacht. In dit omkeerpunt Rr.k moet gekeken worden of er toestanden 

{a} 1 bestaan waarvan de crossingstraal binnen het bereikte omkeerpunt ligt 

(Rr.k > Ret). In dat geval is er toch een kans 2p(1-p) om naar de toestand 

{a} 1 te gaan. Een mogelijke situatie is weergegeven in figuur 5.11.3 waar 

tunneling optreedt naar de boventoestand {a}1. 

Omdat de deeltjes die in de toestand {a}1 (boven- of ondertoestand) 

gecreëerd worden een uitgaande beweging zullen maken (uR > 0), kunnen zij een 

eventueel verder naar binnen gelegen crossing naar een toestand {a}m niet meer 

bereiken. Bij een omkeerpunt moeten dus alle mogelijke overgangen naar een 

bovennivo (tunneling) of een benedennivo doorgerekend worden. 

Als voorbeeld bekijken we overgang naar benedennivo's. Bij een omkeerpunt 

op {a}k (Rr.k > Re2) zijn er dan in principe twee mogelijke wegen om tot een 

kansverdeling over de {a} 1en {a}m toestanden te komen, geïllustreerd in de 
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Flguur 5.11.1 : De toestand {a), ls op R, energetisch bereil<lxmr. De 

deeltjesbanen worden uoortgezet in de punten a en b met 

de aangegeuen uertahhlngsuerhouding. 

Flguur 5.11.2 : De toestand {a}. ls op R, energetisch niet berell<baar. 

punt a wél. De deeltjesbanen worden in de ptul!en a en 

Rr. 1 uoortgezet met de aangegeuen uertahhingsue1·houding. 

figuren 5.12a en 5.12b. 

Als echter de situatie wordt bekeken met Rr, k < Rc2 is er maar één 

mogelijke kansverdeling. Om een gladde aansluiting,te bewerkstelligen moeten 

daarom bij een omkeerpunt Rr.k op {a}k de kansverdelingen van figuur 5.12b en 

figuur 5.13 worden genomen. Dit geldt ook voor tunneling overgangen naar een 

asymptotisch bereikbaar bovennivo. 
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El 

~ 1-2p(1-p) 
1 E 

k 

Fl~ALr 5.11.3 : Het punt R, is energetisch niet bereikbaar. De 

deeltjesbanen worden in de punten Rr.k en Rr, 1 voortgezet 

aet de aangegeven vertahkingsverhouding. 

fl~ 5.11.~ :De toestand {a} 1 is op R, energetisch bereikbaar. De 

deeltjesbanen worden voortgezet ln de punten a en b met 

de aangegeoen vertal<ldngsverhoudlng. 

In de situatie waar tunneling optreedt, zoals in figuur 5.11.2, wordt het 

deeltje in Rr.t gecreëerd. In het rechte-banen model wordt in deze situatie 

het deeltje in het punt b gecreëerd met een negatie~e radiële energie. Dit is 

voor de berekening van klassieke banen niet mogelijk. 

Opgemerkt dient te worden dat voor het berekenen van de ionisatie-bijdrage 

het fluxverlies op het traject -W •• Rr.k op Eken het traject b .. ro op E1 bekend 

moet zijn. Het is niet mogelijk op het traject Rr.k··Rr.t het fluxverlies te 
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Flguur 5.11.5 :De toestand {a), lsopRe energetisch niet bereikbaar, 

punt a wél. De deeltjesbanen worden in de punten a en 

Rr,J voortgezet met de aangegeven vertakhlngsuerhoudlng. 

berekenen, omdat de verblijftijd op dit traject onbekend is. Als het deeltje 

zou worden gecreëerd vanuit R =Re op Ek echter, zodat een sprong in R wordt 

vermeden, dan wordt tevens het fluxverlies op het traject Rr, 1 •• Rr.k op Ek 

verwaarloosd. 
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: 2p,(1-p,)(1- 2p2(1-p2)) 

'.:::. 

2 p,(1- pl) 2p2(1- p2) 

flguur 5.J2n :Meervoudige overgang indien een o~<eerpunt Rr.• > R,2 op 

de adiabaat optreedt (berekening oan de kansen als door de 

gestippelde pijten aangegeven). 

figuur 5.J2b Meervoudige overgang indien een omkeerpunt R1 , • > R, 2 op 

de adiabaat optreedt (berel<en!ng van de kansen als door· de 

gestippelde pijlen aangegeven). 
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'-! ~ 

r~~ 1-2p1(1-p,) 

: --...-------
R~;" .. ,_ 2p1(1-p1)(1-p2) 

~ 

2p1(1-p,) p2 

Flguur 5.13 : Meervoudige overgang intHen een omkeerpunt Rr ·• < R,2 op de 

adiabaat optreedt (berekening van de kansen als door de 

gestippelde pijlen aangegeven). 
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6. ProglëUIIIIB.. 

6.2. Klassieke baanberekening. 

De kernbeweging van twee botsende deeltjes met massa lrlt en m2 wordt op-

gelost in het massamiddelpuntssysteem. Een deeltje met relatieve massa 

M = m1m2/(m1 +m2) en relatieve snelheid g = (2EIM) 112 wordt verstrooid door een 

potentiaal V(R). De botsing vindt plaats met botsingsenergie E en impact

parameter b. Dit beeld wordt verduidelijkt in figuur 6.1. De deeltjesbaan R 
= R(t) is een oplossing van : 

of --= 
1 -+. 

-- vV 
M 

In carthesische coordinaten is dit te herleiden tot 

1 x dV 
-;:ïRdR 

d2 y __ !. lL dV 
- 11 R dR dt 2 ,... 

Dit stelsel is eenvoudigweg te schrijven als 

d2x F(x. y) -
dt 2 

d2 
~ = G(x, y) 
dt 2 

• 
met beginvoorwaarden xo = -00, Yo = b, xo = g, yo = 0. 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

Als potentialen worden de in hoofdstuk 4 besproken adiabatische potentiaal-
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b R 

x 

Figuur 6.1 Schemati.sche weergave van de botsi.ng. 

n curves genomen : V(R) = Ek(R). Deze zijn echter niet analytisch gegeven, maar 

in een aantal discreteR- waarden. Het stelsel van vgl.(6.3) wordt numeriek 

opgelost. De tijd wordt als lopende (discrete) variabele genomen : 

tn = n At (6.4) 

Verder wordt de notatie Xn = x(tn) gehanteerd. Als integratiemethode is ge-

bruikt gemaakt van de gemodificeerde Euler-methode, een zogenaamde predictor-

corrector methode. De eerste, de predictor, gaat uit van een eenvoudige 

Taylor expansie : 

XPn+1 = Xn + At Xn + ~ (At ) 2 F(xn, Yn) 

YPn+1 = Yn + At Yn + ~ (At ) 2 G(xn, Yn) 

Fp 1 = 2 [F(xn, Yn) + F(xpn+1• YPn+i)] (6.5) 

Gp 1 = 2 [G(xn. Yn) + G(xpn+ 1, YPn+i)] 
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Met deze predictorwaarden wordt in de tweede stap een correctie uitgevoerd 

• 
+ ~ {At} 2 Fp Xn+1 = Xn + At Xn 

Yn+1 = Yn + At Yn + ~ {At} 2 Gp 

Xn+1 = Xn + At Fp 

• 
!/n+1 = Yn + At Gp {6.6} 

De tijdstap kan tijdens de baanbeweging aangepast worden. In het algemeen 

geldt dat per tijdsinterval de verandering van de impuls veel kleiner moet 

I zijn dan de impuls zelf : 

Ap << P 

Met Ap =FAt = ~t volgt hieruit de voorwaarde 

JLV 
At << dV/dR 

In de praktijk wordt gehanteerd 

{6.7} 

{6.9} 

{6.9} 

Bij een kopse botsing {b = 0} gaat de snelheid naar nul dichtbij het omkeer-

punt. Met een tijdstap zoals in vgl. {6. 9} zou het omkeerpunt niet bereikt 

worden. Aan de tijdstap wordt een ondergrens gesteld door er een vaste waarde 

Atmtn bij op te tellen. Hiervoor is genomen : 

Àtmln = 0.01 ao 
g {6.10} 

zodat bij een snelheid g in ieder geval een afstand van 0.01 ao wordt afge-

legd. Voor internucleaire afstanden R > 10 ao lopen de adiabatische poten-
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tialen nagenoeg vlak {ldV/dRI~). zodat ook een bovengrens aan de tijdstap At 

moet worden gesteld : 

Àtmax = 0.5 ~ g 

Samenvattend wordt voor de integratiestap gekozen 

(6.11) 

(6.12) 

In het rekenprogramma worden naast de adiabatische potentialen E~(R1) ook de 

tweede afgeleides d2~(R)/dR2 bewaard. De discrete waarden worden door middel 

van een spline interpolatie verbonden om een glad verloop van de potentiaal te 

verkrijgen [MAR85]. 

-80-



6.2 Structuur. 

In deze paragraaf volgt volledigheidshalve een globale beschrijving van het 

nieuwe rekenmodel. Hoewel het in principe alleen van belang is voor de direc

te gebruiker van het programma, kunnen de gebruikte technieken ook elders van 

toepassing zijn. Aan de hand van een voorbeeld wordt het programma {versie 2) 

besproken met behulp van het blokschema van NSP in figuur 6.2. Elk van de 

blokken is voorzien van een nummer. De blokken staan in rechtstreeks verband 

' met de programmatekst, opgenomen in de bijlage. 

De opzet van het model wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen 

• de ingaande beweging wordt volledig gescheiden behandeld van de 

uitgaande beweging. 

• het programma start met een deeltje in een asymptotische begintoestand 

ladkflt> met bezetting cJ!t = 1. De andere subtoestanden ladkOJ> 

hebben een bezetting cf!J = 0, i= o .. Jk. j#i. 

• banen worden geïntegreerd tussen zogenaamde significante punten Rstgn· 

Bij een significant punt verandert het verloop van de ontwikkeling in 

sub toestanden. 

Bij een crossingstraal Re wordt een nieuwe bezetting gecreëerd in een 

ander {a} 1 kanaal. 

- Voor een lockingstraal RL geldt dat de IJM> toestanden roteren {R>RL) 

of niet roteren {R<RL) 

• alle benodigde informatie van deeltjesbanen wordt opgeslagen in een 

tweedimensionaal zogenaamd kanalenarray. De eerste index is het 

kanaalnummer, de tweede index selecteerd de grootheid : de opbouw is 
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kan[i. j] 

i"',Ï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

cfJ . . -M ctM kannr ak 0 bn x y x y in L Gk A 

i = 1 de bezetting van de toestand laklkO>. 

j = 2 ak van het geselecteerde kanaal. 

i = 3 0 van het geselecteerde kanaal. 

i = 4 het baannummer van het geselecteerde kanaal. 

i = 5 de x-coordinaat van het deeltje waarop het kanaal betrekking 

heeft. 

i = 6 idem voor de y-coordiniaat. 

• 
i = 7 idem voor x. 

• 
i = 8 idem voor y. 

i = 9 geeft aan of de baan het omkeerpunt heeft bereikt 

{0 =uitgaande beweging, 1 = ingaande beweging). 

i = 10 geeft aan of de toestand waarop het kanaal betrekking heeft 

geloekt is {0 =niet geloekt, 1 =geloekt). 

i= 11,12 de verdeling over de magnetische subtoestanden -M en +M, 

0 = IMI. De bezetting is over het algemeen niet isotroop. 

Voor 0 = 0 wordt i = 12 niet gebruikt. 

i = 13 in sommige gevallen is de informatie die in het kanaal is 

opgeslagen niet meer benodigd {bv. waneer de bezetting van van 

kanaal zo klein is dat het niet langer in de berekening behoeft 

te worden meegenomen) en wordt het kanaal ongeldig {0 = geldig, 

1 = ongeldig). 

• de informatie over de significante punten is opgeslagen in een 

tweedimensionaal array rdata. De eerste index is het nummer rn van het 

significante punt. De tweede index geeft aan : 
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rda.ta [i. j] 

i"j 1 2 3 

rn uc a/er rsign 

j = 1 heeft rsign betrekking op een lockingstraal {0) of een 

crossingstraal {1) 

j = 2 als rsign een lockingstraal is staat hier de toestand waarop RL 

betrekking heeft. Is rsign een crossingstraal dan staat hier 

het nwmner van de crossing. 

j = 3 de waarde van rsign. 

• de informatie over de avoided crossings is opgeslagen in een aantal 

arrays 

cross[i,J] 

h...rc[i] 

fl, f2(i] 

hJwp[i] 

i = crossing nununer. 

j = 1,2 toestanden a1.2 waartussen crossing zich 

bevindt. 

i = 

i = 

i = 

crossing nummer. 

bevat He. 

crossing nununer. 

bevat Fk respectievelijk F1 

crossing nummer, 

bevat Hk 1. 

• de kanalen worden ingedeeld in groepjes waarvan de elementen dezelfde 

baan volgen. De elementen van een groepje hebben dezelfde toestand ak 

en baannununer nr. 

• als er een overgang van laklkO> naar la1110> optreedt worden er lk+l 

nieuwe kanalen {0-toestanden) bijgemaakt, omdat de nieuwe toestand door 

rotatiekoppeling overgaat in andere 0-toestanden. Als de nieuwe 
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toestand a1 geloekt is krijgen de nieuwe kanalen een verschillend 

baannununer. Indien de nieuwe toestand niet geloekt is krijgen ze 

hetzelfde baannununer; deze vormen dan een nieuw groepje. 

• de elementen van het groepje van een toestand ak die geloekt raakt door 

het bereiken van RL, k krijgen een eigen baannununer. De banen zullen 

zich dan vertakken. 

• de bezettingsgraad van de kanalen verandert op drie manieren 

1o bij een crossing {a}k~a}1 in de klasse 0. 

Als de bezetting van de toestand laklkO> vóór de crossing 

~(vóór} is, dan is de bezetting na de avoided crossing 

~(na} = (1 - P~t}~(vóór} en die van de nieuw gevormde 

toestand d?(na} = p~~·~(vóór). 

2o Zolang R > RL verandert de bezetting van de toestand laklkO> 

door rotatiekoppeling. Als geïntegreerd wordt van significant 

punt R1 tot R2. dan wordt de bezetting van de toestand in R2 
gegeven door vgl. (5.18}. 

3o Indien er ionisatie optreedt wordt fluxverlies na elke 

integratiestap in rekening gebracht. Als per tijdsinterval At 

een afstand AR wordt afgelegd wordt de verandering van de 

bezetting van de toestand laklkO> gegeven door : 

~(R + AR} = ~(R)[1 - W(R}At] 

(zie ook vgl.(3.24)) 

(6.13) 

Het programma wordt globaal toegelicht aan de hand van een voorbeeld (zie 

figuur 6.3). Er zij 3 significante punten. Er is een crossing van {a}5~a}6 

in n = 1 op Rc.56 7 ao. De lockingstralen zijn respectievelijk RL.5 = 4 en 

RL.6 = 5 ao. Het programma wordt doorlopen voor een impactparameter b = 3 ao. 

De botsingsenergie (100 meV ten opzichte van {a}5} is zodanig dat een overgang 

van de ene adiabaat naar de andere energetische altijd mogelijk is. 
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Het de~ltje begint in R = oometeen asymptotische begintoestand 

las, Js=1, 0=0>. De nummers in haakjes zijn bloknummers. De initialisatie 

[1] bestaat uit het inlezen van de botsingsenergie, asymptotische begin-

toestand, begin-botsingsparameter en de informatie over de significante 

punten. De lockingstralen RL.s{N{b)) en RL.6{N{b}} worden uitgerekend [5]. 

De significante punten worden in grootte gesorteerd [7] zodat ze in de volg-

orde Rc.s6. RL.6. RL.s doorlopen worden. 

In de begintoestand zijn er twee kanalen die een groep vormen {dezelfde 

baan} [8] : 

cf! • • -M ctM kannr ak rl bn x y x y in L Gk A 

1 1 5 0 1 00 b g 0 1 0 1 0 0 

2 0 5 1 1 00 b g 0 1 0 0 0 0 

Omdat de potentialen voor R < 15 ao gegeven zijn wordt de beweging tot 15 ao 

eenparig verondersteld. De rotatie van de internucleaire as die bij de trans-

latie van oo ~ 15 ao optreedt wordt in rekening gebracht [9]. Het eerste sig-

nificante punt is Rc.s6 [10]. De twee {a}s kanalen vormen een groepje [15]. 

De toestand {a}s is niet geloekt [21] {R > RL.s). zodat de baan van het groep-

je geïntegreerd wordt van R = 15 ao tot Rc.s6 met de over de rl-oppervlakken 

gemiddelde potentiaal {vgl.(5.19)) [23]. 

De optredende rotatiekoppeling wordt in rekening gebracht [24]. Voor elk 

van de {2) elementen van de groep wordt gekeken of het significante punt be-

trekking heeft op een van de kanalen [25]. Het significante punt is een 

crossingstraal [31] en heeft betrekking op de las, rl=O> toestand [33]. De 

nieuwe toestand is la6. rl=O> [37]. Er moeten dus ]6+1 = 3 nieuwe kanalen 

worden bijgemaakt [38]. Deze nieuwe toestand is niet geloekt {R > RL.6) [43] 

en de rl-componenten krijgen dus hetzelfde baannummer {2) [45]. De bezetting 

van de nieuwe kanalen wordt berekend aan de hand van de overgangskans [40]. 
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Op deze manier worden alle significante punten afgewerkt, waarbij steeds 

voor elk groepje kanalen de baan wordt berekend. In dit voorbeeld (zie figuur 

6.3) blijft de {a}s baan (b) ongelockt : de baan splitst zich op de uitgaande 

beweging bij Rc.56 in een {a}s- en een {a}6-baan. 

De {a}6-baan snijdt RL.6 wel : de toestanden n = 0, 1, 2 volgen hun eigen 

baan (c, d, e). Elk van deze banen vertakt zich bij het passeren van Rc.s6 

nog in een {a}s- en een {a}6-baan. Na het passeren van het grootste signifi-

cante punt op de uitgaande beweging (in dit geval Rcs6) worden de bezetting 

van de {a}6 toestanden opgeteld tot G6. De bijdrage aan de botsingsgeindu

ceerde doorsnede Ql!;I=O bij botsingsparameter b is dan : 

en in het algemeen (6.14) 

De bijdrage aan de ionisatiedoorsnede is 

(6.15) 

In dit eenvoudige geval vertakt de boom zich tot 8 banen. In het huidige 

rekenmodel zijn er 13 significante punten 

RL.7 ; RL.s en RL.9· Afhankelijk van de botsingsparameter en de begintoestand 

vertakt de boom zich dan tot 40 á 100 banen. 
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7. Resultaten NeM"-He. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen met het nieuw 

semi-klassiek programma gepresenteerd voor het systeem NeMM_He. De berekende 

doorsnedes voor intra-multiplet mixing bij NeMM_He botsingen worden vergeleken 

met de semi-klassiek berekende doorsnedes met het rechte-baan model 

{SEMPROG=SEM). de quanturnmechanisch berekende doorsnedes en de experimenteel 

bepaalde doorsnedes. 

De berekeningen voor het NeMM_He systeem dienen voornarnel ijk als test-

berekeningen voor het nieuwe rekenmodel. De berekeningen zijn slechts uit-

gevoerd voor één relatieve botsingsenergie {100 meV). 

In dit hoofdstuk zijn alleen de belangrijkste figuren en tabellen opge-

nomen. Alle andere gerefereerde figuren en tabellen, aangeduidt met Fig. Bx.x 

en Tabel By.y zijn opgenomen in een aparte bijlage bij dit afstudeerverslag. 

De parameters van de avoided crossings en de lockingstralen zijn in beide 

semi-klassieke rekenmodellen {rechte-banen model {SEM} en klassiekebanen model 

{NSP}) exact gelijk gekozen. Deze zijn weergegeven in Tabel 7.1.a en 7.l.b. 

De met beide semi-klassieke rekenmodellen berekende totale doorsnedes 

worden gepresenteerd in Tabel 7.2 en de figuren B3 en B4. 

' 4 overgangen in {a}4.5.6.7· 

In eerste instantie worden alleen overgangen binnen het {a}4.5.6.7-

manifold in beschouwing genomen. In Tabel 7.2.a .. d staan de getalwaarden van 

de totale doorsnedes ol~ I . gegroepeerd naar de begintoestand {ah en de 

asymptotische begin-oriëntatie IMkl· Gegeven worden : de quanturnmechanische 

berekeningen (QM); de experimenteel bepaalde doorsnedes {EXP); de rechte-baan 

berekeningen (SEM) en de klassieke-baan berekeningen {NSP). Bij de NSP 

berekeningen wordt onderscheidt gemaakt tussen berekeningen met vast gekozen 

lockingstralen RL {NSPal) en de situatie waarbij de lockingstraal voor iedere 

N wordt berekend {NSPbl). 
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Tabet 7.1.a Crossing parameters voor Ne**-He. 

:rossing 0 Re '\t Fk Ft vkt A~l 
{k. t) {ao) {me V) (meV/a0) (meV/a0) (mis) {me V) 

-57 0 7.0 20 70 0 2900 80.6 

! 45 1 8.60 0.9 21 0.6 20 10.7 

56 1 6.95 17.8 75 0 2150 56.5 

67 1 7.35 3.6 42 1.9 165 24.1 

Tabet 7.1.b : Lockingstraten voor Ne**{a}k-He toestanden. 

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

4 8.00 

5 2.00 

6 7.25 

7 7.00 
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Tabel 7.2 a : Gepolariseerde totale doorsnedes Q~~~ I voor Ne**-He in Ä2
, E = 100 meV. 

+ : Quanturnmechanisch niet berekend. - : Experimenteel niet bepaald. x : niet inbegrepen in rekenmodel. 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

{a}k -+ {a} 1 IMk I QM EXP SEM NSPa) NSPb) 

4 -+ 3 0 18.5 - x x x 

1 12.1 - x x x 

2 9.8 - x x x 

4 -+ 5 0 6.95 5.65 6.60 11.1 11.0 

1 9.29 6.52 5.90 4.72 7.2 

2 12.7 9.12 6.21 3.26 3.6 

4 -+ 6 0 1.69 1.33 0.76 0.58 0.59 

1 1.40 1.53 0.63 0.54 0.58 

2 1.28 0.79 0.40 0.32 0.31 

4 -+ 7 0 2.89 3.63 7.82 7.35 6.95 

1 3.62 3.63 7.77 7.18 7.53 

2 1.96 2.03 3.60 3.46 3.31 

4 -+ 8 0 1.86 - x x x 

1 1.79 - x x x 

2 0.80 - x x x 

4 -+ 9 0 0.70 - x x x 

1 1.22 - x x x 

2 0.51 - x x x 
-- ------

a) NSP met 4 overgangen en RL vast. bJ NSP met 4 overgangen en R ( N) • 
L 

NSPC) 

9.04 

10.0 ~ 

7.67 

9.13 

4.30 

3.90 

0.47 

0.59 

0.32 

2.28 

2.86 

1.34 

3.06 

4.95 

1.99 

0.27 

0.027 

0.062 

c) NSP met 7 overgangen en R ( N) • 
L 



Tabel 7.2 b : GepoLariseerde totaLe doorsnedes Q!~~ I voor Ne**-He in Ä2 , E = 100 meV. 

+ : Quanturnmechanisch niet berekend. - : ExperimenteeL niet bepaaLd. x : niet inbegrepen in rekenmodel. 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

{ah -+ {a} 1 l}h I QM EXP SEM NSPa 1 NSPb 1 NSPc 1 

5 -+ 3 0 0 0.05 x x x 3.1 .. 
1 0.18 0.09 x x x 1.2 

0 0.5 x x x 2.6 

5 -+ 4 0 14.4 13.2 7.26 13.8 14.9 10.6 

I 
1 13.7 12.5 6.12 6.2 7.8 5.9 

~ 
I 

1.0 1.1 1.2 2.2 1.9 1.8 

5 -+ 6 0 0.66 0.50 0.056 0.24 0.23 0.25 

1 0.93 0.97 0.043 0.08 0.09 0.10 

0.71 0.52 1.3 3.0 2.6 2.5 

5 -+ 7 0 7.1 7.0 6.95 8.24 8.23 4.77 

1 1.9 2.0 2.33 1.79 1.77 1.08 

3.7 3.5 3.0 4.6 4.6 4.4 

5 -+ 8 0 1.09 1.1 x x x 0.72 

1 0.33 0.43 x x x 0.20 

3.3 2.5 x x x 3.6 

5 -+ 9 0 1.52 - x x x 2.97 

1 0.32 - x x x 0.58 

4.8 - x x x 5.1 
-~ 

a) NSP met 4 overgangen en R vast. b) NSP met 4 overgangen en R (N). c) NSP met 7 overgangen en R (NJ. 
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Tabel 7.2 c Gepolariseerde totale doorsnedes Q~~~~ uoor NeHH_He in Ä2
, E = 100 meV. 

+ : Quanturnmechanisch niet berekend. - : Experimenteet niet bepaald. x : niet inbegrepen in rekenmodel. 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

{ah _.{a} 1 I.Mk I Q.M EXP SE.M NSPa 1 NSPb 1 NSPc 1 

6 ... 3 0 0.016 - x x x 0 .. 
1 0.016 - x x x 0 

2 0.002 - x x x 0 

6 ... 4 0 0.12 0.39 0.070 0.026 0.020 0.023 

1 0.38 0.24 0.18 0.098 0.11 0.12 

2 0.036 0.10 0.026 0.008 0.006 0.007 

6 ... 5 0 0.019 0.03 0.020 0.070 0.069 0.068 

1 0.080 0.18 0.012 0.061 0.060 0.056 

2 0.080 0.002 0.009 0.029 0.030 0.030 

6 ... 7 0 7.51 5.3 6.32 5.19 4.89 2.41 

1 5.07 4.9 3.60 3.60 3.97 1.89 

2 2.63 1.9 3.46 3.78 3.99 1.96 

6 ... 8 0 6.34 - x x x 2.41 

1 2.16 - x x x 2.10 

2 4.29 - x x x 2.05 

6 -+ 9 0 7.53 - x x x 0.13 

1 9.63 - x x x 0.022 

2 7.45 - x x x 0.020 
-

a) NSP met 4 overgangen en R vast. bJ NSP met 4 overgangen en R CNJ. c) NSP met 7 overgangen en R CNJ. 



Tabel 7.2 d: Gepolariseerde totale doorsnedes Q~~~~ voor Ne**-He in Ä2
, E = 100 meV. 

+ : Quanturnmechanisch niet berekend. - : Experimenteel niet bepaald. x : niet inbegrepen in rekenmodel. 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10- 3 • 

{ah -+ {a} 1 l.~h I QM EXP SEM NSPa 1 NSPb 1 NSPC) 

7 -+ 3 0 + - x x x 0 
~ 

1 + - x x x 0 

+ - x x x I 

7 -+ 4 0 0 0.035 0 0 0 0 

1 0.001 0.43 0.001 0.001 0.001 0 
I 

~ 0.05 0.08 0.01 0 0 I 
I 

7 -+ 5 0 0.071 0.59 0.21 0.16 0.16 0.12 

1 0.002 0.066 0.006 0.11 0.11 0.052 

31 9.0 33 1.5 1.5 2.31 

7 -+ 6 0 0.85 0.89 2.42 3.52 3.39 1.85 

1 6.9 4.3 6.69 6.24 6.20 2.94 

0.12 0.21 0.36 0.56 0.55 0.63 

7 -+ 8 0 4.2 6.3 x x x 17.4 

1 8.1 10.3 x x x 18.9 

0.52 0.62 x x x 0.9 

7 -+ 9 0 + - x x x 10.5 

1 + - x x x 7.17 

+ - x x x 1.46 
--- -

a) NSP met 4 overgangen en R vast. b) NSP met 4 overgangen en R (N). c) NSP met 7 overgangen en R (Nl. 



In de figuren B3.a tot en met B3.L wordt de bijdrage AQ aan de totale door

snede Q{~ I voor botsingsgeïnduceerde overgangen van {a} k-+{a} 1 weergegeven. 

Dit gebeurt als functie van de impactparameter b. Elke figuur heeft 

betrekking op één overgang. In de figuren staan de bijdragen voor elk van de 

asymptotische IMk l-begintoestanden voor zowel de rechte-baan (SEM) als de 

klassieke-baan berekeningen. De NSP-berekeningen komen overeen met de in 

Tabel 7.2 aangegeven berekeningen NSPal. 

De verschillen tussen de NSP berekeningen met vaste lockingstraal (NSPa 1
) 

en variabele lockingstraal (NSPb 1
) zijn zeer gering, met uitzondering van de 

{a}4 ~ {a}s overgang. Dit geeft aan dat de keuze van de vaste, gemiddelde 

lockingstraal reëel is. 

De overeenkomst tussen de nieuwe semi-klassieke berekeningen (NSP) en de 

lrechte-baan berekeningen (SEM) is groot. De figuren bevestigen dat de twee 
I 

rekenmodellen (SEMen NSP) zeer goed bij elkaar aansluiten, met name de over-

gangen {a}4-+{a}r,, {a}4-+{a}7, {a}s-+{a}7, {a}7-+{a}r, en {a}7-+{a}4. De kleine 

waargenomen afwijkingen zijn een gevolg van het verschil in de gevolgde baan 

(rechte-baan versus klassieke-baan). De rotatiekoppeling is dan verschillend. 

De opmerkelijkste verschillen gaan wij nu per overgang bespreken : 

{a} 4 ~ {a}5 : QI 0 1(NSP) >> Qloi(SEM). De verkeerde rangschikking van de door

snedes QIOI > Qlll > Ql 2 1 in vergelijking met de experimentele en quantum-

chanische resultaten blijft gehandhaafd (Tabel 7 .2a). De afval van de 

bijdrage AQ(b) aan de doorsnedes (fig.B3.a) vindt bij de NSP berekeningen 

plaats bij een kleinere botsingsparameter b (~7.8 ao) dan bij de SEM-bereke-

ningen (8.2 ao). Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat bij grote 

impactparameters de rotatie-energie Er o t de effectieve potentiaal repulsief 

maakt en de banen beïnvloedt. De klassiek berekende banen zullen dus bij 

kleinere impactparameters dan in het rechte-banen model het geval is de 

{a}4~a}s crossing (Rc.45 = 8.6 ao) niet meer bereiken. 

De IM4 1 = 0 bijdragen zijn voor de NSP-berekeningen duidelijk verschillend 
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van de SEM-be~·zkeniïl6en. In het SEM-prograrnma worden de klassieke omkeer-

punten Rr berekend aan de hand van over a-oppervlakken gemiddelde potentiaal, 

gerepresenteerd door vijf rechte lijnstukken. Uit de Ne**-He potentiaalcurven 

(zie figuur B.l) blijkt dat deze keuze volledig verkeerd uitpakt voor de 

{a}4-potentiaal. De {a}4-potentiaal loopt in de n = o+ klasse vrij ver naar 

binnen, terwijl de potentiaal in de n = 1 en n = 2 klasse juist sterk repul-

sief is. De met SEM berekende omkeerpunten zijn voor de {a} 4-toestand, die 

een lockingstraal RL = 8 ao heeft, foutief. Het ontstane verschil tussen de 

SEM- en NSP-berekeningen is dus een effect van het verschil in doorlopen baan. 

{a}4~a}& : De SEM-bijdragen AQ(b) aan de totale doorsnede vertonen een piek 

rond b = 8 ao (fig. B3.b). Dit is te wijten aan een discontinue aansluiting 

van het gebied waar de {a}4~a}& energetisch haalbaar is, en het gebied waar 

tunneling optreedt. In het nieuwe semiklassiek rekenprogramma is veel zorg 

besteed dit te vermijden (zie §5.3.3). 

{a}5 -+ {a}4 : Q lo I (NSP) » Q lo I (SEM). De absolute waarde van de doorsnede 

Qlol komt dichter bij de quanturnmechanisch berekende waarde te liggen, maar 

het polarisatie-effect Qloi/QI1 1 wordt vergroot (Tabel 7.2b). 

{a}s -+ {a}6 : De NSP waarden liggen dichter bij de quanturnmechanisch berekende 

doorsnedes dan de SEM waarden (Tabel 7 .2b). De semi-klassiek berekende 

polarisatie-effecten blijven tegengesteld aan de quanturnmechanisch berekende. 

Beide rekenmodellen geven een piek rond b = 8 ao te zien in de bijdrage 

AQ(b) aan de totale doorsnede (fig.B3e). Dit is een gevolg van het feit dat 

de enkele overgangskans p van de {a}4~a}s van p ~ 1 naar p ~ 0 gaat (zie 

fig.B2). Er gaan dan geen {a}s-deeltjes meer naar de {a}4- toestand, zodat er 

effectief méér naar de {a}&-toestand gaan. 

{ah -+ {a}5 Er wordt met NSP bijna geen polarisatie-effect berekend, in 
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tegenstelling tot de quantununechanische berekening (fig. 7 .2d). De 

I botsingsenergie (100 meV) is maar nauwelijks groter dan de drempel energie 

{Es(Rc)-E7(oo) = 97 meV} van de crossing. De gegeven semi-klassiek berekende 

! doorsnedes zijn bij dit soort drempeleffecten onbetrouwbaar. Als de 

{ah -+ {a}s doorsnedes bij 140 meV worden berekend levert dit een goede 

overeenkomst op : 

QM 

0 2.5 2.5 

1 0.31 0.49 

8.1 5.1 

7 overgangen in {a}3.4o5o6o7o8o9• 

Uit de analyse van de semi-klassiek berekende inelastische doorsnedes 

(NSPal en NSPbl in Tabel 7.2) volgt dat globaal gezien de Q~. de QJ~ en de 

QJ~ doorsnedes te groot zijn vergeleken met de quantununechanisch berekende 

doorsnedes. Bij een nadere beschouwing van de adiabatische Ne 10E-He poten-

tiaalcurven (fig.B.l) blijkt dat er naast de avoided crossing binnen het 

{a}4.5·6·7-manifold ook avoided crossings aanwezig zijn tussen de {a}7 en {a} 9 

toestanden in de n = o- klasse en tussen de {a}7 en {a}a toestanden in de n = 

1 klasse. 

Hoewel als zodanig in de potentiaalcurven niet als avoided crossing herken-

baar, blijkt er ook tussen de {a}3 en {a}4 in de n = o+ klasse een geloka-

liseerde radiële koppeling aanwezig. Dit wordt verduidelijkt in figuur 7.1, 

waar de radiële koppelingsmatrix-elementen <adkO IB18R I ad 10> zijn berekend 

als functie van de internucleaire afstand R voor de toestanden {a}3 en {a}4 in 

de n = o+ klasse. Ter vergelijking zijn ook de matrixelementen voor de 

toestanden {a}s en {ah in de n = o- klasse weergegeven. De {a}s +--+ {a}7 

koppeling is wél duidelijk als avoided crossing herkenbaar in de adiabatische 

potentiaalcurves. 
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Om de radiële koppeling tuss".· de {a}~ f')n {a}4 toestanden te kunnen 

meenemen in de semi-klassieke berekeningen, beschouwen we de koppeling als een 

gelokaliseerde avoided crossing {zie fig.7.2). De crossingstraal Re wordt 

gelegd op de internucleaire afstand waar het radiële koppelingsmatrixelement 

maximaal is (zie fig.7.1). De parameters van de extra crossingen zijn weer-

gegeven in Tabel 7.3. 

TabeL 7.3 : Extra avoided crossingen voor NeKK_He. 

{a}k+-+{a} 1 n Rc[ao] Hc[eV] Hk 1 [meV] Fk[mev/ao] F1 [meV/ao] Ukl[rnls] 

7 +-+ 9 o- 8.56 18.6078 20.6 74.7 -3.2 2753 

3 +-+ 4 o+ 11.28 18.7109 4.1 10 -1.3 766 

7 +-+ 8 1 8.39 18.6190 13.7 64.9 -3.7 1380 

Het opnemen van de avoided crossingen in het rechte-banen model is niet 

mogelijk. Door de flexibele opzet van het klassieke-banenmodel {Hfst.5) 

kunnen de extra crossingen eenvoudig toegevoegd worden. De overgangen 

{a}k~a}3.a.9 zijn zowel voor het quanturnmechanische (QM) als het semi

klassieke geval (NSPcl) weergegeven in Tabel 7.2. In de figuren B4.a tot en 

met B4.u zijn de AQ bijdragen als functie van de impactparameter weergegeven 

voor de semi-klassieke berekeningen {NSPc l) en de quanturnmechanische 

berekeningen {QM). Als de semi-klassiek berekende doorsnedes (nu : 7 over-

gangen, NSPcl) worden vergeleken met de quanturnmechanische resultaten valt op 

• {a} 4~a}3 : Deze overgang wordt redelijk goed beschreven. De NSP- resul-

• 

taten zijn vrijwel ongepolariseerd, in tegenstelling tot de QM resultaten 

(Tabel 7 .2a). Dit duidt op een te kleine referentie-snelheid van de 

{a}3+-+{a}4 crossing. 

{a}4~a}7 : de semi-klassiek berekende olol is nu van de goede grootte

orde, de Qlll is echter te klein (Tabel 7.2a). Dit is terug te vinden in 
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het feit dat de {a}4-+{a}s. die via de {a}7~a}s overgang ve,..loopt te 

groot is. 

• {a}4-+{a}9 : de quanturnmechanische bijdragen AQ(b) aan de totale doorsnede 

strekken zich over een breder impactparametergebied uit dan het geval is 

in de NSP berekeningen (fig.B4.f). De semi-klassiek berekende doorsnedes 

zijn bovendien veel te klein (Tabel 7.2a). 

• {a}s-+{«}3 Deze overgang wordt veel te groot berekend (Tabel 7.2b). 

• {a}s-+{a}4 Deze overgang blijft sterk gepolariseerd, ondanks de extra 

• 

{a}3~a}4 crossing (Tabel 7.2b). 

{a}5-+{ah : de Q lo I wordt door de extra overgangen te sterk verkleind . 

Dit vinden we weer terug in een te grote QIOI bij de {a}5-+{a} 9 overgang, 

die via de {a}7~a}g crossing verloopt (Tabel 7.2b). 

• {a}6-+{a}g : de semi-klassiek berekende doorsnedes zijn veel te klein 

(Tabel 7 .2c). De quanturnmechanische bijdragen AQ(b) aan de totale 

doorsnede zijn significant in het impactparametergebied 1 < b < 5 ao 

(Fig. B4.f). De bijdragen rond b = 6 ao verlopen via de {a}6~ah 

crossing (lage snelheidscrossing, bijdragen bij grotere impactparameters) 

en de {a}7~a}g crossing. Dit duidt waarschijnlijk op de aanwezigheid 

van een sterke radiële koppeling tussen de {a}s en {a}g toestanden in de 

n = 1 klasse. Dit verklaard ook de te klein berekende doorsnedes voor de 

{a}4~a}9 overgang. 

• {a}?-+{a}6 : de QIOI doorsnede is te klein. Dit zien we terug in te grote 

doorsnedes voor de {a}7-+{a}s overgang (Tabel 7.2d). 

• {a}?-+{a}a: de Qlol en Ql 1 1 doorsnedes zijn te groot. Het feit dat een 

polarisatie-effect ontbreekt duidt op een te hoge referentie snelheid van 

deze crossing (Tabel 7.2d). 

De avoided crossing tussen de {a}3 en {a}4 toestanden levert niet het be-

oogde resultaat : de {a}5-+{a}3 overgang wordt slecht beschreven en het semi

klassiek berekend polarisatie-effect ol 0 1;ol1 1 in de doorsnedes van de 
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{a}s-+{a}4 overgang kan niet teniet gedaan worden. Vergelijkingen tt:.;..;;sen. .:;emi -· 

klassieke berekeningen en quantununechanische berekeningen zijn reeds eerder 

aanleiding geweest te suggereren dat naast radiële Landau-Zener achtige 

koppelingen rond de {a}s~a}4 avoided crossing, ook andere koppelingen eenrol 

spelen {bv. Demkov koppeling [HOE87, MAN88c]). 

Een betere overeenstemming tussen semi-klassiek en quanturnmechanisch 

berekende doorsnedes kan worden verkregen door de crossing-parameters te 

variëren. Met name de hellingen Fk en F 1 van de diabaten zijn niet eenduidig 

bepaald. In het rechte-banen model {SEM) is reeds een optimalisatie van de 

hellingen toegepast (Tabel 7.1a), waardoor de resultaten op het eerste gezicht 

beter overeenstemmen met de quanturnmechanische resultaten. Als wordt 

aangenomen dat alleen de referentiesnelheid van de crossing de bepalende 

grootheid is, blijven er nog 7 parameters over die gevariëerd kunnen worden om 

de NSP-resultaten beter in overeenstemmimg te brengen met de quanturnmechanisch 

berekende doorsnedes. 
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8. Penning-ionisatie bij NeMM{a}g-Ar botsingen. 

8.1 Inleiding. 

De kracht van het nieuw semiklassiek rekenmodel schuilt in het feit dat het 

de concurrerende processen intra-multiplet mixing en Penning-ionisatie 

beschrijft. Experimenteel zijn ionisatie-doorsnedes JQJ!~I(E) als functie van 

de energie bepaald door botsingen van kortlevende NelElE{a}g-atomen met edel-

gassen en kleine moleculen [WEISS]. De ionisatie-doorsnedes voor NelElE{a} 9 -Ar 

botsingen laten een polarisatie-effect Pexp = ( 3QJ~1 + 3QJ!1)/2 3QJ~1 zien dat 

afneemt van Pexp = 2.6 in het thermisch energiegebied tot Pexp = 1.4 in het 

superthermisch energiegebied [BEYSS, SOMSS]. In dit hoofdstuk worden de 

berekeningen met het nieuw semi-klassiek programma gepresenteerd. Het blijkt 

dat zowel het polarisatie-effect als de energie-afhankelijkheid van de 

ionisatie doorsnedes bij NelElE{a}g-Ar botsingen kunnen worden verklaard, mits 

1 de imaginaire potentiaal die het fluxverlies beschrijft juist gekozen wordt. 

De reële potentiaal bepaalt de baan R(t). Het fluxverlies door ionisatie 

wordt bepaald door de de imaginaire potentiaal f(R) en de verblijftijd van de 

deeltjes op elk traject AR langs de baan. Omdat beide potentialen (reëel en 

imaginair) gecorreleerd zijn, wordt in dit stadium waar nog geen f(R) bekend 

is, gekozen voor één bepaalde reële potentiaal om het proces Penning-ionisatie 

te bestuderen. Vrij arbitrair is gekozen voor de set adiabatische potentialen 

E~n(R) (Hfst. 4}. 
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8.2 Imaginaire potentiaal. 

In principe is de imaginaire potentiaal T(R) onbekend voor het systeem 

NeNN{a}g-Ar. Zoals reeds vermeldt in §3.4 wordt de ionisatiekans bepaald door 

de overlap van de Ar 3p-golffuncties met de golffuncties van het (2p)- 1 -gat in 

Omdat de overlap op grote internucleaire afstand R een 

~exponentieel verloop heeft, wordt voor de imaginaire potentiaal veelal 
I 

een 

I vormfunctie T(R) "' exp( -R) genomen. Voor kleine internucleaire afstanden zal 

er verzadiging van de overlap optreden. 

De overlap hangt af van de oriëntatie van het (2p)- 1-gat ten opzichte van 

de internucleaire as. De twee oriëntaties a= (lmci=O) en~= (lmcl=1) (zie 

figuur 3.5) leiden tot twee onafhankelijke imaginaire basispotentialen T (R) 
a 

en T_(R) (vergelijk dit met de reële basispotentialen V (R) en V (R)). Als 
" a ~ 

deze twee basispotentaialen bekend zijn kan aan de hand van het koppelings-

schema voor elke moleculaire NeNN_Ar toestand lakO> de bijbehorende imaginaire 

potentiaal T~(R) worden bepaald. De opzet tot een quanturnmechanische 

berekening van de T (R) enT (R) basispotentialen is reeds gegeven [SOM88]. a v 

Bij de bestudering van Penning-ionisatie bij NeNN{a}g-Ar botsingen zal in 

dit stadium getracht worden proefondervindelijk een ~(R) vast te stellen. 

Heel algemeen stellen we 

0 0 0 
T0 (R) =Tm exp{-b (R-Rs)} 

=~ 

R > R~ 

R ~ R~ 

(8.1) 

met ~de verzadigingswaarde T0 (Rs). Rs de verzadigingsstraai en b0 een coëf

ficiënt die de steilheid van de kromme reguleert. Dit is verduidelijkt in 

figuur 8.1. 

In de literatuur kunnen reële startwaarden worden gevonden voor Tm. Rs en b. 

Deze zijn weergegeven in Tabel 8.1. De referenties aangegeven met een CNl 

-100-



R5 R 
Figuur 8.1 : De imaginaire potentiaal f(R), Logaritmisch uitgezet als 

functie van de internucleaire afstand R. Bij R = Rs treedt 

verzadiging op. 

gaan uit van een imaginaire potentiaal zonder verzadiging. n 
De waarde van r m 

is in dat geval bepaald door Rs = 5 ao te stellen. In geen van de aangegeven 

referenties wordt een 0-afhankelijke imaginaire potentiaal gebruikt. 

Tabel 8.1 : Literatuurwaarden voor fm. Rs en b. 

Systeem Ref. fm [meV] b [ao] Rs [ao] f(8.5 ao) [J..LeV] 

Ne10(-Ar BUSSS* 6.3 1 5 0.19 

Ne*-Ar AQU85* 2.8 0.87 5 0.13 

Ne*(3Po)-Ar VER84 22.9 3.3 4.9 0.16 

Ne*(3P2)-Ar VER84 8.9 1.8 4.0 2.7 

Ne*(3Po)-H2 BER85 9.6 3 4.9 0.20 

Ne*(3P2)-H2 BER85 3.2 2.6 4.9 0.28 

Uit de tabel blijkt dat Rs constant is over de bekeken systemen. Zowel de 

verzadigingswaarde als de helling varieert flink. De oorzaak hiervan is de 

correlatie tussen fm en b in de representatie van vgl. (8.1). Omdat de waarde 

van f in het klassieke omkeerpunt het meest belangrijk is én meestal alleen in 

het thermische energiegebied gemeten is, is het zinvol om de waarden met 

elkaar te vergelijken bij één vaste afstand, bv. R = 8.5 ao. zoals weergegeven 
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in de laatste kolom. Bovendien is er ook weer de correlatie met het reële 

deel van de potentiaal van de verschillende auteurs. Een omkeerpunt bij 

kleinere waarde van R vereist een imaginaire potentiaal die lager ligt. 

De getallen in Tabel 8.1 zijn als richtlijn gebruikt voor de NSP bereke-

ningen. Reeds in een vroeg stadium is gebleken dat een 0-onafhankel ijke 

imaginaire potentiaal T(R} geen enkel polarisatie-effect te zien gaf. Dit is 

begrijpelijk, omdat ionisatie voornamelijk plaatsvindt rond het omkeerpunt, 

waar de verblijftijd het grootst is. Zoals te zien is in figuur 8.2 zijn de 

omkeerpunten voor alle 0-toestanden nagenoeg hetzelfde, met name in het super-

thermische energiegebied. Door de waarden Tm. Rs en b van 0 te laten afhangen 

kan een polarisatie-effect worden geïntroduceerd. 

Om de invloed van de parameters Tm. Rs en b op het polarisatie-effect en de 

energie-afhankelijkheid van de ionisatie-doorsnedes na te gaan, is steeds 

1 slechts één parameter 0-afhankelijk gekozen, terwijl de andere constant werden 
I 

I gehouden. De resultaten van de berekeningen, uitgevoerd bij E = 130 meV en 

E = 1000 meV, zijn weergegeven in de figuren 8.3a tot en met 8.3c. Een picto-

gram boven de figuren geeft de situatie aan die is doorgerekend. In de 

bovenste figuren is de verhouding van het berekende polarisatie-effect Pcalc 

en het experimenteel bepaalde polarisatie-effect Pexp uitgezet als functie van 

de energie. De onderste figuren geven de verhouding weer van de berekende 

gemiddelde ionisatie doorsnede <O>calc en de experimenteel bepaalde gemiddelde 

doorsnede <O>exp als functie van de botsingsenergie. Het gemiddelde is gedefi-

. (3 Jol 3 111 3 121 3 131} n1eerd als <Q>= Q,on + 2 Oton + 2 Oton + 2 Qlon /7. 

De berekeningen zijn steeds uitgevoerd met een locking-factor cl = 4 en 

Cl = 8. Als de locking-factor groter wordt gekozen zal de locking-straal 

Zoals uit de figuren blijkt is het 

effect hiervan op het polarisatie-effect groot. Het effect van de locking-

factor Cl is zo sterk omdat de 0-opsplitsing voor de Ne**{a}g-Ar potentiaal 

niet erg steil verloopt (zie figuur 8.4). In alle gevallen blijkt het polari-

satie-effect beter te beschrijven te zijn met een locking-factor cl = 8. 
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Met de imaginaire potentialen van figuur 8.3.a (vaste b en Rs) wordt het 

polarisatie-effect slecht beschreven p ca 1 c/P e xp neemt te sterk toe als 

functie van de energie. Ook de gemiddelde doorsnedes zijn te klein en nemen 

te sterk af als functie van de energie. Als de verzadigingsstraai 

a-afhankelijk wordt genomen {figuur 8.3.b} wordt het polaristie-effect beter 

beschreven. De absolute waarde van de gemiddelde doorsnede is nog steeds te 

klein en de energie-afhankelijkheid ervan wordt nog steeds slecht beschreven. 

Redelijke resultaten worden verkregen als de helling a-afhankelijk wordt 

genomen (figuur 8.2.c). Zowel het polarisatie-effect als de gemiddelde ioni-

satie-doorsnede worden dan redelijk beschreven als functie van de energie. 

Het voorgaande duidt erop dat een a-afhankelijkheid van slechts één van de 

parameters niet voldoende is om het gewenste resultaat te verkrijgen. 

Een veel betere overeenkomst wordt echter verkregen door voor de a = 0 en 

a = 1 potentialen samen en voor de a = 2 en a = 3 potentialen samen zowel de 

verzadigingsstraai Rs als de helling b a-afhankelijk te maken. Dit wordt 

geïllustreerd in figuur 8.4. In dit geval worden zowel het polarisatie-effect 

als de energie-afhankelijkheid goed beschreven. De set van "beste" parameters 

is weergegeven in tabel 8.2. Er is geen poging gedaan deze set te optima-

liseren. In figuur 8.5 is de experimenteel bepaalde gemiddelde ionisatie-

doorsnede <Q>exp weergegeven als functie van de energie, tesamen met de 

iberekende doorsnedes <Q>calc· 

I 
Tabel 8.2 Set van "beste" parameters voor de imaginaire potent iaa1.. 

a fm [me V] b [ao] Rs [ao] 

0,1 20 1.0 4.5 

2,3 20 2.0 3.5 
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Figuur 8.5 Gemiddelde ionisatie doorsnede als functie van de energie. 

Alle berekende doorsnedes met bijbehorende parameters zijn getabelleerd in 

Tabel B.l. 

In de figuren 8.6a .. d is voor de energieën E = 130, 200, 500 en 1000 meV de 

totale ionisatiekans voor een deeltje dat botst met impact parameter b weer-

gegeven. Als imaginaire potentiaalparameteres zijn de waarden van Tabel 8.2 

genomen. De figuren illustreren het feit dat het polarisatie-effect afneemt 

als functie van de energie. Bij toenemende energie immers schuift de locking-

straal naar kleinere R-waarden. Er treedt dan meer 0-menging op, waardoor het 

polarisatie-effect wordt gedempt. Dit effect wordt duidelijk gemaakt in de 

figuren 8. 7a en 8. 7b. In de eerste situatie is de {a}g-toestand ongelockt 

langs de gehele baan en wordt er slechts een polarisatie-effect P = 1.1 

berekend. In het tweede geval is de {a}g-toestand geloekt langs de gehele 

baan. De keuze van de potentiaalparameters leidt dan tot een polarisatie-

effect P = 4.6. 
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In dit hoofds:uk :..:: geheleken dat het nieuw semi-klassiek progranuna de experi

menteel waargenoemen ionisatie doorsnedes voor NeMM{a} 9 -Ar botsingen goed kan 

beschrijven, mits de imaginaire potentiaal f 0 (R) handig wordt gekozen. De 

geldigheid van de gekozen imaginaire potentiaal parameters kan worden getoetst 

zodra de imaginaire potentiaal quanturnmechanisch is berekend [SOMSSJ. 
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8.2. Het poLarisatie-effect P = (3 Qioi+3 QI 1 I)/23 QI 3 1 neemt 

af aLs functie van de energie. 
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Figuur 8.7 Ionisatiekans Kton(b) als functie urut de impactparameter. 

In situatie a is de {a}g-toestrutd ongelockt langs de gehele 

baan. Er is nauwelijks een polarisatie-effect P = 1.1. 

In situatie b is de {a}g-toestrutd geloekt Langs de gehele 

baan. De keuze van de potent iaatparameters leidt dan tot 

p = 4.6. 



9. Intra-multiplet mixing bij NeMM_Ar botsingen. 

9.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van totale doorsnedes 

QIMkl van intra-multiplet mixing bij Ne**-Ar botsingen. Getracht wordt de 
L+-k. 

tendens in de resultaten aan te geven, zonder elke overgang in detai 1 te 

bespreken. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de quantum-

mechanische gekoppelde kanalenberekeningen, die zijn uitgevoerd met de in 

hoofdstuk 4 berekende basispotentialen yv, yv en yc, yc van de (valentie-) 
a 1r a 1r 

electron-care en core-core wisselwerking ( §9. 2). Deze berekeningen, die 

zijn uitgevoerd zónder ionisatie, worden vergeleken met NSP-berekeningen 

zónder ionisatie. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van 

1 botsingsgeïnduceerde doorsnedes, waarbij ionisatie wél wordt meegenomen 

(§9.3}. Deze worden vergeleken met experimenteel bepaalde doorsnedes. 
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9.2 Botsingsgeïnduceerde doorsnedes zónder ionisatie. 

A Quantummecbanische resultaten. 

Met het quanturnmechanische gekoppelde kanalenprogramma zijn berekeningen 

u i tgevoerd voor het systeem Ne** -Ar. In dit stadium bezit het programma 

niet de mogelijkheid fluxverlies door ionisatie te berekenen. Als basis-

potentialen zijn enerzijds de met de modelpotentiaalmethode bepaalde 

potentialen yv • 
a,m 

yv 
1r,m 

en yc .vc van de electron-core en core-core a,m 1r,m 

wisselwerking gebruikt en anderzijds de door C4-aanpassing van Ne**-He 

basispotentialen bepaalde potentialen yv C , yv C en yc C , yc C ( 4. 3B). 
a, 4 1r, 4 a, 4 1r, 4 

De resultaten van de berekeningen zijn vermeld in Tabel 9.la voor overgangen 

vanuit een begintoestand met 1 = 1 ( {a}s, {ah) en Tabel 9. lb voor over-

gangen vanuit een begintoestand met 1 = 2 ({a}4, {a}&). Ter vergelijking 

zijn ook de experimenteel bepaalde doorsnedes (exp) vermeld. Alleen de 

overgangen binnen het {a}4,5.&.7-manifold zijn bekeken. 

Als de berekende doorsnedes van beide sets basispotentialen worden 

vergeleken valt op dat de overeenkomst globaal gezien redelijk is, met name 

wat het polarisatie-effect betreft. De "C4"-doorsnedes zijn in de meeste 

gevallen groter dan de "m"-doorsnedes. Dit sluit aan bij de in hoofdstuk 

uitgesproken verwachting. Op grond van het feit dat de avoided crossings in 

de adiabatische potentialen E~(R) bij grotere R-waarden liggen dan in de 

adiabatische potentialen E~n(R), met vergelijkbare referentie-snelheid, is 

dit begrijpelijk. De experimenteel bepaalde doorsnedes zijn kleiner dan de 

quanturnmechanisch berekende doorsnedes tengevolge van fluxverlies door 

ionisatie. De experimentele waarden bedragen 30-50 % van de quantum-

mechaische. 

Het polarisatie-effect QI 0 1;Qill neemt af als functie van de energie 

(Tabel 9.1a). Dit is te wijten aan het feit dat bij hogere energieën de 

bijdragen aan de totale doorsnede bij grotere impactparameters zullen 
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I 

I. 

Tabel 9.1a Resultaten van de quanturnmechanische berekeningen 

{a}k~a}1 

5-+4 

5-+6 

5-+7 

7-+4 

7-+5 

7-+6 

(m = input potentiaal berekend met modelpotentiaalmethode, 

c4 = input potentiaal berekend door c4-aanpassing) voor 

Ne""-Ar in vergelijking met experimentele resultaten, 

voor een ] = 1 begintoestand. 

Ecm m c4 exp m c4 exp m c4 
[me V] 

49 6.71 6.79 - 8.17 8.34 - 0.82 0.81 

130 11.1 29.9 17.8 10.5 39.4 15.4 1.05 0.76 

49 0.17 2.57 - 0.17 1.52 - 1.00 1.69 

130 0.56 0.52 0.27 0.48 0.46 0.035 1.17 1.13 

49 16.2 6.71 - 8.39 2.08 - 1.93 3.23 

130 8.03 12.1 1.94 2.20 3.28 1.05 3.65 3.69 

82 0 0 - 0 0 - 0 0 

130 0.17 0.15 0.042 1.30 1.47 0.43 0.13 0.10 

211 1.15 2.08 - 4.82 8.03 - 0.24 0.26 

82 0.001 0.037 - 0.001 0.025 - 1.67 1.48 

130 1.83 1.61 0.57 0.19 0.18 0.059 9.6 8.9 

211 6.84 9.67 - 0.97 1.88 - 7.1 5.14 

82 0.38 0.22 - 2.38 2.63 - 0.16 0.08 

130 2.97 4.67 1.40 9.89 17.3 3.84 0.30 0.27 

211 0.43 4.82 - 12.6 14.1 - 0.03 0.34 

I Doorsnedes aangegeven met 0 zijn < 10- 3
. 

experimenteel niet bepaald. 

x : quanturnmechanisch niet berekend. 
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Tabel 9.1b : Resultaten van de quanturnmechanische berekeningen 

{a}k-+{a} 1 

4-+5 

4-+6 

4-+7 

6-+4 

6-+5 

6-+7 

(m = input potentiaal berekend met mod.elpotentiaalmethode, 

c4 = input potentiaal berekend door c4-aanpassing). 

voor Ne**-Ar voor overgangen met een ] = 2 begintoestand. 

Hiervoor zijn geen experimentele doorsnedes bepaald. 

Ecm 
In c4 In c4 In c4 

'[meV] 

39 5.33 6.90 4.79 6.47 5.54 5.51 

119 4.43 6.21 5.68 7.52 8.31 7.32 

130 4.35 x 5.54 x 8.64 x 

39 1.23 0.74 1.15 0.83 0.49 0.55 

119 1.52 1.79 1.34 1.94 0.88 0.95 

130 1.64 x 1.39 x 0.99 x 

39 3.01 3.24 3.25 4.50 1.45 1.68 

119 3.78 5.55 4.24 6.81 2.12 2.91 

130 3.81 x 3.94 x 2.14 x 

58 0 0 0 0 0 0 

106 0.19 0.22 0.40 0.41 0.058 0.099 

187 0.87 1.59 1.26 1.63 0.43 0.56 

58 0.002 0.13 0.005 0.31 0.001 0.012 

106 0.019 0.12 0.054 0.24 0.010 0.82 

187 0.16 0.25 0.38 0.30 0.12 0.13 

58 x x x x x x 

106 8.36 13.47 5.43 8.03 11.1 8.00 

187 8.92 10.1 7.11 8.69 4.43 4.37 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

experimenteel niet bepaald. 

x : quantummechanisch niet berekend. 
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plaatsvinden, waar meer 0-menging door rotatie-koppeling optreedt. 

Op grond van de berekende doorsnedes is het niet mogelijk één van de twee 

sets basispotentialen als de beste aan te wijzen. Hierover kan pas een 

uitspraak gedaan worden als er veel meer experimenten voor intra-multiplet 

mixing van verschillende nivo's voorhanden zijn en ook het gekoppelde 

kanalenprogramma fluxverlies door ionisatie in rekening brengt. Als voor

waarde geldt dat de imaginaire potentiaal f~(R) voor alle lakO>-toestanden 

eenduidig is bepaald. Voor verdere berekeningen met het nieuw semi-klassiek 

programma (NSP) is daarom arbitrair gekozen voor de set adiabatische poten

tialen E~"(R) (vergelijk hoofdstuk 8). 

B Semi-klassieke resultaten. 

Met het nieuw semi-klassiek programma zijn eerst botsingsgeïnduceerde 

overgangen bepaald voor overgangen binnen het {a}4, 5 oE>, 7-manifold zónder 

ionisatie in rekening te brengen. Deze kunnen worden vergeleken met de 

quanturnmechanisch berekende doorsnedes. Naast de in het {a}4.5·6·7-manifold 

voorkomende crossingen (Tabel 4. III) worden, analoog aan NeMM_He, extra 

crossingen tussen de toestanden {a}3 en {a}4 in 0=0+, {a}7 en {a}g in 0=0-

en tussen {a}7 en {a}e in 0=1 meegenomen (zie Tabel 9.2). 

Tabel 9.2 : Extra auoided crossingen voor NeMM_Ar. 

7 +-+ 9 

3 +-+ 4 

7 +-+ 8 

o- 8.67 18.5981 

o+ 10.64 18.7053 

1 8.79 18.5981 

13.7 

7.5 

20.6 

57 

15 

64.4 

-2.2 

-3.3 

-12.6 

1602 

1565 

2783 

De semi-klassiek berekende doorsnedes zijn weergegeven in Tabel 9.3a voor 

overgangen vanuit een begintoestand met ] = 1 en Tabel 9.3b voor overgangen 
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vanuit een begintoestand met J = 2. 

De overgangen {a}s-+{ah, {a}7-+{a}4, {a}7-+{a}s, {a}4-+{a}s en {a}4-+{a}7 

worden redelijk beschreven. Analoog aan de situatie bij NeMM_He dient hier 

opgemerkt te worden dat er nog géén optimalisatie van de crossing parameters 

heeft plaatsgevonden. Te verwachten is dat de semi-klassiek berekende door

snedes beter in overeenstemming te brengen zijn met de quanturnmechanische 

resultaten door variatie van de helling van de diabaten Fk en F1. die niet 

eenduidig vastgelegd zijn. 
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Tabel 9.3a Vergelijking van de werkzame doorsnedes van de semi-klassieke 

berekeningen (NSP) met de resultaten van de quantummechanische 

berekeningen (QM, input potentiaal berekend met modelpotentiaal

methode) voor Ne**-Ar. Doorsnedes in À2
. 

Overgangen met een ] = 1 begintoestand. 

{a}k-+{a} 1 
Ecm QM NSP QM 

[me V] 

5~4 49 6.71 9.71 8.17 

130 11.1 12.3 10.5 

5~6 49 0.17 0.02 0.17 

130 0.56 0.09 0.48 

5~7 49 16.2 5.94 8.39 

130 8.03 8.96 2.20 

7~4 82 0 0 0 

130 0.17 0.27 1.30 

211 1.15 1.66 4.82 

7~5 82 0.001 0.12 0.001 

130 1.83 2.77 0.19 

211 6.84 6.12 0.97 

7~6 82 0.38 3.28 2.38 

130 2.97 4.29 9.89 

211 0.43 5.88 12.6 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

- · experimenteel niet bepaald. 

x : quantummechanisch niet berekend. 
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NSP QM 

6.46 0.82 

6.37 1.05 

0.02 1.00 

0.02 1.17 

1.32 1.93 

2.24 3.65 

0 0 

2.14 0.13 

5.43 0.24 

0.078 1.67 

0.68 9.6 

1.44 7.1 

6.49 0.16 

5.13 0.30 

4.35 0.03 

NSP 

1.50 

1.93 

1.00 

4.50 

4.50 

4.00 

I 

0.13 

0.31 

1.54 

4.1 

4.3 

0.51 

0.84 

1.35 



Tabe! 9.3~ VergeLijking uan de werkzame doorsnedes uan de semi-kLassieke 

berekeningen {NSP) met de resuLtaten uan de quantummechanische 

berekeningen (QM, input potentiaaL berekend met modeLpotentiaaL

methode) voor Ne**-Ar. Doorsnedesin Ä2
• 

Overgangen met een ] = 2 begintoestand. 

{a}k-+{a} 1 
Ecm 

lfmeVl 
QM NSP QM NSP QM NSP 

4-+5 39 5.33 2.03 4.79 4.57 5.54 2.50 

119 4.43 4.45 5.68 5.84 8.31 3.03 

130 4.35 5.34 5.54 6.02 8.64 3.11 

4-+6 39 1.23 0.59 1.15 0.61 0.49 0.31 

119 1.52 0.69 1.34 0.60 0.88 0.40 

130 1.64 0.69 1.39 0.60 0.99 0.41 

4-+7 39 3.01 4.48 3.25 4.92 1.45 2.37 

119 3.78 5.65 4.24 5.56 2.12 3.21 

130 3.81 5.79 3.94 5.57 2.14 3.28 

6-+4 58 0 0 0 0 0 0 

106 0.19 0.13 0.40 0.26 0.058 0.050 

187 0.87 0.42 1.26 0.36 0.43 0.21 

6-+5 58 0.002 0.002 0.005 0.016 0.001 0 

106 0.019 0.049 0.054 0.024 0.010 0.021 

187 0.16 0.10 0.38 0.030 0.12 0.054 

6-+7 58 x 4.47 x 3.43 x 2.87 

106 8.36 3.63 5.43 3.16 11.1 3.15 

187 8.92 2.81 7.11 3.07 4.43 2.97 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

experimenteeL niet bepaaLd. 

x : quantummechanisch niet berekend. 
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9.3 Botsingsgeïnduc~rde overgangen mét ionisatie. 

Zoals bij Ne~~{a} 9-Ar botsingen het geval was, gaat ook de berekening van 

intra-multiplet overgangen met ionisatie gebukt onder het feit dat er geen 

imaginaire potentiaal f~{R) voorhanden is. Om toch een indruk te verkrijgen 

van de effecten die optreden bij deze botsingen, worden de botsingsgeïndu-

ceerde overgangen semi-klassiek doorgerekend met de voor de {a}g-toestand 

bepaalde r 0 (R) (hoofdstuk 8). Hiervoor zijn de imaginaire potentiaalpara

meters van Tabel 8.2 genomen. Deze keus is slechts een grove benadering 

door het andere koppelingsschema van {a}g in vergelijking met de hier 

besproken nivo's. Bij een ] = 3 toestand is het verband tussen de oriën-

tatie van het electronisch impulsmoment en de oriëntatie van het baanimpuls-

moment van het core-gat vrij eenvoudig doordat alle impulsmomenten gelijk-

gericht zijn. Bij de andere toestanden is dit veel complexer [SOM88]. 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in de Tabellen 9.4a en 

9.4b voor overgangen vanuit een begintoestand met I = 1 respectievelijk 

] = 2. De overeenkomsten tussen de berekende doorsnedes en de experimenteel 

bepaalde doorsnedes is niet erg goed. Dit is zowel te wijten aan de 

verkeerde keuze van ~(R) als aan de onnauwkeurige beschrijving van het 

intra-multiplet mixing proces. 

De demping van het polarisatie-effect Qloi/Qill als gevolg van Penning-

ionisatie is een waargenomen effect dat verklaarbaar is. Dit wordt 

toegelicht aan de hand de overgangen {a}s~a}4 en {a}s~a}7. De eerste is 

een lage snelheidscrossing, de tweede een hoge snelheidscrossing (Tabel 

4.III). Bij lage snelheidscrossingen vinden de bijdragen aan de totale 

botsinggeïnduceerde doorsnede voornamelijk plaats bij grote impact-

parameters. Er treedt dan 0-menging op, waardoor het polarisatie-effect 

klein zal zijn ({a} 5~a}4). Bij een hoge snelheidscrossing is de redenering 

analoog en zal er juist een groot polarisatie-effect worden waargenomen 

( {a}s~ah). Penning-ionisatie vindt juist plaats bij kleine impact-
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parameters, waar de deeltjes ~~··aar dicht naderen en de overlap van de golf-

functies het grootst is. Bij de {a}s~a}7-overgang zullen de bijdragen bij 

kleine impactparameters weggeïoniseerd worden en het gevolg zal een afname 

van het polarisatie-effect zijn. Bij de {a}s~a}4-overgang zal depolari-

satie nauwelijks optreden omdat de bijdragen aan de botsingsgeïnduceerde 

doorsnede bij grote impactparameters liggen. Met Tabel 9.3a en 9.4a (E = 

130 meV) kan dit worden samengevat in 

{a}s4a}4 : Qlol = 12.3 Ä? Q 111 = 6.7 Ä2
• p = 1.9, zonder ionisatie. 

Qlol = 9.8 Ä2 Ql11 = 5.2 Ä2
, p = 1.9, met ionisatie. 

{a}s4ah Qlol = 9.0 Ä2 Ql11 = 2.2 Ä2
, p = 4.0, zonder ionisatie. 

Qlol = 3.4 Ä2 Ql11 =1.0Ä2
• p = 3.4, met ionisatie. 

Dit verschijnsel wordt geïllustreerd in de figuren 9.1a en 9.1b waar de AQ 

bijdragen aan de totale doorsnede voor de genoemde overgangen zijn weergeven 

voor de situatie zonder en met ionisatie. In figuur 9.2 is de ionisatiekans 

als functie van de impactparameter voor de {a}s. IMsl = 0 en IMsl = 1 begin-

toestand. 

De semi-klassieke berekeningen leveren ook ionisatiedoorsnedes Q}~~ J k. 

Deze zijn vermeld in Tabel 4.5. Omdat de 0 = 0 en 0 = 1 toestanden dezelfde 

imaginaire potentiaal hebben, zijn de Q, on. 7 doorsnedes ongepolariseerd. 

Het waargenomen polarisatie-effect in de Qlon.5 doorsnedes is het gevolg van 

het feit dat de {a}s. 0 = 1 deeltjes met kans p ~ 1 naar de {a}4, 0 = 1 

toestand overgaan, die het omkeerpunt verder naar buiten heeft. Dit leidt 

tot een kleinere ionisatie-doorsnede. De waargenomen polarisatie-effecten 

in de doorsnedes met een {a}4 en {a}ó begintoestand zijn te wijten aan de 

verschillende imaginaire potentiaalparameters voor de 0 = 0,1 enerzijds en 

de n = 2 toestanden anderzijds. 

Zoals vermeld geven deze berekeningen slechts de eerste aanzet tot een 

goede beschrijving van zowel het Penning-ionisatie proces als het intra-

multiplet mixing proces, zolang nauwkeurige imaginaire potentialen 

ontbreken. 

-121-



Tabel 9.~ VergeLijking van de werkzame doornedes uan de semi-kLassieke 

berekeningen (NSP, mét ionisatie) met de experimenteLe 

resuLtaten (exp) voor Ne**-Ar. Doorsnedesin Ä2
. 

Overgangen met een J = 1 begintoestand. 

{a}k-+{a} 1 
Ecm exp NSP exp 

fmeV] 

5~4 49 - 7.75 -

130 17.8 9.84 15.4 

5~6 49 - 0.014 -

130 0.27 0.056 0.035 

5-+7 49 - 2.35 -
130 1.94 3.42 1.05 

7~4 82 - 0 -
130 0.042 0.11 0.43 

211 - 0.72 -

7~5 82 - 0.06 -
130 0.57 1.09 0.059 

211 - 2.43 -

7~6 82 - 2.04 -

130 1.40 2.42 3.84 

211 - 3.79 -

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10- 3
. 

- : experimenteeL niet bepaaLd. 
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NSP exp 

5.33 -

5.15 1.10 

0.007 -

0.012 8 

0.61 -
1.00 2.0 

0 -
0.81 0.10 

2.08 -

0.04 -
0.30 10 

0.74 -

3.19 -
2.17 0.37 

2.22 -

NSP 

1.45 

1.91 

2.0 

4.7 

3.9 

3.4 

I 

0.14 

0.35 

1.5 

3.6 

3.3 

0.64 

1.1 

1.7 



Tabel 9.4b Werkzame doorsnedes van de semi-k.1.a.ssiek.e berekeningen 

(NSP, mét ionisatie) voor Ne~~-Ar. Doorsnedesin Ä2
. 

Overgangen met een ] = 2 begintoestand. 

{a}k-+{a} 1 
Ecm NSP NSP NSP 

'fmeVl 

4-+5 39 3.22 3.76 2.03 

119 6.89 5.07 2.51 

130 7.19 5.24 2.57 

4-+6 39 0.24 0.24 0.14 

119 0.29 0.24 0.19 

130 0.29 0.23 0.19 

4-+7 39 1.93 1.94 1.10 

119 2.66 2.16 1.46 

130 2.69 2.15 1.47 

6-+4 58 0 0 0 

106 0.05 0.10 0.02 

187 0.15 0.14 0.08 

6-+5 58 0.001 0.007 0 

106 0.022 0.010 0.010 

187 0.068 0.023 0.040 

6-+7 58 1.83 1.10 1.55 

106 1.16 1.40 1.69 

187 1.07 1.80 1.81 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 
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Tabel 9.5 

{ah 

5 

7 

{ah 

4 

6 

Werkzame d.oorsnedes van de semi.-k.lassi:~k.e berekeningen 

(NSP, mét ionisatie) voor Ne**-Ar. 

Ionisatiedoorsnedes QJ~~~ en polarisatie-effect. 

Ecm Q}~1 Q}~ 1 Q}~1/Q}~1 
rmeV] 

2 25.4 23.0 1.1 

49 20.1 15.1 1.3 

130 21.1 15.1 1.4 

82 25.2 25.6 1.0 

130 31.7 31.8 1.0 

211 32.1 32.3 1.0 

Ecm QJ~1 Q}~ 1 Q};1 pOEl 

rmeV] 

2 20.3 17.8 11.9 1.6 

49 24.4 19.4 10.8 2.0 

130 24.4 19.6 10.8 2.0 

82 31.0 28.8 18.9 1.6 

130 33.8 30.2 20.8 1.5 

211 32.9 29.1 19.9 1.6 

Doorsnedes aangegeven met 0 zijn< 10-3
• 

lol 111 121 
('IE) Het polarisatie-effect is gedefinieerd P = {Qion+Qion)/2Qion· 
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i 10. Slotopmerkingen. 

Het ontworpen nieuw semi-klassiek model is een krachtig hulpmiddel bij 

het beschrijven van zowel intra-multiplet mixing als Penning-ionisatie bij 

Ne**-Ar botsingen. In dit stadium, waar goede imagimaire potentialen voor 

alle {a}k nivo's nog ontbreken, blijkt een eenvoudige set imaginaire 

potentiaalparameters de waargenomen polarisatie-effecten in en energie-

afhankelijkheid van de ionisatie-doorsnedes van Ne**{a}g-Ar botsingen goed 

te beschrijven. 

Een betere overeenkomst tussen berekende doorsnedes voor intra-multiplet 

mixing met de experimenteel bepaalde doorsnedes en de quanturnmechanisch 

berekende doorsnedes kan worden verkregen door de crossing parameters te 

optimaliseren. Pas als er meer experimentele resultaten voor intra-

mul tiplet mixing bij Ne**-Ar botsingen voorhanden zijn én de imaginaire 

potentiaal f~(R) quanturnmechanisch is bepaald, kan een uitspraak worden 

gedaan over de bruikbaarheid van de in hoofstuk 4 bepaalde sets adiabatische 

potentialen E~"(R), E~(R) en E~5 (R). 

Metingen in het 

IMk I doorsnedes Qlon·k als 

superthermisch energiegebied van zowel 

botsingsgeïnduceerde doorsnedes Ql~l zal 

ionisatie-

een demping 

van de in het thermisch energiegebied waargenomen polarisatie-effecten te 

zien geven. Door semi-klassieke berekeningen uit te voeren kan het effect 

van locking op het polarisatie-effect nader worden onderzocht en kan een 

kwantitatieve uitspraak over de locking factor CL worden gedaan. 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat door een gestage uitbouw van 

het semi-klassiek model (klassieke banen, méér overgangen, andere radiële 

koppelingen) het inzicht in de botsingsdynamica verloren kan gaan. Als de 

rekentijden van het semi-klassiek programma die van het gekoppelde kanalen-

programma gaan benaderen, moet dit als een teken aan de wand worden gezien. 
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Appendix B. 

Tabel B.I : Moleculaire eigenwaarden E~5 (R) en bijbehorende eigenvectoren, 

ontwikkeld naar een atomaire LS] basis. 

R = 15 ao 

E~5 (R) 3p 3s 

[me V] 3D3 3D2 3Dt 3p2 3pt 3Po tD2 tpt 3St tso 3p2 3pt 3po 1p1 
2p2 169.7 -002 0 -009 0 798 0 0 -586 133 0 0 0 0 0 
2p5 136.1 -001 0 511 0 512 0 0 689 003 0 0 0 0 0 
2p7 56.0 006 0 859 0 -295 0 0 -417 -004 0 0 0 0 0 
2p9 -2.2 999 0 -004 0 004 0 0 002 005 0 0 0 0 0 
2p10 -175.1 -005 0 002 0 -110 0 0 074 991 0 0 0 0 0 

ls3 -1840.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 
ls5 -1936.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 

R = 5 ao 

E~5 (R) 3p 3s 

[me V] 3D3 3D2 3Dt 3p2 3pt 3po tD2 tpt 3St tso 3p2 3pt 3po 1p1 
2p2 544.4 232 0 601 0 735 0 0 -005 110 0 -063 0 -163 0 
2p5 350.2 -753 0 454 0 -193 0 0 027 394 0 166 0 -068 0 
2p7 97.7 -130 0 -210 0 186 0 0 -939 145 0 015 0 0 0 
2p9 -20.4 425 0 581 0 -598 0 0 -327 -121 0 -018 0 -011 0 
2p10 -176.1 401 0 -175 0 -118 0 0 097 884 0 033 0 -025 0 

ls3 -1620.8 026 0 128 0 108 0 0 0 049 0 176 0 968 0 
ls5 -1739.4 136 0 -041 0 051 0 0 0 -105 0 967 0 -174 0 

R = 5.5 ao 

E~5 (R) 3p 3s 

[me V] 3D3 3D2 3Dt 3p2 3pt 3po tD2 tpt 3St tso 3p2 3pt 3po 1p1 
2p2 487.1 207 0 610 0 735 0 0 -005 110 0 -063 0 -163 0 
2p5 312.6 -761 0 449 0 -193 0 0 027 394 0 166 0 -068 0 
2p7 85.5 -168 0 -244 0 186 0 0 -939 145 0 015 0 0 0 
2p9 -15.6 434 0 566 0 -598 0 0 -327 -121 0 -018 0 -011 0 
2p10 -191.2 384 0 -182 0 -118 0 0 097 884 0 033 0 -025 0 

ls3 -1709.9 010 0 103 0 108 0 0 0 049 0 176 0 968 0 
ls5 -1814.2 107 0 -023 0 051 0 0 0 -105 0 967 0 -174 0 



R = 6.0 ao 

E~5 (R) 3p 3s 

[me V] 3D3 3D2 3Dt 3p2 3p1 3Po 1D2 1p1 3St 1So 3p2 3p1 3po 1p1 
2p2 432.8 188 0 608 0 753 0 0 -008 125 0 -032 0 -096 0 
2p5 267.9 -763 0 464 0 -243 0 0 051 359 0 096 0 -036 0 
2p7 97.1 -207 0 -251 0 219 0 0 -905 158 0 013 0 001 0 
2p9 2.5 448 0 560 0 -556 0 0 -408 -086 0 -012 0 -008 0 
2p10 -182.4 361 0 -175 0 -099 0 0 099 904 0 022 0 -016 0 

ls3 -1757.9 003 0 040 0 058 0 0 0 036 0 040 0 993 0 
ls5 -1857.3 080 0 -013 0 038 0 0 0 -056 0 993 0 -039 0 
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Figuur B.l Adiabtische Ne""-He potentialen gegroepeerd naar 0-klasse. 
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