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Samenvatting 

In dit afstudeerwerk worden de resultaten gepresenteerd van een 
• • onderzoek naar de reakties van metastab1ele Kr atomen met Br 

houdende moleculen, verricht met de bundelopstelling Minibundel II 

in de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen. Met behulp van 
• toestandsselectie van de Kr atomen door middel van optisch pompen 

met een laser wordt de invloed van de initiële configuratie 
• 3 • 3 

Kr ( P
0

) en Kr ( P
2

) op het proces van KrBr-excimeervorming 

bestudeerd. Uit gemeten emissiespectra wordt de verdeling over de 

elektronische toestanden B, C en D van het gevormde excimeer

molecuul bepaald. Door simulaties van de spectra wordt een indruk 

verkregen van de vibrationele verdeling van de moleculen in de B 

en c toestand bij reaktiesmet Kr.( 3P
2
). 

Het blijkt dat de werkzame doorsnedes voor excimeervorming door 
• 3 • • • • 3 

Kr ( P ) een factor 2. 5 tot 100 kle1ner Z1Jn dan voor Kr ( P ) , 
0 2 

afhankelijk van het targetmolecuul. Ook worden bij reakties van 
• 3 

Kr ( P ) meer dan 70% van de produktmoleculen gevormd in de D 
0 • 

toestand, terwijl deze fractie voor Kr (3P
2

) kleiner dan 15% is. 

Dat houdt in dat de care-toestand 2P respectievelijk 2P van 
1/2 3/2 

de Kr• (3P
0

) en Kr• (3P
2

) atomen in zeer sterke mate behouden blij ft 

tijdens de reaktie. De vibrationele verdelingen van moleculen in 

de B- en c-toestanden is analoog en varieert van breed voor het 

target Br
2 

tot scherp voor CBr
4

• Opmerkelijk is dat deze 

verschillende verdelingen gepaard gaan met de vorming van relatief 

veel ( 13 %) en juist verwaarloosbaar weinig KrBr moleculen in de 

D-toestand bij reakties van Kr• (3P
2
). 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING. 

De groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen van de vakgroep 

Deeltjesfysica houdt zich in grote lijnen bezig met het onderzoek 

op het gebied van de dynamica van botsingen van geëxci teerde 

edelgasatomen met atomen of kleine moleculen. In dit kader wordt 

gewerkt aan vorming van edelgas-halogeenmoleculen bij reakties 

tussen edelgasatomen en halogeenhoudende moleculen met behulp van 

de opstelling Minibundel-II. De edelgasatomen bevinden zich 

hierbij in een aangeslagen toestand waarbij een elektron vanuit de 

volle np6-schil naar de hoger gelegen {n+1)s baan is gebracht. In 

deze toestand vertoont het atoom een aan een alkalimetaal analoge 

structuur en zal dus een binding aan kunnen gaan met een 

halogeenatoom. 

In figuur 1.1 is een niveau schema gegeven voor de eerste en 
• •• tweede geëxciteerde toestanden Kr en Kr van Krypton. De 

geëxciteerde edelgasatomen zijn in de toestanden 3P
0 

en 3P
2 

{LSJ 

notatie) metastabiel dat wil zeggen dat ze vanwege de 

selectieregels, in dit geval 11J = 0,±1 {niet 0 -?0), niet naar de 

grondtoestand kunnen vervallen. De levensduur bedraagt hierdoor 

enkele tot vele seconden waardoor het m~gelijk is om er 

experimenten mee te doen . 
• Omdat Kr een 5p binnenschil heeft die gevuld is met vijf 

elektronen is de waarde van het totale impulsmoment voor deze 
1 3 zogenaamde core /2 of /2 en we kunnen de care-configuratie van 

• 3 • 3 2 
Kr { P

0
) en Kr { P

2
) dus aanduiden als P

112 
respectievelijk 

2 P
312 

Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de Modified 

Racah-notatie van deze toestanden { zie appendix A) . 

Om onderzoek te doen naar de invlÓed van beide metastabiele 

toestanden op een botsingsproces is het mogelijk met een laser één 
• 3 

van beide naar een hoger gelegen toestand te pompen. Voor Kr { P ) 
0 

zijn vooral de 3 P - 2p2 overgang met golflengte 785.5 nm en 3 P -
0 0 

• • 3 
2p4 met golflengte 806 nm goed te gebru1ken, voor Kr { P

2
) zelfs 
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• •• figuur 1. 1. Energie niveauschema van Kr en Kr . De letter a is 

hier gebruikt als verkorte schrijfwijze voor 2p. 

vier lijnen waaronder de 3P
2 

- 2p2 van 810.4 nm [LIL66]. Deze 

overgangen kenmerken zich door de relatief grote kans voor een 

fotonabsorptie gevolgd door een verval naar een instabiele 

toestand 3 P of 1P ( zie appendix A) . Deze toestandselectie is 
1 1 

interessant omdat ondermeer uit experimenten met het 
• • botsingssysteem Ne - Ar en Ar - N blijkt dat de cross-sectie 

2 

voor de twee metastabiele toestanden sterk verschilt. Men vond 

hier een 30% grotere cross-sectie voor ionisatie door Ne• ( 3 P ) 
0 

[DRI89) ~n een 60% kleinere cross-sectie voor excitatie van N 
• 3 2 

door Ar ( P
0

) [SAD89]. 

We hebben met deze toestandselectie de invloed van 3 P en 3 P op 
0 2 

de vorming van edelgas-halogeenexcimeren bestudeerd. Als voorbeeld 
• nemen we een botsing met Kr en Br-houdende moleculen. De 

reaktievergelijking luidt dan: 
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• 3 • 
Kr ( P ) + YBr ---? (KrBr) + Y + llE 

0,2 
( 1) 

• Het ontstane edelgashalogeen-excimeer (RgX) , waarbij Rg en X 

respectievelijk het edelgas- en het halogeenatoom zijn, heeft een 

levensduur van 10 tot 100 ns en vervalt vervolgens naar een 

covalente toestand onder uitzending van licht: 

• (RgX) ---? Rg + X + hv (2) 

In figuur 1.2 zien we een schematische weergave van de eerste paar 

elektronische toestanden van de edelgashalogeen-excimeren. Deze 

bestaat uit drie gebonden toestanden die corresponderen met een 

edelgasion-halogeenion binding, R + (
2P 2P ) en x- (1S ) en g 112 I 3/2 0 I 

uit drie repulsieve of zwak covalent gebonden toestanden, 

corresponderend met de grondtoestanden Rg( 1S
0

) en X( 2P 2p ) 
312 I 1/2 

van het edelgas- respectievelijk halogeenatoom. De ionogene 

toestanden worden van boven naar beneden aangeduid als D( 1j2), 

C( 3j2), B( 1j2) en de repulsieve als A( 1j2), A( 3j2) en X( 1j2) 

[ HAY7 8] waarbij de waarde tussen haakjes de projectie van het 

totale impulsmoment op de internucleaire as is, het quanturngetal 

n. De overgangen tussen de verschillende toestanden voldoen aan de 

selectieregel llQ = o. De belangrijkste overgçmgen B( 1j2)-X( 1j2), 

D( 1j2) -X( 1/2) en C( 3j2) -A( 3/2) zijn aangegeven in de figuur. 

De verwachting is nu dat het molecuul RgX van de D toestand 

gevormd wordt bij reakties met het Rg (3 P ) roetastab iel en het 
0 

molecuul RgX van de Ben c toestand bijreaktiesmet het Rg( 3 P ). 
2 

De reaktie verloopt namelijk volgens het zogenaamde 

harpoenmechanisme [DAV79]. Hierbij springt het buitenste elektron 

van het edelgasatoom naar het halogeenatoom op een afstand van 

tussen de 6 en 10 A waarna het (XY)- molecuul dissociëert naar X 
+ - . . • + Y. Vervolgens vormen het Rg en het X 1on het exc1meer (RgX) . 

Omdat het buitenste elektron wegspringt lijkt het waarschijnlijk 

dat er sprake is van care-behoud. Dit wegspringen gebeurt op het 
• punt waar de (Rg + XY) potentiaal curve kruist met de ionogene 
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ENERGY 

i 
STRUCTURE OF ELECTRONIC STATES 

OF RARE GAS-HALIDE EXCIMERS 

m 112 <s> 

Spin-orbit-splitting of X( 2p) 

Rg( 1 S)+X(2p 3/2) 

--~) INTERNUCLEAR DISTANCE 

figuur 1.2. Enkele elektronische toestanden van edelgas-halogeen 

excimeren. 
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(Rg+ + XY-) curve. Zoals we in figuur 1.3 zien ligt het 

curve-crossing punt voor de vorming van D excimeertoestanden bij 

kleinere internucleaire afstanden dan het crossing punt voor de B 
• • 3 

en C toestanden. D1t betekent dat wanneer een Rg ( P ) metastabiel 
0 

het molecuul XY nadert het eerst dit B,C crossing punt bereikt en 

dus een B of c excimeertoestand kan vormen. Maar dan is er geen 

sprake van core-behoud: er heeft immers een oriëntatie-verandering 

covalent stafes 
R

9
*+XY 

____, R(Rg-X) 

figuur 1.3. Schematisch overzicht .van curve-crossing dat tot 

excimeervorming leidt. 

van het spinimpulsmoment ten opzichte van het baanimpulsmoment 

plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de vorming van D toestanden 

door Kr• (3 P ) bij het D crossing punt maar dit metastabiele atoom 
2 

bereikt ook eerst de B,C crossing en kan hier dus met core-behoud 

een excimeer vormen. We mogen daarom verwachten dat de voorkeur 

voor core-behoud bij excimeervorming voor Rg • (3 P ) kleiner is dan 
0 

• 3 • 
voor Rg { P ) . Het core-behoud 1s ook aangetoond in experimenten 

2 • 
gedaan met onder andere Ar en Cl [GOL80, SAD89]. 

Het onderzoek is vooral gestimuleerd door de waarneming van een 
1 sterke emissie veroorzaakt door de D ( /2) -toestand gedaan door 
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Vrakking [VRA87]. Als belangrijkste oorzaak hiervoor voerde hij 

aan dat bij zijn experimenten gebruik werd gemaakt van een 

gekruiste bundel experiment en niet van een tot dan toe (en nog 

steeds) veel gebruikte flowing afterglew methode. Bij deze laatste 

zou de concentratie 3 P metastabielen namelijk te verwaarlozen 
0 

zijn [TAM81]. Dit laatste blijkt echter niet helemaal waar te zijn 

[SOB89]. Ook bij de Minibundel-II opstelling, een zogenaamd 

gascel-experiment, is een duidelijke D-X emissie te vinden, maar 

deze is niet zo sterk als bij de experimenten van Vrakking. De 

oorzaak hiervoor is ondermeer dat de transmissie van het optische 

systeem in de huidige opstelling bij golflengten kleiner dan 200 

nm sterk afvalt. 

Dit afstudeerwerk geeft een beschrijving van de 
• 3 

het proces van excimeervorming door Kr ( P
2

) 

botsingen met Br houdende moleculen. We zullen 

over co re-behoud en crosssectie-verhoudingen 

resultaten 

en Kr• (3 P
0

) 

uitspraken 

en over 

voor 

bij 

doen 

de 

vibrationele verdeling over de verschillende excimeertoestanden. 

De resultaten wijzen erop dat er inderdaad voor Kr een voorkeur is 

voor conservering van de 2P en 2P core-toestanden bi' 
1/2 3/2 J 

excimeervorming maar ook dat deze voor de verschillende Br 

houdende moleculen sterk kan variëren. 

We doen dit aan de hand van de volgende indel~ng. Hoofdstuk twee 

geeft een beschrijving van de experimentele opstelling, hoofdstuk 

drie geeft een theoretische verhandeling over emissie-spectra. Het 

volgende hoofdstuk geeft de resultaten van de metingen en 

tenslotte is er een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen. 
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BOODSTUK 2 

DE OPSTELLING MINIBUNDEL II 

2.1 Overzicht. 

De Minibundel II opstelling is speciaal ontworpen voor onderzoek 

van botsingen van een bundel geëxciteerde edelgasatomen met een 
-3 target-gas bij een zodanig lage druk, (<10 Torr), dat er sprake 

is van enkelvoudige botsingen terwijl er toch een grote opbrengst 

aan fotonen is. Voordeel van deze opstelling ten opzichte van de 

gebruikelijke zogenaamde gekruiste bundel opstellingen is hierbij 

vooral het feit dat de fluorecentie-intensiteit ongeveer een 

factor 100 hoger is . Redenen hiervoor zijn de compactheid van de 

opstelling waarbij de afstand van de metastabiele-atoom bron tot 

de strooikamer zeer klein gehouden kan worden, en de grote 

bundelverzwakking: het dichtheids-Iengte produkt in de strooikamer 

is hierdoor veel groter dan bij de gekruiste bundel experimenten. 

In figuur 2.1 zien we hiervan een overzicht. We onderscheiden twee 

kamers: één hiervan is het bronvat dat de bron van metastabiele 

atomen bevat en deze is via een conische skimmer, die dienst doet 

als diafragma voor de uitstromende bundel atomen , verbonden met 

het hoofdvat. Hierin bevinden zich de gascel waarin de 

halogeenhoudende strooigassen worden ingelaten en de detector 

voor de metastabiele atomen. Verder zijn hierin vensters gemaakt 

voor de laserbundel die afkomstig is van een laserdiode (Hitachi 

HL 7801 E) die zorgt voor toestandselectie, en voor het optische 

systeem dat de fluorescentie-straling afkomstig van de reakties 

van de ~tastabiele atomen met het strooigas in de gascel meet. 

Het bronvat wordt gepompt met een turbopomp met een capaciteit van 
-1 ' 

100 ls om er voor te zorgen dat de achtergronddruk voor de 

metastabiele atomen klein genoeg is ( ~10-3 Torr) . Het hoofdvat 

wordt gepompt met een olie-diffusie pomp (300 ls-1
) en zorgt voor 

de zeer lage druk van het strooigas in de strooikamer en een lage 
-5 -6 achtergronddruk (~10 à 10 Torr). 
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foto
multiplier 

naar ~ 
sorptie pomp 

laser 

diode 

~F3 F2__12 ---w--------w--1 uv spiegel 

monochromator ' 

I 
' 

I 
' 
I F1 
' 

hoofdvat bronvat 

~--- -;-- ---1 
260 nm 160 mm 

D D 
300 ls-

1 

figuur 2.1. De opstelling Minibundel II. Enkele gegevens: 

- F1 en F4: f=100. F2 en F3: f=50. 

- afstand F1,F2 : 165 mm ; F2,F3 : 135 mm 

F3,MChr. : 111 mm ; F4,MChr. 

F4, FM : 116 mm. 

148 mm ; 

- metastabiele-atoom bron : r• (0) "" 2. 1013s-1sr-1 

-de laserdiode : À= 785.48 nm, P = 5 mW 

De metastabielenbron is een supersone expansie van edelgas atomen 

waar een gasontlading van de kathode naar de anode (hier de 

skimmer) wordt getrokken. Deze is uitgebreid beschreven door 

Verheijen [VER84] ( zie ook figuur 2.2). De typische intensiteit 
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op de bundel as I
0 

is 2. 1013 (metastabiele atomen) . s -1
• sr -1 voor 

Kr. Het aantal metastabielen dat per seconde de strooikamer 

bereikt wordt gegeven door: 

(3) 

waarbij n de ruimtehoek is waaronder de nozzle van de bron de 

openingsspleet van de strooikamer ziet en 

fractie van metastabielen weergeeft die 

kb een 

door 

factor die de 

botsingen met 

achtergrondgas in het strooivat uit de bundel verdwijnen alvorens 

de strooikamer te bereiken. Deze laatste factor wordt geschat op 

slechts 0.03 [BON86] terwijl de ruimtehoek 2.2 10-4 sr is. Later 
-3 • 

is deze vergroot naar 1.6 10 sr waardoor N is vergroot van 4.4 

109 tot 3.2 1010 metastabielen per seconde. 

De metastabiele-atomen detector bestaat uit een quartz plaatje 

waarop een zeer dunne laag halfgeleidermateriaal is aangebracht en 

deze wordt op een spanning van -200 volt gehouden. Dat zorgt 

ervoor dat achtergrond- elektronen deze detector niet bereiken en 

dat slechts metastabiele atomen die hierop vallen elektronen uit 

deze folie vrij maken. Deze worden vervolgens opgevangen door een 

op 0 volt gehouden roestvrij stalen plaatje en de stroom die 

hierdoor onstaat wordt afgelezen met een elektrometer: de 

detectie-efficiëntie is ongeveer 30%. De detector is ondermeer van 

belang bij de uitlijning van de bron en bij de afstelling van de 

laser. Tevens zien we dat wanneer we gas inlaten in de 

strooikamer, het metastabielen signaal zo'n 85-95 % inzakt wat een 

indicatie is dat bijna alle metastabielen ook daadwerkelijk met 

het strooigas botsen. 

Het optisch detectie systeem bestaat uit een viertal CaF lenzen, 
2 

een uv-spiegel, een 0.25 m Jarrell&Ash monochromator model 82-140 

met een rooster met 1180 lijnenjmm geblazed op 180 nm en een 

Hamamatsu R 585 fotomul tiplier. Het geheel wordt vacuüm gepompt 

12 



Tabel 2.1 : berekening van het totaal te meten aantal fotonen per 

seconde voor de reaktie Kr + Br
2 

in het golflengtegebied 160 - 250 

nm bij een oplossend vermogen van 0.8 nm. 

detectie 
effic. 

N in strooikamer (s -1) 
1) 

3.2 1010 nvt 

kans op excimeer 0.44 
2) 

nvt 
vorming Kr + Br 

2 

fotonen in strooi-
1.41 1010 nvt 

kamer ( s -1) 

diafragma strooikamer 
b*h (mm*mm) voor: 0.5 * 5 
b*h achter: 1.0 * 10 

spleetoppervlak 0.25 * 28 
van monochromator (mm*mm) 

strooikameroppervlak 
gezien door monochromator 0.75 * 30 
door afbeelding 1.4:1 

(mm*mm) 

openingshoek optisch 2.2 10- 2 

systeem (sr) 0.0066 

gemiddelde 
3) 

detectie-efficiëntie 0.03 
optisch systeem 

4 ) 

geometrische efficiëntie 
voor monochroma tor: 0.4 

na monochromator: 0.25 0.003 

totaal te meten fotonenjs 2.8 10 5 

gemeten fotonenjs 2.5 10 5 

. 
1

> bij afstand bron-strooikamer van 40 mm 
2

> [JON84] 
3

> [MIE89] 
4) mate waarin de lenzen het licht op het rooster van de 

monochromator c.q. de fotomultiplier afbeelden. 
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met een sorptie-pomp om absorptie van licht in het 

golflengtegebied 160-200 nm door zuurstof moleculen te vermijden 

[GER88]: bij drukken hoger dan 10-1 Torr speelt dit een 

belangrijke rol. De openingsspleet van de monochromator wordt door 

het lenzenstelsel 1.4:1 afgebeeld op de strooikamer. Dit betekent 

dat we van het volume van de strooikamer slechts een factor 0.3 

bekijken. De ruimtehoek waaronder dit optisch systeem de 

strooikamer ziet is 2.2 10-2 sr en de gemiddelde 

detectie-efficiëntie in het gebied 160-250 nm is 3% [MIE89]. 

Uitgaande van deze gegevens kunnen we een berekening maken van de 

hoeveelheid fotonen die we per seconde kunnen meten. We doen dit 

voor de reaktie Kr• + Br
2 

in het golflengtegebied van 160 tot 250 

nanometer met een spleetbreedte van de monochromator van 250 ~m. 

De berekening is gemaakt voor de nieuwe configuratie waarbij de 

metastabiele atoom bron dichter bij de strooikamer is geplaatst De 

gegevens die hiervoor van belang zijn staan vermeld in tabel 2.1 

evenals het resultaat. We zien dat we 2.8 105 fotonen per seconde 

verwachten te meten en we meten er daadwerkelijk 2. 5 105 per 

seconde en dat is dus zeer goed in overeenstemming. 

2.2 De nieuwe bron. 

Groot probleem bij de metingen met Minibundel II tijdens dit en 

eerder onderzoek was het functioneren van de metastabielenbron. 

Deze bestaat uit een borennitride-omhulsel waar een 150 ~m gaatje 

in is geboord. Door deze nozzle loopt een ontlading van de 

kathode, een stalen pennetje, naar de skiromer die als anode dienst 

doet. Vooral bij het monteren en demonteren van de bron is het 

oppassen voor beschadigingen van vooral het veel gebruikte 

glaswerk. Dit glas dient om de lange elektrode niet in de buis 

maar pas bij de nozzle door te laten slaan. Ook wordt de bron zo 

heet dat de 0-ring afdichtingen van het borennitride omhulsel vaak 

kapot gaan. Om deze problemen te omzeilen en vanwege het feit dat 

we de bron nog dichter bij de strooikamer wilde plaatsen, is in de 

14 



figuur 2. 2. Ontwerp van de bron voor geexciteerde metastabiele 

atomen. De dubbel gearceerde delen zijn 

isolatormateriaal, de enkel gearceerde delen metaal. 

1: nozzle ( 150 ~m), 2: glazen venster, 3: naald, 4: 

glas geisoleerde stroomdoorvoer, 5: glazen buis voor 

isolatie, 6:elektrisce vacuumdoorvoer, 7: gasinlaat, 

8: skimmer, 9: metalen buis die door een 0-ring 

bevestiging schuift. 
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groep een nieuw type bron ontwikkeld die vooral opvalt door zijn 

zeer eenvoudige constructie (figuur 2.3). Ze bestaat slechts uit 

een glazen buis waarop aan het uiteinde een 0.3 * 5 mm2 capillair 

is bevestigd. Een wolfraam elektrode is in de wand ingesmolten op 

een afstand van 30 mm van het uiteinde van het capillair. Het 

grootste voordeel is dat deze nu via een koperdraad en een normale 

vacuümdoorvoer en niet via een fragile glas-metaal doorvoer naar 

bui ten kan worden doorverbonden. De doorvoer van de glazen buis 

naar buiten bestaat uit slechts één 0-ring afdichting en ook de 

bevestiging van het glas op de metalen gasleiding wordt via een 

elektrode 

capillair 
2 

0. 3*10 mm 

vacuumdoorvoer 

NW 100 flens 
micrometer 

figuur 2.3. Schematische tekening van de nieuwe bron. 

Leybold 

gasaansluiting 

0-ring afdichting tot stand gebracht. Verder is de positionering 

van de nozzle ten opzichte van de skiromer met twee onderling 

loodrechte in plaats van drie micrometers uiterst eenvoudig te 

bewerkstelligen. 

De bron is nog maar een prototype: er wordt gewerkt aan de 

ontwikkeling van ondermeer buizen van verschillende glassoorten en 
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aan vervangbare elektrodes. Duidelijk is alvast dat het prototype 

niet onderdoet voor zijn voorganger: de produktie van 

metastabielen is ongeveer even groot. Wel is de werkspanning door 

de grotere elektrode-skimroer afstand wat hoger, 600 tegenover 500 

volt respectievelijk. Ook de werkdruk, 30-40 Torr, en de optimale 

ontladingsstroom van circa 10-20 mA komen goed met elkaar overeen 

evenals de gasflow. 

2.3 Ijkmethode voor de pompfractie 3P. 
0 

• • • 3 
We gebrulken een laserd1ode om Kr ( P 

0
) uit de bundel te pompen. 

Deze wordt door middel van een regelcircuit op een ingestelde 

temperatuur gehouden. De temperatuur wordt binnen 1 mK constant 

gehouden. Dit is nodig omdat de lasergolflengte sterk afhankelijk 

is van de temperatuur: de gevoeligheid is zo'n 30 GHz/K. De 

stroominstelling is ongeveer 53 mA en door temperatuurinstelling 

...., 
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c 
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met behulp van een peltierelement is de juiste golflengte van 

785.4 nm te verkrijgen. Het optische vermogen bedraagt zo'n 5 mw. 

Dat is in combinatie met een goede uitlijning waarbij de overlap 

van de laser met de atoombundel zo groot mogelijk is, voldoende om 
• 3 

al het Kr ( P
0

) uit de bundel te pompen. In figuur 2. 4 is de 
• intensiteit van de bundel Kr is uit gezet als functie van de 

verstemming w - w
0 

van de laserdiode. We zien een afname in 

intensiteit van circa 12% bij optimale afstemming. Het grote 

vermogen van de laserdiode zorgt ervoor dat we ook alle isotopen 
• van Kr ( zie appendix A) pompen en ook dat we de 

Doppierverbreding ruimschoots aankunnen. Uit eerder onderzoek 

[GER88] is gebleken dat de bundelfractie Kr • ( 3 P 
0

) in dit soort 

gasontladingen ongeveer 10% is. 

+-' 

2 60 
(i) 
c 
(]) 

ë 

0 1 

0 1 

co ( d ~ a ) 

v'=29 

2 3 4 v'=28 

2 3 4 5 

.------.------ v=21 

o.L---~~~--J---~--~~~~~--~--~--~---~--~ 

240 300 360 

golflengte (nm) 

• figuur 2.5. Toestandselectie controle met Kr + CO. Het verschil 

tussen laser-aan en laser-uit is zo,n 75% in het 

gebied 260 - 300 nm. 
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Tabel 2.2 De enegiebalans van reaktie Kr.( 3P ) + CO 
0,2 

llE [ meV] v' 

toestand 20 21 28 29 

Kr • ( 3 P ) 647 552 -42 -116 
• 0 

Kr ( 3 P
2

) -1 -96 -690 -763 

Een controle op de toestandselectie kunnen we verkrijgen door het 
• • bekijken van het botsingsproces van Kr + co ~ Kr + co 

(figuur 2.5). Het spectrum hiervan wordt in het gebied van 260 tot 

300 nm volledig veroorzaakt door overgangen van het d naar het a 

niveau van het CO molecuul met vibratieniveaus v'= 28 en v'=29 

naar v"= 0 .. 5. De energiebalans (zie tabel 

niveaus alleen bezet kunnen worden bij 
• 3 • Kr ( P ) veroorzaakt het spectrum 1.n het 

2 

350 en 450 nm. Het co vervalt hier 

2.2) laat zien dat deze 
• • 3 

bots1.ngen met Kr ( P ) • 
0 

golflengtegebied tussen 

van het d niveau in 

vibratietoestanden v'=20 en v'=21 naar v"= 0 .. 5. 

De metingen laten zien dat bij een bundelverzwakking van 11 %, 

gemeten met behulp van de metastabielen-detector, de fluorescentie 

intensiteit van niveau's die door Kr• (3
P) worden geëxciteerd, met 

0 

75 % afneemt. Dit betekent dat niet alle Kr• (3
P

0
) uit de bundel 

word verwijderd, waarschijnlijk ten gevolge van niet volledige 

overlap van de laser- met de atoombundel: de lijnverbreding uit 

figuur 2. 4 geeft aan dat in ieder geval het vermogen meer dan 

voldoende is en dus niet de oorzaak kan zijn. De werkelijke 
• • 3 

bundelfractl.e Kr ( P ) bedraagt dan 15 %, wat overeenkomt met de 
0 

• • • • 3 • 3 
stat1.st1.sche verhoud1.ng Kr ( P

0
) :Kr ( P

2
) = 1:5 . . 

2.4 Seeden van de hoofdbundel met waterstof. 

Om het aantal metastabielen dat de gascel bereikt nog verder te 

vergroten is het mogelijk om het brongas te vermengen met een 

lichter dragergas, meestal He of H
2

• Het idee hierachter is dat de 

lichtere atomen, die bij een bepaalde brontemperatuur een hogere 
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gemiddelde snelheid hebben dan de zwaardere atomen, deze 

meesleuren en dus een hogere snelheid geven. De flux van deeltjes 

is evenredig met de uitstroomsnelheid en dus wordt N
0 

groter. De 

verhouding van de deeltjesfluxen wordt gegeven door de 

I mm Kr massaverhouding . Ook is de botsingsenergie hoger. Dit 
H2 

is vooral van belang voor het bepalen van cross-secties als 

functie van de botsingsenergie, wa~r andere experimenten in de 

groep AOW op zijn gericht. Door seeden met een lichter drager-gas 

kan de kloof die er bestaat tussen het thermische gebied van de 

metastabielenbron ( 0. 08-0.2 eV) en dat van het superthermische 

gebied van plasmabronnen ( 0.5-5 eV) gedicht worden. 

60 
...-
I 
~ 50 

...-
I 
(/) 

(Y) 40 
,.... 
w ,.... 
.! 30 

~ § 
....... 

20 
(j; 
~ 

(i) 
10 c 

<U ....... 
c 

0 
0 50 100 150 200 250 

Druk mengsel (Torr) 

• 0 o 3 6o ~"'aASs 

• figuur 2.6. De bundelintensiteit op de bandelas I (0) als functie 

van de gasdruk 

70% H
2

• De 

p voor de nozzle voor een mengsel 30% Kr

grafieken corresponderen met een 

o~ 180 en 360 Gauss. magneetveld van 
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Tijdens dit werk is bij de opstelling Kist II [B0087] een Time of 

Flight meting gedaan met de (oude) bron waarbij Kr geseed is met 

H
2

• Hierbij kunnen we de vluchtduur van de metastabiele atomen 

bepalen en dus een idee krijgen over de gemiddelde snelheid en 

botsingsenergie. Tevens is gekeken naar de invloed van een axiaal 

magneetveld. De re sultaten zijn te zien in figuren 2 . 6 en 2 . 7 . 
• Duidelijk is hier dat de bundelintensiteit op de as I (0) voor het 

geseede mengsel veel groter is. Tevens is de invloed van het 

aanbrengen van een magnetisch veld goed te zien. De verklaring 

hiervoor is dat de bij de kathode vrijkomende eletronen om de 

bundelas geconcentreerd worden en zo ook de metastabielenproduktie 

~ 
! 
"1:) 

"äi 
:f: 

111 
c 
(11 

E 
8 .... 
+-" 
(I) 

1250 ~--------~----------~----------~--------~ 

1000 

750 .. 
500 

250 

"" 
·"'* ./ , 

~-~----· 

t ongeseed Kr-

-- ----· _ .. ----

30% Kr - 70% H
2 

0 ~----------~------------~------------~----------~ 
0 50 100 150 200 

reservoir druk (Torr) 

figuur 2. 7. De stroomsnelheid als functie van de reservoirdruk 

voor de 3 vaarden van het magnetische veld. Duidelijk 

zien ve het toenemen van de gemiddelde snelheid t.o.v. 

het ongeseede Kr en dat dit onafhankelijk is van het 

aangelegde magnetische veld. 
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op deze as geïntensifeerd wordt. Maar dit werkt alleen omdat de 

snelheid van de deeltjes nu zo groot is; anders worden ze bij 

botsingen met elektronen vaker uit de bundel verwijderd [BEE89]. 

Het werken met geseed brongas vereist wel een hogere werkdruk van 

± 100 torr: ook zal de spanning voor de ontlading vergroot moeten 

worden. De hogere werkdruk echter heeft tot gevolg dat door de 

vrij grote nozzle diameter van de nieuwe bron, de uitstroom 

dermate hoog is dat de capaciteit van de pompen onvoldoende is om 

het bronvat en het strooivat op voldoende lage druk te houden. 

Verlagen van de werkdruk heeft tot gevolg dat de bron niet meer 

opstart of dat deze uitvalt. Dit is van de redenen dat de nieuwe 

bron niet gebruikt is met een geseed mengsel. Ook bij de oude bron 

speelde dit probleem tijdens het testen een rol. Verder bleek de 

fractie Kr• (3 P ) in de bundel praktisch nihil te zijn. Dit blijkt 
0 • 

ook uit een studie van ottinger met Xe in H [OTT87]. Ook was de 
2 

bron erg instabiel. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn 

dat de spanningsbron later instabiliteiten bleek te vertonen en 

die waren misschien ook aanwezig bij het testen. 

Wellicht dat een versie van de nieuwe bron met een nog kleiner 

capillair uitkomst kan bieden. 

2.5 De detectie-efficientie van het optisch systeem. 

In onze experimenten met Kr en Br houdende moleculen is er het 

probleem dat in het gebied waar de D-X emissie plaatsvindt de 

transmissie van het optische systeem sterk inzakt. Om hiervoor te 

corrigeren hebben we dit systeem ge ij kt met behulp van een Ar 

cascade boog . De intensiteit als functie van de golflengte is 

voor deze boog van de groep Plasma-fysica goed bekend [WIL89]. 

Deze wordt gegeven door de vergelijking: 

I = s [ 1 - exp ( -ct;s)] • (4) 

met de functie s gegeven door de Planck formule 

22 



he 
(5) 

Hierin is c de totale emissie en t de lengte van de ontlading. De 

temperatuur van de boog is ongeveer 12.000 K bij onze gebruikte 

instelling van druk en stroom. 

De detectie-efficiëntie is te zien in figuur 2.6. Hierin zien we 

ook de berekening van deze functie zoals die gedaan is door Mietus 

[MIE89] uit de apparaat gegevens. Hij vond een veel verder 

doorlopende transmissie voor de golflengte tussen 160 en 200 nm. 

I 
I 

I 
I 

150 

I 
I 

I 

I 

/ 
/ 

I 
I 

200 

/ 

h 
/. 

/ 

250 

uit apparaat 
gegevens 

300 350 400 450 

golflengte (nm) 

-- experiment 

figuur 2.8. De detectie-efficientie van het optische systeem. 

Uit de gemeten curve blijkt de detectie-efficiëntie al bij 170 nm 

nul te zijn. Voornaamste oorzaak hiervoor is efficiëntie van de 

fotomultiplier die hier sterk inzakt. Rond 320 nm zit een 

absorptiebandje van CaF . De afval vanaf 300 nm wordt veroorzaakt 
2 
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door de monochromator. 

Voor onze experimenten is alleen de vorm van de 

detectie-efficiëntie curve en niet zozeer de absolute waarde van 

belang. De berekende curve is daarom geschaald op de gemeten 

curve. De detectie-efficiëntie voor deze berekende curve is 

maximaal rond de golflengte 320 nm en bedraagt daar zo'n 6.8 %. 

Wanneer we onze gemeten spectra gaan corrigeren voor transmissie 

zien we dat deze opgeblazen worden in het gebied beneden 180 nm. 

Hier is de transmissie erg klein. Een oplossing voor dit probleem 

is niet de spectra te corrigeren maar de berekende simulaties en 

hiermee een fit aan de gemeten spectra te doen. Wanneer we dit 
• voor Kr en CBr doen, blijkt ons spectrum niet overeen te komen 

4 

met dat zoals dat gemeten is door Vrakking [VRA87]. In het gebied 

beneden de 190 nm vinden we te weinig transmissie. Dit betekent 

dat onze transmissie-curve vanaf circa 190 nm te hard af lijkt te 

vallen. We hebben nu hiervoor de volgende oplossing gekozen: onder 

de 200 nm passen we de transmissie-curve zodanig aan dat we een zo 
• goed mogelijke overeenstemming hebben met het spectrum van Kr met 

CBr van Vrakking. 
4 

2.6 Meetmethode. 

De metingen die tijdens dit afstudeeronderzoek zijn verricht met 

de opstelling Minibundel II, zijn te verdelen in twee series. De 
• • eerste betreft met1ngen van Kr met CBr

4
, CHBr

3
, CF

2
Br

2 
en CH

2
Br

2
• 

Deze zijn gedaan met de oude configuratie van de opstelling dus 

met de oude metastabiele-atoom bron op een afstand van circa 160 

mm van het centrum van de strooikamer. De fotonintensiteit was 

hier zodanig laag dat we met monochromatorspleten van 1 mm breedte 

(opp. 1 x 28 mm2
) hebben moeten meten. Dit houdt in dat het 

oplossend vermogen ongeveer 3 nm bedraagt. Veel structuur is er in 

de spectra dan ook niet te bekennen maar wel is er een indruk te 

krijgen van de bijdragen van de verschillende B,C en D toestanden. 

De verkregen signaalwinst na het ombouwen van de opstelling maakte 

het mogelijk om met een beter oplossend vermogen te meten. De 
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structuur in de spectra van de tweede meetserie was hierdoor beter 

te zien en dus waren er veel nauwkeurig uitspraken te doen in 

vergelijking met de resultaten van de eerste serie. Deze eerste 

serie is wel nuttig voor zover er nog emissie, afkomstig van 
• andere exit-channels zoals Kr + CF Br ~ KrF, te vinden is in de 

2 2 
spectra. 

De opzet van de metingen was de volgende. In een bepaald 

golflengtegebied meten we om een bepaald aantal nm een aantal 

seconden de hoeveelheid uitgezonden fotonen. Vervolgens zetten we 

de laser aan en bepalen opnieuw gedurende hetzelfde tijdsinterval 

de fotonen. Hierna verdraaien we de monochromator een stap en 

meten opnieuw. Op deze manier scannen we het hele golflengte 

gebied door. De totale meettijd is afhankelijk van het aantal 

stappen en de meettijd per punt. Dit eerste wordt bepaald door het 

oplossend vermogen en het totale golflengte interval. Voor KrBr 

excimeer emissie is dit het gebied van 150 tot 250 nm. Soms 

echter, zoals bij CF Br , is er ook nog een verder doorlopende 
2 2 

emissie afkomstig van KrF. Ook is het mogelijk dat er van het 

restmolecuul nog emissie te meten valt die deels het KrBr gebied 

overlapt en dan kan het zinvol zijn om ook over een groter gebied 

te scannen. 

De transmissie van het optisch systeem leert ons dat het weinig 

zin heeft om voor golflengten kleiner dan 17Q nm te meten. Wel 

kunnen we in dit gebied een indruk krijgen van de 

achtergrondstraling. In de praktijk beginnen we dan ook vaak vanaf 

circa 160-165 nm te scannen en eindigen bij 260 nm. De stapgrootte 

is 1 of 0.5 nm en is afhankelijk van de structuur van het 

spectrum. Deze bepalen we weer door een grove scan over het hele 

gebied te maken. 

De meettijd per punt wordt bepaald door de fotonintensiteit, dat 

wil zeggen het aantal per tijdseenheid te detecteren fotonen, en 

de vereiste nauwkeurigheid. Voor een statistische verdeling is de 

standaarddeviatie de wortel van het totaal gemeten aantal fotonen 

in een bepaald tijdsinterval. Voor een nauwkeurigheid van 1% is 

dus per punt een hoeveelheid van 104 getelde fotonen nodig. Bij 
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het meten met laser aan en laser uit is natuurlijk het 

verschilsignaal belangrijk. Een nauwkeurigheid van 5% voor dit 

verschilsignaal vereist 105 counts per punt. Voor CH Br , dat de 
2 2 

minste intensiteit heeft, betekent dit dat de totale meettijd zo'n 

22 uur bedraagt. Om de omstandigheden per punt zoveel mogelijk 

gelijk te houden, delen we zo'n scan op in deelscans van ongeveer 

1 à 2 uur. De data van deze deelscans sommeren we: op deze manier 

hebben we een beveiliging ingebo~wd voor bijvoorbeeld het 

uitvallen of sterk variëren van de bron of voor andere 

veranderende omstandigheden. 
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HOOFDSTUK 3 

HET EMISSIESPECTRUM VAN KrBr 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen we veel aandacht besteden aan het spectrum 

dat ontstaat bij excimeervorming bij botsingen van Kr• en Br 

houdende moleculen. Dit zullen we vaak doen aan de hand van het 
• • het spectrum van de reakt1.e Kr + CBr . De belangrijkste reden 

4 

hiervoor is dat dit spectrum van alle bestudeerde reakties 

verreweg de meeste structuur vertoont. Dit geeft de mogelijkheid 

om de parameters die we gebruiken bij het simuleren van de spectra 

optimaal op elkaar af te stemmen. De gebruikte potentiaalkrommen 

en uitdrukkingen voor de overgangsmomenten zijn grotendeels 

ontwikkeld door Vrakking [VRA87]. Met wat kleine aanpassingen 

hebben wij ook voor onze spectra goede resultaten weten te halen. 

Om enig inzicht te krijgen in het ontstaan van de excimeerspetra 

zullen we in dit hoofdstuk eerst een theoretische verhandeling 

geven. Hierna bespreken we de gebruikte programmatuur en 

* vervolgens de resultaten voor Kr + CBr . 
4 

3.2 De energiebalans bij excimeervorming. 

Een gebonden toestand van een edelgashalogeen-excimeer omvat een 

groot aantal vibratieniveau's. Hiervan kunnen er tot meer dan 200 

gevuld worden in bijvoorbeeld de reaktie Kr• (3
P

0
) met Br

2
• Dit 

aantal hangt af van de energie balans van vergelijking (1). De 

maximale .energie die voor vibrationele excitatie beschikbaar is, 

wordt gegeven door: 

flE = E ( Kr • ( 3 P ) ) + E 
0,2 kin 

- E - T (KrBr) . 
B e 

(6) 

Hierin is E
8 

de bindingsenergie van het Br atoom met het 

restmolecuul en T (KrBr) de waarde van het potentiaalminimum van 
e 
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de gevormde excimeertoestand. De excitatie energie E( Kr• (3 P ) ) 
• • 0,2 

bedraagt 10.562 eV voor Kr (3
P ) eh 9. 915 eV voor Kr (3

P ) • 
0 2 

Voor de excitatie is ook de kinetische energie E in het 
kin 

massamiddelpunts-systeem beschikbaar. Deze wordt berekend uit de 

gereduceerde massa 11 en de gemiddelde kwadratische snelheden 
KrXBr 

volgens: 

E 
1 

{ <v2 > <v2 } (7) = /2 l.I. + > , 
kin KrXBr Kr XBr 

met 
2 3kT (7a) <V > = XBr m 

XBr 
en 

2 5kT [VER84]. (7b) <V > = Kr m 
Kr 

De temperatuur van het brongas ligt voor Krypton zo rond de 450 K 
2 112 m en dat geeft een waarde voor <v > van 4 70 js. Het targetgas 
Kr 

bevindt zich op kamertemperatuur. 

In tabel 3.1 staan voor enkele reakties de bindingsenergie, de 

beschikbare botsingsenergie, de waarde van het potentiaalminimum 

van de gebonden B, C en D toestanden en het maximale toegestane 

vibratie niveau vermeld. 

3.3 Berekening van het spectrum van gebonden-vrije overgangen. 

Alle vibratieniveau's dragen bij tot het emissiespectrum dat 

ontstaat bij het verval van een gebonden excimeertoestand naar een 

ongebonden toestand. De continue emissie kan beschreven worden 

door: 

64 
3h 

n 4 À-s 1 <vl 11 IE> 12 dÀ [HER50] , 
eg . g 

met 

de golflengte van de straling. 
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Hierin is lv> de vibratietoestand met vibratie-energie E , IE > de 
V g 

vrije golffunctie met continue energie E , v het energieverschil g 0 

tussen de minima van de potentialen, en ~ het elektronisch 
eq 

overgangsmoment. Normering geschiedt door de eis dat de amplitude 

van de vrije golffuncties zich in het oneindige moet gedragen als 

E-
1

/
4

• De dimensie van Iv (i\) is fotonen per tijdseenheid. 

Het totale emissiespectrum onstaat nu door alle bijdragen van alle 

vibratieniveau's van alle elektronische toestanden op te tellen na 

weging met de vibrationele verdeling P(v): 

Vmax 

I(i\.) = E P(v) Iv(i\.). 
v=o 

(10) 

Tabel 3.1: de bindingsenergie van XBr {HAN72}~ de kinetische 

energie in het massamiddelpuntsysteem~ het minimum van de B~C enD 

excimeertoestand en het maximale gevulde vibratieniveau voor 

verschillende targetmoleculen. 

Br CHBr CH Br CF Br CBr CF Br 
2 3 2 2 2 2 4 3 

E (eV) 1.97 2.43 3.14 2.56 2.13 2.98 
B 

E (eV) 0.112 0.117 0.113 0.115 0.079 0.097 
kin 

D 

T (eV) 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 
e 

V 3p 140 96 44 85 121 53 
max IJ 

3p 80 48 8 40 57 15 
2 

B,C 

T (eV) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 
e 

V 3p >200 164 90 147 >200 102 
max 0 

3p 140 96 44 85 121 53 
2 
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Bij het berekenen van de spectra volgens vgl. (8) zijn de 

KrBr-potentialen de invoergegevens. De potentialen van de gebonden 

toestanden kunnen worden gerepresenteerd door een Ri ttner 

potentiaal [RIT51]: 

Hierin is R de internucleaire afstand, T de energie van het 
e 

potentiaalminimum en A de dissociatie-energie van het excimeer 

naar de ionen Kr+ en Br-. De exponentiële term is afkomstig van de 

overlap van de elektronenwolken van Kr+ en Br op kleine 

internucleaire afstand. De R-1 term vertegenwoordigt de 
-4 aantrekkende Coulomb-interactie, de R term de geïnduceerde 

-6 dipool- ioninteractie en de R term de geïnduceerde 

dipool-geïnduceerde dipool van der Waalsinteractie. De repulsieve 

ondertoestanden bevatten behalve de afstotende termen alleen de 

van der Waals term. 

Het elektronische dipoolmoment representeren we door de 

functie: 

J..L(r) = exp ( '1 ( r - r ) ) I { (r- x / + x } +x 
e 1 2 3 

(12) 

Hierin is r de positie van het minimum van de gebonden 
e 

potentiaal. In deze representatie kan geen fysische betekenis aan 

de verschillende parameters worden toegekend. 

3.4 Klassieke interpretatie van de spectra • 

. 
De onderliggende gedachte van de interpretatie van de spectra is 

dat tijdens een elektronische overgang de plaats en impuls van een 

zwaar deeltje constant neigt te blijven. Volgens dit principe van 

Franck-Condon is de internucleaire afstand R en de kinetische 

energie dus constant bij verval en dus vinden we een 

afhankelijkheid tussen de golflengte van de uitgezonden straling 
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en deze R. 

De vorm van het spectrum van één vibratieniveau hangt dan 

voornamelijk af van de relatieve vorm van de boven- en onderniveau 

potentiaalkrornrnen. Dit is eenvoudig duidelijk te rnaken aan de hand 

van figuur 3.1. Hierin zien we twee situaties met een onderniveau 

potentiaal die voor kleine R waarden minder steil en juist steiler 

loopt dan de boven potentiaal. In figuur 3.1a zien we dat wanneer 

we van grote R waarden naar kleine R waarden lopen, de energie van 

E a 
E b 

Rl'llin R R 

figuur 3.1. Twee mogelijke relatieve vormen voor de onder- en 

bovenpotentialen. 

het uit te zenden foton kleiner wordt tot het punt R = R . Bij 
mln 

nog kleinere R neemt deze weer toe. Voor geval b echter geldt dat 

de energie af blij ft nemen. Wanneer we dus de energie van het . 
foton uitzetten als functie van de internucleaire afstand (figuur 

3.2 ) dan zien we dat ervoor geval a een minimum in de 

foton-energie optreedt. Dit is het geval voor een B,D-X overgang 

en we vinden dan ook bij zo'n overgang een maximale golflengte 

voor de emissie. Omdat straling van een bepaalde golflengte 

bij twee internucleaire afstanden uitgezonden kan worden spreken 
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we van een interferentie spectrum. Geval b is van toepassing voor 

een B, C, D -7 A overgang en we spreken dan van een reflectie 

spectrum. 

R 

figuur 3.2. De energie van het uitgezonden foton als functie van 

de internucleaire afstand. 

In een klassieke interpretra tie van deze spectra [HER66] is de 

spectrale dichtheid ~~ , dit is de overgangswaarschijnlijkheid 

per golflengte interval, is te schrijven als: 

(13) 

Voor een vibratieniveau v oscilleert de internucleaire afstand 

tussen de omkeerpunten RA en R
8 

en bij deze punten geldt dat ~ 
gelijk aan nul wordt. Dit betekent dat de spectrale dichtheid zeer 

groot wordt in de omkeerpunten en dus vinden we voor R waarden 

dichtbij deze punten een sterke emissie: de deeltjes zitten hier 

namelijk .relatief lang. Uit figuur 3. 2a zien we tevens dat voor 

waarden dichtbij R , dRdÀ nul wordt en dus ook hier mogen we een 
mln 

sterke emissie verwachten. Hier dragen immers veel R waarden met 

bijna dezelfde golflengten bij aan het spectrum. We zouden kunnen 

spreken van een regenboogmaximum. 

We krijgen dus een spectrum zoals dat te zien is in figuur 3. 3 

voor het vibratieniveau 20. Voor het B-X spectrum, een zogenaamd 
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omkeerpunt en het minimum van de verschilpotentiaal. 
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interferentiespectrum, zien we de drie sterke emissie-zones, voor 

C-A, een reflectiespectrum, slechts twee. De punten A, B en c 
corresponderen respectievelijk met de bijdragen van het binnenste 

en buitenste omkeerpunt en met het punt van het minimum van de 

verschilpotentiaalkromme. 

3.5 Computerprogrammatuur. 

De simulaties van een spectrum van een excimeer worden verricht 

met behulp van enkele computerprogramma's. Enkele hiervan draaien 

op een IBM-RT werkstation. Dit zijn ondermeer de programma's die 

de golffuncties van de gebonden en vrije toestanden berekenen. Dit 

gebeurt door numerieke integratie van de Schrödingervergelijking 

met een predietor corrector methode voor de gebonden toestanden. 

Een volgend onderdeel vormt het berekenen van de spectra door 

vermenigvuldiging van alle vibratiefuncties met alle vrije 

golffunties rekening houdend met het overgangsmoment van 

vergelijking (9). Hierna worden de spectra weggeschreven in een 

tekstfile om ze te kunnen gebruiken op een AT microcomputer. Hier 

kunnen we door sommaties van de bij dragen van enkele niveau' s 

fitfuncties maken die we op hun beurt weer gebruiken voor het 

fitten van onze gemeten spectra. Het berekenen en wegschrijven van 

een spectrum duurt ongeveer 2 1
/2 uur. De programma's die op de AT 

draaien vergen slechts luttele seconden voor het maken van 

fitfuncties tot enkele minuten voor een kleinste-kwadraten fit. 

Een mogelijke vorm van een fitfunctie is de lineaire surprisal 

voor een drie deeltjes systeem. Mede gebaseerd op de resultaten 

voor viQrationele verdelingen voor Xe-halogeen excimeervorming 

[TAM81], heeft ook Vrakking [VRA87] met succes deze fitfunctie 

gebruikt voor KrBr. Zo'n surprisal wordt gegeven door: 

(14) 

Hierin is fv de fractie van de vibrationele energie Ev ten 
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opzichte van de maximaal toegestane vibratie-energie E , en À 
Vmax V 

de surprisalparameter die vrij gevarieerd wordt om een zo goed 

mogelijke overeenstemming te bereiken met het gemeten 

spectrum. Voor Àv = 0 vinden we de statistische verdeling; de 

waarde van Àv geeft een maat voor de afwijking van deze a priori 

verdeling. Hoe groter Àv' hoe scherper de verdeling en hoe hoger 

de niveau's. 

Het simuleren van de spectra gaat nu als volgt. Van de 

verschillende berekende B-X, C-A en D-X bijdrages maken we 

surprisal functies met verschillende waarden voor Àv. Deze 

vermenigvuldigen we met de transmissiefuntie (zie § 2. 5) en met 

deze gecorrigeerde functies gaan we de spectra met een kleinste 

kwadraten methode fitten. Dit levert de beste waarde van Àv voor 

de drie verschillende deelspectra. 

* 3.6 Het emissiespectrum van Kr met CBr 4 . 

• Van alle spectra die we gemeten hebben is dat van Kr met CBr 
4 

verreweg het meest gestructureerd. Dit spectrum is te zien in 

figuur 3. 4. Voor Kr• (3 P ) zien we duidelijk de C-A emissieband die 
2 

zich uitstrekt van 250 nm naar kleinere golflengten met een 

maximale intensiteit voor 238 nm. De B-X band.loopt van ongeveer 

210 nm naar kleinere golflengten met een maximum voor 206 nm. Van 

de D-X band, die voornamelijk verschilt van de B-X band door de 

spin-baan splitsing van het Kr+( 2 P) (zie figuur 1.2), is niets 

terug te vinden. Het verschil in energie van 0.65 eV houdt in dat 

de D-X emissie plaatsvindt vanaf 185 nrn naar kleinere golflengten. 

In de B-X band zien we een afval in intensiteit in het midden van 

het spectrale gebied rond 190 nm. Dit en het feit dat C-A en B-X 

een sterke structuur vertonen, duidt er op dat we te rnaken hebben 

met een scherpe verdeling rond hoge vibratieniveau's. Immers, als 

functie van de vibratie-energie verschuift de emissie die 

afkomstig is van 

golflengten dus 

gebieden rondom de ornkeerpunten, naar kleinere 

scherpe structuren verdwijnen als gevolg van 
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figuur 3.4. Het spectrum van Kr.(
3
P ) en CBr 

0,2 4 

middeling over veel vibratieniveau's. De dubbele intensiteitafval 

in het B-X spectrum kunnen we als volgt verklaren. Eén hiervan 

correspondeert met de positie van het buitenste omkeerpunt die de 

afval voor korte golflengten geeft, de ander met de positie van 

het buitenste omkeerpunt dat zorgt voor de afval in het midden van 

het spectrale B-X spectrum. Een vlakke vibrationele verdeling zou 

een veel vloeiender verloop van emissie geven. 

Het resultaat van een simulatie voor CBr zien we in figuur 3.5. 
4 

Het C-A spectrum komt zeer mooi overeen en wijkt slechts af voor 

golflengten groter dan 245 nm. Wel hebben we de parameters zoals di 

gebruikt zijn door Vrakking aan moeten passen (zie tabel 3. 2). 

Hierbij zijn we uitgegaan van een Àv van -7 zoals Vrakking die 

heeft gevonden. Het verschil dat we vonden in de hoogte van de 
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Tabel 3.2. De parameters voor de computersimulaties van KrBr 

gebonden-vrij emissie. De vaarden verschillen van 

Vrakking alleen voor enkele parameters : zijn vaarden 

staan in dat geval cursief tussen haakjes vermeld. 

parameters voor 

V(r) = T 
e 

c ( 3 /2) - A(
3 
/2) B(

1
j2) - X(

1
j2) D( 1

/2) - X(
1
j2) 

·-·--······-·····-····--·- ·----·---······--········--············-·················· : ··-············-·-·---··--···-· ---··-·-·····---··-······---·····················-·· 
- 1 : 

T (cm ) 48816 0 48816 0 54043 0 
e 

A 
-1 

(cm ) 37003 0 37003 0 37003 0 
- 1 : 

B (cm ) : 9.63e8 6.375e7 9.63e8 6.0e7 9.63e8 6.0e7 
1 

c (A- 1) : 2.5 
1 

3.4 2.5 3.8 2.5 3.8 
- 1 : 2.3e8 B (cm ) 

2 
0 2.3e8 2.0e8(0) 2.3e8 0 

c (A -1) 4.23 (4.2) 0 
2 

4.20 (4.2) 6(0) 4.23 (4.2) 0 
D (cm- 1 A) 1.1614e5 0 

1 
1.1614e5 0 1.1614e5 0 

D (cm- 1A 4
) 3.5e5 0 

2 
3.5e5 0 3.5e5 0 

parameters voor het overgangsmoment 

~eq = exp( -or) I { ( r- x
1

)
2 + x

2
} + x

3 

Q 0.7 2.0 2.0 

x 2.6 (2.5) 3.8 3.8 
1 

x 0.5 0.8 0.8 
2 

x 0.0 0.6 0.6 
3 

hoogste en op één na hoogste piek, hebben we opgelost door 

aanpassing van het overgangsmoment. Daarnaast waren de oscilaties 

niet goed ondermeer omdat Vrakking niet ver genoeg voor het 

omkeerpunt is begonnen met integreren. Dit is opgelost door de 
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steilheid van de bovenpotentiaal licht aan te passen. Hierdoor 
dÀ wordt dR rond 240 nm groter en dus (vgl. 13) het spectrum lager. 

Dit kunnen we verhelpen door nu g te vergroten. Vergelijking van 

de waarden in tabel 3.2 laat zien dat de aanpassingen klein zijn. 

Verder is zijn golflengteschaal 1 nm naar rechts verschoven. Bij 

onze metingen is namelijk de golflengteschaal vastgelegd door 
• • • meting van het spectrum van Kr met I

2
• Wanneer dJ. t • Kr I vormt, 

ontstaan door predissociatie atomaire geëxciteerde I toestanden 

en deze leveren een emissie in het gebied tussen 180 en 210 nm met 

goed bekende golflengten. Deze scherpe atomaire lijnen geven 

tevens een mooie controle voor het 

van een piekbreedte ( FWHM van 3 

monochromator van 1 mm) . Tevens 

oplossende vermogen in de vorm 

nm bij spleetbreedte van de 

is voor de C-A overgang de 

verschilpotentiaal van Vrakking niet goed voor À ~ 240 nm: deze 

îBOO î600 

1600 I Kr + CBr î400 
4 

î400 î200 

(i) î200 îOOO 
0. 
ü - îOOO 800 
+-' 

800 600 Q) . 
+-' . 
Cf) . 
c 600 . 400 . 
Q) . 
+-' c 400 200 

200 0 

0 -200 
• 

-20() • -400 
î50 î75 200 225 250 275 

golflengte (nm) 

• figuur 3.5. Het gemeten en gesimuleerde spectrum van Kr en CBr
4

• 
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zou aanleiding geven tot een interferentie- in plaats van een 

reflectie spectrum en daarom is het ook niet mogelijk om voor À ~ 

240 nm de spectra te fitten. 

Voor de B-X band lopen de oscilaties niet snel genoeg. We zijn er 

vooralsnog niet in geslaagd de parameters zodanig aan te passen 

dat hier een verbetering in optreedt. De waarden voor Àv zijn 

zowel voor B-X als C-A gelijk gekozen aan -7. 

5000 

4000 
L ~ + =J 

(j) 
0. 
~ 3000 
.... 
(i) .... 
(i) 
c 2000 Q) 
+' c 

1000 

240 260 

golflengte (nm) 

• figuur 3.6. Het spectrum van Kr en CBr zoals het er gecorrigeerd 
4 

voor transmissie uitziet. 

Om een indruk te krijgen hoe het spectrum er gecorrigeerd voor 

transmissie uitziet, hebben we in figuur 3.6 de som van de niet 

gecorrigeerde surprisalfuncties voor B-X en C-A getekend. Dit komt 

sterk overeen met het gemeten spectrum van Vrakking. 
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HOOFDSTUK 4 

* SPECTRA EN SIMULATIES VOOR KR EN ENKELE BR-HOUDENDE MOLECULEN 

4.1 Inleiding. 

Na enkele maanden van succesvol onderzoek naar mogelijkheden tot 

signaal verbetering is met de nieuwe bron en nieuwe configuratie 

( zie hoofdstuk 2) een tweede meetserie gestart. De 

fotonintensiteit was hier een factor 16 hoger ten opzichte van de 

eerste serie zodat het mogelijk was de monochromatorspleetbreedte 

te verkleinen tot 250 ~m. Het oplossend vermogen bedraagt in dit 

geval 0.8 nm. Hierdoor is de structuur in de spectra veel 

duidelijker te zien en biedt dit mogelijkheden om deze beter 

te ontrafelen en te simuleren. 

zijn te vinden in appendix D: 

betreffende de toestands- en 

De metingen van de eerste serie 

ze worden voor de resultaten 

vibrationele verdelingen niet 

gebruikt. Wel is er voor sommige spectra nog interessante emissie 

te vinden die afkomstig is van andere kanalen dan de 

excimeervorming (bv. bij CF Br ) . 
2 2 

In de tweede serie zijn de volgende stoffen bekeken: CBr , CHBr , 
4 3 

CF Br , CH Br , Br en CF Br. CBr is in het vorige hoofdstuk al 
22 22 2 3 4 

besproken en komt hier alleen nog aan de ord~ bij het bespreken 

van de vibrationele verdelingen van de excimeer toestanden. Een 

reden voor het onderzoek van juist deze stoffen is om te kijken 

wat er met de spectra gebeurd wanneer je, uitgaande van CBr , 
4 

steeds een targetmolekuul hebt met een Br atoom vervangen door een 

H of een F atoom. Helaas ontbreken in dit rijtje CH Br en CFBr . 
3 3 

Verder ~ijn enkele van deze moleculen ook door verschillende 

mensen gebruikt voor onderzoek naar excimeervorming met Xe [VRA87, 

TAM81]. Wellicht is er nog een uitspraak te doen over het verband 

dan wel verschil tussen de resultaten van Kr en Xe. 

Een lij st met gegevens omtrent deze metingen is te vinden in 

appendix B: hier is ondermeer informatie te vinden over bv de 

meettijden, stapgrootte en pompfractie bij de verschillende 
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metingen, alsmede gegevens over de targetgassen. 

4.2 De spectra van KrBr voor enkele moleculen. 

• 3 
In de figuren 4 .1 tot en met 4. 5 zien we de spectra van Kr ( P ) 

0,2 

met de verschillende Br-houdende moleculen. De bovenste grafieken 
• 3 • 

betreffen de spectra van Kr ( P 
2

) (de gest1ppelde curves) en de 

simulatie van deze spectra (de doorgetrokken lijnen), de onderste 

die van Kr• (3P ) . De figuren zijn zodanig geconstrueerd dat hier 
0 

spectra zijn getekend zoals die 

geëxciteerde Kr atomen uit een 
• 3 

te meten zijn wanneer de bundel 

gelijke hoeveelheid Kr • (3 P ) en 
2 

Kr ( P ) zou bestaan. De spectra 
0 

zijn hier gerepresenteerd zonder 

transmissiecorrectie! 
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figuur 4.1. Het Kr•(3Po,2) + Br spectrum. 
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Uit de figuren blijkt een groot verschil tussen het 3 P en het 3P 
0 2 

signaal, zowel wat betreft de totale emissie als de emissiebanden. 

De 3 P spectra vertonen een veel grotere totale emissie en ook een 
2 

veel grotere stuctuur in de banden: de D-X band strekt zich uit 

van 186 nm naar kleinere golflengten, de B-X van 206 nm en de C-A 

vanaf ongeveer 230- 240 nm naar kleinere golflengten. 

Br is de enige stof die een duidelijke D-X emissie door Kr• (3P ) 
2 2 

te zien geeft. Het verschil tussen simulatie en gemeten spectrum 
• 3 • 

van Kr ( P ) en CHBr rond het D-X geb1.ed, zou eveneens kunnen 
2 3 • 

duiden op een emissie van D-X veroorzaakt door Kr (3P 
2

) • Bij de 

rest van de moleculen zie we geen D-X bijdrage van 3P
2 

of kunnen 

we hieromtrent geen uitspraken doen vanwege de onvoldoende 

geslaagde simulaties. 

600 

500 

(i) 400 
a. 
0 ......., 

300 
+-' 
(]) 
+-' 
Cf) 200 
c 
(]) 
+-' c 

100 

0 

Kr + Cf-Er 
3 

~ . 
I 

500 

400 

300 

200 

100 

-100 L-----~-------L------~------~----~-200 
150 175 200 225 250 275 

golflengte (nm) 
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figuur 4. 2. Het Kr ( P ) + CHBr

3 
spectrum. 
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De structuur van de B-X en C-A banden verschilt voor de 

verschillende moleculen sterk. Voor CBr zagen we een sterk 
4 

oscillerend patroon, terwijl Br , CHBr en CF Br enige en CH Br 
2 3 2 2 2 2 

zelfs helemaal geen oscillaties vertonen. Ook zien we in sommige 

spectra nog een emissie veroorzaakt door andere kanalen zoals 
• KrF-excimeeremissie bij CF Br , Br -emissie bij het Br spectrum 

2 2 2 2 

en CF:-emissie bij CF
3
Br. De spectra van de eerste meetserie (zie 

appendix C) verduidelijken dit nog wat beter. Hier is in veel 

gevallen over een groter golflengtebereik gemeten. Deze 

achtergrond maakt het moeilijk om bijvoorbeeld voor het Br
2 

spectrum nauwkeurig de C-A toestand te simuleren. In dit 

bijzondere geval wordt er ook wel een emissie van B( 1
j2) -A( 1

/2) 

toegekend aan de piek rond 228 nm (VRA87, MIE89] . In figuur 
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4 . 5 zien we het spectrum van CF 
3
Br. In dit spectrum kunnen we 

slechts een B-X emissie peik rond de 210 nm onderscheiden: de rest 

is door de grote CF • emissie niet te onderscheiden. Het 3P 
3 0 

spectrum ruist zelfs enorm en hierover zijn al helemaal geen 

uitspraken te doen. 
• 3 

De Kr ( P ) spectra 
0 

verschillen duidelijk afhankelijk van het 

onderzochte molekuul. Zoals we zagen was er bij CBr
4 

helemaal geen 

emissie te vinden. Bij Br zien we een sterke D-X maar ook een 
2 

tamelijk sterke B-X en C-A emissie. CHBr
3 

en CF
2
Br

2 
lijken sterk 

op elkaar en hebben kleine B-X bijdrage maar nauwelijks of geen 

C-A. CH Br geeft naar verhouding weer een iets sterkere B-X en 
2 2 

C-A emissie te zien maar zoals ook uit figuur 4.4 blijkt is deze 

C-A bijdrage sterk onderhevig aan ruis. 
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figuur 4.4. Het Kr• ( 3P ) + CH Br spectrum. 
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4.3. De interne toestandsverdeling ; corebehoud. 

Het maken van surprisal functies voor de verschillende B-X, D-X en 

C-A overgangen stuitte op nogal wat problemen. De methode was om 

voor verschillende waarden van Àv surprisal functies te maken, 

deze te corrigeren voor de transmissie van het optische systeem en 

hierna aan de spectra te fitten. De potentialen blijken nog niet 

voldoende nauwkeurig te zijn. Het aanpassen van deze potentialen 

is nog maar ten dele gelukt (zie hoofdstuk 3). De ideën over de 

vibrationele verdelingen die uit deze simulaties volgen, kunnen we 

als redelijk beschouwen. Om echter betere uitspraken te doen zal 

er meer tijd en aandacht aan het aanpassen van deze potentialen 

moeten worden besteed. Over de elektronische toestandsverdeling 
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figuur 4. 5. Het Kr ( P ) + CF Br spectrum. 
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Tabel 4.1. De verhoudingen van de D~ Ben c toestanden voor de 

verschillende targetmolekulen. Tussen haakjes staan 
• de waarden voor Xe . 

D:B:C B:C 

Br Kr.( 3
P) 1:2.6:3.6 1:1.4 (1.7) 

2 • 2 
Kr ( 3

P
0

) 1:0.2:0.2 1:1 

CHBr Kr.( 3
P) 1:3.5 (4.2) 

3 • 2 
Kr ( 3 P ) 1:0.1:-

0 

CF Br Kr• ( 3
P ) 1:3.7 ( 3 .1) 

2 2 • 2 
Kr ( 3 P ) 1:0.1:-

0 

CH Br Kr: ( 3P 2) 1:1.8 (2.7) 
2 2 

Kr ( 3
P ) 1:0.2:0.1 1:0.8 

0 

CBr Kr • ( 3 P ) 1:1.7 ( 2. 1) 
4 • 2 

Kr ( 3
P ) - -

0 

kunnen we echter een vrij goede indruk krijgen uit de verkregen 

simulaties. De verdelingen over de D, B, en C toestanden voor de 

verschillende targetmoleculen zijn te vinden in. tabel 4.1. Ze zijn 

verkregen door de totale bijdrage van de oorspronkelijke surprisal 

functies, dus die voor de transmissiecorrectie, aan het spectrum 

te bepalen. De algemene indruk is dat de toestandsbezetting voor 

de C toestand groter is dan voor de B toestand. Dit lijkt ook zo 

te zijn voor voor excimeervorming bij botsingen tussen Xe en Br 

houdende·molekulen. Anders is het voor Ar zoals blijkt uit tabel 

4.4. De verdelingen echter volgen uit experimenten die gedaan zijn 

met een flowing-afterglow opstelling. Hier treedt waarschijnlijk 

een quenching op die de relatief langlevende C toestand over doet 

gaan in een B toestand. 

De verdeling over de toestanden blijkt misschien niet zo duidelijk 

uit de figuren 4.1 tot en met 4.6. Dit komt omdat de spectra niet 
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voor detectie-efficiëntie gecorrigeerd zijn. In appendix E is 

daarom een serie figuren te vinden waar wel deze correctie heeft 

plaatsgevonden. 

Uit deze verdelingen kunnen we direct uitspraken doen over het 

carebehoud tijdens de reaktie van Kr.( 3
P) met de verschillende 

2 

moleculen. Deze resultaten staan vermeld in tabel 4.2. We zien dat 
• 3 

het carebehoud nogal strikt geldt, ook voor Kr ( P ) • Ook is het 
0 

veel sterker voor Kr dan voor Ar. Een zelfde indruk verkrijgt men 

uit experimenten met Kr en F en NF [SOB89]. Kwalitatief kan men 
2 3 

dit begrijpen omdat de spin-baanwisselwerking voor Kr groter is 

dan voor Ar. Daarom mogen we ook verwachten dat het carebehoud 

voor Xe net zo strikt of nog strikter zal gelden dan voor Kr. 

> 
0: 

0 

figuur 4. 6. 

CF Br 
2 2 

Br 
2 

CH Br 
2 2 

CHBr 
3 CBr 

4 

' 

20 40 60 80 100 120 140 

VIbratieniveau v 

De verdelingen over 

excimeervorming door 

Br houdende molekulen. 
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De verdeling over de vibrationele toestanden van B en c zien we in 

figuur 4.6. De krommen voor Br en CBr met respectievelijk À = -2 
2 4 V 

en -7, zijn geschaald op de verdelingen voor de andere moleculen 

die alle een Àv van -5 hebben. Br
2 

heeft duidelijk de slapste 

verdeling, dat houdt in dat veel moleculen in lage 

vibratie-toestanden worden aangeslagen. De verdeling voor CBr is 
4 

het scherpst hoewel dit uit de figuur misschien niet zo duidelijk 

blijkt. Daarom is in tabel 4. 3 een overzicht te vinden van het 

quotiënt van de breedte op halve hoogte en het totale 

energiebereik van de verdelingsfuncties. Hieruit blijkt de scherpe 

verdeling beter. Bij CBr wordt 66% aangeslagen in 
4 

vibratieniveau's tussen 60 en 120 ( vm~), en dus is de verdeling 

Tabel 4.2. Gegevens over corebehoud: de percentages duiden op de 

verhouding van intensiteit van D-X ten opzichte van 

Br 
2 

CHBr 
3 

CF Br 
2 2 

. 
CH Br 

2 2 

CBr 
4 

,. 

de totale intensiteit van D-X + B-X +C-A voor Kr.( 3 P) 
0 

en die van B-X +C-A t.o.v. de totale intensiteit voor 
• 3 

Kr ( P 
0 

). 

Kr:(
3

P 2 ) 87 % 

Kr ( 3
P

0
) 70 % 

• ( 3p ) Kr >95 % 
2 • (3P ) Kr 90 % 
0 

Kr:(
3

P 2 ) >95 % 

Kr ( 3
P

0
) 90 % 

Kr: ( 3P 2) 100 % 

Kr ( 3
P

0
) 77 % 

Kr:(
3

P 2 ) 100 % 

Kr ( 3
P

0
) -
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niet alleen scherp maar ligt deze ook rond de relatief hoge 

niveau's zoals we in paragraaf 3.6 zouden kunnen verwachten. Ook 

dit is sterk vergelijkbaar met XeBr. 

Uit figuur 4.6 en tabel 4.1 alsmede natuurlijk uit de figuren 4.2 

en 4. 3, blijkt een sterke gelijkenis tussen reakties van Kr • 

metCHBr
3 

en CF
2
Br

2
• 

Voor de reakties van Kr• (3
P ) met de moleculen is het erg moeilijk 

0 .. 

een preciese verdeling voor vibratie-toestanden van de B en c 
excimerentoestanden te geven. Er is nauwelijks structuur in de 

emissiebanden te herkennen en dat maakt het fitten erg moeilijk. 

Alleen voor Br
2 

is nog een redelijk simulatie van het B-X spectrum 

te geven. Deze blijkt het best gefit te worden met een surprisal 

met parameter Àv van 0 tot -2. Dit betekent ook hier weer een 

slappe verdeling. 

Tabel 4.3. De verhouding van de breedte op halve hoogte en het 

totale energie interval voor de verdelingen van 

figuur 4.6. 

FWHM (eV) E (eV) FWHM/E 
ma x ma x 

CBr 0.76 1.81 0.42 
4 

Br 1. 52 2.00 0.76 
2 

CHBr 0.93 1.55 0.60 
3 

CF Br 
2 2 

0.83 1.41 0.59 

CH Br 0.49 0.84 0.58 
2 2 
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Tabel 4.4. De verhoudingen van de D, Ben c toestand voor Ar 

met enkele Cl en F houdende moleculen {SADB9]. 

Cl
2 

SOCl PCl CCl F NF 
2 3 4 2 3 

B:C (3P ) 
2 

1:0.43 1:0.45 1:2.7 1:2 1:1 1:0.6 

D:B:C 1:1.5 1:0.77 1:0.31 1:0.4 1:2.2 1:1.3 

(3P ) :0.38 :0.16 :0.05 :0.12 :1.2 :0.5 
0 

We hebben gezien dat Br
2 

de enige stof is die een sterke D-X 

emissie te zien geeft, zowel voor Kr• (3P
0

) als Kr• (3P
2
). Tevens 

bleek de vibrationele verdeling van de B en c toestand zeer slap 

te zijn. Dit laatste kunnen we begrijpen door nog eens het proces 

van excimeervorming via het harpoenmechanisme (zie hoofdstuk 1) te 
• bekijken. Hierbij springt het buitenste elektron van het Kr atoom 

over op het targetmolekuul. Wanneer het nu onstane ( BrX) 

molecuul uit een relatief zwaar restmolecuul X bestaat, zal 

tijdens het uiteenvallen het lichtere Br- atoom bijna alle 

kinetische energie 

molecuul uit twee 

met zich meedragen. Bij 

gelijke atomen. Hierdoor 

Br
2 

bestaat het 

zal de kinetische 

energie meer verdeeld worden over de twee .atomen en zal de 

reaktietijd groter zijn. Bij de vorming van KrBr• zal dus ook een 

meer gelijkmatig verdeling over de beschikbare vibratieniveau's 

ontstaan. Voor CBr , dat een scherpe verdeling te zien geeft, 
4 

vinden we helemaal geen D-X emissie, zelfs niet voor Kr• (3P ) . 
0 

Wellicht is de vorming van een reaktiecomplex bij Br en de 
2 

directe reaktie bij CBr 
4 

de oorzaak van het verband tussen een 

slappe verdeling ( lange interactietijd) respectievelijk scherpe 

verdeling ( korte interactietijd) en het vormen van een D 

excimeertoestand. 
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• • • 3 • 3 4. 4 De verhoud~ng van de cross-sect~es voor Kr ( P ) en Kr ( P ) . 
0 2 

De verhouding van de cross-sectie voor excimeervorming, 0Q 1 2 Q , 

staan voor de verschillende targetgassen in tabel 4.4 vermeld. Dit 

zijn de quotiënten van de bijdragen van de excimeerovergangen D-X, 

B-X en C-A van de spectra voor Kr• (3 P
0

) en Kr• (3P
2
). Duidelijk 

blijkt dat de cross-sectie voor excimeervorming voor Kr.( 3P
2

) 
• • 3 

groter l.S dan voor Kr ( P
0
). 

Uit de gegevens blijkt dat de cross-sectie verhouding 0Qj 2Q voor 

KrBr kleiner is dan die voor Arel en ArF. 

Tabel 4.5. De verhouding van de cross-sectie voor excimeervorming 

voor Kr.( 3 P
0

) en Kr.( 3P
2

) met statistische nauwkeurigheid. 

OQ 

2Q 

OQj 2Q 

Br CHBr CF Br CH Br CBr 
2 3 2 2 2 2 4 

0.180 0.22 0.20 0.34 < 10- 2 

±0.003 ±0.01 ±0.02 ±0.04 

De cross-sectie verhouding 0 Qj 2Q voor Ar• en enkele 

Cl en F houdende moleculen volgens [SADB9}. 

Cl SOCl PCl CCl F NF 
2 2 3 4 2 3 

1.2 1.2 0.3 0.1 1 1 
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HOOFDSTUK 5 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Tijdens dit afstudeerwerk hebben we de 

excimeermoleculen die bij reakties van 

emissiespectra van KrBr 
• • 3 

metastabl.ele Kr ( P ) en 
2 • 3 

Kr ( P
0

) atomen met Br houdende moleculen gevormd worden, bepaald. 

Uit de intensiteit van de straling afkomstig van de D 

respectievelijk B en C toestand van KrBr, blijkt dat de 

t t d 2 t' 1' 'k 2 d • 3 core- oes an P
112 

respec l.eve l.J P
312 

van e Kr ( P
0

) en 

Kr* (3 P ) atomen, in hoge mate behouden blijft tijdens de reaktie. 
2 

Bijvoorbeeld het produkt KrBr van de botsingen van Kr.( 3 P) met 
0 

Br wordt in 70% van de gevallen gevormd in de D toestand, terwijl 
2 • 

bij botsingen van Kr (3P
2

) 87 % van de moleculen in de B of c 
toestand wordt gevormd. Dit percentage is groot ten op zichte van 

• vergelijkbare reakties van Ar met Cl- en F-houdende moleculen. 

Dit wordt geweten aan de sterkere spin-baan wisselwerking van het 

Kr•- ten opzichte van het Ar•-ion. De precieze verdeling over de 

elektronische tostanden is afhankelijk van het targetmolecuul. 

De spectra laten ook zien dat aanwezigheid van een sterke D-X 
• emissie bij reakties van Kr met Br

2 
en juist het ontbreken 

daarvan bij reakties met CBr
4

, in hoofdzaak te wijten is aan 

verschillen in werkzame doorsnedes voor yorming van deze 
• 3 • • 3 

toestanden door Kr ( P
2

) en n1et door Kr ( P
0
), in tegenstelling 

tot de verwachting uitgesproken in [VRA89]. 

Een eerste analyse van deze spectra in termen van vibrationele 

verdelingen door middel van simulaties uitgaande van de 

potentia~en en overgangsmomenten van het KrBr molecuul, laten zien 

dat er ook grote verschillen bestaan in vibrationele verdelingen 

ten gevolge van reakties met verschillende. moleculen. Deze analyse 

laat echter nog te wensen over omdat correcties op potentialen van 

Vrakking ea.[VRA87] noodzakelijk blijken. Geconstateerd wordt dat 
• 3 

reakties van Kr ( P
2

) welke aanleiding geven tot een vlakke 

respectievelijk scherpe vibrationele verdeling van KrBr(B,C) 
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tevens leiden tot een relatief sterk resp. zwakke excitatie van de 

D toestand. Dit kan te wijten zijn aan de vorming van een 

reaktiecomplex in het eerste geval, uit een directe reaktie in het 

tweede. 

Tevens is duidelijk geworden dat de fractie van 

leidt tot vorming van een excimeerprodukt, 

factor 2.5 tot 100 kleiner is dan voor 

afhankelijk van het targetmolecuul. Er is geen 

de botsingen welke 
• 3 

voor Kr ( P ) een 
• 3 0 

Kr ( P
2

) , opnieuw 

eenduidig verband 

gevonden tussen de uitkomsten van een reaktie en de mate van 

halogenatie van het targetmolecuul. 

Ten aanzien van de detectie-efficiëntie blijkt dat deze in het 

gebied van golflengte À~ 180 nm aanmerkelijk kleiner is dan vooraf 

was berekend [MIE89]. Dit bemoeilijkte de metingen in dit gebied 

in hoge mate. Tevens is het in de toekomst beter de 

tostandsselectie van de atoombundel uit te voeren met een laser 

die welke metastabiele atomen in de 3 P
2 

toestand verwijdert. Dit 

heeft een aanmerkelijk groter verschilsignaal ( laser_aan versus 

laser_uit) tot gevolg dan nu het geval was. De verhouding 3P
0
j 3p

2 
in de bundel is namelijk 1:6 terwijl ook de verhouding 

3 3 van werkzame doorsnedes Q ( P ) I Q ( P ) circa 1: 5 is. Dit levert 
0 2 

een aanzienlijke winst in meettijd op~ De toegepaste 

toestandsselectie met behulp van een gestabiliseerde laserdiode 

blijkt uiterst betrouwbaar en gemakkelijk te functioneren. De in 

deze afstudeerperiode in gebruik genomen bron van metastabiele 

atomen naar een nieuw ontwerp, blijkt een vergelijkbare opbrengst 

aan metastabiele atomen te geven als het vorige, terwijl de 

bedrijfs2ekerheid is verbeterd. 
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Appendix A 

• - Notatie Kr fijnstructuur-toestanden. 

- Golflengten en overgangswaarschijnlijkheden voor 
• de Sp - Ss overgang van Kr . 

- De isotopenverdeling van Kr. 
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A.l 

Notatie van Kr • fijnstructuur-toestanden. Eén van de 2p elektrone 

geëxciteerd in een 3s of 3p baan. 

Paschen LS koppeling Spectroscopische Modified 

Notatie Racah 

2S+1L 2S +lL nl [K]J nl' J c cJ K-1j2,J c 

ls2 
lp 2 . 

[ 112] 3s' p 3S 1 1/2 1 01 

1s3 
3p 2p 3S [ 112] 3s' 0 1/2 0 00 

1s4 
3p 2p 3S [312] 3s 1 3/2 1 11 

1s5 
3p 2p 3S [312] 3s 2 3/2 2 12 

2pl ls 2p 3p [ 112] 3p' 0 1/2 0 00 

2p2 3p 2p 3p [ 112] 3p' 1 1/2 1 01 

2p3 3p 2p 3p [112] 3p 00 0 3/2 0 

2p4 3p 2p 3p [312] 3p' 2 112 2 12 

2p5 lp 2p 3p [312] 3p' 1 1/2 1 11 

2p6 lD 2p 3p [312] 3p 2 3/2 2 12 

2p7 3D 2p 3p [ 112.] 3p 1 3/2 1 11 

2p8 3D 2p 3p [512] 3p 2 3/2 2 22 

2p9 3D 2p 
3 3/2 3p [512] 3 3p 23 

2Plo 
3s 2p 3p [ 1/2] 3p 1 3/2 1 01 
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Golflengte van de 5p-5s overgang in Krypton 

naar R.A. Lilly, J.Opt.soc.Am. 66,245 

Fasehen s 

2 3 4 

----- ------- ------- -------
F 1 768.5 557.3 

a 2 826.3 785.5 587.1 

s 3 828.1 588 

c 4 850.9 806 599.4 

h 5 1212.4 758.7 

e 6 1373.9 819 

n 7 1404.6 1286.2 829.8 

8 1547.4 877.7 

9 

p 10 1878.5 1672.7 975.2 

Relatieve overgangswaarschijnlijkheid voor 5p-5s 

Fasehen s 

2 3 4 

----- ------- ------- -------
F 1 99.9 0.1 

a 2 58.8 36.9 3.5 

s 3 81.5 0.8 

c 4 49.8 50.6 0.2 

h 5 0.0 100.0 

e 6 0.3 23.3 

n 7 0.1 0.1 84.8 

8 0.1 66.1 

9 

p 10 0.1 0.2 10.5 
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5 

-------

556.2 

557 

567.2 

760.2 

769.5 

810.4 

811.3 

892.9 

overgangen 

5 

-------

0.9 

17.7 

0.0 

76.4 

15.0 

33.7 

100.0 

89.2 



A. 3 

De isotopenverdeling van Kr. 

100 .-------------------------------------------------, 

~ 
80 

c 
Q) 

E 60 - l<.r(B-1) 
0 
~ ... 
0 
0 
> 

~ 40 
-.::: 
:J Kr(80) :J 
1-J 
lU c 20 Kr(83) l<r(82) 

Kr(78) 

0 
0 48( 1) 64( 1) 93(1) 150(-1) 209(2) 

laservers temming f(86)-f(i) (Mhz) 
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Appendix B 

Deze appendix bevat gegevens over de metingen en over de gebruikte 

halogeenhoudende stoffen. 

- Kr + Br blz. B.l 
2 

- Kr + CBr B.2 
4 

- Kr + CHBr B.3 
3 

- Kr + CH Br B.4 
2 2 

- Kr + CF Br B.5 
2 2 

- Kr + CF Br B.6 
3 
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B.1 

Kr + Br 
2 

golflengte gebied 170 - 210 nm 165 - 255 nm 

golflengtestap 0.21 nm 0.21 

aantal meetpunten 193 433 

totale meettijd per punt 120 s 62.5 s 

totale meettijd 12 uur 15 uur 

pompfractie 12 % 12 % 

somnr. laser_uit spectrum 89120000 89120005 

laser_aan spectrum 89120001 89120006 

laser uit-laser aan 89120002 89120007 - -
3p spectrum 89120003 89120008 

0 
3p spectrum 89120004 89120009 

2 

gebruikte metingen . . 
89712500 89712504 89712400 89712403 

89712501 89712505 89712401 89712404 

89712502 89712506 89712402 89712405 

89712503 89712507 

0 

Het stolpunt van Br (massa 159.8 u) ligt bij -7,2 c. De dampdruk 
2 

bij 0 °C is 70 torr. We leiden de damp daarom via een capillair 

0.1 * 35 mm2 in de strooikamer. De fotonenintensiteit is nu 

maximaal bij een sample-temperatuur van 5 o c. Deze temperatuur 

bereiken we door de reageerbuis waarin zich het Br bevindt, te 
2 

koelen met behulp van een alcoholbadje waaraan een peltier-element . 
gekoppeld zit. De druk is de strooivat bedraagt nu zo'n 2 .10-s 

Torr: dit blijkt ook voor de andere targetgassen de optimale 

strooivatdruk te zijn. 
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B.2 

Kr + CBr 
4 

golflengte gebied 165 - 250 nm 

golflengtestap 0.26 nm 

aantal meetpunten 347 

totale meettijd per punt 67.5 s 

totale meettijd 13 uur 

pompfractie 11.5 % 

somnr. laser_uit spectrum 89120100 

laser_aan spectrum 89120101 

laser uit-laser aan 89120102 - -
3p spectrum 89120103 

0 
3p spectrum 89120104 

2 

gebruikte metingen . . 
89711500 89711602 

89711501 89711603 

CBr
4 

vaste 

(massa 331.6 u) is een stof die bij kamertemperatuur een 

kristalstructuur heeft. We kunnen de damp daarom 

rechtstreeks de strooikamer inleiden. Het CBr koelen we tot circa 
4 

4 °C om de maximale fotonenintensiteit te bereiken. 
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Kr + CHBr 
3 

golflengte gebied 

golflengtestap 

aantal meetpunten 

totale meettijd per punt 

totale meettijd 

pompfractie 

somnr. laser_uit spectrum 

laser_aan spectrum 

laser uit-laser aan -
3 P spectrum 

0 
3 P

2 
spectrum 

gebruikte metingen : 

89712900 

89712901 

89712902 

89712903 

89713004 

89713005 

170 - 245 nm 

0.21 nm 

361 

105 s 

21 uur 

12 % 

89120300 

89120301 

89120302 

89120303 

89120304 

B.3 

CHBr
3 

(massa 252.7 u) is bij kamertemperatuur vloeibaar. De 

dampdruk is dermate laag dat we het rechtstreeks op de strooikamer 

kunnen aansluiten: de optimale sample-temperatuur bedraagt circa 
0 

10 c. 
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B.4 

Kr + CH Br 
2 2 

golflengte gebied 170 - 240 nm 

golflengtestap 0.42 nm 

aantal meetpunten 181 

totale meettijd per punt 225 s 

totale meettijd 22 uur 

pompfractie 11 % 

somnr. laser_uit spectrum 90010400 

laser_aan spectrum 90010401 

laser uit-laser aan 90010402 -
3p 

0 
spectrum 90010403 

3p 
2 

spectrum 90010404 

gebruikte metingen . . 
89720600 89720800 89720803 89720806 

89720601 89720801 89720804 89720907 

89720700 89720802 89720805 89720908 

CH
2
Br

2 
(massa 173.8 u) is vloeibaar bij kamertemperatuur. Het 

wordt bij kamertemperatuur via een 0.1 * 3S mm2 capillair de 

strooikamer binnengeleid. 
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Kr+ CF
2
Br

2 

golflengte gebied 

golflengtestap 

aantal meetpunten 

totale meettijd per punt 

totale meettijd 

pompfractie 

somnr. laser_uit spectrum 

laser_aan spectrum 

laser uit-laser aan - -
3 P spectrum 

0 
3 P

2 
spectrum 

gebruikte metingen : 

89711605 

89711706 

89711707 

89711708 

165 - 250 nm 

o. 26 nm 

327 

80 s 

14.5 uur 

11 % 

89120200 

89120201 

89120202 

89120203 

89120204 

165 - 195 nm 

0.26 

116 

120 s 

8 uur 

11 % 

89120205 

89120206 

89120207 

89120208 

89120209 

B.5 

89711922 89712026 

89711923 89712132 

89712024 89712133 

89712025 

CF
2
Br

2 
(massa 209.8 u) is een vluchtige stof. Het kleinste 

capillair dat we tot onze beschikking hebben, ~ 0.1 x 35 mm2
, is 

samen met het koelelement niet voldoende om een optimale druk in 

de strooikamer te halen. De temperatuur van het vloeibare CF Br 
2 2 

moet tot zo'n 20 à 25 °C onder nul gekoeld worden. De oplossing 

die we hiervoor gevonden hebben is om het alcoholbad waar de 

reageerbuis met CF Br inhangt, boven vloeibare stikstof te 
2 2 

hangen. Op deze manier kunnen we de druk circa twee tot drie uur 

vrij constant houden. 
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B.6 

Kr + CF Br 
3 

golflengte gebied 178 - 318 nm 

golflengtestap 0.26 nm 

aantal meetpunten 539 

totale meettijd per punt 30 s 

totale meettijd 9 uur 

pompfractie 11.5 % 

somnr. laser_uit spectrum 90010600 

laser_aan spectrum 90010601 

laser uit-laser aan 90010602 - -
3p 

0 
spectrum 90010603 

3p spectrum 90010604 
2 

gebruikte metingen . . 
89721100 89721202 

89721101 

CF Br (massa 148.9 u) is 
3 

een gas bij kamertemperatuur. We laten 

dit via een reduceerventiel de strooikamer binnenkomen. 
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Appendix c 

- Overzicht van de beste fitresultaten tot nu toe 
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Beste fitresultaten tot nu toe!! 

• 3 
Kr(P) + •.. 

2 

• (3P ) Kr Br 
2 2 

B-X 

surprisal 60020002 

lab start 137 -
bijdrage 10.0 

I IdÀ 0. 559 105 

C-A 

surprisal 62020002 

lab start 138.5 -
bijdrage 7.28 

I IdÀ 0.764 105 

D-X 

surprisal 51013504 

lab start · 98 -
bijdrage 2.13 

I IdÀ 2.12 104 

gefit op 

meting nr 89120004 

gesaved in 

som nr. • 99120000 

CHBr 
3 

60015505 

137 

0.285 

0.519 10
4 

62015505 

136 

0.558 

1. 82 104 

89120300 

99120300 

C.1 

CH
2
Br

2 
CF Br CBr 

2 2 4 

60008405 60014105 60018107 

137 137 137 

0.162 0.273 0.409 

1. 45 103 0.445 104 
0.319 105 

62008405 62014105 62018107 

134 136.5 137 

0.135 0.548 0.439 

2.63 103 
1. 65 104 

0.529 105 

90010400 89120200 89120100 

99010400 99120200 99120100 
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• 3 
Kr ( P ) + .•. 

0 

B-X 
surprisal 

lab start 

bijdrage 

S IdÀ 

C-A 

surprisal 

lab start 

bijdrage 

S IdÀ 

D-X 

surprisal 

lab start 

bijdrage 

S IdÀ 

gefit op 

meting nr 

gesaved in 

som nr. 

50026500 

137 

0.126 

388 

52026500 

138.5 

0.078 

445 

51020004 

98 

0.096 

1860 

89120002 

99120002 

CHBr 
3 

50022002 

137 

0.0090 

56 

52022002 

136 

0.0006 

6.3 

51015506 

98 

o·. o126 

564 

89120302 

99120302 
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CH Br 
2 2 

50014904 

137 

0.00187 

19 

52014904 

134 

0.0006 

11 

51008406 

98 

0.0035 

80 

90010402 

99010402 

CF Br 
2 2 

50020604 

137 

0.0025 

38 

52020604 

136.5 

51014104 

98 

0.031 

397 

89120202 

99120202 

C.2 



Appendix D 

De spectra van de eerste meetserie. 
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Appendix E 

De spectra van de tweede meetserie gecorrigeerd voor de 

detectie-efficiëntie. 

71 



. 

\. . 
-~ 

. 
j•, 

- ·--· r- ·- -·-- -

J.. ... t .. . 
1------""'-"-'-="'------~'"'-'·"-"·"·c:;.:···.:.;..···---__ ... _. ·---·-----1 1------<---~~~ ..... ~-... ·--'""' 

~-----.L 

-, 

Gl , ___ _ 

---r---

• 
1' 

J. ~ 

""' ···r- : 

--__J_./.:__ ~------~---~1-- •· • . . .. . ................. .. ·t---- --'--P·----....._..."!r.-- -----· .... 
1 

.. 

-15"0 115 2.oo 22.5" 2.00 22S 250 

golflengte (nm) golflengte (nm) 

72 



. 
GJ . 
A 

"' al 

. 
G) 
• 

Jl 

"' al 

.··· 
·/ 

~ . rv--<r
-----~~~-------------

-----------' _____ ._J __ 

loo 225 

golflengte (nm) 

• I 1
.~ ~:, 

• i 
l 

.I 

·! •• ••• • . -~ •..... ~· ' . . . . . . I i · ·· 1 
• • ... 0 r. .. ,p-·~--· .... ·---- -:;-r·::--··r .... __ -:_ 1 --.--.. - -• ..,_ 

J..oo J..Z5 :<.se 

golflengte (nm) 

~==~====~====~====-~ ---~~~====~==~====~ 

~1oo 71oo 
I.". 
1 

' TSr "*" * 

,__.,...__..___~~\~-----~!~-! 
J _____ j 

1So 2.00 2.50 .300 250 300 350 

golflengte (nm) golflengte (nm) 

73 



BEE89 

BOG86 

B0088 

DAV79 

DRI89 

GER88 

GOL80 

HAN85 

HAY77 

HAY78 

HER50 

JON84 

LIL76 

MIE89 

OTT87 

RIT51 

SAD89 

Lijst van referenties 

s.s. op de Beek VDF/NO 89-20 stageverslag 1989 

M. vjd Boogaard VDF/NO 87-07 afstudeerverslag 1986 

W. Boom VDF/NO 88-16 afstudeerverslag 1988 

P.Davidovits 

D.l.McFadden 

Alkali Halide Vapors, Acad.Press 1979 

J.P.J. Driessen Polarization effects in ionizing colli-

C.Gerrits 

M.F.Gelde 

R.A. Poletti 

P.J.Hay 

T.H.Dunning 

P.J.Hay 

T.H.Dunning 

G.Herzberg 

M.T.Jones 

T.D.Dreiling, 

R.A.Lilly 

M.Mietus 

Ch. ottinger 

E.Rittner 

N.SAdeghi 

• • • 3 •• 3 
s1.ons w1.th Ne { P

2
}- and Ne { 0

3
}-atoms. 

proefschrift 1989 

VDF/NO 88-18 stageverslag 1988 

Chem. Phys. Letters 80 (1980) 23 

Handbock of Chemistry & Physics 1985 

J. Chem. Phys. 66 (1977) 1306 

J. Chem. Phys. 69 (1978) 134 

Molecular Spectra & Molecular Structure 

Vol I, Van Nestrand Reinhold, New York 

J. Chem. Phys. 89 (1985) 4501 -
D.W.Setser, R.N.Mcdonald 

J. Opt. Soc. Am. 66 (1976) 245 -
VDF/NO 89-21 stageverslag 1989 

Chem. phys. Letters 140 (1987) 142 --
J. Chem. Phys. 19 ( 1951) 1030 

J. Chem. Phys. 90 (1989) 219 

M.Cheaib, D.W.Setser 

74 



SOB89 

TAM81 

VER84 

VRA87 

WIL89 

R.Sobczynski Chem. Phys. Letters 154 (1989) 349 

R.Beaman, D.W.Setser, N.Sadeghi 

K.Tamagake J. Chem. Phys. 74 (1981) 4286 

D.W.Setser, J.H.Kolts 

J.Verheijen 

M.J.J.Vrakking 

A.T.M. Wilbers 

G. Kroesen 

C.Timmermans 

D.Schram 

Beam experiments with state selected 
• 3 3 Ne ( P , P ) metastable a toros. 

0 2 
proefschrift 1984 

VDF/NO 87-17 afstudeerverslag 1987 

Analysis of the continuurn emission of a 

high pressure cascaded are plasma. 

publicatie volgt in J. Chem. Physics 

75 


