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samenvatting 

~ATTING 

Bij botsingen van een metastabiel edelgasatoom met een molecuul kunnen 

een aantal processen optreden De belangrijkste hiervan zijn excitatie over

dracht zonder ionisatie en Penning ionisatie. De werkzame doorsnede Q(E) voor 

deze processen is gemeten voor een aantal verschillende moleculen en een 

aantal verschillende edelgasatomen als functie van de botsingsenergie E 

Hierbij is gebruik gemaakt van een gekruist bundel experiment in combinatie 

met Time Of Flight (TOF) snelheidsanalyse. 

Bij de excitatie-overdrachtsreactie Rg*+N2, met Rg = Ar,Kr,Xe, wordt 

stikstof aangeslagen naar de kort levende N2 (C) toestand (levensduur ±40 ns). 

Aan de reactie Ar*+N2 zijn veel metingen gedaan [LEE 75, SAN 76, PAR 78, 

TAB 86, VI.I 86). Onze metingen aan deze reactie zijn uitgevoerd in het 

energie gebied van 0. 09 eV tot ~ eV. De werkzame doorsnede Q(E) vertoont een 

maximum bij 0. 18 eV botsingsenergie. Sanders et al. [SAN 76) vinden een 

maximum bij 0. 12 eV en Lee en Martin [LEE 75] bij 0. 10 eV. Dit verschil wordt 

toegeschreven aan een verschil in Ar( 3P2 )/Ar( 3P0 ) verhouding in de bundel. In 

het gebied van 0. 65 eV tot ~ eV is alleen door Tabayashi en Shobatake ge

meten Onze meting komt goed met hun meting overeen Beide meetcurves ver

tonen een dalend verloop Q(E)NE-~ Onze curve vertoont echter een sprong bij 

o. 8 eV botsingsenergie. Deze wordt toegeschreven aan het Ar( 3P0 ) metastabiel 

in de bundel. Omdat de metingen van Tabayashi en Shobatake geen sprong ver

tonen volgt hieruit dat hun bundel alleen Ar( 3P2 ) beva~ 

Voor de reactie Kr*( 3P0, 2 )+N2 is respectievelijk 0. ~7 eV en 1.12 e 

drempel energie nodig. Het blijkt dat deze meting een zeer goede graadmeter 

is voor de 3P0; 3P2-verhouding in de bundel. Wanneer wij onze metingen ver

gelijken met metingen van Tabayashi en Shobatake aan deze reactie dan blijkt 

dat hun bundel vrijwel alleen Kr( 3P2 ) bevat. Metingen aan xe*+N2 vertone 

geen drempel gedrag. Dit wordt toegeschreven aan een te klein snelheicts

oplossend vermogen van de meetopstelling voor deze reactie. 

In deze afstudeerperiode zijn ook metingen gedaan aan Penning ionisatie 

co2 en N2o met He* en van co2 en N2o met Ne* naar kortlevende aange

iontoestanden Het verloop van de werkzame doorsnede voor deze 

van N2, 

slagen 

processen als functie van de botsingsenergie, wordt verklaard in termen van 

orbitaal-overlap [BER 86]. Hiermee kan het verloop kwalitatief verklaard 

worden Er zijn echter nog ondersteunende berekeningen nodig. Voor de 

reacties He*+N2 en Ne*+N2o zijn vertakkingsverhoudingen bepaald aan de hand 

van metingen van de totale Penning ionisatie cross-sectie [KRO 86, SCH 86]. 



samenvatting 

Bij 

sommige 

optische 

alle metingen is gekeken naar de totale fotonen opbrengs~ Voor 

metingen is golflengte selectie echter noodzakelijk. Met het oude 

systeem levert dit een onaanvaardbaar kleine signaal/achtersrond 

verhouding op. Daarom is een nieuw optisch systeem ontwikkeld dat gebruik 

maakt van een verzamellens in combinatie met een interferentie filter. De 

winst in signaal ten opzichte van het oude optische systeem wordt geschat op 

een factor 36. Deze winst wordt voornamelijk behaald door het interactie

gebied tussen hoofd- en dwarsbundel te vergroten 
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HX>FDS'IUX I: INLEIDING 

Binnen de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen wordt onderzoek 

gedaan aan botsingen van metastabiele edelgasatomen met atomen of moleculen 

Aan de hand van de fotonen enjof ionen die bij dit botsingsproces vrijkomen 

kunnen uitspraken gedaan worden over de wisselwerking tussen beide deeltjes. 

Bij botsing van een metastabiel edelgasatoom R* met een molecuul M kunnen 

een aantal processen plaatsvinden De belangrijkste hiervan zijn: 

1: Elastische verstrooiing. Bij dit proces behoudt het edelgasatoom zijn 

interne energie. 

R* + M --> R* + M ( 1. 1 ) 

2: Excitatie overdracht zonder ionisatie. Hierbij wordt de interne energie 

van het edelgasatoom grotendeels overgedragen op het molecuul dat daar

door in een geëxciteerde toestand terechtkomt. 

R* + M -- > R + M* ( 1. 2) 

3: Penning ionisatie [PEN 27). Bij dit proces is de energie van het edelgas

atoom zo hoog dat het molecuul geioniseerd wordt. 

R* + M --> R + ~ + e ( 1. 3) 

4: Associatieve ionisatie. Het molecuul vormt samen met het edelgasatoom een 

geioniseerd compie~ 

R* + M --> ~ + e ( 1. 4) 

5: Dissociatieve ionisatie. Het molecuul breekt in twee (of meer) stukken M1 

en M2. 

( 1. 5) 

Als het molecuul(ion) of één van de dissociatieprodukten in een kort

levende aangeslagen toestand terechtkomt, vervalt het onmiddelijk na de 
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botsing naar een lager gelegen toestand onder uitzending van fotonen Deze 

fotonen kunnen dan, evenals de eventueel vrijgekomen ione~ als een onderdeel 

van het botsingsproces gemeten worden 

Uit de ligging van de energieniveaus van het metastabiele edelgasatoom en 

van het molecuul kan afgeleid worden welke processen energetisch gezien al 

dan niet mogelijk zijn In figuur 1. 1 zijn de metastabiele niveaus van de 

gebruikte edelgasatomen weergegeve~ samen met de voor dit onderzoek belang

rijkste energieniveaus van de moleculen die gebruikt zijn Om de figuur niet 

onoverzichtelijk te maken zijn de energieniveaus van mogelijke dissociatie

produkten van de onderzochte moleculen weggelaten Deze zijn nodig om te 

bepalen of dissociatieve ionisatie mogelijk is. 

De metingen die in dit verslag vermeld zij~ zijn uitgevoerd in de 

experimentele opstelling Kist II. Deze opstelling is door Kaashoek [KAA. 83] 

voorzien van een optisch systeem voor het detecteren van fotonen die bij het 

botsingsproces vrijkomen De opste 11 ing is van het "gekruiste bunde 1" type. 

Een hoofdbundel, bestaande uit metastabiele edelgasatomen, en een dwarsbundel 

kruisen elkaar loodrecht onder goed gedefinieerde experimentele omstandig

heden De fotonen die in het strooicentrum vrijkomen worden (eventueel) op 

golflengte geselecteerd en gedetecteerd met een photomultiplier. In Kist II 

worden geen ionen gemeten 

De metastabiele atomen worden op snelheid geselecteerd met behulp van een 

Time Of Flight (TOF) methode [GER 86]. Door in de hoofdbundel een snel 

draaiende schijf te plaatsen met een aantal smalle spleten (chopper) wordt 

periodiek een "pluk" metastabielen doorgelaten (single burst methode [GER 

86] ). Metastabielen met een verschillende snelheid (en dus een verschillende 

energie) komen op verschillende tijden aan in het strooicentrum Het fotonen

signaal wordt met behulp van een multiscaler [KON 79] als functie van de 

aankomsttijd gemeten Het aantal metastabielen wordt, met een grotere loop

lengte, eveneens als functie van de tijd gemeten Met behulp van een goede 

fitfunctie voor de snelheidsverdeling van de metastabielen [BEY 83] wordt dit 

signaal teruggetransformeerd naar een looptijdverdeling in het strooicentrum 

[Vli 86]. Uit de verhouding van het metastabielensignaal en het fotonen

signaal als functie van de tijd ka~ als alle apparaatgegevens bekend zij~ 

de werkzame doorsnede voor het gemeten proces als functie van de botsings

energie berekend worden 
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Door Van Vliembergen zijn in Kist II voornamelijk metingen gedaan aan 

excitatie overdracht van Ar* op N2 Qr.LI 65]: 

( 1. 6a) 

N2 (C,v') --> N2 (B,v") + hv ( 1. 6b) 

Hierin geven v, v• en v" het vibratieniveau aan waarin het molecuul zich 

bevindt, en X, B en c respectievelijk de grondtoestand en twee aangeslagen 

toestanden van het stikstof molecuul. Uit figuur 1. 1 blijkt dat interne 

energie van het metastabiele argon atoom niet hoog genoeg is om het stikstof 

te ioniseren De reactie is daarom niet-resonant omdat er geen electron vrij 

komt om eventuele overtollige energie aan kwijt te raken 

Figuur 1. 2 geeft het fotonenspectrum dat bij reactie (1. 6b) wordt uitge

zonden In deze figuur is een duidelijk vibratiestructuur te zien die wordt 

veroorzaakt door het feit dat door de botsing met het Ar metastabiel ver

schillende vibratieniveaus v' van het N2 (C) molecuul worden bezet en ver

vallen naar verschillende niveaus v" van het N2 (B) molecuul (appendix A). 

Binnen een vibratieniveau kan het stikstof molecuul zich ook nog in ver

schillende rotatieniveaus bevinden De bezettingsgraad van de verschillende 

rotatieniveaus volgt in goede benadering uit een rotatietemperatuur Trot· 

Naarmate de rotatietemperatuur hoger wordt, wordt het spectrum van een 

vibratieovergang vlakker: de "staart" van de vibratiepieken in figuur 1. 2 

wordt langer. 

Door Cutshall en Mllschlitz [CUT 76) is de verhouding van de werkzame 

doorsnedes voor aanslag naar de N2 (C,v'=O) en de N2 (C,v'=1) toestand bepaald 

(vergelijking 1. 6a) als functie van de botsingsenergie, in het gebied van 

0. 05-0.40 eV. Zij vonden een oscillatie in deze verhouding die afweek van de, 

op grond van Franck-Condon factoren (appendix A) verwachte, energie-onaf

hankelijke verhouding. Deze oscillaties zijn door Gislason, Kleyn en Los 

verklaard met behulp van een quantum-mechanisch bond-stretching model 

[GIS 79). 

De metingen van Cutshall en MUschlitz zijn door Van Vliembergen uit

gevoerd in een veel groter energiegebied. In zijn experimenten heeft hij met 

een monochromator het verval van v'=O naar v"=O en van v'=1 naar v"=O gemeten 

als functie van de botsingsenergie. De spleetbreedte van de monochromator was 

hierbij zodanig gekozen (1 mm) dat het oplossend vermogen groot genoeg was om 

geen nabijgelegen vibratie-overgangen mee te meten Aan deze meetmethode 

bleken twee nadelen te kleven 



Hoofdstuk I pagina 7 

20 

llV=O 
r-"1 

::::J 

.ei 
L.. 
ö ......., liV=1 

..... 
CU ..... 
V) ll V=-1 
c: 
CU ..... 
c: 

golflengte [nm] 

Figuur 1. 2: Het fotonenspectrum van de reactie Ar* + N2 
gemeten in de Minibundel II opstelling [BCG 85] met een 

oplossend venmogen van 0. 5 run Iedere piek in de figuur 

komt overeen met een vibratieovergang v• --> v". 

Als eerste werd, om overlap met andere banden te vermijden, slechts een 

gedeelte van de vibratieband gemeten Om het totale fotonensignaal te kennen 

moesten zijn metingen daarom gedeconvolueerd {uitgevouwen) worden met behulp 

van het {bekende) apparaatprofiel van de monochromator en de uit metingen van 

Jaspar [JAS 8~] berekende rotatietemperaturen Hierbij is noodgedwongen aan

genomen dat deze rotatietemperatuur voor het superthermische energiegebied 

hetzelfde is als voor het thermische energiegebied. Het tweede nadeel van het 

gebruik van een monochromator was dat de fotonen opbrengst (typisch 600 Hz 

per A2 werkzame doorsnede) te laag was om voldoende statistische nauwkeurig

heid te krijgen binnen een redelijke meetperiode. In dit verslag wordt daarom 

een nieuwe meetmethode beschreven, waaraan geen invouwproblemen kleven 

(hoofdstuk VI) en een ontwerp van een nieuw optisch systeem met een grotere 

fotoneninvangst (hoofdstuk VII). 

Door Schonenberg is in een andere experimentele opstelling {Klavertje IV) 

de totale ionenopbrengst gemeten voor Penning ionisatie van N2, o2, H2, NO, 

co, N2o, co2 en CH~ met toestandsgeselecteerd Ne{ 3P0, 3P2 ) [SCH 86]. Uit deze 

metingen bleek dat de energie-afhankelijkheid van de werkzame doorsnede 

kwalitatief verklaard kon worden aan de hand van het karakter van het molecu-
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laire orbitaal waaruit het electron verwijderd werd [BER 87). In deze af

studeerperiode zijn metingen gedaan aan Penning ionisatie naar kortlevende 

aangeslagen molecuulion toestanden Het electron wordt dan uit een ander 

orbitaal verwijderd en dit moet volgens Schonenberg merkbaar zijn aan het 

verloop van de werkzame doorsnede als functie van de botsingsenergie. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat bij detectie van "botsings"fotonen 

een goede kennis van het vervalspectrum van het onderzochte molecuul nodig 

is. In dit verband is bij figuur 1. 2 reeds de Minibundel II opstelling 

genoemd [BOG 85). Deze opstelling is dit jaar operationeel geworden en is qua 

karakter complementair aan Kist II. Door het gebruik van een strooikamer is 

de fotonen opbrengst zeer hoog vergeleken met Kist II (500 Khz per Ä2 ). 

Hierdoor kunnen molecuulspectra met een veel groter oplossend vermogen ge

meten worden Er kan echter niet energieafhankelijk gemeten worden omdat in 

een strooikamer alleen de gemiddelde relatieve snelheid van de botsings

partners bekend is. Beide opstellingen vullen elkaar dus aan In dit verslag 

zal blijken dat voor sommige experimenten in Kist ll, aanvu 11 ende 

experimenten in Minibundel II noodzakelijk zijn 
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J«)()FDS'IUK I I: PENNIH3IOHI SA TIE EN K>LECUULORBITALEN 

Het Penning ionisatieproces (verg 1. 3) kan goed beschreven worden met 

behulp van een uitwisselingsmechanisme QHOF 79, GRE 81]. Dit mechanisme be

schrijft het ionisatieproces in tenmen van een electronoverdracht door over

lap van orbitalen 

Het aangeslagen electron van het edelgasatoom bevindt zich in een baan 

buiten de kern (figuur 2. ia) en laat een "gat" achter in het oorspronkelijke 

orbitaal. Bij nadering van het edelgasatoom met het molecuul vindt overlap 

plaats tussen het gat in het edelgasorbitaal en het ionisatieorbitaal van het 

molecuul (figuur 2. 1b). Uit dit ionisatieorbitaal springt een electron over 

naar het gat in het edelgasorbitaaL Het aangeslagen valentie-electron wordt 

uitgeworpen en het molecuul in een iontoestand en het edelgasatoom in de 

grondtoestand bewegen van elkaar af. 

a) b) 

Figuur 2. 1: een schematische weergave van het 

Penning ionisatie proces van Ne* met een molecuul, a) 

begintoestand, b) overdracht, c) eindtoestand. 

De ionisatie-waarschijnlijkheid W(r) is in eerste benadering evenredig 

met de overlap op intermoleculaire afstand r tussen het orbitaal van het 

edelgasatoom en van het molecuul. Omdat de uitgebreidheid van een orbitaal 

exponentieel afneemt met de afstand wordt W(r) over het algemeen beschreven 

met een exponentiele functie: 

W(r) N exp(-a r) r > rim (2. ia) 

(2. 1b) 
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De verzadiging die in vergelijking 2. 1b is ingevoerd is noodzakelijk om 

overeenstemming te krijgen met eerder in de groep gedane experimenten [KRO 85 

VER 8~b) en sluit aan bij de gedachte dat de overlap tussen twee orbitalen 

op een zekere afstand rim niet meer exponentieel toeneemt maar constant is. 

In plaats van de ionisatiekans W(r) wordt ook vaak de bijbehorende energie

breedte r(r): hW(r) gebruik~ 

Behalve de ionisatiekans W(r) is ook de intermoleculaire potentiaal V
0

(r) 

tussen het aangeslagen edelgasatoom en het molecuul van belang. Deze is 

ondermeer bepalend voor de plaats van het klassieke omkeerpunt re. De inter

moleculaire potentiaal voor Penning ionisatie heeft over het algemeen een 

ondiepe potentiaalput [NIE 73] en alleen de repulsieve tak is dan van belang. 

Dit repulsieve gedeelte kan goed beschreven worden met een exponentiele 

functie [BEY 76): 

(2. 2) 

Figuur 2. 2 geeft dit verloop samen met het verloop van de energiebreedte r{r) 

schematisch weer. 

N 
....... 
'-

Figuur 2. 2: een schematische weergave van het verloop van 

de energiebreedte r(r) en de intermoleculaire potentiaal 

V0 (r) uit de vergelijkingen 2. 1 en 2. 2. 

Als de ionisatiewaarschijnlijkheid W(r) en de intermoleculaire potentiaal 

V0 (r) bekend zijn kan met behulp van eenvoudige klassieke mechanica [SCH 86) 

de cross-sectie Q(E) als functie van de botsingsenergie E berekend worden: 

Q(E): 
00

JKb(E).2.1t.b db 
0 

(2. 3a) 



Hoofdstuk II 

oo W(r) 
Kb(E) = 1 - exp{-2 J --------- dr) 

re vrad(r) 

met b = impactparameter, 

L = ~gb het totale impulsmoment, 

~ = relatieve massa, 

g = relatieve snelheid. 
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(2. 3b) 

(2. 3c) 

Verheijen [VER 84b] heeft metingen gedaan aan de Penning ionisatie cross

sectie van metastabiel neon op argon als functie van de energie. Hij vond een 

duidelijk maximum in de cross-sectie voor een energie van 0. 8 eV. Dit maximum 

bleek niet theoretisch te verklaren met behulp van de potentialen uit figuur 

2. 2. Door een kunstmatige "kink" in de intermoleculaire potentiaal aan te 

brengen (figuur 2. 3) bleek dit maximum theoretisch wel verklaard te kunnen 

worden Deze "kink" werd toegeschreven aan het overheersende ionkarakter van 

de reële potentiaal V0 (r) op korte onderlinge afstand. 

N 
....... 
'-

Figuur 2. 3: De potentiaal V0 (r) en de energiebreedte r(r) 

zoals die door Verheijen gebruikt zijn om zijn Ne* + Ar 

metingen te verklaren De kink in de intermoleculaire 

potentiaal wordt veroorzaakt door de overgang van 

molecuul-atoom naar molecuul-ion interactie. 

Schonenberg heeft, met de Ne* + Ar metingen van Verheijen als referentie, 

de Penning ionisatie cross-sectie bepaald voor een aantal verschillende mole

culen Uit zijn metingen bleek dat de moleculen naar gelang het verloop van 

de werkzame doorsnede als functie van de energie in twee groepen waren in te 
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delen In groep I vertoont de werkzame doorsnede een maximum in het gebied 

van 0. 2-0. a e~ In groep II vertoont de cross-sectie een vlak verloop in dit 

energie gebied. Het bleek dat het ionisatie orbitaal van alle moleculen in 

groep I een oP-orbitaal was, en van alle moleculen in groep II een ~.nb

orbitaal (tabel 2. 1, appendix A). Het verloop van de werkzame doorsnede als 

functie van de energie is voor een typische vertegenwoordiger uit beide 

groepen weergegeven in figuur 2.~ 

GROEP I: N2, CO, H2 en CH.q. oP-ionisatie orbitaal 

maximum in thermische gebied 

GROEP II: N20, NO, o2 en co2 nb- of ~-ionisatie orbitaal 

vlak verloop in thermische gebied 

Tabel 2. 1: indeling van de door Schonenberg [SCH 86] 

gebruikte moleculen naar het verloop van de Penning 

ionisatie cross-sectie in het thermische gebied. 

Van den Berg et al. betogen [BER 87] dat er geen enkele reden is om aan 

te nemen dat de intermoleculaire potentiaal voor moleculen uit groep I wel 

een ionkarakter vertonen (waarmee het maximum in de cross-sectie verklaard 

kan worden) en voor groep II niet (wat meer aansluit bij het vlakkere verloop 

van de cross-sectie). Het maximum in de werkzame doorsnede kan ook verklaard 

worden door een knik in de energiebreedte r(r) aan te nemen (figuur 2. 5). De 

oorzaak van deze knik wordt gezocht in het feit dat een oP-orbitaal veel meer 

gelocaliseerd is rond de internucleaire as terwijl het zwaartepunt van zowel 

een nD als een ~-orbitaal zich veel verder van de internucleaire as af 

bevindt. Dit resulteert volgens van den Berg et al. voor het oP-orbitaal in 

een sterker stijgende energiebreedte voor kleine afstanden r dan voor grote 

afstanden r. Voor een v-orbitaal is dit niet het geval. 
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Figuur 2.4: de werkzame doorsnede voor Penning ionisatie 

van N2 en N2o met Ne*. Dit verloop is typisch voor alle 

moleculen uit dezelfde groep (tabel 2. 1) CSCH 86J. 
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energiebreedte r(r) met een "knik" waarmee het maxiiWm in 

de cross-sectie voor moleculen uit groep I verklaard wordt. 

Het verband tussen het verloop van de werkzame doorsnede en het type van 

het ionisatie-orbitaal is voor ionisatie naar de grondtoestand van het ion 

erg frappant. Men kan zich afvragen of dit verband gehandhaafd blijft voor 

Penning ionisatie naar een aangeslagen iontoestand. Dit is in Kist II onder

zocht voor een aantal moleculen waarvan kortlevende aangeslagen toestanden 

bekend zijn (tabel 2. 2, appendix A). 

molecuul ionisatie orbitaal golflengte gebied [nm] 

N/ (X) ab -
N2+(B) cr* 350 - .q.oo 

NtO(X) 1T -
N2+o(A) ab 330 - .q.oo 

co2+<x> 1T -
CO/ (A) 1T 300 - .q.oo 
co2+<B> ab 280 - 300 

Tabel 2. 2: enige gegevens van in dit onderzoek gebruikte 

mo leeuien 
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Uit de energieniveaus van de verschillende toestanden (figuur 1. 1) blijkt 

dat met Ne* alleen voor N2o een aangeslagen iontoestand bereikt kan worden 

Bij co2 is er ongeveer o. 5 eV extra botsingsenergie nodig. Er zullen daarom 

drempeleffecten optreden De N2+(B)-toestand is met de beschikbare meta

stabielenbronnen (hoofdstuk IV) voor Ne in het geheel niet te bereiken 

In het verleden zijn door Kroon [KRO 85] metingen gedaan aan de totale 

ionenopbrengst voor Penning ionisatie van He* met N2. Deze metingen kunnen 

misschien ook in termen van orbitaal overlap beschreven worden We verwachten 

dan op grond van orbitaal overlap een verschillend gedrag voor He* en Ne* 

omdat het aangeslagen electron bij metastabiel neon uit een p-orbitaal komt 

(p-gat) en bij metastabiel helium uit eens-orbitaal (s-gat). Hierbij wordt 

de invloed van het valentie-electron op de reële potentiaal verwaarloosd. 

Vooruitlopend op berekeningen worden daarom in dit verslag ook metingen van 

de totale fotonen opbrengst voor Penning ionisatie van He* met de in 

tabel 2. 2 genoemde moleculen gepresenteerd. Met metastabiel helium zijn alle 

in tabel 2. 2 genoemde toestanden bereikbaa~ 
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lmFDS'IUK III: EXCITATIE OVERDRACHT VOOR Ar*, Kr* + N2_ 

Aan excitatie overdracht van Ar* + N2 is veel gemeten en er is ook veel 

over gepubliceerd (zie referenties in [VLI 86] ). Dit proces wordt gezien als 

het prototype van niet-resenante excitatie overdracht (vergelijking 1. 2). Aan 

Kr* + N2 excitatie overdracht zijn veel minder metingen gedaan Voor deze 

reactie is, in tegensteil ing tot de reactie Ar* + N2, een drempel energie 

nodig van o. 47 eVvoor Kr* (3P0 ) en 1. 12 eVvoor Kr* (3P2 ) (zie figuur 1. 1 ). 

Deze energieën liggen buiten het goed bereikbare thermische energie gebied. 

Pas van heel recente datum is een publicatie van Tabayashi en Shobatake 

[TAB 86] waarin metingen van Kr* + N2 worden gepresenteerd in een energie 

gebied van 0. 65 tot 1. 80 eV. In dit hoofdstuk wordt eerst een kort overzicht 

gegeven van meetresultaten uit enige publicaties over Ar* + N2. Daarna worden 

de experimentele resultaten van Tabayashi en Shobatake voor Kr* + N2 
besproken 

Door Lee en Martin [LEE 75] en door Sanders et al. [SAN 76] is de werk

zame doorsnede gemeten voor excitatie overdracht van metastabiel argon naar 

stikstof in de C-toestand, in het energie gebied van 0. 01 - 0. 65 eV (figuur 

3. 1). Beide metingen vertonen een sterk drempelgedrag. Er is een zekere 

activatie energie nodig om de reactie te doen verlopen Het verschil in 

drempel in beide metingen wordt door Sanders verklaard door een verschil in 

de Ar( 3P2 )/Ar( 3P0 ) verhouding aan te nemen in beide experimenten 
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Figuur 3. 1: De metingen van Lee en Martin [LEE 75] en van 

Sanders et al. [SAN 76]. 
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Door Cutshall en MUschlitz [CUT 78] is de verhouding van de cross-sectie 

voor aanslag naar het N2 (C,v'=O) en het N2 (C,v'=1) bepaald in hetzelfde 

energie gebied (figuur 3. 2). Zij maten een oscillatie in deze verhouding die 

niet met de normale Franck-Condon verhouding overeenstemt. 
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~ 
er: 

3.0f-
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-

Figuur 3. 2: De metingen van Cutshall en MUschlitz [CUT 78] 

Door Gislaso~ Kleyn en Los [GIS 79] is deze oscillatie verklaard met 

behulp van een quanturn-mechanisch bond-stretching model. Hierin wordt aan

genomen dat de reactie verloopt via een tussenstadium waarin het stikstof 

molecuul wordt opgerekt. Verder nemen zij aan dat de overgang verloopt via 

een directe curve-crossing zonder ionogene tussenstap (figuur 3. 3). Dit 

model voorspelt meerdere oscillaties in de v'=1/v'=O verhouding in het 

energie gebied van 0. 1 - 5 eV. 

Hoewel het model van Gislason et al. de oscillaties in de metingen van 

Cutshall en MUschlitz goed beschrijft zijn er toch een aantal kanttekeningen 

bij dit model te maken [VLI 86]: 

1) Het model bevat veel parameters die onderling soms afhankelijk ZlJn 

2) Van Vliembergen et al. [VLI 86] hebben voor Ar( 3P2, 3P0 ) + N2 diabatische 

potentiaalcurves geconstrueerd op grond van goed bekende potentiaalcurves 

voor Ar*, Kr*+ edelgassen (figuur 3.4). Uit deze figuur blijkt dat een 

curve-crossing via een ionogene potentiaal Ar++ N2- veel waarschijn

lijker is dan een directe curve-crossing. 

3) Metingen van Vredenbregt QnRE 85] en Van Vliembergen in het super

thermische gebied geven slechts één oscillatie in de v'=1/v'=O ver

houding, in tegenspraak met het model van Gislason et al. dat een tweetal 

oscillaties voorspelt. Deze oscillatie kan goed verklaard worden door een 

iets verschillend botsingsgedrag voor Ar( 3P2 ) en Ar( 3P0 ) in de bundel aan 

te nemen 
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~) Het model van Gislason et al. voorspelt oscillaties in de totale 

botsingsdoorsnede voor aanslag naar de N2 (C) toestand. Deze zij~ onder 

ander in metingen van Tabayashi en Shobatake [TAB 86] en in de in dit 

verslag gepresenteerde metinge~ niet waargenomen 

5) Op grond van de potentiaalcurves van Gislason et al. (figuur 3. 3) wordt 

geen drempelgedrag verwacht voor de totale botsingsdoorsnede. Dit 

drempelgedrag is wel gemeten (figuur 3. 1) en komt in de potentiaalcurves 

van Van Vliembergen et al. (figuur 3. ~)wel tot uiting. 

Een onzekere factor bij het verklaren van veel meetresultaten is de 

bundelsamenstelling van de argon metastabieler~ Toestands geselecteerde 

metingen met Ar*< 3P2 ) en Ar*( 3P0 ) staan daarom binnen de groep op het 

programma. Daartoe is momenteel een temperatuur- en stroomgestabiliseerd 

diodelaser-systeem in ontwikkeling. Verwacht wordt dat daarmee binnen een 

jaar toestands geselecteerde bundelexperimenten gedaan kunnen worden 
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Figuur 3. ~: De potentiaalcurves zoals die gepresenteerd 

worden door Van Vliembergen et al. [VLI 86). 

* 
Zoals vermeld aan het begin van deze paragraaf is over de excitatie over

dracht van Kr* op N2 nog weinig bekend vanwege het feit dat de drempel

energieën voor beide Kr( 3PJ) metastabiele toestanden in het moeilijker toe

gankelijke superthermische gebied liggen Recentelijk hebben Tabayashi en 

Shobatake metingen gepubliceerd van de werkzame doorsnede voor excitatie 

overdracht in het het energie gebied van 0. 65 - 1. 8 eV. In hun bundel

experiment maken zij gebruik van TOF-snelheicts analyse. Als metastabielen 

bron wordt een hoge druk (760 torr) ontlading tussen een koperen nozzle 

(R = 0. 7 mm) en een wolfraam cathode gebruikt. Om het hele energiegebied te 

bestrijken wordt de bronstroom in verschillende metingen gevarieerd van 30 -

60 A 

Figuur 3. 5 geeft de gemeten cross sectie als functie van de energie. 

Hieruit blijkt dat de metingen met verschillende bronstromen uitstekend op 

elkaar aansluiten De absolute schaal is verkregen door de detectie

efficiency voor Kr* gelijk te nemen aan die voor Ar* waarvoor een absolute 

schalingswaarde bekend is (paragraaf 5. 1). 

Als fitfunctie voor hun meetresultaten geven Tabayashi en Shobatake: 
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( 3. 1 a) 

J : 0, 2 ( 3. 1 b) 

met S(E) de totale cross sectie, E de botsings energie, Eth de drempel 

energie en ~ n fitparameters. Door deze functie in te vouwen met de 

(bekende) apparaatfunctie en met een kleinste kwadraten fit aan te passen aan 

de meetresultaten vinden zij de waardes van de fitparameters A en n zoals 

gegeven in tabe 1 3. 1. 

J 0 2 

CJ.AJ [À2. eVÜ· 5] o. 035 2. 5 

c 1) 
J 1;6 5;6 

AJ [À2. eVÜ· 21 0. 21 3. 0 

n 1. 5 1.2 

Tabel 3. 1: De fitresultaten van Tabayashi en Shobatake 

voor de fitfunctie uit vergelijking 3. 5. Opmerking 1 >: dit 

nemen zij aan op statistische gronden 

Opvallend in tabel 3.1 is het grote verschil in reactiviteit (AJ) tussen 

de Kr( 3P0 ) en Kr( 3P2 ). Tabayashi en Shobatake beargumenteren dat dit overeen

stemt met hun schatting voor de curvecrossing waarschijnlijkheid PJ (Po = 

0. 0092, p2 = 0. 17) voor beide spin componenten Deze overeenstemming is 

echter weinig veelzeggend omdat de waarden van AJ gebruikt worden deze kans 

PJ te schatten Metingen die in deze afstudeerperiode gedaan zijn geven meer 

redenen om aan de nemen dat dit verschil in AJ-waarden veroorzaakt wordt door 

een foutieve schatting van de bundelsamenstelling. Deze metingen wijzen in de 

richting van een vrijwel pure Kr( 3P2 ) bundel voor de bron van Tabayashi en 

Shobatake (hoofdstuk V). 
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}I)()FDS'IUK IV: MEETOPSTEI.J..ING EH MEE'IHE'IH>DE 

4. 1: Inleiding 

Uit de metingen van Van Vliembergen Qr.LI 85] bleek duidelijk dat de 

signaal opbrengst met het optische systeem van Kaashoek [KAA 83] te laag was. 

De meettijden om een aanvaardbare statistische nauwkeurigheid te krijgen 

liepen in de orde grootte van 500 meeturen voor zijn Ar* + N2 metingen 

Om tot aanvaardbare signalen te komen is een vrij rigoreuze oplossing 

gekozen In afwachting van het klaarkomen van een nieuw optisch systeem 

(hoofdstuk VII) is een groot gedeelte van het oude optische systeem van 

Kaashoek, met name de monochromator, verwijderd. Met een photomultiplier 

wordt nu het totale fotonensignaal gedetecteerd. Dit levert, onder andere 

vanwege het grote detectie oppervlak van de photomultiplierbuis [EMI 82] 

vergeleken met het spleetoppervlak van de monochromator [JAR 71], een factor 

14 winst in signaal op (paragraaf 7. 5). 

Deze meetmethode vereist wel een zorvuldigere analyse van de meetdata. 

Met deze opzet wordt ook strooilicht van de bron en fotonen van eventueel 

andere stralende overgangen gemeten Het is gebleken dat door zorgvuldig 

meten en het uitvoeren van controlemetingen met een "dunmy" gas, waarvan 

bekend is dat geen stralende toestanden kunnen worden aangeslagen, de meet

data goed bruikbaar zijn 

Behalve deze aanpassing is ook de spleetbreedte van de chopper terug

gebracht van 2. o mm naar 1. o mm om een hoger snelheidsoplossend vermogen te 

krijgen De vorm van het eindanode diafragma en het eerste bundeldiafragma 

zijn hieraan aangepasL Paragraaf ~ 2 geeft de huidige configuratie van de 

experimentele opstelling. Paragraaf ~ 3 geeft een overzicht van de verwerking 

van de ruwe meetdata tot energie-afhankelijke werkzame doorsnedes. 
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~ 2: De meetopstelling 

In figuur 4.1 is een overzicht gegeven van de experimentele opstelling. 

Vat 1 is het bronvat. Hierin bevindt zich de metastabielenbron Vat 2 is een 

differentiele trap. Deze is door van Lanen [LAN 85] ingebouwd en is noodzake

lijk om de gasbelasting van de hoofdvacuumkamer 3 (de "Kist") laag te houden 

Met name voor helium resulteerde dit in een werkdruk die een factor 10 lager 

ligt, vergeleken met de situatie zonder differentiele trap. De kistdruk ligt 

nu voor alle gassen beneden de~ 10-7 torr. In de kist bevindt zich het 

strooicentrum waar de hoofdbundel met metastabiele edelgasatomen loodrecht 

wordt gekruist met een dwarsbundeL Deze wordt gevormd uit een geskimde 

supersone expansie uit een sonische nozzle. De optische as van het fotonen

detectiesysteem staat loodrecht op de beide bundelassen Om in het verloop 

van deze paragraaf de orientatie van diafragma's en dergelijke eenduidig vast 

te leggen wordt het volgende assenstelsel geïntroduceerd: 

- de x-as bevindt zich op de hoofdbundelas, het punt x=O ligt op het punt 

waar de chopper de hoofdbundel kruist 

- de y-as ligt langs de optische as met het punt y=O in het botsingscentrum 

- de z-as bevindt zich op de dwarsbundelas met het punt z=O in de uitstroomr 

opening van de dwarsbundelnozzle. 

Vat 4 is het detectorvat. Hierin bevindt zich de detector voor meta

stabiele edelgasatomen Deze bestaat uit een roestvrijstalen trefplaatje 

waaruit metastabielen, door secundaire emissie, electronen vrijmaken die met 

een CuBe electronen multiplier worden gedetecteerd. De metastabielenbron, de 

dwarsbundel, het optisch systeem en de metastabielendetector worden verderop 

in deze paragraaf uitgebreider besproken 

De maatvoering van de hoofdvacuumkamer is zoveel mogelijk in tabelvorm 

weergegeven Tabel ~ 1 bevat alle informatie over bundeldiafragma's en loop

lengtes, tabel 4. 2 bevat de gegevens van de chopper en tabel 4. 3 bevat 

gegevens over de vacuumhuishouding in de gehele opstelling. 
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omschrijving positie op de diafragma vorm diafragma maten 

bundel as [nm] [mn] 

eindanode van de -263 sleufvormig AYa = 
metastabielenbron AZ a = 
chopperschijf 0 - -
ie bundeldiafragma 1aq. sleufvormig Aydi = 

Azdi = 
strooicentrum 933 - -

(looplengte Ls) 

2e bundeldiafragma 1502 rond 0d2 = 
metastabielen 

trefplaatje 2105 - -
( looplengte Ld) 

Tabel ~ 1: enige belangrijke maten van de experimentele 

opste 11 ing uit figuur q., 1. 

effectieve diameter 96 nm 

aantal spleten q. 

spleetbreedte 1. 0 nm 

dikte o. 50 nm 

opentijd bij 100 Hz 33 I.J.S 

rotatiefrequentie 

Tabel 4. 2: de belangrijkste gegevens van de gebruikte 

chopperschijf. 

2.0 

1.0 

3. 3 

2. 0 

0. 10 
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1: 

2: 

3: 

4: 

omschrijving type pomp pompsnelheid werkdruk 1 ) 

( 1/S) [torr] 

bronvat oliediffusiepomp 180 10-3 

differentiele oliediffusiepomp 20 3. 10-5 

trap 

hoofd vacuum 20 K cryoscherm 10000 2. 10-7 

vat turbo mol. pomp 100 

detector vat ionengetter 25 10-8 2) 

pomp 

Tabel ~ 3: gegevens over de vacuumhuishouding van de 

experimentele opstelling. Opmerking 1 > gasstroom voor He 

10-3 torr. 1. s-1, 2 > geschatte druk. 

De dwarsbundel wordt gevormd door een supersone expansie uit een sonische 

nozzle. Met behulp van een skimmer wordt een ruimtelijk goed gedefinieerde 

bundel gevormd. De relevante gegevens van de dwarsbundel zijn samengevat in 

tabel 4. 4. 

nozz le-skimner afstand Znsk = 15 Dm 

skinmer-bundel afstand Zskb = 25 Dm 

skimmer diafragma maten Xsk = o. 78 Dm 

(rechthoekige vorm) Ysk = 1. 50 Dm 

nozz Ie diameter Rn = 0. 080 Dm 

gas inlaatdruk 500-1000 torr 

Tabel ~ 4: de maatvoering van de dwarsbundeL 

Zoals in de inleiding al is vermeld is het optisch systeem sterk vereen

voudigd ten opzichte van de oude configuratie. Alleen het gedeelte binnen de 

vacuumkamer is gehandhaafd. Figuur~ 2 geeft hiervan een volledig overzich~ 

De totale detectie-efficiency voor deze configuratie is 0.0116 (tabel ~ 4a). 
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optische component 

verzamellens (ruimtehoek invang) 

holle spiegel (ruimtehoek winst) 

ie skimmerruitje (transmissie 2.x) 

holle spiegel (reflectie) 

2e skinmerruitje (transmissie) 

verzamellens (transmissie) 

vacuum kwartsruit (transmissie) 

photomultipl ier ( quantum eff. ) 

efficiency 

0. 033 

2..0 

0. 83 

0. 90 

0. 9i 

0. 9i 

o. 90 

0. 2.7 

0.0116 

Tabel ~4a: De totale fotonen detectie-efficiency van het 

optisch systeem. 

De strooicentrumafmetingen zijn zodanig gekozen dat alle fotonen die door de 

verzamellens worden ingevange~ het venster van de photomultiplier treffen 

Deze is op een afstand van 2.5 cm direct op de wand van de kist boven het 

strooicentrum gemonteerd. 

I 
I 

nozzle 
~0.080 

-·-1 

I 
0 15 4() 

300K 20K 
I 

Figuur 4. 2.: De configuratie van het strooi centrum, i: 

holle spiegel, 2.: ie skimmerruitje, 3: 2e skinmerruitje, 

4: verzamellens. 

I 
I 

-25 

--25 



Hoofdstuk IV pagina 28 

Voor de experimenten in de groep zijn twee metastabielen bronnen voor

handen Beide bronnen zijn in de groep ontwikkeld. De thermische ~ 

[VER 8~) levert metastabielen in het thermische gebied (0.05-0. 16 eV). Bij 

deze bron wordt met behulp van een naaldvormige kathode een ontlading door 

een supersone expansie getrokken De plasma ~ [THE 8~) levert metasta

bielen in het superthermische gebied (0. 5-10 eV). Bij deze bron wordt een 

ontlading gevormd tussen een holle wolfraam of tantaal kathode, waar doorheen 

edelgas stroomt, en een ringvormige anode. 

Beide bronnen leveren metastabielen in een niet-overlappend energie

gebied. Door van Gool [GOO 8~) is aangetoond dat dit gat voor neon te vullen 

is door te "seeden" met he 1 ium. Van VI ierobergen heeft deze 1 fde methode toe

gepast voor argon door te seeden met 50Y. helium In deze afstudeerperiode is 

een voorhande zijnde mengsel van 90Y. He/ 101. Ar gebruikt om het gat in het 

energiegebied op te vullen De resultaten van dit seeden worden behandeld in 

hoofdstuk 5. In tabel ~ 5 zijn de werkcondities van beide bronnen voor enige 

verschillende gassen gegeven 

Zoals reeds vermeld bestaat de metastabielenctetector uit een roestvrij

stalen trefplaatje en een CuBe electronenmultiplie~ De secundaire electronen 

die door de metastabiele edelgasatomen worden vrijgemaakt bewegen zie~ door 

de multiplier positief ten opzichte van het trefplaatje te make~ naar de 

electronenmultiplier. De uitgangspuls van de multiplier wordt versterkt door 

een versterker/discriminator combinatie met een dode tijd van 30 ns [PAR 78). 

De detectie efficiency is onafhankelijk van de deeltjessnelheid en ligt voor 

Ar* tussen de o. 1 en de 1. 0 [THE 81). Uit de in deze afstudeerperiode gedane 

experimenten bleek dat de detectie-efficiency voor Ar* ongeveer 0. 5 was 

(hoofdstuk V). Deze waarde is verder voor alle metingen aangehouden Deze 

waarde is met name voor Xe te hoog. Dit zal verder in hoofdstuk V beargumen

teerd worden 

De totale dode tijd van de metastabielen detector wordt niet alleen 

bepaald door de versterker/discriminator combinatie maar ook door de puls

verdeler die de meetpulsen verdeelt over de diverse computer interfaces. Van 

Vliembergen heeft, in zijn verwerkingsprogramma's, voor de totale dode tijd 

een waarde van 200 ns aangenomen Het is niet duidelijk geworden waar deze 

waarde vandaan is gekomen Deze waarde is daarom experimenteel bepaald met 

behulp van een kleinste kwadraten fitprocedure. Voor de snelheidsverdeling 

van de metastabielen is een goede fitfunctie bekend (paragraaf ~ 3). In deze 

fitfunctie is de dode tijd als extra parameter meegenomen Deze fitfunctie is 

gebruikt om twee dezelfde metastabielenverdelingen te fitten die in een 

tijdsbestek van 10 minuten gemeten zijn met een bundeldiafragma van 0. 25 en 
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gas 

He 

Ne 

Ar 

Kr 

xe4 > 

He 

Ne 

Ar 

Ar;He6 > 

intensiteit 1 ) stroomsnelheid boogstroom boogspanning inlaatdrUk 
[1014 s-1 sr-1] (ID/S] [A] [V] 

plasma bron2) 

9. 1 7600 1.7 115 

11 3600 1.7 84 

4. 6 3500 2. 0 60 

1.6 2400 2. 0 50 

o. 056 2500 3. 0 50 

thermische bron 

5. 8 2400 20 10-3 500 5) 

3. 1 990 35 10-3 500 5) 

1. 5 800 35 10-3 500 5) 

1.2 1500 20 10-3 500 5) 

Tabel 4.5: De werkcondities van de beide gebruikte bronnen 

voor alle gassen waarmee gemeten is. Opmerkingen: 1 ) 
2) detectie-efficiency van de metastabielen detector 0. 5, 

tantaal kathode, 3 ) gemeten voor een flow restrictie 

Capillair Van 0. 3M50 mm2 QnUJ 75], 4 ) eindanode diameter 

2. 0 ~ 5 > gemeten over de bron en de serie-stabilisatie

weerstand, 6 > mengverhouding 90X He/ 10t. Ar. 

[torr] 

240 3) 

180 3) 

150 3) 

150 3) 

200 3) 

70 

70 

70 

70 

0. 10 mm diameter. Beide metingen bleken binnen 1X gemiddelde relatieve af

wijking te fitten met een dode tijd van 111 ns. De fitwaarden voor de ge

middelde snelheid en de speedratio kwamen overeen binnen 5X. De verhouding 

van de fitwaarden van de toptelsnelheid is 8.0 wat goed overeenkomt met de op 

geometrische gronden verwachte 6. 3. Op grond hiervan mag geconcludeerd worden 

dat 111 ns een goede schatting is voor de dode tijd. Tijdens de experimenten 

is er voor gezorgd dat de correctie voor de dode tijd maximaal enkele 

procenten bedraagt, dit in tegenstelling tot sommige metingen van van 

Vliembergen waar de telsnelheid in de top met een factor 8 à 9 gecorrigeerd 

moest worden 

Een belangrijk en vooral tijdsbesparend gedeelte van de experimentele op

stelling is de meetcomputer. Deze bestaat uit een M68000 microprocessor 
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[VOS 84] met 1 megabyte geheuge~ een grafische terminal en een eurobus 

interface systeem [NIJ 79]. Bovendien zijn er plotfaciliteiten in de groep 

aanwezig. De grafische activiteiten worden ondersteund door een in de groep 

ontwikkeld grafisch softwarepakket [AME 87] gebaseerd op het internationaal 

aanvaarde Graphical Kernel System Het gehele meetproces is geautomatiseerd 

en de meetprogramma's kunnen als een parallelle taak gedraaid worden zodat 

de computer vrij blijft voor het bekijken en verwerken van metingen en het 

eventueel ingrijpen in het meetproces zonder dat de hele meting gestopt hoeft 

te worden (appendix D ). 

~ 3 Het verwerken van TOF-metingen 

Het verwerken van de ruwe meetdata gebeurt op het centrale B7900 

computersysteem (appendix D). De metingen worden daartoe overgezonden vanaf 

de meet- computer via het TUE-net naar de opslagdisk van de B7900. Het ruwe 

meetresultaat bestaat uit het aantal per tijdskanaal getelde fotonen en meta

stabiele edelgasatomen 

Op deze ruwe meetdata worden eerst een tweetal correcties toegepast. Als 

eerste wordt de meetdata gecorrigeerd voor de dode tijd van de detecto~ Deze 

correctiefactor Pdood volgt uit: 

( 4. 1) 

Hierin is Hmeet het aantal gemeten pulse~ tdood de dode tijd van de detector 

en ~et de totale meettijd. De dode tijd correctie voor het metastabielen 

signaal is praktisch gesproken maximaal 10Y.. Het fotonensignaal ligt in de 

orde grootte van 10 Khz. De correctie hiervoor is, bij een geschatte dode 

tijd van 200 ns, zonder meer verwaarloosbaa~ 

Het metastabielen signaal wordt ook gecorrigeerd voor de chopperdikte. 

Door de eindige dikte van de chopper is de werkelijke opentijd kleiner dan de 

opentijd, berekend uit de chopperfrequentie en de openfractie van de chopper

schijf. De correctie hiervoor is afhankelijk van de snelheid van de meta

stahielen en verschilt per kanaal. Deze correctie Pchop volgt uit: 

dchop· ftrig 

Pchop = (1 - ------------)-1 (4. 2) 

frchop'v1 
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Hierin is dchop de chopperdikte, ftrig de trigeerfrequentie (de chopper

frequentie maal het aantal spleten), frchop de openfractie van de chopper

schijf en v1 de deeltjessnelheid behorende bij het kanaal dat gecorrigeerd 

wordL Deze correctie bedraagt in de praktijk maximaal 2Y.. 

Om de werkzame doorsnede te kunnen berekenen moet de metastabielen

verdeling ter plaatse van het strooicentrum bekend zijn Het gemeten en 

gecorrigeerde metastabielensignaal moet daarom teruggetransformeerd worden 

naar het strooicentrum We moeten hiermee rekening houden met het feit dat 

het gemeten signaal ingevouwen is met de doorlaatfunctie van de choppe~ Dit 

effect mag niet verwaarloosd worden Het is mogelijk de meetresultaten uit te 

vouwen met behulp van fourieranalyse. Het uitvouw proces kan echter veel een

voudiger worden uitgevoerd met een goede fitfunctie voor de metastabielen 

verdeling. Een goed functieverband voor de snelheidsverdeling wordt gegeven 

door [BEY 83]: 

P(v) dv = cnor (v/ul exp{ -s2 ((v-u)lu>2 J * 
6 

[ 1 + I: Yn Hn<(v-u)/ul ] 
n=3 

(4. 3) 

Hierin is Cnor een normeringsfactor, S de speedratio, v de deeltjessnelheid 

en u de gemiddelde deeltjessnelheid. De deformatieparameters y 3 tot en met y 6 
zijn de voorfactoren van de Hermite polynomen H3 tot en met ~· 

Deze fitfunctie voor de snelheidsverdeling kan worden omgerekend naar een 

vluchttijdverdeling FL(t') bij een gegeven looplengte L: 

FL(t') = 
00JI fL(t) AL(t'-t) dt 
0 

fL(t) = L/t2 P(L/t) 

(4. 4) 

(4. 5) 

Hierin is ~(t) de apparaatfunctie. Deze wordt vrijwel alleen bepaald door de 

doorlaatfunctie van de choppe~ Het is op geometrische gronden eenvoudig in 

te zien dat deze doorlaatfunctie goed beschreven kan worden door een drie

hoekig functieverloop (figuur ~ 3, analoog aan het apparaatprofiel van een 

monochromator bij gelijke in- en uitgangsspleet). De halfwaarde breedte tch 

van de chopper doorlaatfunctie volgt uit: 

(4. 6) 
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Fieuur ~ 3: De doorlaatfunctie van de chopper als de 

spleetbreedte van de chopperschijf gelijk gekozen wordt 

aan de bundelbreedte. 

De snelheidsverdeling P(v) van de metastabielen kan nu bepaald worden 

door de ingevouwen vluchtijdverdeling FLd(t) ter plaatse van de detector 

(looplengte Ld) met behulp van een kleinste kwadraten methode te fitten op de 

gemeten verdeling met als vrije parameters Cnor• u, s en y 3 .. y 6 uit 

vergelijking 4. 3. Deze beschrijving is in de praktijk correct binnen 1:1. 

relatieve afwijking van de meetwaarden Met behulp van de parameters uit het 

fitproces kan nu de ingevouwen vluchttijdverdeling ter plaatse van het 

strooicentrum FL
5
(t) berekend worden De metastabielenflux ~ta<t) ter 

plaatse van het strooicentrum volgt nu uit: 

(4. 7) 

Hierin is Sd het totaal aantal pulsen per trigger periode, ~d de meta

stabielen detectie efficiency, Os de ruimtehoek van het 1e bundeldiafragma, 

gezien vanuit de eindanode van de metastabielen bron, en Od de ruimtehoek van 

het 2e bundeldiafragma, gezien vanuit de bron 

Kaashoek [KAA 83) heeft afgeleid dat de fotonenopbrengst voor een 

gekruist bundelexperiment gegeven wordt door: 

(4. 8) 

[1 - exp{-(g;v1 ). <nl>. QtotJJ 
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Hierin is Omeet de cross-sectie voor aanslag naar moleculaire toestanden 

waarvan emissie fotonen gemeten worde~ Qtot de totale werkzame doorsnede 

voor alle elastische en inelastische processen behalve kleine-hoek ver

strooing, g de relatieve snelheid, v1 de hoofdbundel snelheid en <nl> het 

gemiddeld product van dwarsbundeldichtheid en interactielengte tussen hoofd

bundel en dwarsbundeL Het ni-product volgt uit de theorie van supersone 

expansies [BEY 81]: 

a2. no. Rn 2. xsk 

<nl> = ----------------- (4. 9) 

znb. Znsk 

Hierin is a een constante voor een gegeven gas (a = 0. 596 voor N2, a = 0. 490 

voor N2o en co2 ), n0 de reservoirdichtheid, ~de nozzle straal, xsk de 

skimmer breedte en znb de nozzle-bundel afstand. De relatieve snelheid g 

volgt eenvoudig uit: 

( 4. 10) 

met v2 de eindsnelheid van de supersone expansie [BEY 81]. 

In de praktijk is de verzwakking van de hoofdbundel vrij klein (< 10r.). 

Vergelijking ~ 8 kan dan met behulp van de Bernouilli coefficienten Bn ont

wikkeld worden tot [GRA 65]: 

. 
~eet<t) = Nfot<t)/{ 'lfot·Hmeta<t). (g/v1).<nl>) * 

(4. 11a) 

(4. 11b) 

met B0 = - 1; 2 en B1 = 1; 12. De term tussen accolades moet gezien worden als 

een correctieterm voor de totale verzwakking van de hoofdbundel. Vergelijking 

~ 11 geeft de werkzame doorsnede voor een gemeten fotonensignaal en een 

teruggetransformeerd metastabielensignaal als functie van de aankomsttijd. De 

aankomsttijd kan met behulp van de bekende looplengte Ls eenvoudig omgerekend 

worden naar een relatieve snelheid of een botsingsenergie. 
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H:XlFDS'IUK V: MEETRESULTATEN 

5. 1: Schaling van de meetresultaten 

Voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten moeten de metingen op twee 

manieren geschaald worden Bij elkaar horende metingen met de thermische bron 

en de plasma bron moeten, vanwege de niet-overlappende energie gebiede~ 

onderling geschaald worden (relatieve schaling). Alle metingen moeten ab

soluut geschaald worden met behulp van een bekende literatuurwaarde of de 

bekende detectie-efficiency van de metastabielen detector. 

Een relatieve schaling is overbodig als metingen met beide bronnen op één 

dag gedaan worden Op grond van testmetingen is gebleken dat de totale drift 

in meetresultaten over één dag verwaarloosbaar is. Het meten met twee ver

schillende bronnen op één dag is echter vrij tijdrovend omdat de bronkamer 

bij ieder bronwisseling belucht moet worden Daarom zijn alleen de Ar* + N2 
metingen op deze manier uitgevoerd. Uit verdere metingen die door de hele 

afstudeerperiode heen gedaan zijn wordt de reproduceerbaarbeid van de meet

resultaten over een langere periode geschat op 30X. Een overzicht van alle 

metingen die gedaan zijn is gegeven in tabel 5. 1. De metingen zijn ingedeeld 

in series waarbij iedere serie op een dag gemeten is. 

Voor de metingen van Ar* met N2 is een absolute schalingswaarde bekend. 

Tabayashi en Shobatake [TAB 86) hebben uit meetresultaten van Parr en Martin 

[PAR 78) een absolute schalingswaarde voor de totale botsingsdoorsnede naar 

de N2 (C)-toestand afgeleid van 6. 0 A2 bij 0. 65 eV botsingsenergie. Hieruit 

volgt voor onze metingen een detectie-efficiency van de metastabielen 

detector van 0. 5. Dit is hoger dan de waarde van 0. 1 die Theeuws geeft 

[THE 81) maar kleiner dan de waarde van 0. 9 die theoretisch bekend is voor 

chemisch schoon staal [DUN 71). Op grond hiervan lijkt een waarde van 0. 5 

reëe I. 

Voor alle andere gassen is ook een waarde van 0. 5 aangehouden Hienmee 

wordt niet beweerd dat deze waarde ook correct is voor alle gassen Theeuws 

vond voor de detectie-efficiencies voor Ne, Ar en Kr een waarde van respec

tievelijk o. 37, o. 10 en 0. 06~ De tendens hierin is dat de detectie

efficiency stijgt bij toenemende inwendige energie van het metastabiel.Dit 

verklaart de lage waarde van de centrale intensiteit voor Xe* in tabel .1.!. 5 

vergeleken met de intensiteiten voor Ar* en xr*. 



Hoofdstuk V pagina 35 

serie meting bron identiteitsnummer1) 

I Ar*+ N 2 thermisch 663.q.2100 

seeded 663.q.2102 

plasma 663.q.210.q. 

thermisch 663.q.2106 

II Kr* + N2 plasma 663.q.1206 

III Xe* + N2 plasma 66321.q.QO 

IV Ne* + N20 plasma 663.q.1600 

Ne* + co2 plasma 663.q.1602 

He 11 + co2 plasma 663.q.16o.q. 

He* + N20 plasma 663.q.1606 

He 11 + N2 plasma 663.q.1606 

V He* + N2 thermisch 6632200.q. 

He 11 + co2 thermisch 66322006 

He 11 + N20 thermisch 66322008 

VI Ne* + N20 thermisch 86322100 

Ne 11 + co2 thermisch 86322102 

Tabel 5. 1: een overzicht van alle metingen die in dit 

verslag gepresenteerd worden Metingen in één serie zijn 

op één en dezelfde dag gedaan Opmerking 1 ): Het 

identiteitsnummer jjmmddnn bestaat uit jaar jj, maand+2.q. 

mn, datum dd en volgnummer nn 
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5. 1 Excitatie overdracht voor Ar* + N2_ 

Als eerste worden in deze paragraaf de betrouwbaarheid van de meet

resultaten en de resultaten van het "seeden" besproken. Dan worden onze 

resultaten vergeleken met uit de literatuur bekende metingen. Als laatste 

worden de metingen van Van Vliembergen [VLI 85] voor aanslag naar het 

N2 (C,v'=O) niveau vergeleken met onze resultaten. 

* 
Figuur 5. 1 geeft onze meetresultaten weer. Van beide metingen in het 

thermische gebied is er één aan het begin van de meetserie gedaan en één aan 

het eind van de meetserie. Het kleine verschil tussen beide metingen is het 

gevolg van het tijdens de meting uitvallen van de metastabielen detector. De 

aansluiting tussen de metingen in de drie verschillende energie gebieden is 

op het oog goed . 

....... 
Cl 

,::;, 
Cl 
c 
V) 
L. 
0 
0 

"'C 

(1) 

E 
~ 
N 
~ 
L. 
(1) 

~ 

1 
0.04 0.4 

botsingsenerg ie [eV] 
1 

----;. 
4 

Figuur 5. 1: onze metingen voor de werkzame doorsnede als 

functie van de energie voor excitatie overdracht van Ar* + 

N2. De getrokken lijn geeft het verband Q N E-Ye aan. 

De metingen zij~ zoals in hoofdstuk ~ reeds vermeld, gedaan zonder 

gebruik te maken van filters of een monochromator. Mogelijke bronnen van 
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ongewenste straling moeten daarom goed onderzocht worden Een mogelijke bron 

van ongewenste straling is het Ar* zelf dat vervalt naar de grondtoestand. 

Deze straling ligt echter voor alle edelgassen in het harde U. V. gebied 

(< 150 nm) en wordt niet door het optisch systeem (kwartsglas) doorgelaten 

Dit geldt ook voor eventuele straling van het N2 (A) nivea~ Bovendien is dit 

niveau metastabiel. Straling van het N2 (B) naar het N2 (A) niveau wordt ook 

niet gedetecteerd. Het N2 (B) niveau heeft een vrij lange levensduur (1 ~ 

QlUB 79)) en vervalt in het infrarode gebied buiten de multiplier gevoelig

heid. Controlescans in Minibundel II (met dezelfde multiplier en dezelfde 

kwaliteit kwartslenzen als Kist II) laten dit duidelijk zien Dit komt over

een met de bevindingen van Sanders et al. [SAN 76) die daarom in hun 

metingen (figuur 3. 1) ook geen golflengte selectie hebben toegepast. 

Bij het gebruik van de plasmabron zijn er echter een paar andere fouten

bronnen die typisch zijn voor onze TOF-metingen Bij een keuze voor een te 

brede chopperspleet of een te groot eindanode diafragma kan strooilicht van 

de bron terecht komen in fotonenkanalen behorende bij de hoogste botsings

energie. Dit levert een te hoge werkzame doorsnede in dit energie gebied op. 

Dit is vermeden door de chopperspleten smal te kiezen en ''verdachte" kanalen 

niet mee te nemen in de berekeningen Een andere typische foutenbron zijn 

snelle neutrale deeltjes die op een onbekende manier in de plasmabron gevormd 

worden en als een bultje in de looptijdverdeling van de metastabielen te zien 

zijn (figuur 5. 2). Deze kunnen fouten veroorzaken in de fit van de looptijd

verdeling. Door deze kanalen weg te laten uit het fitprocess kunnen ook deze 

fouten vermeden worden 

Als laatste foutenbron wordt ongewenste straling van het N2+(B) niveau 

genoemd (tabel 2. 2). Deze aangeslagen iontoestand wordt gevormd door Penning 

ionisatie van N2 (X) door metastabiel helium in de seeded bundel. Door het 

verschil in snelheid tussen He en Ar metastabielen komt deze straling in 

verschillende tijdskanalen terecht. Er blijven nog genoeg kanalen met alleen 

N2 (C) verval over om een redelijk energiegebied te bestrijken 

De snelheidsverdeling van een 90ï. He/ 10ï. Ar seeded bundel is weergegeven 

in figuur 5. 3. De "snelle" piek geeft de looptijdverdeling van de helium 

metastabielen weer en de "langzame" piek de looptijdverdeling van de argon 

metastabielen Deze overlappen elkaar slechts voor een klein gedeelte: er 

treedt "slip" tussen beide gassen o~ 

stelling van 90ï. Ar*/ 10% He*. Uit 

Uit figuur 5. 3 volgt een 

tabel ~ 5 blijkt dat 

bunde 1 samen

de centrale 

intensiteit van Ar metastabielen ongeveer gelijk is aan die voor puur Ar. Dit 

is in overeenstemming met de resultaten van Van Vliembergen Hij vond bij een 

mengsel van 50ï. He/ 50ï. Ar minder dan 1ï. He* in de bundel. Helium meta-
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Figuur 5. 2: een voorbeeld van snelle neutrale deeltjes in 

een looptijdverde 1 ing voor Ar. 
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Figuur 5. 3: de looptijdverdeling van een seeded Ar bundel 

(90% He/ 10% Ar). De looplengte Ld = 2105 mm 



Hoofdstuk V pagina 39 

stahielen zetten neutraal Ar kennelijk heel effectief om in Ar* via Penning 

ionisatie. 

In figuur 5. ~ zijn onze meetresultaten weergegeven samen met de resul

taten van Tabayashi en Shobatake [TAB 66], Parr en Hartin [PAR 76] en van 

Sanders et a 1. [SAN 76]. Onze metingen in het thenmische gebied wijken sterk 

af van de metingen van Parr en Martin De oorzaak wordt gezocht in de 

metingen van Parr en Martin Zij hebben energie afhankelijke metingen gedaan 

door gebruikt te maken van een mechanisch gepulste TOF-methode én van een 

electronisch gepulste TOF-methode. Zij vinden een factor 2 verschil in cross 

sectie voor beide methodes bij een botsings energie van 0. 25 e~ Voor 

energieën beneden 0. 06 eV is deze discrepantie verdwenen maar dit wordt 

veroorzaakt door het slechte energie oplossend venmogen ( > 0. 1 eV bij 0. 05 

eV botsings energie). Het gevolg hiervan is het uitsmeren van drempel 

effecten die wel door anderen gemeten zijn [PAR 76, SAN 76]. 
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Figuur 5.4: Onze metingen uit figuur 5.1 vergeleken met 

resultaten van metingen aan dezelfde reactie uit de lite

ratuur. Getrokken lijn: Tabayashi en Shobatake [TAB 66], 

gestippelde lijn: Parren Martin [PAR 76], streep stippel

I ijn: Sanders et al. [SAN 76]. 

Onze metingen komen in het seeded energie gebied redelijk overeen met de 
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metingen van Sanders et al. De aansluiting van alle metingen op het super

thermische gebied is goed. Het maximum in onze cross sectie is echter enigs

zins verschoven t.o.v. het maximum in de metingen van Sanders et al. 

(0. 06 eV). Een soortgelijke verschuiving wordt ook gevonden bij vergelijking 

van de metingen van Lee en Martin en van Sanders et al. (Figuur 3. 1 ). Deze 

verschuiving bedraagt 0. 02 e~ Dit is in overeenstemming met de argumenten 

van Sanders et al. te verklaren door een verschil in de Ar( 3P0 )/Ar( 3P2 ) ver

houding in de bundel aan te nemen Tussen beide metastabiele niveaus zit een 

verschil van 0. 17 eV. Dit ligt in hetzelfde gebied als het verschil in 

energie van de positie van de diverse maxima. Dit zou er op wijzen dat niet 

alle bronnen een statistische verhouding aan metastabielen afleveren 

In het gebied tussen de 0. 5 en de 0. 8 eV komen onze metingen goed overeen 

met die van Tabayashi en Shobatake en vanParren Martin Dit is weliswaar 

rond het punt van schaling (0. 65 eV) maar ook de helling van de meetcurves 

komt redelijk overeen Voor hoge energieën wordt een afname van de werkzame 

doorsnede verwacht evenredig met de afnemende botsingstijd en dus evenredig 

met E-Ye. Dit komt zowel met de metingen van Tabayashi en Shobatake als met 

onze metingen goed overeen (zie ook figuur 5. 1). Onze metingen vertonen 

echter een spronggedrag bij 0. 8 eV botsings energie. 

Een mogelijk oorzaak van dit spronggedrag is dat bij die energie een 

nieuw stralend niveau kan worden aangeslagen Mogelijke kanditaten hiervoor 

zijn het N2 (E) niveau en het N2 (b') niveau. Dit zijn de enige niveaus die 

boven het N2 (C) niveau liggen [GIL 65]. Op grond van de selectieregels voor 

electronische overgangen binnen een lineair molecuul kunnen beide niveaus 

vervallen Het E-niveau vervalt echter naar het A-niveau Dit vereist op 

grond van de orbitaalstructuur van beide toestanden, dat twee electronen van 

orbitaal verwisselen [HER 66]. Deze toestand is daarom metastabiel. Het b'

niveau kan zowel naar de grondtoestand als naar het a-niveau vervallen Het 

eerste geval levert straling op in het harde UV-gebied en dus niet detecteer

baar. Op grond van de (golflengte)- 3 term in het electronisch dipool

overgangsmatrixelement is dit het overgrote deel. Door Lofthus [LOF 57] is 

het verval naar de a-toestand gemeten bij 250 run De drempel voor het niveau 

ligt echter bij 1. 2 e~ De energie invouwfunctie is bij die energie slechts 

0. 14 eV breed. Hoewel het wel interessant is om te proberen in Minibundel II 

met de plasmabron dit verval te meten is het, vanwege deze smalle energie 

invouwfunctie, niet mogelijk dat dit verval de oorzaak is van het sprongedrag 

in onze meting. Verder hebben Tabayashi en Shobatake, hoewel niet expliciet 

vermeld, waarschijnlijk ook zonder filter gemeten en zij meten geen sprong

gedrag. 
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Onze metingen kunnen ook vergeleken worden met de metingen van Van Vlienr 

bergen voor aanslag naar het N2 (C,v'=O) niveau. Uit zijn metingen blijkt dat 

ongeveer 83X dat alle aangeslagen stikstofmoleculen in deze toestand terecht

komt. Dit v'= 0 karakter zal dus overheersen in de totale botsingsdoorsnede. 

In figuur 5. 5 zijn onze resultate~ samen met de resultaten van Van Vlienr 

bergen weergegeven Onze resultaten zijn ter vergelijking vermenigvuldigd met 

een factor o. 83. 
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Figuur 5. 5: onze metingen uit figuur 5. 1 vergeleken met de 

metingen van Van Vliembergen voor aanslag naar N2 (C,v'=O). 

Onze metingen zijn vermenigvuldigd met een factor 0. 83 om 

te compenseren voor het feit dat slechts 83X van alle 

stikstofmoleculen naar de v'=O toestand worden aan

ges lagen 

Uit figuur 5. 5 blijkt dat beide metingen in het thermische en het seeded 

gebied redelijk overeen komen De afwijkingen in dit gebied zijn kleiner dan 

30X. De rotatie invouw van Van Vliembergen (hoofdstuk VI) is in dit gebied 

kennelijk goed uitgevoerd. In het superthermische gebied is het verschil 

tussen beide metingen echter aanzienlijk. Opvallend is ook dat de metingen 

van Van Vliembergen een knik vertonen waar onze metingen een sprong vertonen 
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Het verschillend verloop in het superthenmische gebied kan een aantal 

oorzaken hebben Als eerste is het mogelijk dat de rotatie temperatuur Trot 

van het v'=O niveau snel toeneemt bij toenemende energie in het super

thermische gebied. Dit betekent dat de staart van het rotatie spectrum 

(figuur 1. 2) verder uit gaat Jopen en dat de rotatie invouw van Van Vliemr 

bergen (die een constante Trot aanneemt) een te lage cross-sectie oplever~ 

Uit recente simulaties van Van den Bogaard [BOG 86] blijkt dat ongeveer een 

vaste fractie van de reactie-energie(= inwendige energie+ botsingsenergie 

energie N2 (C) niveau) wordt omgezet in rotatie energie. Hij vond voor de 

gemiddelde rotatietemperatuur voor het thenmische en het seeded gebied 

respectievelijk 2000 en 2500 ~ Als deze trend zich voortzet in het super

thermische gebied betekent dit dat de rotatietemperatuur in het super

thermische gebied vrij sterk zal toenemen met de energie. Een foutieve 

rotatie-invouw kan het verschil in meetresultate~ in ieder geval kwalita

tief, goed verklaren 

Een andere mogelijkheid is dat de metingen van Van Vliembergen gecorri

geerd zijn met een verkeerde waarde voor de dode tijd van de metastabielen 

detector. Het is niet bekend welke metingen Van Vliembergen gebruikt heeft in 

zijn plaatje, maar sommige Ar* + N2 metingen uit die periode worden gecorri

geerd voor de dode tijd met meer dan een factor 8. Uit paragraaf ~ 2 bleek al 

dat Van Vliembergen een bijna twee maal te grote waarde van de dode tijd voor 

zijn correcties heeft gebruikt. Dit betekent dat de meetdata wordt over

gecorrigeerd. De correctie vindt vooral plaats in de top van de metastabielen 

vluchttijd verdeling waar de telsnelheid het hoogst is. Het resultaat is een 

meer gepiekte verdeling met een te hoge topwaarde. Als wordt aangenomen dat 

de goed gecorrigeerde verdeling een vloeiende lijn had opgeleverd E-~. 

levert de foutief gecorrigeerde data een curve op die doorzakt in het midden 

van het energie gebied. Dit komt inderdaad overeen met het gedrag van de 

meetcurve van Van Vliembergen Welk van de twee genoemde oorzaken de juiste 

is zullen controlemetingen met het nieuwe optische systeem moeten uitwijzen 

De knik in de metingen van Van Vliembergen komt, wat energie betreft, 

overeen met de sprong in onze metingen Van Vliembergen heeft bij zijn 

metingen een monochromator gebruikt . Als wordt aangenomen dat beide ver

schijnselen dezelfde oorzaak hebbe~ kan het idee van een hoger gelegen 

stralend 

knik in 

Ar< 3po ). 

niveau daarom vervallen Van Vliembergen zocht de oorzaak van ZlJn 

een verschillend verloop van de werkzame doorsnede voor Ar( 3P2 ) en 

Omdat de metingen van Tabayashi en Shobatake geen spronggedrag 

vertone~ volgt daaruit dat de bundelsamenstelling van beide bronnen sterk 

verschilt. 
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5. 3 Excitatie overdracht voor Kr* + N2_ 

In figuur 5. 6 zijn onze meetresultaten voor de reactie 

( 5. 1 ) 

weergegeven In deze figuur zijn ook de meetresultaten van Tabayashi en 

Shobatake en hun fitfunctie (hoofdstuk III), ingevouwen met ons apparaat

profiel, weergegeven Dit laatste geeft een betere vergelijking met onze 

metingen 
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Figuur 5. 6: onze meetresultaten vergeleken met die van 

Tabayashi en Shobotake. De gestippelde lijn geeft hun 

meetresultaten weer, de ge-trokken lijn hun fitfunctie 

ingevouwen met onze apparaatfunctie. Door het betere 

energie oplossend vermogen van onze opstelling (0. 06 eV 

vergeleken met 0. 18 eV voor Tabayashi en Shobatake bij 0. 5 

eV botsingsenergie) wordt de knik in de curve minder 

gladgestreken 
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Opvallend in de figuur is het grote verschil tussen beide metingen in 

bijdrage van Kr(3P2 ) en Kr( 3P0 ). Als controle op onze meting is daarom nog 

een meting gedaan met Ar als dummy gas in plaats van N2. Dit leverde echter 

geen detecteerbaar fotonensignaal op zoals ook verwacht werd. Als mogelijke 

foutenbron is ook de invouwprocedure nog onder de loep genomen Verschillende 

metingen op een verschillende manier ingevouwen gaven echter steeds het 

ze 1 fde resu I taat. 

Onze resultaten zijn gefit met behulp van het volgende functieverband: 

( 5. 2a) 

(5. 2b) 

(5. 2c) 

( 5. 2d) 

Hierin is Gmix de totale werkzame doorsnede als functie van de botsings 

energie E, AEJel de drempel energie en CJ de weegfactor voor de Kr( 3PJ) 

bijdrage. De energie afhankelijkheid van deze functie is hetzelfde als die 

van de fitfunctie van Tabayashi en Shobatake (vergelijking 3. 1). Bij onze 

manier van presenteren worden de vorm fJ en de absolute waarde QJ,ref ge

sp! i tst. De vormfunctie is genormeerd op 1 bij E = 2. AE3el . De waardes van 

QJ,ref zijn daardoor voor iedere meting direct vergelijkbaa~ In tabel 5. 2 

zijn de fitresultaten van beide metingen samengevat. Uit de fit volgt alleen 

de waarde van aJ = CJ.QJ,ref· 

Tabayashi en Shobatake onze meting 

J 0 2 0 2 

nJ 1.5 1.2 1. 27 i.JW 

aJ [A2) 0. 0120 1. 28 0. 563 2. 05 

Tabel 5. 2: de fitresultaten van een kleinste kwadraten fit 

van onze metingen op fitfunctie 52. 
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Het is in principe mogelijk beide bundelsamenstellingen te berekenen 

omdat beide metingen absoluut geschaald zijn met dezelfde referentie waarde 

(paragraaf 5. 1). Deze berekening levert echter niet fysische, negatieve 

waardes voor CJ op. De absolute schaling is daarom niet correct. We kunnen 

wel voor één van beide metingen een verhouding c2:c0 aannemen en daaruit de 

schalingsfactor PJ (= GJ,werkelijk/GJ,meting> en de verhouding c2:c0 voor de 

andere meting berekenen Dit is gedaan door voor beide metingen beurtelings 

een statistische verhouding van 5; 6: 1; 6 aan te nemen De resultaten hiervan 

staan in tabel ~ 3 

Tabayashi en Shobatake onze meting 

J 0 2 0 2 

CJ 1;6* 5;6* ~ 0. 854 0. 146 

GJ,ref [A2J 0. 072 1. 54 0. 072 1. 54 

PJ 1 1 0. 109 0. 109 

CJ 0. 0068 o. 9932 4= 1;6* 5;6* 

GJ,ref [A2J 3. 38 2. 46 3. 38 2. 46 

PJ 1. 91 1. 91 1 1 

Tabel 5. 3: de waarde van GJ,ref• CJ en PJ (zie tekst) 

berekend door beurtlings voor beide metingen een 

statistische bundelverhouding * aan te nemen 

Uit tabel 5. 3 kan op pragmatische gronden geconcludeerd worden dat een 

statistische verhouding in de bundel van Tabayashi en Shobatake zeer onwaar

schijn! ijk is: 

1) In dat geval zou onze absolute schaling een factor 9 mis zitten Dit is 

onwaarschijnlijk gezien het feit dat de opzet van beide experimenten 

vrijwel hetzelfde is en beide metingen op gelijke wijze geschaald zijn 

In het andere geval zou de absolute schaling minder dan een factor 2 mis 
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zijn wat hee 1 acceptabe 1 is. 

2) In dat geval zou ook de reactiviteit voor Kr( 3P0 ) en Kr( 3P2 ) meer dan 

een factor 20 verschillen Dit is niet eenvoudig verklaarbaar. In het 

andere geval daarintegen is dit verschil minder dan een factor 2 met een 

absolute waarde van 2-~ Ä2. Dit komt redelijk overeen met wat volgt uit 

de schetsmatige potentiaalcurves voor Kr* + N2. Hieruit volgt een curve

crossing straal van 2-3 Ä die iets groter is voor Kr( 3P0 ) dan voor 

Kr(3P2 ). 

3) Als laatste zou in dat geval de verhouding in onze bundel c2:c0 gelijk 

zijn aan 0. 15: o. 85 ("antistatistisch" ). Deze verhouding is door Kroon 

[KRO 85] voor Ne en voor de plasmabron eerder bepaald. Hij vond een 

vrijwel statistische verhouding. Omdat de broncondities voor Ne en voor ' 

Kr vrijwel gelijk zijn (tabel ~. 5) is zo'n "antistatistische" verhouding 

zeer onwaarschijnlijk. 

11.5 Kr++ N 
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collinear 2 

r"""'' 

> 
Cll Kr ( 1s0J + NziC, v'=Ol ...... 
> 11.0 

>-
en .... 
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Kr(3P0J + Nz(X,v"=Ol c: 
Cll 1Q5 
a ·--c: 
Cll -0 
a. 

10.0 
Kr13P2J + NziX,v"=Ol 

0 

internuclear distance R [Ä] 

Figuur 5. 6a: een schetsmatige weergave van de potentiaal

curves voor Kr* + N2 gebaseerd op figuur 3. ~ 
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De conclusie die hieruit getrokken wordt is, dat de bundel van Tabayashi 

en Shobatake vrijwel alleen Kr( 3P2 ) bevat. Kennelijk vindt er in hun bron een 

verliesproces plaats dat voornamelijk Kr( 3P0 ) tref~ Mogelijke oorzaak zijn 

botsingen met laag energetische electrenen (< 1 eV). Dit proces heeft voor 

Kr( 3P0 ), door de hogere ligging van het energie niveau, veel meer verlies-

kanalen Deze bewering kan getest worden door in onze experimentele op-

stelling langs de hoofdbundel met een gloeidraad een laag energetisch 

electrenengas te creëren Dit zou meetresultaten moeten geven in overeen

stemming met die van Tabayashi en Shobatake. Hieraan wordt gewerkt. 
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5. 4 Excitatie overdracht voor xe• + N2_ 

In deze paragraaf worden meetresultaten voor de reactie: 

( 5. 3) 

besproken Voor deze metingen wordt eenzelfde drempelgedrag verwacht als voor 

Kr. De drempel energieën liggen bij Xe* alleen wat hoger (1. 60 eV en 

2. 74 eV). Daarom wordt alleen een bijdrage van Xe( 3P0 ) verwacht. Figuur 5. 7 

geeft onze meetresu 1 taten weer. 
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Figuur 5. 7: onze meetresultaten voor de werkzame doorsnede 

van reactie 5. 3. 
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De absolute waarde van de werkzame doorsnede uit figuur 5. 7 is vrij hoog 

in vergelijking met de Kr metingen (figuur 5. 6). Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een te hoge waarde voor de metastabielen detectie-efficiency 

(paragraaf 5. 1). Opvallend is het ontbreken van een drempelgedrag. De oorzaak 

wordt gezocht in een veel te brede apparaatfunctie. Bij deze meting is ge

bruik gemaakt van een chopperschijf met bredere spleten (2 mm) en van een 

groter eindanode diafragma ( 2 mm). Het energie oplossend venmogen is daarom 

veel lager dan voor de Kr meting: 
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EFWHM = 0. 56 (E [eV] )1· 5 [eV] (5. ~) 

Figuur 5. 7 geeft dus waarschijnlijk de flank van het apparaatprofiel 

weer. De meting moet herhaald worden als het nieuwe optisch systeem 

(hoofdstuk VII) klaar is. Vanwege het vele signaal kan dan met een kleinere 1 

chopperspleet en een kleiner eindanode diafragma gemeten worden 
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Door Illenberger en Niehaus [Ill 75] is de totale ionenopbrengst gemeten 

voor Penning ionisatie van N2 met He*. De exacte samenstelling van hun hoofd

bundel wordt echter niet vermeld. Door Kroon [KRO 85] is aan dezelfde reactie 

gemeten in een groter energie gebied. Zijn bundel bestond bij de thermische 

bron voor 90/. uit He(3S) en bij de plasmabron voor 95/. uit He( 3S). Beide 

metingen zijn weergegeven in figuur 5. a Uit deze figuur blijkt dat beide 

metingen goed op elkaar aansluiten 
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Figuur 5. 8: De totale werkzame doorsnede QT voor Penning 

ionisatie van N2 met He*. De onderbroken lijn geeft de 

metingen van I llenberger en Niehaus weer [I Ll 75]. De 

doorlopende lijn geeft de resultaten van Kroon weer 

[KRO 85]. Deze zijn geinterpoleerd tussen het thermische 

en het superthermische gebied. 

Door Sanders et al. [SAN 76] is ook de totale Penning ionisatie cross

sectie Ge gemeten voor aanslag naar de n2+(B) toestand als functie van de 

energie. Dit is ook gedaan door Van Vliembergen voor aanslag naar het v'=O 

niveau Op grond van Franck-Condon factoren wordt echter 95/. naar dit vi

bratie niveau aangeslagen zodat beide cross-secties goed vergelijkbaar zijn 
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De metingen van Van Vliembergen zijn absoluut geschaald met een waarde voor 

de detectie efficiency die volgt uit zijn Ar* + Hz metingen De metingen van 

Sanders et al. zijn geschaald op een waarde van 1. 5 ÄZ bij 0. 038 eV. Beide 

metingen zijn, samen met onze meetresultate~ weergegeven in figuur 5. 9 . 
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Figuur 5. 9: onze metingen voor Us<E) vergeleken met de 

metingen van Van Vliembergen [VLI 85] en van Sanders et al. 

[SAN 76]. 

De metingen vertonen in het thermische gebied een verschillend verloop. 

De metingen van Van Vliembergen geven een duidelijk drempelgedrag te zien 

zoals het ook bij Ar* + Hz gemeten is (hoofdstuk III, paragraaf 5. 2). Dit 

effect ontbreekt in de andere metingen Onze metingen vertonen een plotseling 

minder stijgend verloop en de metingen van Sanders et al. vertonen zelfs een 

minimum Dit minimum is echter gebaseerd op slechts drie meetpunten De 

energie waarbij dit optreedt is anders bij onze metingen (0. 10 eV) dan bij de 

metingen van Sanders at al (0. 0~ eV). Dit effect kan toegeschreven worden aan 

een slecht energie oplossend vermogen maar dat is niet het geval omdat ons 

energie oplossend vermogen beter is dan dat van Van Vliembergen 

In het superthermische gebied vertonen onze metingen een glad verloop 

terwijl de meetcurve van Van Vliembergen een duidelijk buigpunt vertoont bij 

1. 0 eV. De oorzaak hiervan wordt eveneens (paragraaf 5. 2) gezocht in een 
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verkeerde correctie voor de dode tijd van de metastabielen detector. De 

oorzaak van het grote absolute verschil in meetresultaten kan echter ook 

gezocht worden in een foutieve relatieve schaling van onze metingen tussen 

het thermische en het superthermische gebied. Onze metingen voor He* met N2o 
en co2 (Figuur 5. 13) sluiten echter wel goed aan Omdat deze metingen zowel 

in het superthermische als in het thenmische energie gebied tot één meetserie 

behoren (paragraaf 5. 1) volgt hieruit dat de relatieve schaling voor onze He* 

metingen ook correct is. 

Uit de metingen van QT(E) en van ~(E) kan de branching ratio ~/QT 

bepaald worden Het is ook mogelijk om een ruwe schatting te maken van de 

werkzame doorsnede voor aanslag naar het N2 + (A)-niveau, ~(E). Hot op en 

Niehaus [HOT 70] geven bij een energie van ±0. 03 eV een branching ratio 

Gx:~:Gs = 0. 35:0.24:0.41. Sanders et al. hebben geen kwantitatieve metingen 

gedaan aan~ ,maar merken op dat deze, op grond van het fotonensignaal voor 

verval naar de N2+(X) toestand, zeer snel afneemt bij toenemende energie. Dit 

is in overeenstemming met het feit dat het ionisatie orbitaal van deze toe

stand een ff-orbitaal is. Door de grotere ruimtelijke uitgebreidheid van dit 

orbitaal vindt al bij lage energieën een maximale overlap plaats met het s

orbitaal van He*. We nemen aan dat de cross sectie vanaf 0.03 eV afneemt 

evenredig met {.E door de afnemende interactie tijd. In figuur 5. 10a zijn de 

curves zoals ze gebruikt zijn voor het berekenen van de branching ratios 

weergegeven De curve voor QT is samengesteld uit de op het oog beste curve 

door de metingen uit figuur 5. 8 en geëxtrapoleerd naar 0. 03 e~ De curve voor 

~ is zodanig gekozen dat deze in het superthermische met onze metingen 

overeenkomt en in het gebied < 0. 12 eV op het oog goed bij alle metingen past 

en een correcte vertakkingsverhouding geeft bij 0. 03 eV. De branching ratios 

ze 1f staan in figuur 5. 10b. 

Van figuur 5. 10b wordt verwacht dat het een redelijk kwalitatief beeld 

van de vertakkings verhoudingen geeft. Opvallend is dat het N2+(X) niveau 

duidelijk meer wordt aangeslagen dan het N2+(B) niveau. In beide gevallen is 

het ionistatie orbitaal een cr-orbitaal. Het orbitaal voor de X-toestand is 

echter een ag-orbitaal en het orbitaal voor de B-toestand is een cru-orbitaal. 

In figuur 5. 11 is de ruimtelijke verde 1 ing van beide orbitalen geschetst 

(appendix A). Hieruit blijkt dat het ungerade orbitaal vergeleken met het 

gerade orbitaal zich verder buiten het molecuul bevindL Voor deze orbitalen 

kan daarom een analoog verhaal gehouden worden als voor het ff-orbitaal van de 

A-toestand. De overlap wordt bij zekere energie maximaal. De energie waar dit 

gebeurt is op grond van orbitaal overlap het laagst voor de A-toestand en het 

hoogst voor de X-toestand met daartussen in de B-toestand. Voor hogere ener-
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Figuur 5. lOa: de werkzame doorsnedes ~· QB en QT zoals ze gebruikt zijn voor 

het berekenen van de branching ratios uit figuur 5. lOb (zie tekst). 
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Figuur 5. lOb: de branching ratios voor aanslag naar de N2+(X,~B) toestand. 

Hierbij zijn de curves uit figuur 5. 10a gebruikt en is aangenomen dat geen 

andere N2+ toestanden worden aangeslagen 
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gie neemt de werkzame doorsnede af door een verminderde interactietijd. Dit 

punt is voor de X-toestand nog niet bereikL Dit is te verklaren door het 

feit dat het s-orbitaal gat van He* en het sterk rond de internucleaire as 

geconcentreerde cru-orbitaal van N2 pas bij hele kleine internucleaire af-

standen volledig overlappen In tenmen van energie breedte r(r) (hoofdstuk 

II) betekent dit dat verzadiging pas bij hele kleine onderlinge afstand r 

optreedt vergeleken met Ne*, dat een veel groter p-orbitaal gat heefL 
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Figuur 5. 11: de ruimtelijke verdeling van een ungerade (u) 

en een gerade (g) cr-orbitaal, a) gevormd uit twee s

orbitale~ b) gevormd uit twee p-orbitalen Het gerade 

orbitaal is een bonding orbitaal en het ungerade orbitaal 

een antibonding orbitaal (appendix A). 

Behalve Penning ionisatie van N2 is ook Penning ionisatie van N2o en co2 
gemeten In Minibundel II is voor deze gassen een fotonen spectrum gemeten 

(figuur 5.12). 

e-x 

A-X 

Figuur 5. 12: het fotonenspectrum voor Penning ionisatie 

van co2 en N2o met He*, gemeten in Minibundel II. 
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Zoals uit figuur 5. 12 blijkt worden van oo2+ zowel de A- als de B

toestand aangeslagen Beide niveaus hebben een vergelijkbare levensduur van 

ongeveer 220 ns [END 82). In het spectrum van N2o is alleen verval vanuit de 

A-toestand te zien De levensduur van dit niveau is 250 ns [TSU 79]. Het is 

niet duidelijk waarom er vanuit de n2o+(B) toestand geen verval optreedt. Het 

is waarschijnlijk dat deze toestand grotendeels predissocieert voordat hij 

verval~ Het grote aantal pieken in figuur 5. 12, vergeleken met N2 
(figuur 1. 1), wordt veroorzaakt door de veel complexere vibratie- en rotatie 

structuur. 

In figuur 5. 13 is het resultaat van onze metingen weergegeven Uit de 

figuur blijkt dat alle curven een a-karakter vertonen Dit is correct voor 

n2u Voor oo2 wordt echter ook gedeeltelijk de A-toestand aangeslagen waarbij 

een v-electron wordt verwijderd. Kennelijk overheerst het a-karakter. Dit is 

in overeenstemming met de resultaten voor N2• Verder blijkt dat beide curven 

op een schalingsfactor na vrijwel identiek zijn De oorzaak hiervan wordt 

gezocht in het feit dat beide moleculen lineair en iso-electronisch zijn De 

A-toestand van N2o en de B-toestand van co2 komen daarom wat orbitaal 

structuur betreft overeen 
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Figuur 5. 13: onze meetresultaten voor de totale fotonen 

opbrengst van Penning ionisatie van N2, co2 en N2o met 

He*. 
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Uit figuur 5. 13 blijkt ook dat de stijging van de werkzame doorsnede in 

het thermische energie gebied voor N2 veel groter is. Dit kan verklaard 

worden door voor co2 en N2o een minder compact orbitaal aan te nemen omdat 

deze moleculen groter zijn en de o-orbitalen over een langere internucleaire 

as uitgesmeerd zij~ Het is ook mogelijk dat deze moleculen in een aange

slagen toestand predissociere~ In figuur 5. 14 is een volledig energieniveau 

schema van N2o weergegeven [TSJ 78]. Hieruit blijkt dat de A-toestand ener

getisch gezien kan predissocieren in NO+ en R Coincidentie metingen van 

Eland [ELA 73] wijzen uit dat N2o+(A) in de laagste vibrationele toestand 

volledig vervalt maar dat in hogere vibrationele toestanden ongeveer 40'

voortijdig uiteenvalt. Uit deze figuur blijkt ook dat voor de B-toestand, 

energetisch gezie~ meer predissociatie kanalen open zij~ 
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Figuur 5. 14: een uitgebreid energie niveau schema voor N2o+ 

[TSU 79). 
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In figuur 5. 15 is de gemeten werkzame doorsnede voor N2o weergegeven Ter 

vergelijking zijn ook de metingen met He* weergegeven De metingen met Ne* 

geven een duidelijk maximum te zien Dit werd ook verwacht op grond van het 

ionisatie orbitaal. Deze metingen geven echter, in vergelijking met de 

metingen met He*, een sterker stijgend verloop in het thermische energie 

gebied op. Op grond van orbitaal overlap was het tegengestelde verwacht. 
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Figuur 5. 15: de meetresultaten voor de totale fotonen 

opbrengst van Penning ionisatie van N2o met Ne* en He*. 

De overlap tussen het s-orbitaalgat van He* en het ionisatie orbitaal is bij 

gelijke onderlinge afstand immers veel kleiner dan de overlap tussen het p

orbitaalgat van Ne* en het ionisatie orbitaal. Een mogelijke oorzaak is het 

feit dat de reactie-energie voor N2o slechts 0. 3 eV bedraag~ Het klassieke 

omkeerpunt, waar de electronoverdracht bij voorkeur plaatsvindt, ligt bij 

deze energie niet ver op het repulsieve gedeelte van de potentiaal. Het 

gevolg is een lagere orbitaaloverlap op dit punt en dus een lagere ionisatie

kans. Verder is het mogelijk dat veel associatieve ionisatie (hoofdstuk I) 

optreedt. Bij toenemende botsingsenergie neemt de ionisatiekans sterk toe 

omdat op het niet repulsieve gedeelte van de potentiaal het klassieke om-
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keerpunt sneller naar een lagere onderlinge afstand verschuift dan op het 

repulsieve gedeelte en de orbitaaloverlap evenredig snel toeneemt. Verder 

wordt de kans op associatieve ionisatie veel kleiner omdat de overgang ook op 

een repulsiever gedeelte van de onderpotentiaal van Ne en N2o+(A) terecht

komt. 

Met behulp van de metingen van Schonenberg voor totale ionen opbrengst 

kan de vertakkingsverhouding voor aanslag naar de N2o+(A) toestand berekend 

worden Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 5. 16. Voor energieën 

groter dan 0. 3 eV is deze vertakkingsverhouding constanL De invloed van het 

ionisatie-orbitaal is dan niet meer merkbaar omdat de overlap maximaal is. 

Dit stemt overeen met de metingen van Schonenberg die in het superthermische 

gebied voor gassen uit beide ionisatie-orbitaal groepen (hoofdstuk II) het

zelfde verloop van de werkzame doorsnede heeft gemeten 

Nl + NzO!Xl ~ Ne + ~o• lAl 

01 1 
botsingsenergie [eV] ~ 

Figuur 5. 16: De vertakkingsverhouding ~/QT voor Penning 

ionisatie van N20 met Ne*. 

Bij Penning ionisatie van co2 met Ne* is er een energie tekort van 

o. 59 eV voor Ne( 3P0 ) en van o. 68 eVvoor Ne( 3P2 ) voor het bereiken van de A

toestand. De meetresultaten hiervan zijn in figuur 5. 17 weergegeven Drempel 

effecten zijn er in figuur 5. 17 echter niet te zien vanwege de grote meet

fouten Uit de figuur blijkt wel dat er ver beneden de drempel nog fotonen 

gedetecteerd zijn Het interpreteren van deze meting wordt uitgesteld tot het 

nieuwe optische systeem klaar is en deze meting zonder veel moeite veel 

nauwkeuriger gedaan kan worden 
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:fDOFDSTUX VI: NIEUWE MEETSTRATEGIE 

In de inleiding zijn al twee problemen aangestipt die optreden bij het 

meten van de werkzame doorsnede voor excitatie-overdracht van Ar* naar de 

N2 (C,v'=O, 1) toestanden Het probleem van de slechte signaal opbrengst wordt 

opgelost door een nieuw optisch systeem te ontwerpen dat in combinatie met 

zowel een interferentie filter als een monochromator gebruikt kan worden 

(hoofdstuk VII). Bij het gebruik van een interferentie filter moet echter ook 

een nieuwe meetstrategie gevolgd worden omdat het scheidend venmogen te klein 

is voor de huidige meetstrategie. Dit sluit aan bij het tweede probleem 

namelijk dat de tot nu toe gevolgde meetstrategie te veel voorkennis vraagt 

over het te meten proces. Dit wordt duidelijk aan de hand van figuur 6. 1. 
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Figuur 6. 1: het fotonenspectrum voor excitatie overdracht 

van Ar* op N2 (vergelijking 1. 6). De getallen geven de 

verschillende vibratie banden Av weer. De driehoek geeft 

het apparaatprofiel van de monochromator wee~ 

In figuur 6. 1 is het stralingsverval voor reactie 1. 6 weergegeven Uit de 

figuur blijkt dat vibratie pieken met een bovenniveau v' en een onderniveau 

v" met eenzelfde waarde voor Av = v"-v' elkaar overlappen Er onstaan zoge

naamde Av-banden In de tot nu toe gebruikte meetstrategie wordt de spleet-
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breedte van de monochromatorspleten zo klein gekozen dat een gedeelte van één 

vibratiepiek word gemeten zonder overlap met andere pieken Dit geeft speci

fieke informatie over één bovenniveau v'. Om precies te berekenen welk ge

deelte van de vibratiepiek gedetecteerd wordt moet deze ingevouwen worden met 

het apparaatprofiel van de monochromato~ Dit vereist voorkennis van de 

rotatietemperatuur van het vibratieniveau die de vonm van de vibratie piek 

bepaald. Ook een eventuele energie afhankelijkheid van de rotatietemperatuur 

moet in de berekeningen worden meegenomen Behalve het nadeel dat voorkennis 

over de rotatietemperatuur vereist is heeft deze meetstrategie echter ook het 

voordeel dat de werkzame doorsnede voor aanslag naar een vibratieniveau in 

één meting gemeten kan worden 

Een andere meetstrategie bestaat uit het meten van een aantal complete 

Av-banden Hiervoor is een min of meer rechthoekig apparaatprofiel nodig met 

een breedte van 20-30 nm afhankelijk van de Av-band die gemeten wordt. Dit 

is met een zorgvuldige keuze van een interferentiefilter goed te realiseren 

(hoofdstuk 7). Op deze manier wordt een werkzame doorsnede Q'Av gemeten die 

bijdragen bevat van alle werkzame doorsnedes OV• voor aanslag naar een 

vibratie niveau v•. De bijdragen van de verschillende werkzame doorsnedes Gv• 

volgt uit de optische vertakkingsverhouding Mv", v•= 

Q'Av = ~ MAv-v•,v•·Gv• 
V' 

Deze verhouding is gedefinieerd als: 

f\. 11 , V': 

( 6. 1 ) 

v', v"<O 

(6. 2) 

v', v"~O 

met vv",v' de stralingsfrequentie behorende bij overgang v'-->v" en Fv",v' de 

Franck-Condon factor voor verval van v' naar v" (appendix A). Bovengenoemde 

meetmethode heeft geen rotatie invouw problemen omdat de hele vibratiepiek 

gezien wordt. Voor het meten van één Gv• zij~ met deze meetstrategie, wel 

metingen van meerdere Av-banden nodig. 

In principe is het mogelijk o~ door het meten van ~ Av-banden, de 

werkzame doorsnede voor aanslag naar de vibratie niveaus v'=O .. 3 te bere

kenen Hierbij worden bijdragen van niveaus met v' > 3 verwaarloosd. Dit is 

voor reactie 1. 6 geen slechte aanname. De niveaus v':O .. 3 worden gemiddeld 

bezet voor respectievelijk 82. 9Y., 1~ or., 2. BY., 0. 3Y.. Het is van belang wel te 

overwegen welke Av-banden te meten omdat voor ieder band een ander filter 
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nodig is. Een keuze kan gemaakt worden op grond van het conditiegetal van de 

matrix M bestaande uit de vertakkingsverhoudingen uit vergelijking 6. 2. Dit 

conditiegetal wordt gegeven door [NUM 79]: 

C(F) = r.r- 1 1. IMI (6. 2) 

met IMI de norm van matrix M Dit conditiegetal geeft de mate waarin een 

gemiddelde fout in de meetresultaten maximaal doorwerkt in het eindantwoord. 

Dit conditiegetal is bepaald voor een aantal matrices. Deze zijn in tabel 6. 1 

samengevat. 

Av= 

Av= 

Av= 

gemeten berekende cross-secties ~~. v' =0 .. v' max 

A v-banden v'max=3 V' -2 max- v'max=1 

-v' maX'. 0 91! 7. I! 2. 0 

1-v' maX'. 1 85 17 6. 2 

2-v' maX'. 2 1 L!-0 23 7. 7 

Tabel 6. 1: Het conditiegetal voor matrix M uit verge

lijking 6. 1 als uit de gegeven Av-banden de werkzame 

doorsnede voor de niveaus v' berekend wordt onder verwaar

lozing van de bijdrage van hoger gelegen vibratieniveaus . 

Op grond van de conditiegetallen in tabel 6. 1 kan bepaald worden welke 

Av-banden gemeten moeten worden opdat vergelijking 6. 1 het best geconditio

neerd is. Als het op signaalgronden mogelijk is om bijvoorbeeld de banden 

Q'Av met Av = -1 .. 2 nauwkeurig te meten en we willen alleen een werkzame 

doorsnede meten voor de niveaus v'=O .. 2,dan moet op grond van tabel 6.1 voor 

de banden Q' _1, Q'o en Q' 1 gekozen worden Een gemiddelde fout in de meet

resultaten van 1X geeft dan een maximale gemiddelde fout in de berekende 

werkzame doorsnede van 17X. Dit is alleen een bovengrens voor de gemiddelde 

fout. Het is waarschijnlijk dat de werkzame doorsnede voor het hoogste 

vibratieniveau, vanwege de lage bezetting, de grootste fout bevat. 
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HX>FDSTUK VI I: ONTWERP VAN EEN NIEUW OPTISCH SYSTEEM 

7. 1: Inleiding 

Bij het ontwerpen van een nieuw optisch systeem zijn we geïnteresseerd in 

een zo groot mogelijke fotonen opbrengst. Voor het verkrijgen van betrouwbare 

absolute werkzame doorsnedes wordt wel als eis gesteld dat de totale 

detectie-efficiency met een kleine onnauwkeurigheid (< 5X) berekend kan 

worden Dit houdt in dat de detectie-efficiency niet te veel mag afhangen van 

de plaats in het strooicentrum In dat geval geeft een grote fout in de 

correctieterm voor de plaatsafhankelijkheid van de detectie-efficiency nog 

maar een kleine fout in de totale detectie-efficienc~ Bovendien wordt de 

meetopstelling bij een sterk varierende detectie-efficiency veel te gevoelig 

voor uitlijnfouten om reproduceerbare meetresultaten af te leveren Dit geldt 

ook voor correctietenmen voor de totale verzwakking van de bundel en voor de 

variatie van het ni-produkt over de bundelbreedte. Daarom wordt uitgegaan van 

de volgende ontwerpcriteria: 

1) De bovengenoemde correctietenmen mogen niet meer dan 50X van de onge

corrigeerde waarde bedragen Een fout van 10X in deze correctieterm 

levert dan een fout kleiner dan 5X in de totale som op. 

2) Het strooicentrum moet ruimtelijk geheel geaccepteerd worden 

Vergelijking ~ 8 voor de totale fotonenopbrengst ka~ onder aanname van 

een geringe hoofdbundel verzwakking, geschreven worden als: 

(7. 1) 

met nh de hoofdbundel dichtheid, nd de dwarsbundel dichtheid en Vprod het 

botsingsvolume waarin de fotonen geproduceerd worden De fotonen detectie-

efficiency nfot is opgesplitst in een ruimtehoek detectie-efficiency 

nopt/(~~) en een optische detectie-efficiency nopt· Bij het ontwerp van het 

optisch systeem kunnen drie factoren uit vergelijking 7. 1 beinvloed worden 

Dit zijn de optische detectie-efficiency nopt• de ingevangen ruimtehoek nopt 

en het produktievolume Vprod· De optische detectie-efficiency kan los van 

beide andere factoren geoptimaliseerd worden door gebruik te maken van zo 

weinig mogelijk optische componenten met een zo hoog mogelijke transmissie en 

van een photomultiplier met een zo hoog mogelijke quanturn-efficiency en een 
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zo laag mogelijke donkerstroom 

Het produktievolume en de ingevangen ruimtehoek kunnen niet los van 

elkaar geoptimaliseerd worden Een interferentiefilter en een monochromator 

hebben namelijk een maximale fasevolume acceptantie ~ Dit fasevolume is het 

produkt van de geaccepteerde ruimtehoek en het detectie oppervlak (voor een 

monochromator het oppervlak van de ingangsspleet en voor een interferentie 

filter het effectieve filter oppervlak). Dit fasevolume is een behouden 

grootheid [VER 81] en legt het produkt van geaccepteerde ruimtehoek en pro

duktievolume vast op een lengtemaat na. Deze lengtemaat definieren we als de 

scherptediepte S: 

(7. 2) 

Deze scherptediepte is onder meer afhankelijk van het optisch systeem Naar

mate de scherptediepte groter is, bij een gegeven fasevolume F van bijvoor

beeld een interferentiefilter, kan het produkt van geaccepteerde ruimtehoek 

en produktievolume groter gekozen worden Zoeken naar een optimaal systeem 

voor onze toepassing komt dus neer op het zoeken naar een optisch systeem met 

een zo groot mogelijke scherptediepte S zoals gedefinieerd in vergelijking 

7. 2 bij een gegeven fasevolume F. 

In dit hoofdstuk worden twee optische systemen behandeld die verschillend 

zijn van opzet. Het eerste is een optisch systeem waarbij gebruik gemaakt 

wordt van een elliptische of parabolische spiegel. De signaalwinst wordt dan 

vooral gezocht in het vergroten van de ingevangen ruimtehoek. Het tweede 

optisch systeem is in opzet hetzelfde als het huidige systeem van Kaashoek 

maar alleen opgeschaald. Signaalwinst wordt hier gedeeltelijk gezocht in het 

vergroten van de ingevangen ruimtehoek maar vooral in het vergroten van de 

strooicentrum afmetingen 
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7. 2: Interferentiefilter of monochromator 

Voor golflengte selectie komen, praktisch gesproke~ alleen een inter

ferentie filter of een monochromator in aanmerking. Als wordt aangenomen dat 

een Av-band van 10-20 nm breed gemeten moet worden (figuur 6. 1) kan een 

schatting gemaakt worden van de effectieve winst in fasevolume. 

Het apparaatprofiel van de monochromator kan worden aangepast door in- en 

uitgangsspleet verschillend van breedte te kiezen Als voorbeeld wordt een 

Jarrel Ash 0. 25 m monochromator genomen [JAR 71] zoals die in de groep voor

handen is. Deze monochromator heeft een dispersie van 3. 2 nm;mm Bij een 

keuze van de ingangsspleetbreedte bin van 1. 6 mm en de uitgangsspleetbreedte 

buit van ~ 7 mm ziet het apparaatprofiel eruit zoals geschetst in figuur 7. 1. 

mono chromator 

1.0 
10 nm 

20 nm 

Figuur 7. 1: Het apparaatprofiel van een Jarrel Ash 0. 25 

monochromator met een ingangsspleetbreedte van 1. 6 mm en 

een uitgangsspleetbreedte van ~ 7 mm 

Met het apparaatprofiel uit figuur 7. 1 kan een hele Av-band zonder invouw

problemen gemeten worden Het fasevolume Fm dat door de monochromator 

maximaal kan worden geaccepteerd is: 

Fm = 1 in' bin· (7. 3) 

met lirr binhet ingangsspleetoppervlak, lr. br het roosteroppervlak en fm de 

brandpuntsafstand. Op grond van vergelijking 7. 3 lijkt het voordeliger om de 

breedste spleet als ingangsspleet te gebruiken Dit heeft echter geen zin 

omdat een monochromator een spleet-op-spleet afbeelding geeft. Het spleet-
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oppervlak in vergelijking 7. 3 wordt daarom bepaald door de kleinste van de 

gebruikte in- en uitgangsspleet. 

Als voorbeeld van een interferentie filter voor het detecteren van een 

Av-band wordt een standaard filter van Fairlight genomen [FAI 84] waanmee de 

Av=O band van N2 gemeten kan worden Het doorlaatprofiel van deze filter is 

geschetst in figuur 7. 2. Dit profiel voldoet goed aan onze wensen 

Cll 
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3-cavit y interferentiefilter 
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10 nm 
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Figuur 7. 2: het doorlaatprofiel van een standaard Fair

light interferentiefilter met piektransmissie op 334 nm en 

een halfwaardebreedte van 10 run 

Bij het gebruik van een interferentiefilter moet rekening gehouden worden 

met het feit dat de piekgolflengte verschuift naar een lagere waarde bij niet 

loodrecht invallend licht. Deze verschuiving wordt gegeven door: 

(7. 4) 

met Àa de piekgolflengte bij invalshoek a, Ne de brekingsindex voor lucht en 

~ de effectieve brekingsindex van het filter. Voor een maximale hoek van 

inval van ~x = 0. 175 rad geeft dit een verschuiving van 2. 5 run De fase

volume acceptantie Ff volgt uit: 

(7. 5) 

met deff de effectieve diameter van het filter. 

Behalve het maximaal geaccepteerde fasevolume is ook de piektransmissie 

van belang. Deze factor moet meegenomen worden bij het vergelijken van de 
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maximale faseruimte acceptantie. In tabel 7. 1 zijn de piektransmissie en 

enige andere gegevens van het filter en de monochromator bijeen gezet. 

Fairlight interferentie filter Jarrel Ash 0. 25 m monochromator 

effectieve diameter .1!2 mn spleetafmetingen 20 x 1. 6 mn2 

maximale invalshoek 0. 175 rad rooster afmetingen 

effectief oppervlak effectief oppervlak 

ruimtehoek acceptantie 0. 0962 sr ruimtehoek acceptantie 0. 0655 sr 

fasevolume acceptantie 133 mn2sr fasevolume acceptantie 2. 10 mn2sr 

piek transmissie 0. 25 piek transmissie o. 75 

(À = 337 nm) (À = 337 nm) 

Tabel 7. 1: gegevens van een Jarrel Ash 0. 25 monochromator 

en een Fairlight interferentie filter met een vergelijk

bare transmissie curve. 

Uit tabel 7. 1 blijkt dat de winst in fasevolume acceptantie ten opzichte 

van een monochromator bij gebruik van een filter een factor 63 bedraagt en 

het verlies in piektransmissie een factor~· Voor interferetiefilters voor 

een kortere golflengte bedraagt de piektransmissie nog maar 15r. zodat het 

verlies in piektransmissie dan een factor 5 bedraagt. Effectief wordt een 

winst gemaakt van een factor 13-21. Op grond hiervan is een filter een betere 

keus. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat voor iedere band die 

gemeten wordt een ander filter nodig is, wat een aanslag op het budget van 1-

2 Kf betekent. Het verdient dus aanbeveling het optisch systeem zodanig te 

ontwerpen dat zowel met een monochromator als met een filter gemeten kan 

worden 
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7. 3 Fotonen verzamelen met een spiegel 

Bij het gebruik van een spiegel wordt de signaalwinst vooral gezocht in 

het vergroten van de ingevangen ruimtehoek. Hierbij wordt een spiegel ge

bruikt die het strooicentrum voor een groot gedeelte omwat (40X-80X), Er kan 

gebruik gemaakt worden van een parabolische spiegel (figuur 7. 3b) zoals dat 

in de Minibundel I opstelling is gebeurd [RUY 8~, MAN 86], of van een 

elliptische spiegel (figuur 7. 3a) zoals in de referentieopstelling van de 

dye-laser wordt gebruikt [VER 82]. De winst in ruimtehoek invang ten opzichte 

van het oude optische systeem van Kaashoek, bedraagt zo een factor 40-80. 

a @ 

spiegel 

spiegel 
~------------~------------

f 
filter 

Figuur 7. 3: schematische weergave van een optisch systeem 

met een elliptische spiegel (a) en een parabolische 

spiegel (b). 
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De keuze van een spiegel is sterk afhankelijk van hetgeen er commercieel 

verkrijgbaar is. De voor onze doeleinden meest geschikt spiegels zijn weer

gegeven in tabel 7. 2 ~ 86]. Deze spiegels zijn onder andere gekozen op 

grond van afmetingen en een zo groot mogelijke ruimtehoek invang. 

spiegel elliptisch parabolische 

brandpuntsafstand f 71. 2 mn 10. 2 mn 

lange as a 83. 9 mn -
kleinste straal rmin 6. 35 mn 8. 0 mn 

grootste straal rmax 43. 2 mn 21. 0 mn 

ruimtehoek invang 82. 4 ;: 38. 1 ;: 

Tabel 7. 2: enige gegevens van de meest geschikte comner

cieel verkrijgbare elliptische en parabolische spiegel 

[MEL 86]. 

Aanvankelijk leek de elliptische spiegel uit tabel 7. 2 de beste keuze 

vanwege de grote ruimtehoek acceptantie. Daarom zijn alleen voor deze spiegel 

scherptediepte berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen zijn uitgevoerd 

door voor een aantal verschillende afmetingen van het strooicentrum de 

faseruimte vulling te bepalen in het tweede brandpun~ Dit is gedaan met 

behulp van een numerieke integratie methode (appendix B). Voor de vorm van 

het strooicentrum is een cylinder vorm gekozen (figuur 7. 4). Deze vorm is 

numeriek goed te integreren en ook in de praktijk te realiseren 

lv 

I 
I 
I 

, , 

---+--' ----· ---·-·· -·-·\·-----------
' I 

\ 

' ', 

Figuur 7.4: de vorm van het strooicentrum zoals die 

gebruikt is voor het berekenen van de scherptediepte. 
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De simulaties zijn uitgevoerd voor een aantal verschillende afmetingen 

van het strooicentrum Deze zijn samen gevat in tabel 7. 3. Uit de eerste 

simulatie resultaten bleek al dat de scherptediepte voor de elliptische 

spiegel uit tabel 7. 2 vrij klein was en dat het gunstiger was de ingevangen 

ruimtehoek te verkleinen ten gunste van een groter strooicentrum Daarom zijn 

ook simulaties uitgevoerd voor andere spiegel afmetingen Deze zijn samen

gevat in tabe 1 7. J,l.. 

rv (nm] 

2. 0 

1. 5 

1.0 

o. 75 

rv = lv rv = y.. lv 

volume (DID3) oppervlak (DID2) volume (DID3) oppervlak 

25. 13 50. 27 

10. 60 28. 27 21. 21 J,l.2. J,l.i 

3. 1J,l.2 12. 57 6. 283 18. 85 

1. 325 7.069 

Tabel 7. 3: de afmetingen van het cylindervormige strooi

centrum uit figuur 7 . .q. zoals ze gebruikt zijn in het 

faseruimte simulatieprogranma. 

[nm2] 

spiegel nr. a f rmin rmax ruimtehoek 

I 

II 

III 

IV 

V 

(DID] (DID] (DID] (DID] acceptant ie 

83. 9 71. 2 6 . .q. J,l.3. 2 82 . .q. 

83. 9 71. 2 15. 9 33.0 J,l.L 2 

83. 9 71. 2 6 . .q. 1J,l.. 9 20. 6 

167. 8 1J,l.2. 3 31. 8 66.0 J,l.1. 2 

J,l.2. 0 35. 6 8. 0 16. 5 J,l.1. 2 

Tabel 7.J,l.: de afmetingen van de verschillende elliptische 

spiegels waarvoor scherptediepte berekeningen zijn 

u i tgevoerd. 

(X) 
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Aan de hand van de resultaten van het simulatie programma kan inzicht 

verkregen worden in hoe de faseruimte (dit is het fasevolume in één dimensie 

uitgedrukt in mm rad) gevuld wordt afhankelijk van de vorm van het strooi

centrum en de ruimtehoek acceptantie van de spiegel. In figuur 7. 5 is de 

faseruimte vulling weergegeven van spiegel I en spiegel II (tabel 7. 4) voor 

twee strooicentra van gelijke vorm maar verschillende afmeting. 

ii.i 
E 
.x 
Cll _g 

Figuur 

tweede 

door 

lengte 

geeft 

spiegel I 

20 

rv=2 mm 
lv= 2mm 

rv=1mm 
lv=1mm 

0.4 © 

spiegetTI 

0.4 

20 

afstand tot de optische as [mml 

7. 5: De faseruimte zoals die gevuld wordt in het 

brandpunt van een elliptische spiegel (tabel 7. 4) 

een cylindervormig strooicentrum met straal rv en 

lv (figuur 7. 4 ). De stippellijn in figuur c en d 

weer welk gedeelte van de faseruimte minimaal geac-

cepteerd moet worden om het hele strooicentrum te accep

teren 

Als eerste blijkt uit figuur 7. 5 dat de hoekspreiding groter wordt als de 

maximale straal van de spiegel rmax (figuur 7. 3) groter worden De maximale 

hoekspreiding komt overeen met de hoekspreiding voor een puntvormige licht

bron (in de figuur aangegeven met een zwarte balk langs de as). Om deze 
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reden ontstaat er ook een "gat" in de faseruimte. Dat is het gedeelte van de 

faseruimte dat niet gevuld wordt maar wel geaccepteerd moet worden door het 

filter. Dit is in figuur 7. 5c en 7. 5d weergegeven Voor beide figuren geldt 

dat het filter maar voor maximaal 25X gebruikt wordL 

Verder blijkt uit figuur 7. 5 dat de ruimtelijke uitgebreidheid van het 

het beeldpunt in het tweede brandvlak vrijwel alleen afhangt van de de 

grootte van het strooicentrum We kunnen ons afvragen of het fasevolume, dat 

wordt gevuld door de spiegel-strooicentrum combinatie, niet op een eenvoudige 

manier schaalt met het produkt van ingevangen ruimtehoek en strooicentrum 

oppervlak. Op deze manier kan zonder veel rekenwerk eenvoudig worden geschat 

hoe groot het strooicentrum maximaal mag zijn om binnen een gegeven fase

volume te vallen In figuur 7. 6 is dit weergegeven Uit de figuur blijkt dat 

het produkt van ruimtehoek en strooicentrumoppervlak ongeveer evenredig is 

met het gevulde fasevolume. De evenredigheidsfactor verschilt wel per 

spiegel. Uit de figuur blijkt dat met een waarde voor deze factor van 1, een 

bovengrens voor het gevulde fasevolume wordt verkregen 

'i:' 
V) 

N' 
E 

400----------------~----~----r-~ 
• spiegel I " ' 
x spiegel 11 

300 a spiegellil 

.;. 200 / 

Ql 

E 
::::J 
ö 
> 
Ql 
V) 
ö -

/ 

/ 

0o 100 200 300 400 500 600 
ruimtehoek x strooicentrumoppervlak [mm2.sr] 

Figuur 7. 6: Het uit simulaties berekende gevulde fase

volume voor enige spiegels uit tabel 7. 4 als functie van 

het produkt van ingevangen ruimtehoek en strooicentrum 

oppervlak. 
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Voor de volledigheid is ook gekeken naar verkleining van het gevulde 

fasevolume door het gebruik van een grotere spiegel die een beter afbeelding 

geeft. In figuur 7. 7 is het resultaat van simulaties weergegeven waarbij een 

strooicentrum achtereenvolgens wordt afgebeeld met behulp van drie gelijk

vormige spiegels (met eenzelfde ruimtehoek acceptantie) van verschillende 

afmetingen Uit de figuur blijkt dat het weinig zinvol is om een grotere 

spiegel met eenzelfde ruimtehoek acceptantie te kiezen De faseruimte die het 

filter moet accepteren om het hele strooicentrum te accepteren blijft gelijk. 

Het intuitieve idee dat een grotere spiegel beter afbeeldt en dus op een 

kleinere faseruimte afbeeldt blijkt voor onze spiegels niet te kloppen 

spiegel V spiegel I spiegel IV 

x --~r-~-r-r--#--
QJ 
0 

.J:: 

afstand r -

@ 

Figuur 7. 7: de afbeelding op de faseruimte van een strooi-

centrum door drie gelijkvormige spiegels met eenzelfde 

ruimtehoek invang maar andere afmetingen De verhouding 

van de spiegelgroottes is V: II: IV= 1:2:~ (tabel 7. ~). 

Het uiteindelijke resultaat van de scherptediepte berekeningen is uit

gezet in figuur 7. 8. Uit deze figuur blijkt al meteen een niet voor de hand 

liggend facet van het gebruik van een elliptische spiegel namelijk dat de 

scherptediepte bij een constant fasevolume, globaal gesproke~ toeneemt met 

afnemende ruimtehoek. Bij eén fasevolume van 100 ~sr is de scherptediepte 

voor spiegel II, met een ruimtehoek acceptantie van ~1. 2Y., ongeveer vier maal 

zo groot als voor spiegel I, met een ruimtehoek acceptantie van 82. ~ r.. Voor 

onze toepassing, waarin we willen dat het strooicentrum in zijn geheel ge

accepteerd wordt, is het dus voordelig om de ingevangen ruimtehoek te 
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beperken ten gunste van een groter strooicentrum Het netto effect is dan 

signaalwinst. 

In figuur 7. 8 is de verliesfactor die optreedt doordat het gevulde fase

volume niet precies op het geaccepteerde fasevolume van het filter kan worden 

afgebeeld, niet meegenomen Zoals uit figuur 7. 5 al bleek geeft dit in 

sommige gevallen een factor l4: verlies in scherptediepte. 

.......... 
E 
E 

LJ.J 
1-a.. 
LJ.J -Cl 
LJ.J 

b: 
0:: 
LJ.J 
:I: 
LJ 
l/) 

2.0------.------r-------r-------, 

0 

piegel n 

100 200 300 

FASEVOLUME [ mrrfsr] 

Figuur 7. 8: een schetsmatige weergave van de scherpte

diepte berekeningen voor elliptische spiegels uit tabel 

7. l4: en strooicentrum afmetingen uit tabel 7. 3. 

400 

Met het bewust verkleinen van de ingevangen ruimtehoek ten gunste van een 

groter strooicentrum is ook het voordeel van een elliptische spiegel ten 

opzichte van een parabolische spiegel vervallen Er zijn echter geen redenen 

aan te voeren waarom een parabolische spiegel het veel beter zou doen dan een 

elliptische spiegel. Aan parabolische spiegels is daarom geen verder onder

zoek gedaan 

Als afsluiting van deze paragraaf worden nog een paar andere facetten van 

het gebruik van een spiegel bekeken De reflectie coëfficient van de spiegels 

uit tabel 7. 2 bedraagt ongeveer 0. 8. Dit is een extra verliesfactor ver

geleken met een verzamel lens. Verder moet bij het gebruik van een spiegel de 

dwarsbundelmonitor, die de stuwdruk van de dwarsbundel meet, vervallen omdat 

de optische as in een andere richting wijst (figuur 7. 3). De afstand van de 
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skimmer tot het strooicentrum is groot vergeleken bij een lenssysteem omdat 

de skimmer buiten de spiegel gemonteerd moet worden Dit levert verlies in 

dwarsbundel dichtheid op. Als laatste facet wordt genoemd dat voor het 

bepalen van het ni-produkt een redelijk bewerkelijke som nodig is. Deze som 

hoeft echter maar eenmaal goed uitgerekend te worden 
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7. 4 Fotonen verzamelen met een lens 

In deze paragraaf wordt de scherptediepte afgeleid voor het geval de 

fotonen verzameld worden door een verzamellens boven het strooicentrum Voor 

het strooicentrum wordt dezelfde cylindervorm aangenomen als in de voorgaande 

paragraaf. Aangenomen wordt dat de verzamellens het strooicentrum "ziet" 

onder een maximale hoek a (figuur 7. 9). De effectieve straal van het strooi

centrum reff volgt uit eenvoudige geometrie: 

(7. 6) 

De gedachte hierachter is dat iedere lichstraal uit het strooicentrum die een 

hoek met de optische as maakt kleiner dan ~ een schijf met straal reff 

snijdt die loodrecht op de optische as staat in het midden van het strooi

centrum 

lv 

Figuur 7. 9: de effectieve straal reff van een cylinder

vormig strooicentrum met straal rv en lengte lv, waarnaar 

gekeken wordt met een maximale hoek a 

Het effectieve fasevolume F1 dat het strooicentrum nu inneemt volgt uit 

het produkt van oppervlak en ruimtehoek. In paraxiale benadering geeft dit: 

(7. 7) 

Met definitie 7. 2 van de scherptediepte en vergelijking 7. 6 volgt hieruit 

voor de scherptediepte van een verzamellens S . 
l' 

(7. 8) 
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Hieruit volgt dat, evenals bij een spiegel, de scherptediepte groter wordt 

naarmate de zichthoek a (en dus de ingevangen ruimtehoek o1 = w.a2 ) kleiner 

wordt, een welbekend gegeven in de fotografische wereld. We willen echter 

naar de situatie toe dat bij een vrije keuze van de strooicentrum afmetingen 

en bij een gegeven fasevolume acceptantie, de scherptediepte s1 vergeleken 

kan worden met die van een spiegel. Vergelijking 7. 7 wordt daarom met behulp 

van vergelijking 7. 8 herschreven tot: 

(7. 9a) 

(7. 9b) 

(7. 9c) 

Parameter p = a lvlrv geeft de verhouding van de maximaal geaccepteerde hoek 

en de vorm van het strooicentrum De scherptediepte is dus het produkt van 

een vormfunctie fvorm<P) en een hoekfunctie fhoek(a). De vormfunctie is 

weergegeven in figuur 7. 10. 

Uit figuur 7. 10 blijkt dat er een optimale vorm van het strooicentrum 

bestaat die afhangt van de maximale hoek a die door de lens geaccepteerd 

wordt. Naarmate de geaccepteerde ruimtehoek kleineF wordt, is de optimale 

vorm van het strooicentrum langgerekter. Uit vergelijking 7. 9 blijkt verder 

dat de scherptediepte omgekeerd evenredig is met de ingevangen ruimtehoek. 

Evenals bij het toepassen van een spiegel geeft het verkleinen van de ruimte

hoek ten gunste van een groter strooivolume een netto positief resultaat. Als 

laatste volgt uit vergelijking 7. 9 dat de totale signaalwinst evenredig is 

met F11. 5. Dit geldt alleen als de vorm van het strooicentrum optimaal ge

kozen kan worden 
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,... 
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.0 2. 

Figuur 7. 10: de vormfunctie fvorm<P) = p/(t+P/2 )3 uit 

vergelijking ~ ~ 

Als afsluiting van deze paragraaf worden nog een paar voordelen van het 

gebruik van een verzamellens toegelicht. In tegenstelling tot een optisch 

systeem met een spiegel, kan bij een verzamellens de dwarsbundelmonitor 

gehandhaafd blijven Verder worden er geen beperkingen opgelegd aan de 

skimmer-bundel afstand. De afbeelding voor een lens is veel eenvoudiger te 

berekenen (in paraxiale benadering) dan voor een spiegel. 
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7. 5: Het definitieve ontwerp en de meettijdwinst 

Ter vergelijking van het optisch systeem met een verzamellens en met een 

spiegel is in figuur 7. 11 het verloop van de scherptediepte als functie van 

het fasevolume geschetst bij een gegeven ruimtehoek invang (in [X]). Uit de 

figuur blijkt dat voor beide systemen de algemene tendens is dat, bij een 

constant fasevolume, een kleinere ruimtehoek invang ten gunste van een 

grotere scherptediepte, en dus een groter strooicentr~ een groter fotonen

signaal opleverd. Op grond daarvan is een optisch systeem met een verzamel

lens de beste keuz~ 

{k [%] 

4 LENS 

6.3 

SPIEGEL 

0 100 200 
fasevolume [mm'l. sr] 

Figuur 7. 11: De scherptediepte van een optisch systeem als 

functie van het fasevolume. Als parameter is de ruimtehoek 

invang in r. meegegeven De met een* gemerkte getallen 

hebben betrekking op de fasevolume simulaties voor een 

spiegelsysteem (paragraaf 7. 3). De bijbehorende curves 

zijn schetsmatige overgenomen uit figuur 7. a. De andere 

curves hebben betrekking op een verzamellens (vergelijking 

7. 9 ). 

Het strooicentrum kan echter niet willekeurig groot gekozen worden De 

maximale afmetingen worden onder andere bepaald door de chopper invouw en de 

eis dat het ni-produkt niet te veel mag varieren over het hele strooicentrum 

(paragraaf 7. 1). Het zoeken naar het beste optische systeem komt daarom neer 
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op het zoeken naar een optisch systeem dat bij een gegeven maximaal strooi-

centrumvolume de grootste scherptediepte heeft. Als de fasevolume 

acceptantie, bijvoorbeeld door de keuze van een bepaald filter, vast ligt en 

ook het maximale strooivolume ligt vast, dan volgt uit figuur 7. 11 dat er een 

optimale ruimtehoek bestaat. Bij een gegeven fasevolume acceptantie neemt de 

scherptediepte (en daarmee het fotonensignaal) toe met afnemende ruimtehoek 

invang. Het strooivolume neemt echter ook toe. De optimale ruimtehoek is nu 

die ruimtehoek waarbij dit strooivolume gelijk is aan het maximale strooi

volume. De scherptediepte is dan immers zo groot mogelijk. Uit simulaties is 

gebleken dat bij strooivolumina van 1 tot 20 mm3 de optimale ruimtehoek zo 

groot is dat een spiegel een betere keus is. Bij strooivolumina vanaf 100 mm3 

is een verzamellens een betere keus. Uit schattingen is gebleken dat een 

strooicentrum van 100 mm3 haalbaar moet zijn Op grond hiervan wordt defini

tief gekozen voor een optisch systeem met een verzamellens. 

Bij het ontwerp van het optisch systeem is er van uitgegaan dat het zowel 

in combinatie met een filter als in combinatie met een monochromator gebruikt 

moet kunnen worden Dit wordt bereikt door het principe van het oude optische 

systeem van Kaashoek [KAA 83] toe te passen waarbij afstanden in het strooi

centrum worden getransformeerd naar hoeken ter plaatse van het filter en vice 

versa Dit wordt zo gekozen omdat de hoek acceptantie van het filter en van 

de monochromator uit tabel 7. 1 vrijwel gelijk zijn Door de afbeelding goed 

te dimensioneren wordt het strooicentrum ruimtelijk geheel door zowel het 

filter als de monochromator geaccepteerd. Dit is nodig omdat de ruimtelijke 

verdeling van de fotonen niet isotroop is. De hoekverdeling daarintegen is 

wel isotroop. Door onze keuze van de afbeelding wordt de geaccepteerde 

ruimtehoek alleen bepaald door de grootte van het filter respectievelijk het 

spleetoppervlak van de monochromator. Metingen met een filter of een mono

chromator zijn dus zonder meer vergelijkbaar op een oppervlakte verhoudings

factor na. 

In figuur 7. 12 is de faseruimte weergegeven zoals die geaccepteerd wordt 

door de verzamellens. Omdat de strooicenturn afmetingen niet verwaarloosd 

kunnen worden ten opzichte van de lens afmetingen is deze beginruimte geen 

rechthoek maar een parallellogram Deze beginruimte moet volgens bovengenoemd 

principe afgebeeld worden op het filter. Dit betekent in faseruimte termen 

een rotatie over 90°. Voor de afbeeldingsmatrix M moet daarom gelden: 

M = (7. 10) 
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Hierin is Y de schalingsfactor tussen afstanden in het strooicentrum en 

hoeken ter plaatse van het filter. 

Een systeem met drie lenzen is voldoende flexibel om afbeelding 7. 10 te 

realiseren De gewenste afbeelding wordt in principe bereikt door het strooi

centrum met twee lenzen af te beelden en deze afbeelding in het brandpunt van 

de derde lens te plaatsen De keuze van de brandpuntsafstanden en diameters 

van de lenzen hangt onder andere af van de gewenste verhouding Y, de ver

krijgbaarheid en de prijs van de diverse lenzen Het uiteindelijke ontwerp is 

daarom niet zozeer het resultaat van een exacte berekening maar veel meer van 

een trial and error methode (appendix C). 

-~ 
2 

Figuur 7. 12: de faseruimte die het strooicentrum inneemt. 

In figuur 7. 13 is het uiteindelijke ontwerp van het optische systeem 

schematisch weergegeven De diameters van de lenzen zijn zo groot mogelijk 

gekozen om een zo groot mogelijke fasevolume acceptantie te verkrijgen Uit 

de berekeningen bleek dat de uiteindelijke strooicentrum afmetingen bepaald 

werden door de acceptantie van het optische systeem Dit systeem kan een 

schijf in het strooicentrum met een diameter van maximaal 10 mm in zijn 

geheel afbeelden op het filte~ 

In figuur 7. 1~ is de vorm van het strooicentrum weergegeven zoals het in 

de praktijk gerealiseerd kan worden De maatvoering is gegeven in tabel 7. 5. 
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Figuur 7. 13: het definitieve ontwerp van het 

nieuwe optische systeem 

20 K cryoscherm 

skinnner (300 K) 

STROOICENTRUM 
3 (3x7x7 nnn ) 



Hoofdstuk VII pagina 83 

I 
. Zb 

r 

Znsk 

Figuur 7. 14: de strooicentrum configuratie zoals die ge

kozen is in combinatie met het optisch systeem uit figuur 

7. 13. 

Omdat het optisch systeem rotatie symmetrisch is, is gekozen voor een 

strooicentrum met een vierkante vorm gezien vanuit de verzamellens. Deze 

keuze geeft wel aanleiding tot een grote chopperinvouw vanwege de grote 

bundelbreedte. Dit probleem wordt opgelost door zowel de eindanode als de 

chopperspleet een kwart slag te draaien Door een bundelhoogte Yb van 3 mm te 

kiezen is de bundel ter plaatse van de chopperspleet slechts 1. 5 mm hoog. Dit 

is heel aanvaardbaar bij een chopperspleetbreedte van 1 mm 

nozzle-skimmer afstand Znsk 15 mm 

nozzle-bundel afstand znb lW mm 

skimmer breedte Xsk 2. 6 mm 

strooicentrum breedte zb 7 mm 

strooicentrum lengte xb 7 mm 

strooicentrum hoogte Yb 3 mm 

Tabel 7. 5: de afmetingen van het strooicentrum uit figuur 7. 14. 
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De totale verzwakking van de hoofdbundel kan worden afgeschat met behulp 

van vergelijking ~ 8. Uit een geschatte dwarsbundel dichtheid nd van 1019 m-3 

en een werkzame doorsnede voor elastische en inelastische verstrooing van 

200 i 2 volgt, met verwaarlozing van de term g;v1, een verzwakking van 15r.. 

Hiervoor is goed te corrigeren De variatie van het ni-produkt ten gevolge 

van het afnemen van de dwarsbundeldichtheid bij grotere nozzle-bundel af

stande~ is evenredig met zb/znsk (vergelijking~ 9). Dit betekent een 

variatie van 1ar. over de hele bundelbreedte. Dit middelt uit door het ni

produkt te berekenen op de hartlijn van de bundel. 

De uiteindelijke signaalwinst is samengevat in tabel 7. 6. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met het feit dat het snelheidsoplossend vermogen 

voor de huidige en de nieuwe strooicentrumconfiguratie beter is dan vroeger 

door een smallere chopperspleet te gebruiken Het signaalverlies dat hierdoor 

ontstaat is gecompenseerd door het eindanode diafragma aan te passen aan de 

bundelafmetingen In tabel 7. 6 is de transmissiefactor van het optische 

systeem weggelaten omdat die in alle gevallen vrijwel gelijk is. 

Op grond van tabel 7. 6 kan een afschatting gemaakt worden van de totale 

winst in meettijd. Hierbij wordt uitgegaan van de statistische nauwkeurigheid 

waarmee het aantal fotonencounts per kanaal bekend is. In figuur 7. 15 is het 

typische verloop van het aantal fotonencounts als functie van het kanaal

nummer weergegeven In de eerste kanalen is duidelijk de lichtpiek te zien 

die door reflectie in de photomultiplier terecht komt. 

t 

0 100 200 
kanaalnummer 

Ns 

k 

300 400 

Figuur 7. 15: het fotonensignaal voor de Kr*+N2 meting (figuur 5. 6). 
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strooicentrum en 

optisch systeem oud huidig nieuw 

golflengte selectie monochr. - monochr. filter 

ingevangen ruimtehoek [sr) o. 11 0. 72 0. 019 o. 54 

strooicentrum volume [mm3] 6. 3 11. 1 147 147 

transmissie factor 0. 75 1.0 0. 75 0. 25 

totaal produkt [mm2. sr J o. 56 8. 0 2. 1 20 

wmst t. o. v. oude 

stroo1centrum 1 14 3. 8 36 

winst t. o. v. huidige 

strooicentrum 0. 07 1 0. 27 2. 6 

Tabel 7. 6: de signaalwinst voor het huidige situatie en 

de nieuwe situatie met het herziene strooicentrum; 

optisch systeem t.o.v. de oude situatie met het strooi

centrum van Kaashoek [KAA 83). Voor de monochromator is 

een spleetbreedte van 2 mm aangenomen zoals door Kaashoek 

gebruikt is. 

-
o. 54 

147 

1.0 

79 

141 

10 

Het aantal signaalcounts Ns volgt uit het aantal gemeten counts Hm en het 

gemiddeld aantal achtergrond counts Na (figuur 7. 15): 

(7. 11) 

Voor de statistische nauwkeurigheid van Ns, os geldt nu: 

(7. 12) 

met Nk het aantal kanalen waaruit de gemiddelde achtergrond bepaald is. De 

relatieve nauwkeurigheid As van Ns volgt nu uit vergelijking 7. 11 en uit 

vergeI ijking 7. 12: 

(7. 13) 

We gaan nu over op de s1gnaal achtergrond verhouding Rsa = Ns!Na· Onder 

verwaarloz1ng van de term Na/k ten opzichte van de term Na volgt uit ver-
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gelijking 7. 13: 

(7. 14) 

De signaal achtergrond verhouding is een makkelijke maat om mee te werken 

omdat alle factore~ zoals de gebruikte bron, de chopper rotatiefrequentie en 

dergelijke, hierin zijn meegenomen Het aantal achtergrond counts Na hangt 

alleen af van de darkcount van de photomultiplier en is recht evenredig met 

de meettijd. We mogen daarom voor de totale meettijd tmeet, tot schrijven: 

t A -2. 
meet, tot "" as ( 7. 15) 

Hieruit volgt dat onze winst in meettijd kwadratisch toeneemt met de signaal

winst als de signaal achtergrond verhouding heel klein is (Rsa << 1) en 

lineair als het signaal ver boven de achtergrond uitkomt. In principe be

tekent onze signaalwinst van een factor 36 (tabel 7. 6) voor hele lage 

signalen een tijdwinst van een factor 1300. 

Aan de hand van aannames over onder andere de gemiddelde bronintensiteit, 

de gem1ddelde chopperfrequentie en de geeiste nauwkeurigheid, kan een 

absolute meettijd geschat worden Het is echter eenvoudiger vergelijking 7. 15 

te schalen op een gedane meting. Op deze manier worden alle factoren die de 

meettijd beinvloede~ zoals de meettijd voor het metastabielensignaal, mee

genomen Als referentie meting wordt de Kr* + n2 meting uit paragraaf 5. 2 

genomen De statistische nauwkeurigheid van deze meting is op het oog zeer 

acceptabel (±1Y.) zonder overdreven nauwkeurig te zijn De totale meettiJd 

voor deze meting bedroeg ll uur bij een gem1ddelde signaal-achtergrond ver

houdmg van 1. 2. In figuur 7. 16 is, met deze meetijd als referentie, de 

totale meettiJd gegeven als functie van de gemiddelde signaal-achtergrond 

verhoud ing. 

Uit deze figuur blijkt onder andere dat Van Vliembergen voor zijn Kr*+N2 
metingen met een monochromator (gemiddelde signaal-achtergrond verhouding 

0. 063) ruim 700 meeturen nodig had gehad om de statistische nauwkeurigheid 

van onze metingen te evenaren 

Aan de hand van figuur 7. 16 kan ook een schatting gemaakt worden van de 

meettijden die nodig zijn om de verschillende .Av-banden van N2 (hoofdstuk VI) 

te meten met eenzelfde nauwkeurigheid als onze Kr* metingen De gemiddelde 

signaal-achtergrond verhouding voor onze Ar* + N2 metingen met het huidige 

optische systeem (totale opbrengst) bedroeg 5, zowel voor de thermische bron 

als voor de plasma bron Aan de hand van een goede schatting voor de be-
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zettingsgraad van de verschillende vibratieniveaus kan hieruit, met behulp 

van figuur 7. 16, de totale meettijd berekend worden die met het nieuwe 

optische systeem nodig is voor één Av-band (tabel 7. 7). 

t 
!::" .... .... 
Cll 
Cll 

E 

0.01 OJ 1 
signaal/achtergrond verhouding 

10 

Figuur 7. 16: De totale meettijd als functie van de verhou

ding van het gem1ddeld aantal fotonen signaalcounts en het 

gem1ddeld aantal achtergrondcounts (figuur7. 15). 

A v-band relatieve signaal-achtergrond meettijd 

intensiteit verhouding [h] 

-3 6. 7 10-5 8. 7 10-4 3. 5 106 

-2 4. 9 10-3 6. 4 10-2 675 

-1 7. 2 10-2 0. 94 5. 7 

0 4. 2 10-1 5. 5 0. 56 

1 3. 3 10-1 4. 3 0. 75 

2 1.7 10-1 2. 2 1. 7 

Tabel 7. 7: de totale meettijd voor een Av-band van N2 
voor het nieuwe optische systeem De relatieve intensiteit 

geeft aan welk gedeelte van alle aangeslagen atomen 

vervalt binnen één Av-band. 
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Uit tabel 7. 7 blijkt dat het mogelijk is om met behulp van filters het Ar*-N2 
systeem op één dag door te meten en in ieder geval de v'=1/v'=O verhouding te 

bepalen met een gemiddelde fout die maximaal twee maal zo groot is als de 

fout in de meetresultaten zelf (tabel 6. 1 ). 
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SLOTOJ?'!wERKINGEN: 

Zoals in de inleiding al naar voren is gekomen bestaat het onderzoek dat 

tijdens deze afstudeerperiode is gedaan uit twee delen: het ontwerpen van een 

nieuw optisch systeem en het meten van de totale fotonenopbrengst voor 

botsingen van metastabiele edelgasatomen met N2, co2 en n2a 
Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek dat tot het uiteindelijke 

ontwerp van het nieuwe optische systeem heeft geleid is, dat in ons geval, 

waarin we precies willen weten welk gedeelte van de fotonen wordt gedetec

teerd, het niet altijd gunstig is om de ruimtehoek invang zo groot mogelijk 

te kiezen Uit het onderzoek is gebleken dat het strooivolume zo groot moge

lijk gekozen moet worden Bij dit strooivolume hoort dan een optimale ruimte

hoek. Dit heeft uiteindelijk, tegen de oorspronkelijke ideeën in, geleid tot 

een ontwerp met een verzamellens. Dit systeem levert een signaalwinst op van 

een factor 36 ten opzichte van het oude optische systee~ en voor lage 

signalen een meettijdwinst van meer dan een factor 100. Het ontwerp is vrij 

compact, kent weinig uitlijnproblemen, is eenvoudig in te stellen en kan 

zowel in combinatie met een filter als met een monochromator gebruikt worden 

Het onderzoek dat tot dit ontwerp heeft geleid heeft meer inzicht verschaft 

in ontwerpcriteria voor een optisch systeem 

Het andere gedeelte van dit verslag bevat meetresultaten die verkregen 

zijn met het oude gemodificeerde optische systeem Deze modificatie leverde 

veel meettijdwinst op, echter ten koste van de meetprecisie omdat niet meer 

golflengte geselecteerd gemeten kon worden Desondanks hebben deze metingen 

toch goede resultaten opgeleverd. 

De Kr* + N2 metingen zijn gedaan in een groter energiegebied en met een 

betere nauwkeurigheid dan uit de literatuur bekende metingen De metingen 

geven een sterke aanwijzing dat de algemene aanname van een statistische 
3P2; 3P0 metastabielenverhouding voor een ontladingsbro~ niet correct is. Ook 

onze Ar* + N2 metingen, vergeleken met metingen uit de literatuur, wijzen in 

die richting. Onze metingen van de totale fotonenopbrengst bij Penning 

ionisatie van N2, co2 en N2o met metastabiel helium en neon geven een 

kwalitatief beeld dat consistent is met dat van Van den Berg et al. omtrent 

de invloed van het ionisatie-orbitaal op de werkzame doorsnede. Uit sommige 

metingen is echter duidelijk gebleken dat golflengte selectie noodzakelijk 

is. Ook zijn er nog een aantal vragen open blijven staan Deze geven aan

leiding tot een aantal meetsuggesties voor de toekomst, als het nieuwe 

optische systeem ingebouwd is: 
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Van alle gassen die doorgemeten worden kan in de toekomst een spectrum

scan gemaakt worden in de dit jaar gereed gekomen Minibundel II op

stelling. Door de hoge signaalopbrengst van deze opstelling kan binnen 

korte tijd inzicht gekregen worden in welke stralende niveaus worden 

aangeslagen 

De dwarsbundeldichtheid van Kist II is slecht geijkt. Factoren als 

clustervorming, grenslaagvorming in de nozzle en skimmerinteractie zijn 

in deze metingen niet of nauwelijks meegenomen Als het nieuwe optische 

systeem ingebouwd is zullen uitgebreide drukdalingsmetingen voor een 

aantal dwarsbundelgassen gedaan moeten worden Dit is nodig om betrouw

bare absolute werkzame doorsnedes te verkrijgen 

Voor een goede relatieve schaling is het beter om metingen met de plasma 

bron en met de thermische bron vlak na elkaar te doen Momenteel moet bij 

het wisselen van bron de bronkamer belucht worden Door de plasma bron zo 

ver van de eindanode af te zetten dat de thermische bron er zonder meer 

tussen kan is dit probleem opgelost. Voor het verlies in metastabielen 

signaal kan gecompenseerd worden door het eindanode diafragma groter te 

maken en een extra bundeldiafragma ,vlak bij de chopperschijf, te 

plaatsen Dit bundeldiafragma is dan bepalend voor de bundelbreedte. Dit 

heeft als voordeel dat de chopper invouwfunctie niet meer afhangt van de 

strooicentrum en eindanode diafragma maten 

Onze meetresultaten voor Kr* + N2 geven aanleiding tot het venmoeden dat 

Kr( 3P0 ) uit de bundel verwijderd kan worden door botsingen met een laag 

energetisch electronengas. Dit geeft mogelijkheden tot toestands-

geselecteerd meten Het creëren van een electrenengas met behulp van een 

gloeidraad langs de hoofdbundel is experimenteel eenvoudig te 

verwezelijken Dit is eventueel een onderwerp voor een praktische stage. 

Met het nieuwe optische systeem kunnen de metingen van Van Vliembergen in 

korte tijd overgedaan worden Eventueel kunnen sterke 4v-banden met een 

monochromator gemeten worden en zwakkere banden met een filter. 

Onze He* + N2 metingen geven resultaten die in het thermische gebied 

afwijken van eerder in de groep gedane metingen en van metingen uit de 

literatuur. Deze kunnen met het nieuwe optische systeem zowel mét als 

zonder golflengte selectie in korte tijd overgedaan worden 

Met het nieuwe optische systeem kan het verval van de co2+(B) toestand 

gescheiden worden van het verval van de cc2+(A) toestand. Uit deze 

metingen kan een betere bevestiging volgen van de aannames over de 

invloed van het ionisatie-orbitaal op de werkzame doorsnede. 

Het verdient aanbeveling om alle Ar*, Kr* en Xe* + N2 metingen over te 
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doen met een toestands geselecteerde metastabielen bundel. 
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APPENDIX k MJLECULAIRE 'IOESTANDEN EN ORBITMLSTRUC'IUUR VAN 

1!2• C02~29... 

A 1: Inleiding 

In een molecuul kan behalve tussen verschillende electronische toestanden 

ook onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vibrationele en 

rotationele toestanden Bij iedere electronische toestand horen verscheidene 

vibrationele toestanden en bij iedere vibrationele toestand horen weer 

verscheidene rotationele toestanden (figuur A 1). De energie-afstand tussen 

twee opeenvolgende vibratieniveaus (gekarakteriseerd door vibratiegetal v) 

ligt rond de 0. 3 e~ De energie-afstand tussen twee rotatieniveaus (rotatie

getal J) is veel kleiner, rond de 3. 10-~ eV, maar neemt evenredig toe met J. 

rotatieniveaus 

rotatieniveaus 

internucleaire afstand 

hogere electronische 
toestand 

lagere electronische 
toestand 

Figuur .A. 1: electronische, vibrationele en rotationele 

toestanden voor een tweeatomig molecuul. 

Het aantal rotationele en vibrationele vrijheidsgraden hangt af van de 

vorm van het molecuul en het aantal atomen N waaruit het is samengesteld. Het 

voor lineaire moleculen wordt dan: 



Appendix A pagina 98 

molecuul heeft in principe 3N vrijheidsgraden Hiervan zijn er 3 nodig voor 

het beschrijven van de massamiddelpuntsbeweging en 3 voor het beschrijven van 

de orientatie (rotatie) van het molecuul. Er blijven daarom 3N-6 vibrationele 

vrijheidsgraden over. Een lineair molecuul heeft slechts twee rotationele 

vrijheidsgraden en bezit daarom 3N-5 vibrationele vrijheidsgraden 

Door de lage signaalopbrengst van Kist II kunnen individuele rotatie

niveaus in een emissiespectrum niet onderscheiden worden maar vibratieniveaus 

wel. De invloed van rotatie van het molecuul wordt daarom in het verdere 

verhaal niet of nauwelijks besproken In paragraaf A 2 wordt de klassificatie 

van electronische toestanden voor een lineair molecuul besproken en de 

selectieregels die hiervoor gelden Paragraaf A3 geeft enige informatie over 

de vibratietoestanden van een lineair molecuul. Paragraaf A4 geeft een kort 

overzicht van het samenstellen van molecuulorbitalen en paragraaf A5 ten

slotte beschrijft de samenhang tussen molecuulorbitalen en de electronische 

toestand. 

A 2: Electronische toestanden 

In een lineair molecuul bewegen de electronen zich in een veld dat axiaal 

symmetrisch is ten opzichte van de internucleaire as QHER 50]. Het baan

impulsmoment L van de electronen precedeert om de internucleaire as en alleen 

de component nM1 langs de internucleaire as is constanL Als M1 = 0 is er 

een intern magnetisch veld langs de internucleaire as. In dat geval is ook de 

axiale component van de electronenspin S constant. Deze wordt aangeduid met 

h Ms. Als M1 = 0 dan is Ms niet gedefinieerd. 

Analoog aan de spectroscopische notatie voor atomen wordt nu het baan

quanturngetal A gedefinieerd als: 

waarbij een toestand met A = 0, 1, 2.. wordt aangeduid als een :E, II, A. •• toe

stand. Het spinquantumgetal ~wordt gedefinieerd als: 

(A 2) 

waarbij~= S, S-1, ... -s (2S+1 mogelijkheden). De spectroscopische notatie 

voor lineaire moleculen wordt dan: 
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(A3) 

Het subscript A+~ wordt vaak weggelaten De term 2S+1 wordt de multipliciteit 

genoemd. Omdat het interne magneetveld H evenredig is met~ en de energie 

van de spincomponent ~in een magnetisch veld H evenredig is met H~ geldt 

in eerste benadering: 

(A4) 

waarbij Te de electronische energie voorstelt, T0 de energie wanneer ~ = 0 en 

A een constante voor een gegeven electronische toestand. Voor A 1 0 splitst 

een multiplet S zich dus volgens vergelijking A4 in 2S+1 equidistante 

energieniveaus (figuur A 2). De constante A kan zowel positief als negatief 

zijn Dit wordt soms aangeduid met subscripts r (regular) en i (inverted). 

Voor N2 1 igt A rond de 40 cm-1 (z 5 meV) . 

'.1a I I 
.n. 

.. I .. I 
s A 

s 
3~1 .n 

A 

<(",..----::: 
'-·----~~1 

A 
llli 

s 
3~1 I I 

A. si 

(a) (b) 

Figuur A 2: het vectordiagram (a) en de energieniveaus (b) 

van een 3.:1 toestand. 

Behalve de quanturngetallen A en~ zijn ook symmetrie eigenschappen van de 

electronische toestanden van belang. leder lineair molecuul heeft een 

oneindig aantal vlakken van symmetrie door de internucleaire as. Bij 

spiegeling in zo'n symmetrievlak moet de electronische eigenfunctie van een 

niet-ontaarde toestand gelijk blijven of van teken veranderen Dit correspon

deert met een positieve respectievelijk een negatieve reflectiesymmetrie. 

Voor ontaarde toestanden kan de electronische golffunctie ook overgaan in een 

andere golffunctie bij dezelfde energie. Het is mogelijk voor deze toestanden 

lineaire combinaties van eigenfuncties te vinden die bovengenoemde reflectie

symmetrie wel bezitten maar deze hebben exact dezelfde energie. Electronische 
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toestanden met M1 I 0 zijn tweevoudig ontaard. Veranderen van M1 in -M1 komt 

overeen met het omkeren van de draairichting van alle electronen in het 

molecuul en dit heeft geen invloed op de totale energie. Bij deze toestanden 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve reflectie

symmetrie. Toestanden met M1 = 0 (~ toestanden) zijn niet ontaard. Een 

positieve of een negatieve reflectiesymmetrie wordt respectievelijk aangeduid 

met een I:"" of een ~- toestand. 

Moleculen als N2 en co2 bezitten ook een symmetriecentrum Het electrisch 

veld is puntsymmetrisch en de electronische eigenfuncties moeten óf gelijk 

~lijven óf van teken veranderen bij een puntspiegeling in het symmetrie

centrum In het eerste geval wordt de toestand "gerade" genoem:l (subscript g) 

en in het tweede geval "ungerade" (subscript u). Om:iat de spin geen invloed 

heeft op deze symmetrie eigenschap zijn alle toestanden van een multiplet of 

gerade of ungerade. Deze eigenschap geldt zowel voor ontaarde als voor niet

ontaarde toestanden [WIG 28]. We onderscheiden onder andere ~g+, ~g-, ~+, 

~-, TIU· ng ... toestanden Electronische toestanden worden vaak aangeduid met 

de letters X (grondtoestand), ~ B, .... , a, b, ... z. 

De waarschijnlijkheid Aki van een overgang tussen twee electronische toe

standen k en i is in goede benadering evenredig met het electronisch dipool

overgangsmatrixelement ~ki: 

(A. 6) 

Hierin is gk de ontaarding van het bovenniveau en w0 de frequentie van 

het uitgezonden foton Het matrixelement ~ki is nul als beide toestanden 

behoren tot dezelfde puntsymmetriegroep. Hieruit volgt een selectieregel voor 

moleculen met een symmetriecentr~ 

g <---> u g <-+-> g u <-+-> u (A. 6) 

Hierin betekent "<--->" combineert met en "<-+->" combineert niet met. 

Voor het quanturngetal A geldt de selectieregel [HER 55): 

M = 0, ±1 (A. 7) 

Deze selectieregel komt overeen met de selectieregel voor M1 voor atomen in 

een electrisch of magnetisch veld. Verder geldt de selectieregel [HER 55]: 

I:"" <---> I:"" ~- <---> ~- I:"" <-+-> ~- (A. 8) 
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maar zowel ~ als ~- toestanden combineren met rr toestanden 

Voor het quanturngetal S geldt de selectieregel: 
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(A. 9) 

Dit houdt in dat alleen stralingsverval tussen toestanden met dezelfde multi

pliciteit mogelijk is. 

Deze selectieregels gelden voor een gedeelte alleen strikt als het 

molecuul niet roteert. In de realiteit koppelt het rotationeel impulsmoment 

met het electronisch impulsmoment. Bij toenemende koppeling worden selectie

regels A. 7 en A. 8 minder strikt. Selectieregel A. 6 blijft rigoreus gehand

haafd. Selectieregel A. 9 wordt minder strikt naarmate de koppeling tussen 

baanimpulsmoment en spin sterker wordt (toenemende multipletsplitting) dat 

wil zeggen naarmate de nucleaire lading groter wordt. 

Beschouwen we als voorbeeld het N2 molecuul dan volgt uit bovenstaande 

selectieregels dat de overgangen N2 (c, ~) --> N2 (B, 3rrg) en N2 (B, 3ng) --> 

N2 (A 3~+) toegestaan zijn Op grond van de w0
3 term in vergelijking A. 5 is 

de levensduur van de C-toestand veel lager dan van de B-toestand (respectie

velijk 50 ns en 5 ~s [HUB 79] ). De overgangen N2 (c, ~) --> N2 (A 3~+) en 

N2 (B, 3ng) --> N2 (X, 1 ~g+) zijn op grond van selectieregel A. 6 strikt verboden 

De overgang N2 (A 3~+) --> N2 (X, 1~g+) is verboden op grond van selectieregel 

A. 9. Deze toestand is daarom metastabiel (levensduur groter dan 1 s). 

A. 3: Vibrationele toestanden 

De totale golffunctie van een molecuul kan in goede benadering beschreven 

worden als het produkt van een electronische eigenfunctie en een vibrationele 

eigenfunctie. De totale energie bestaat dan uit de som van een electronische 

energie T en een vibrationele energie G(v). Een tweeatomig molecuul heeft 

maar één vibratievrijheidsgraad. Voor de vibrationele energie van Vibratie

niveau v ge 1 dt dan: 

(A. 10) 

met Ye « xe « 1. Voor tweeatomige moleculen gelden voor het vibratiequanturn

getal geen selectieregels. Eén electronische overgang kan daarom een groot 

aantal vibrationele overgangen bevatten 

De relatieve sterkte van een vibrationele overgang binnen een electro-
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nische overgang is evenredig met de Franck-Condon factor Fv", v'" Hierin duidt 

het enkele accent op het bovenniveau en het dubbele accent op het onder

niveau De Franck-Condon factor volgt uit de genormeerde vibratiegolffuncties 

'lfl'v' en 'Vv" via: 

(A. 11) 

Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de electronische overgang zeer 

snel verloopt ten opzichte van de vibrationele beweging (figuur A. 3). De 

Franck-Condon factor geeft de mate van overlap van twee vibratiegolffuncties. 

Naarmate deze overlap groter is, is de overgangswaarschijnlijkheid ook 

groter. 

t 
QJ 

Cl 
t... 
QJ 

c: 
QJ 

internucleaire afstand ~ 

Figuur A. 3: De electronische overgang tussen twee toe

standen is "verticaal". Uit overlap van vibratiegolf

functies volgt dat de overgang v'=O --> v"=2 het meest 

waarschijnlijk is. 
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Voor drie en meer atomige moleculen neemt het aantal vibrationele vrij

heidsgraden snel toe. Het blijkt QHER 66] dat deze vibraties beschreven 

kunnen worden als een lineaire combinatie van 2N-5 (voor een lineair 

molecuul) onafhankelijke normaaltrillingen Deze normaaltrillingen geven 

ieder een toestand weer waarbij alle atomen een harmonische beweging onder

gaan met dezelfde frequentie. In figuur A4 zijn als voorbeeld de normaal

trillingen van het co2 molecuul weergegeven Dit molecuul kent een "bending" 

mode en twee "stretching" modes. De "bending" mode is ontaard omdat de 

energie van beide eigentrillingen hetzelfde is. De energie van een vibratio

nele toestand wordt nu gegeven door de som van de energieën van alle eigen

tri 11 ingen: 

Voor drie- of meeratomige moleculen kunnen sommige vibrationele overgangen op 

synmetriegronden verboden zijn QHER 50]. 

0 C 0 symmetrie 
.,.•~•-------4•...._----•~••v1 stretehing 

t f 'V2a 
] bending 

ê'\'2b 

asymmetrie 

•• • • • '"'3 stretehing 

Figuur A4: de normaaltrillingen van co2 QHER 50]. De 

bending mode v2 is tweevoudig ontaard. 

A4: MOleculaire orbitalen 

Een goede manier om de bindingsstructuur van een molecuul te beschrijven 

is met behulp van molecuulorbitalen die bestaan uit Lineaire Combinaties van 

Atomaire Orbitalen (LCAO's) [BAL 65]. Als de overlap tussen twee atomaire 

orbitalen klein is geeft een LCAO-orbitaal een goede benadering van de golf

functie van een molecuul. 

Atomaire orbitalen volgen uit de Schröderingervergelijking. Voor een 
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electron in een centraal coulombveld [ENG 79] kan het hoekafhankelijke 

gedeelte van de oplossing analytisch berekend worden Voor baanquantumgetal 

1=0 wordt een s-orbitaal gevonden en voor baanquantumgetal 1=1 worden 3 p

orbitalen gevonden met respectievelijk m1= -1,0, 1 (figuur A5). 

x-as x-as 

z-as z-as 

(a) (b) 

Figuur A5: de vorm van een s-orbitaal (a) en een Pz

orbitaal (b) van een electron in een centraal coulomb

veld. De vorm van een Px- of een Py-orbitaal is gelijk aan 

de vorm van het Pz-orbitaal. Deze orbitalen hebben echter 

een andere rotatie-symmetrie-as. 

Voor een tweeatom1g molecuul met kernen A en B schrijven we voor het 

genormeerde LCAO-orbitaal [BAL 65]: 

(A 13a) 

(A 13b) 

Hierin is WA het (genormeerde) atomaire orbitaal behorende bij atoom A en WB 

het (genormeerde) atomaire orbitaal behorende bij atoom a 
De term s = JwA.vB dT geeft de mate van overlap tussen beide golffuncties 

weer. Als de totale energie van het molecuul gegeven wordt door een Hamilton 

operator H dan geldt voor de energie van het moleculaire orbitaal: 

(A 14) 

met Hij = J vi. H Wj dT. De oplossingen met een minimale energie [BAL 65] 

volgen uit differentiatie van vergelijking A 14 naar c1 en c2: 
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(A. 15) 

Als we voor de eenvoud aannemen dat het molecuul homonucleair is (HAA=HBB) 

dan volgen uit vergelijking A. 15 twee oplossingen voor VLCAo: 

(A. 16a) 

(A. 16b) 

De corresponderende energieen zijn: 

(A. 17a) 

(A. 17b) 

Voor tweeatomige moleculen geldt HAA < 0, HAB < 0 en S ~ 0 [BAL 65]. Hieruit 

volgt dat bij ~ een energie hoort die lager is dan de energie HAA van het 

oorspronkelijke orbitaal en bij ~ een energie die hoger is. Deze oplossingen 

worden daarom respectievelijk bonding (b) en antibonding (*) orbitaal 

genoen~i. 

Als de twee atomaire orbitalen WA en WB een verschillende symmetrie 

hebben is de overlapintegraal en daarmee HAB gelijk aan 0. Deze orbitalen 

combineren daarom niet. Dit is in figuur A. 6 weergegeven Uit deze figuur 

blijkt dat twee s-orbitalen en een s- en een Pz-orbitaal wel combineren 

evenals twee Px,y-orbitalen Eens-orbitaal combineert niet met een Px, y

orbi taal. 

Aan het resulterende LeAO-orbitaal kan, analoog aan de m1 waarde van een 

atomair orbitaal, een quanturngetal Ä toegekend worden Twee atomaire 

orbitalen met een waarde m1=0 (s, Pz) combineren tot twee LCAO-orbitalen met 

een waarde À=O. Deze orbitalen worden o-orbitalen genoemd. Evenzo combineren 

twee orbitalen met een waarde m1=1 (Px,Py) tot een LeAO-orbitaal met een 

waarde À=i. Dit worden v-orbitalen genoemd. De classificatie bonding of 

antibonding wordt als superscript meegegeven (df, vb etc. ). 
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Px 
a 

Px 
b 

z 

a:b s 

z 

(a) 

geen overlap 

(b) 

(C) 

I I 

lot:\ 1o 

-&J~~ I I 
I I 

Bf ~ :o& I I I + 

tOO~ · 
: I I 

CTb ( d) 
l 

a:• 
l 

Figuur Ä 6: de lineaire combinaties van atomaire s- en p

orbitalen De LCAO-orbitalen hebben ofwel een a-karakter 

(a, d) 

orbitaal 

ofwel een ~-karakter (c). Eens- en een Px,y

(b) combineren niet vanwege de verschillende 

symnetrie. 
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Aan LCAO-orbitalen kunne~ evenals aan electronische toestanden van een 

lineair molecuul, synmetrie-eigenschappen worden toegekend. Zo blijkt uit 

figuur A5 dat alle ab-orbitalen een positieve puntsymmetrie bezitten Deze 

worden daarom gerade genoemd. Alle o*-orbitalen zijn ungerade. Voor de ~

orbitalen is de situatie omgekeerd Van deze orbitalen zijn de bonding orbi

talen ungerade en de antibonding orbitalen gerade. 

Uit vergelijking A 17 bleek al dat bonding orbitaleneen lagere energie 

hebben dan antibonding orbitalen Uit figuur A 6 volgt dat, op geometrische 

gronden, de overlap tussen twee Pz-orbitalen groter is dan tussen twee Px, y

orbitalen Daarom zal de energie van het resulterende ab-orbitaal lager 

liggen dan de energie van het resulterende ~-orbitaal en de energie van het 

cr*-orbitaal juist hoger liggen dan van het ~-orbitaal. Aan de hand hiervan 

kan figuur A 7 getekend worden In deze figuur is de interactie tussen ver

schillende LeAO-orbitalen niet meegenomen 

~ 
/~. \ 
1/~\ 

W 2p // '\ ____ rv-v--,2P ....:....cx:o--, /~ 
\' 2pllb /I 
\~1 
' 2 b I 
~ 

~ 
I ' / \ 

~ ~ 
' I \ I 

'~ 

Figuur A 7: De ligging van de eerste tien LCAO-orbitalen 

voor een tweeatomig homonucleair molecuul. De onderlinge 

interactie van de orbitalen is niet meegenomen in deze 

figuur. 

Uit figuur A 7 kan nu de orbitaalstructuur van bijvoorbeeld N2 bepaald 

worden door ieder LCAO-orbitaal te vullen met maximaal twee electronen 

(Pauli-principe) beginnende met het orbitaal met de laagste energie. Rekening 
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houdend met de onderlinge afstoting van orbitalen volgt hier dan uit voor de 

orbitaalstructuur van N2: (1sag)2 (1sau) 2 (2sag) 2 (2sau) 2 (2P11'u).q(2pa/ 

In figuur A 7 is uitgegaan van een homonucleair molecuul. Voor een 

heteronucleair molecuul is het principe hetzelfde. Ook hier worden bonding en 

antibonding orbitalen gevormd waarbij de energie van het bonding orbitaal 

lager ligt dan de energie van het laagst liggende van beide atomaire 

orbitalen De energie van het antibonding orbitaal ligt dan hoger dan de 

energie van het hoogst liggende van beide atomaire orbitalen [BAL 65]. De 

aanduidingen gerade en ungerade vervallen omdat het molecuul geen punt

sym:netrie meer bezit. 

In het geval van een lineair drie-atomig molecuul als co2 worden eerst de 

LCAO-orbitalen van de twee buitenste atomen gevormd [BAL 65]. Voor de twee 

zuurstofatomen a en b van co2 geeft dit: 

1sa + 1sb --> O"g, au 

2sa + 2sb --> O"g, au (A 18) 

2Pa + 2pb --> O"g, aU' 11' g• 11'u 

Aan de atomaire orbitalen van het c-atoom kan ook een symmetrie-karakter 

toegeschreven worden analoog aan het karakter van een LeAO-orbitaal: 

is --> O"g 

2s --> O"g (A 19) 

2Pz --> au 

2Px, y --> 11'u 

Uit de combinaties van orbitalen uit A 18 en A 19 volgen nu de LCAO-orbitalen 

van het co2-molecuul [BAL 65]. Dit is in figuur A 8 weergegeven De energie 

van de orbitalen zoals weergegeven in figuur A 8 volgt uit experimenten en 

niet uit berekeningen Door alle electronen van co2 één voor één in een 

orbitaal te plaatsen kan de orbitaalstructuur bepaald worden Deze ziet er 

dan uit als: co2 ..... (ag)
2 (au) 2 (11'u).q(11'g)~ Het 11'g-orbitaal heeft geen netto 

overlap met orbitalen van het c-atoom en levert daarom geen aandeel aan de 

binding. 

Over het samenstellen van LCAO-orbitalen van N2o is geen literatuur 

gevonden Aangenomen wordt dat dit op een soortgelijke wijze gebeurt als voor 

co2. De aanduidingengerade en ungerade vervallen echter omdat dit molecuul 

geen puntsymmetrie bezit. De orbitaalstructuur wordt gegeven in HER 66. 
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Figuur Ä 7: De orbitaalstructuur van co2 zoals die volgt 

uit lineaire combinaties van C en o2-orbitalen [BAL 65) 

Ä 5: Samenhang tussen orbitaalstructuur en electronische toestand 

De electronische toestand van een molecuul kan onder aanname van Russel

Saunders koppeling afgeleid worden uit de orbitaalstructuur ~ 50). Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen equivalente electronen (electronen die zich 

in één en hetzelfde orbitaal bevinden) en niet-equivalente electronen 

(electronen die zich in een verschillend orbitaal bevinden). 

Het totale baanimpulsmoment quanturngetal A wordt gevormd door een 

vectoriele sommatie van alle quanturngetallen À van de individuele electronen 

Hierbij worden eerst de vectorsomAe voor alle equivalente electronen (met 

inachtneming van het Pauli-principe) en de vectorsom An voor alle niet

equivalente electronen gevormd. Deze worden dan opgeteld tot het totale 

quanturngetal A Op dezelfde manier wordt de totale spin S bepaald als de som 

van de spin van alle equivalente electronen Se en van alle niet-equivalente 
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electrenen Srr Uit deze methode van samenstellen volgt meteen dat een vol 

orbitaal (Ae = 0, Se = 0) geen aandeel levert aan de totale vectorsom van S 

of A In tabel A 1 is deze vectorsommatie voor enkele orbitalen samengevat. 

Voor uitgebreidere tabellen wordt verwezen naar HER 50. 

electrenen configuratie electronische toestand 

0 2~ 

~ 1~ (VOl) 

~ 2~ 

~ 1~, ~-. iA 

~3 2rr. 
l 

~~ 1~ (vol) 

00 1~, 3~ 

~30 1~ 3rr 
l 

Tabel C. 1: de electronische toestand van een lineair 

molecuul bij gegeven bezetting van de orbitalen Hierbij 

wordt aangenomen dat de resterende orbitalen geheel gevuld 

zijn Het subscript i duidt op inverted multipiets en het 

subscript r op regular multiplets. 

Voor moleculen met een symmetriecentrum (N2, co2 ) moet nog worden na

gegaan of de totale electronische toestand gerade is of ungerade. De regel 

hiervoor is QHER 50] dat de totale toestand gerade is als de som van alle 

electrenen in een ungerade orbitaal even is. Is deze som oneven dan is de 

totale electronische toestand ungerade. 

Aan de hand van tabel A 1 kan voor de moleculen N2, co2 en N2o het 

ionisatieorbitaal bepaald worden door de werkelijke electronische toestand te 

vergelijken met de toestand zoals die uit de orbitaal structuur volgt door 

een bepaald ionisatie-orbitaal aan te nemen Dit levert in sommige gevallen 

geen absoluut uitsluitsel op omdat meerdere orbitaalstructuren dezelfde 

electronische toestand tot gevolg kunnen hebben Het is redelijk om te ver

onderstellen dat bij Penning ionisatie naar de grondtoestand van het ion, het 

electron uit het orbitaal met de laagste energie wordt verwijderd. Evenzo kan 

worden verondersteld dat het ionisatie-orbitaal voor de eerste aangeslagen 
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iontoestand het orbitaal met de op een na laagste energie is en zo voort. Dit 

blijkt voor N2 en co2 goed overeen te komen met de literatuurgegevens 

QHER 66]. Voor N20 vindt bij ionisatie waarschijnlijk een verandering in de 

interactie tussen de LCAO-orbitalen onderling plaats. Tabel A 2 geeft enige 

aangeslagen iontoestanden van deze moleculen weer samen met de resulterende 

electronische toestand. 

moleculaire orbitaalstructuur classificatie ionisatie 

toestand orbitaal 

N2 (X) 2 2,r4 2 1I: + -... crg cru u crg g 
N2 +(X) 1 2I: + Og • • • • • • • • • • • • Og .g 
N2 +(A) 3 2 ••••••••• 1Tu crg 2I'Iu 1Tu 

N2 + (B) 1 4 2 ...... cru 1Tu crg 2I:u+ cr"' 

C02 (X) ... cr/cru 2-rru '*rrg 4 1I: + g 
co2+(X) 3 2rr 1Tg ............ 1Tg g 
co2 +(A) 3 4 ••••••••• 1Tu 1Tg 2I'Iu 1Tu 

co2+(B) 1 '*rr 4 
· · · • · · 0 u 1Tu g 2I:u+ cru 

N20(X) ... cr2cr2-rr'*rr4 1~ -

N2o+(X) ..... 1T4cr21T1 2rr 
l 1T 

N2o+ (A) ..... 1T4cr11T4 2~ cr 

Tabel C. 2: de orbitaalstructuur van enige moleculen met 

bijbehorend ionisatieorbitaaL Subscript i duidt op in

verted multipiets en subscript r op regular multiplets. 

De orbitaalstructuur is niet de enige mogelijkheid om de electronische 

toestand uit af te leiden Deze kan ook afgeleid worden uit de verschillende 

assymptotische toestanden van een molecuul (voor N2 bijvoorbeeld N(4S) en 

N( 4s) of N( 4s) en N( 2P) QHER 50] ). 
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APPENDIX B: HET BEREKENEN VAN DE FASERUIMIE ACCEPTANTIE VAN EEN 

ELLIPTISCHE SPIEGEL 

Het berekenen van de faseruimte invang van een elliptische spiegel ge

beurt met behulp van een numerieke procedure die vrij eenvoudig van opzet is. 

Voor een punt P in het strooicentrum en voor een punt T op het spiegelopper

vlak wordt berekend hoe de lichtstraal van P naar T weerkaatst wordt, waar de 

weerkaatste lichtstraal het tweede brandvlak (loodrecht op de optische as) 

snijdt en hoe groot de hoek met de optische as is. Deze procedure levert een 

punt in de faseruimte op en wordt herhaald voor punten P die het hele strooi

centrum doorlopen en punten T die het hele spiegeloppervlak doorlope~ De 

omhullende van de resulterende punten in de faseruimte geeft de acceptantie 

van de spiegel weer. 

Een ellipsoïde met lange as 2a, korte as 2b en brandpuntsafstand f = 

f(a2-b2 ) wordt beschreven door (Figuur R 1): 

(B. 1) 

Deze ellipsoide is heeft de z-as als symmetrie-as en het eerste brandpunt in 

de oorsprong (z:O). 

t 
r 

Z=O 

I 
I 
I 
I 
I 
I. 

z~2.f 

z.-

Figuur R 1: een tweedimensionale weergave van om

wente 1 ingse 11 ipsoide R 1. 
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De normaal n 1 op het spiegeloppervlak volgt uit: 

(B. 2) 

Deze wordt genormeerd volgens: 

n=n 1 /ln 1 1 (R 3) 

Een lichtstraal vanuit punt P = ( xp, Yp• zp) in het strooicentrum die het 

spiegeloppervlak op punt T = (xt,Yt• Zt) treft, wordt weerkaatst in de 

richting t 1
: 

tI : t - 2, <11t• t ), llt (B. ~) 

met t = (xt-xp, Yt-Yp• Zt-zp) de richting van de niet-weerkaatste lichtstraal 

en llt de normaalvector op het spiegeloppervlak in punt ~ 

Het snijpunt R = (xr, Yr• zr) met het tweede brandvlak is gegeven door: 

r = c. t 1 + t (B. 5a) 

waarbij c de oplossing is van: 

((t + c. tI ). ez) = 2f (B. 5b) 

met r = (xr, Yr• zr) de vector van de oorsprong naar punt R en ez de eenheicts

vector in de z-richting. De afstand r tot de z-as volgt nu uit: 

(B. 6) 

De hoek a met de optische as volgt uit: 

a= sign(2f-zr)· arccos{(t 1
• ez)/ltll) (R 7) 

De factor sign(2f-zr) voorziet hoek a van het juiste teken 

De punten T op het spiegeloppervlak en P in het strooicentrum worde~ 

vanwege de cylindersymmetrie, beschreven door de afstanden rt respectievelijk 

rp tot de z-as en de hoek ~t met de x-as respectievelijk de afstand xp tot de 

x-as. De discretisatie gebeurt in n intervallen: 
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4'Pt = Tr/n (B. 8a) 

(B. 8b) 

met rmax en rmin de maximale respectievelijk de minimale straal van de 

spiegel en lv, rv de strooicentrum afmetingen (hoofdstuk VII). In de bereke

ningen is een waarde n = 10 gebruikt. Dit levert 10000 punten in de fase

ruimte op. Een grotere waarde van n levert geen significant beter resultaat 

op en kost alleen meer rekentijd. 

Voor de volledigheid is ook nog een weegfactor fo voor de relatieve 

ruimtehoek-invang meegenomen [RUY 8.1!] en een weegfactor fv voor het strooi

centrumvolume: 

(B. 9a) 

<a 9b) 

Deze weegfactoren geven de relatieve sterkte van een lichtstraal weer en 

hebben nauwelijks invloed op de faseruimte acceptantie. 
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APPENDIX C: BEREXEN:ING V.AN DE OPTIEX VOOR HET NIEUWE STROOICEN'I'RlM 

In figuur C. 1 is de opzet van het optisch systeem schematisch weer

gegeven Lens 1 (planoconvex) geeft een virtueel beeld van het strooicentrum 

Dit virtuele beeld wordt door lens 2 (biconvex) weer reëel afgebeeld. Dit 

reële beeld wordt in het brandpunt van lens 3 (planoconvex) geplaatst . 

..-- ------ -M-- ----- -- --------- ----- M- -- ---- ---
: 12 3 ! 
0 : 

lens i: diameter ~i 
: brandpuntsatstand fi 

0 
I 
I 
0 
0 

strooi- lens 1 
centrum 

lens 2 lens 3 filter 

Figuur C. 1: de opzet van het nieuwe optische systeem 

In paraxiale benadering wordt de afbeelding van lens 1 en 2, en van 

driftlengte d1, d2 en d3a beschreven met afbeeldingsmatrix M12. Deze volgt 

uit de matrixvermenigvuldiging van de elementaire matrices voor een drift

lengte en een dunne lens [DRI 78). 

A = (C. 1b) 
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(C. ie) 

Afstand d3a volgt uit: 

(C. 2a) 

(C. 2b) 

De afbeeldingsmatrix M3 van lens 3 en driftlengte d3b en d~ wordt gegeven 

door: 

(C. 3) 

De totale afbeeldingsmatrix M voor lenzensysteem c. 1 volgt nu uit: 

(C. ~) 

Deze matrix komt al voor een gedeelte overeen met de gewenste afbeeldings

matrix 7. 10. Voor een algehele overeenkomst moeten de linksboven elementen 

nog aan elkaar gelijk gesteld worden Dit levert een voorwaarde voor de 

instelling van het optisch systeem op: 

(C. 5) 

Afbeelding C. ~ beeldt nu de faseruimte uit figuur 7. 12 af op een rechthoekige 

faseruimte ter plaatse van het filter op afstand d~ van de lens (figuur C. 2). 

Als eis wordt gesteld dat het beeld van het strooicentrum het filter, 

ruimtelijk gezien, precies dekt. Het filter wordt dan altijd optimaal benut. 

Omdat in praktische gevallen de fasevolume acceptantie van het lenzensystee~ 

vanwege de beperkte diameter, kleiner is dan van het filter wordt ook vol

daan aan de eerder gestelde eis dat het strooicentr~ ruimtelijk gezie~ 

geheel geaccepteerd wordt (paragraaf 7. 1). In de praktische uitvoering van 

het optisch systeem wordt uitgegaan van een filter en een eerste lens met een 

gelijke effectieve diameter van ±40 mm Hieruit volgt voor parameter k 
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Het minteken wordt toegevoegd omdat het reële beeld van het strooicentrum 

tussen lens 2 en lens 3 over 180° gedraaid is. 

1t 

':f. 
2 

Figuur C. 2: de afbeelding van het strooicentrum (figuur 

7. 12) op het filter. 

Het optisch syteem heeft in principe 7 vrijheidsgraden: ~ afstanden en 

drie brandpuntsafstanden Hiervan zijn er drie vastgelegd om de correcte 

afbeelding te verkrijgen (matrix M heeft ~ elementen waarvan er één is vast

gelegd door de eis det(M) = 1). Het is logisch om voor drie van de vier over

gebleven vrijheidsgraden de brandpuntsafstanden van de lenzen te nemen omdat 

het aantal commercieel verkrijgbare standaardlenzen beperkt is. Deze brand

puntsafstanden worden voornamelijk vastgelegd op grond van verkrijgbaarheid, 

prijs en de eis van een zo groot mogelijke lichtsterkte (dat wil zeggen de 

verhouding van diameter en brandpuntsafstand zo groot mogelijk). Als vierde 

vrijheidsgraad wordt afstand d1 genomen Deze is door trial-and-error zo 

gekozen voor de afstanden d2 t;m d~ fysisch en experimenteel zinvolle waardes 

gevonden worden en dat lens 2 en lens 3 beide, wat oppervlak betreft, vrijwel 

geheel gebruikt worden 

Bij gegeven waardes voor d1, f 1, f 2 en f 3 wordt nu het strooicentrum 

als volgt berekend. Parameter A volgt uit vergelijking C. 6. Afstand d2 wordt, 

voor een gegeven waarde van~ berekend uit vergelijking C. 1b: 

(C. 7) 

Afstand d3a volgt, nu d2 bekend is, uit vergelijking C. 2. Afstand d3b ligt 
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vast door de eis dat het reële beeld van het strooicentrum zich in het 

brandpunt van de derde lens moet bevinden: 

(C 8) 

Afstand d4 tenslotte volgt uit vergelijking c. 5. 

In de praktische uitvoering van het optisch systeem worden afstand d1 en 

dz eenmalig ingesteld. Hiermee wordt de waarde van parameter A vastgelegd en 

daarmee ook de schalingsfactor Y (matrix 7. 10) tussen afstanden in het 

strooicentrum en hoeken ter plaatse van het filter. De afstanden d3 en d4 
kunnen continu worden ingesteld. 
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APPENDIX D: PROGRAH.fA'IWR EN CCMPlrl'.ERFACILITEI'I'EN VOOR METEN IN KIST II 

In deze appendix wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste 

computerfaciliteiten die aanwezig zijn ter ondersteuning van metingen in 

Kist II. Aan de hand daarvan wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

meet- en verwerkingsprogrammatuur. 

De computerfaciliteiten zijn op te splitsen in drie dele~ afhankelijk 

van het aantal gebruikers. Deel 1 is het locale gedeelte dat bij één 

experimentele opstelling hoort. Dit bestaat uit een M66000 meetcomputer 

[VOS 64] met 1 Mbyte geheugen Deze computer conm.miceert met het experiment 

via het eurobus interfacesysteem [HIJ 79]. Deze microcomputer draait op een 

op Algol Jijkende programmeertaal (PEP) [VER 64] en kan in principe volledig 

autonoom werken De opslag van programma's, data etcetera gebeurt echter op 

een gezamelijk hard-disksysteem Dit hard-disksysteem staat via een Host

computer en het Budgetnet datatransportsysteem [ERU 65] in verbinding met 

alle meetcomputers over de hele afdeling. Samen met de TSX-computer (die op 

het TSX-operating system draait) vormen deze deel 2 van de computer

faciliteiten De Host-computer zorgt voor opslag en beheer van alle files. De 

TSX-computer heeft de voor de experimentatoren belangrijke taak om PEP

programma's te compileren en om datafiles over te zenden naar de centrale 

verwerkingscomputer. Deze centrale verwerkingscomputer (momenteel nog een 

Burroughs 7900) vormt deel 3 van de computerfaciliteiten en staat via het 

TUE-net in verbinding met de hele universiteit waaronder ook de TSX-computer. 

De Burroughs computer geeft de mogelijkheid om onder ander met ALGOL (tot 

1966?), PASCAL en FORTRAN te werken en heeft een uitgebreid netwerk van 

randapparatuur (printers, plotters, grafische terminals, tablet etc. ). 

Figuur n 1 geeft een schematisch overzicht van alle genoemde computer

fac i 1 i te i ten 

De programmatuur wordt ingedeeld in meetprogrammatuur voor de locale 

meetcomputer en verwerkingsprogrammatuur voor de centrale verwerkings

computer. De meetprogrammatuur dient alleen om ruwe meetdata te verzamelen en 

overzichtelijk op te slaan voor verdere verwerking. De verwerkings

programmatuur dient om ruwe meetdata om te zetten in gewenste fysische groot

heden Deze scheiding is niet in alle gevallen zo strikt als wordt ge

suggereerd. Gezien de mogelijkheden van de meetcomputer wordt steeds meer 

verwerking geheel of gedeeltelijk door de "meet"programmatuur gedaan Dit is 

voor Kist II (nog) niet het geval. 
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Figuur n 1: een overzicht van de bestaande computer

faciliteiten voor Kist II. 

Kist II kent twee soorten metingen: monochromatorscans en TOF-metingen 

Voor beide metingen zijn programma's geschreven die identiek van opzet zijn 

De programmatuur voor één meting bestaat uit een aantal programma's. Als 

eerste zijn er de programma's PAK68.EKC en PAK68~EKC. Deze vormen een 

bibliotheek voor alle meetprogramma's en bevatten voornamelijk procedures 

voor het aansturen en/of uitlezen van interfaces via het eurobussysteem 

Verder bestaat er voor iedere soort meting een initialisatieprogramma. Dit 

programma behoort alle declaraties van variabele~ data-opslagarrays en 

procedures te bevatten Het programma vraagt om alle inputparameters en komt 

dan in "monitor" mode. Het wordt een bibliotheek voor het echte meet

progr~ Dit meetprogramma is erg kort en bevat alleen de declaratie van 

een meetproces en een uitvoerproces. Het start deze processen op en komt dan 

eveneens in de "monitor" mode. Door deze structuur in de meetprogrammatuur 

aan te brengen wordt voorkomen dat door een onverwachte fout in het meet

programma al gemeten data verloren gaat. Bovendien geeft deze structuur 

uitgebreide 

programneren 

mogelijkheden tot overzichtelijk en gebruikersvriendelijk 

Zoals al vermeld zijn het pure meetgedeelte en het uitvoergedeelte , dat 
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een overzicht van de stand van zaken bij het meten naar het schenm stuurt, 

gedefinieerd als een proces [CUY 86]. Deze processen werken onafhankelijk van 

elkaar. Het uitvoerproces kan op ieder moment gestopt of gestart worden met 

het conmando "display". De computer kan op deze manier al tijdens het meten 

gebruikt worden voor ander werk zoals het schrijven of van duidelijk commen

taar voorzien van programma's, het verwerken van meetresultaten of het uit

tekenen van meetresultaten op het beeldscherm of op papier [AME 87]. De 

progranma's voor monochromatorscans heten SCANIREKC (initialisatie) en 

SCAN68. EKC en voor TOF-metingen TOFIREKC (initialisatie) en TOF68.EKC. 

De opslag van een meting gebeurt binnen de groep op een standaard manier. 

Iedere meting bestaat uit een regel toelichtende text, een koparray met 

gegevens over de meting en één of meerdere data-arrays. Een meting wordt in 

deze volgorde binair opgeslagen met behulp van een standaardprocedure "saved" 

uit de bibliotheek. Iedere meting wordt voorzien van een eenduidig meting

nummer bestaande uit 8 cijfers jjmmddnn met jj het jaar, mm de maand plus een 

aantal maal 12 afhankelijk van de experimentele opstelling (voor Kist II + 

24), dd de datum en nn een volgnummer beginnende met 0. Dit metingnummer 

staat op een standaardplaats in het koparra~ Deze metingen kunnen met het 

progranma SPIOR EKC opgehaald worden van de HOST voor controle of voor het 

veranderen van parameters, tekenen van data op een plotter of een grafische 

terminal, of het schuiven van blokken met metingen binnen een datafile. Dit 

progranma werkt geheel interactief. 

Voordat metingen verwerkt kunnen worden moeten ze eerst overgezonden 

worden van de HOST-computer naar de verwerkingscomputer. Als eerste worden 

daartoe de blokken met de gemeten data van een datafile afgesplitst naar een 

tijdelijke file. Deze tijdelijke file wordt van de HOST-computer via budget

net overgezonden naar de TSX-computer. Van daaruit wordt deze data over

gezonden via het TUE-net naar de centrale verwerkingscomputer. Daar wordt de 

data gedecodeerd naar een "leesbaar" formaat en worden zowel de gedecodeerde 

als de ongedecodeerde meting opgeslagen De meetdata kan dan met behulp van 

een standaardprocedure door een verwerkingsprogramma worden opgehaald. 

De verwerkingsprogrammatuur wordt niet zeer uitgebreid besproken Deze is 

geschreven in ALGOL en is daarom geen lang leven meer beschoren De pro

gramnatuur is niet ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat 

alle parameters al in het meetprogranma worden ingevoerd op een vaste plaats 

in het koparra~ Het verwerkingsprogranma geeft standaard printeroutput met 

een volledig overzicht van alle koparrayelementen plus de betekenis. Dit 

blijkt in de praktijk veel makkelijker bij het onderling vergelijken van 

metingen De verwerkingsprogranmatuur staat onder de directory KIST2/ 
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QBEREKENING. Een volledig overzicht van de verwerkingsprogrammatuur en de 

indeling van de koparrays staat in de file KIST/QBEREKENING/UITLE~ 


